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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka ungdomars sociala medieanvändande och hur dessa påverkar 

dem då de är online och offline. Det som studien fokuserar på är införlivande av 

tillhörighetskänslor, kollektiv självkänsla och bekräftelse via sociala medier hos 

informanterna. Det är en kvalitativ metod som används i form av semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet analyseras och kopplas till tidigare forskning samt Richard Jenkins teori om social 

identitet vilken inkluderar begrepp som grupper, kategorisering, institutionalisering, 

habitualisation, identifikation, självbild och offentlig image. Även Berger och Luckmanns 

begrepp face-to-face interaktion och socialisationsprocess används i analysen samt begrepp 

som berör internetberoende. 

Det empiriska materialet analyseras enligt hermeneutiska principer, och visar på att 

alla informanterna tar del av sociala medier varje dag. Informanterna uttrycker att det är 

viktigt för dem att vara aktiva på sociala medier för att “hänga med” och ta del av vad andra 

gör, samt dela med sig av vad de själva gör. En enad ståndpunkt de har är att de inte kan tänka 

sig en vardag utan sociala medier. De anser att de som inte är aktiva på sociala medier är 

konstiga, samt att det finns en risk att dessa individer blir utanför. Informanterna anser att det 

är viktigt även för grupper bestående av nära vänner att ta del av sociala medier då det är via 

dessa som en stor del av kommunikationen sker.  

Våra slutsatser är bland andra att sociala medier är en stor del av informanternas 

vardagsliv, att de är viktiga för dem i och med att det är via dem som stor mängd bekräftelse 

erhålls samt att majoriteten individer i deras omgivning är aktiva användare och de vill känna 

tillhörighet till gruppen. Det tyder på att online och offline går hand i hand; det vill säga att 

det som händer online genomsyrar även livet då informanterna är offline. 

 

Nyckelord: bekräftelse, tillhörighet, kollektiv självkänsla, sociala medier, identifikation.  
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Förord 

Inledningsvis vill vi förklara hur vi har resonerat kring vissa ordval i denna uppsats. Sociala 

medier innebär i denna uppsats mobila applikationer
1
 och webbplatser med vars hjälp 

individer kan interagera i sociala nätverk. De deltar på dessa via exempelvis datorer, men 

även via mobiltelefoner. Vanliga sociala medier som informanterna i studien berör förklaras i 

början av resultat- och analysavsnittet. 

“Like” 
2
är ett förekommande ord i uppsatsen eftersom det är ett ord som 

informanterna använder sig av. Ordet är starkt knutet till sociala medier och innebär att man 

gillar något som har publicerats (man får eller ger en like genom att trycka på en like-knapp 

på vissa sociala medier). Orden online och offline används frekvent i uppsatsen, och 

betydelsen av dessa är att när en individ är online, är denne uppkopplad och tillgänglig på 

sociala medier. När individen är offline så är denne inte tillgänglig på sociala medier och 

kommunikationen sker då främst face-to-face; det vill säga då individer möts och 

kommunicerar i varandras fysiska närvaro. Face-to-face är ett begrepp som har följt med oss 

båda genom vår studietid i Uppsala, och det känns därför aningen främmande att översätta det 

till ansikte-mot-ansikte. Dessa uttryck betyder samma sak och i denna studie används det 

engelska uttrycket. 

Vi vill även passa på att i detta avsnitt ge ett stort tack till vår handledare Marie 

Flinkfeldt som varit ett stort stöd under arbetets gång. Sist men inte minst vill vi tacka alla 

informanterna som tog sig tiden att bli intervjuade, samt till fokusgruppsinformanternas 

fantastiska lärare. 

 

 

 

 

                                                           
1
 En applikation är ett tillämpningsprogram/datorprogram som framförallt laddas ner via internet (Ne.se). 

 
2
 Engelska ordet för gilla/tycka om (Ne.se). 
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1. Inledning 

Internetanvändningen har under de senaste åren ökat i Sverige, och den största förändringen 

inom området är det ökade användandet av den mobila internetanvändningen; det vill säga 

uppkoppling på internet via mobiltelefon (Findahl, 2013, 5). Studier med fokus på ungdomar 

visar att internetanvändandet i mobilen fördubblades mellan åren 2010 och 2011, och det är 

idag de unga som driver internetutvecklingen framåt till skillnad från 1990-talet då det 

överlägset var de vuxna som stod för utvecklingen (Findahl, 2013, 15). I takt med att 

internetanvändningen har ökat har det utvecklats ett akademiskt forskningsområde för detta: 

forskning kring datormedierad kommunikation som även kallas computer mediated 

communication (CMC). Området fokuserar på hur den mänskliga interaktionen fungerar på 

internet och behandlar kommunikation mellan två eller flera individer där samtal lagras, 

behandlas och överförs via datateknik (Falkheimer & Heide, 2003, 138). Även annan 

forskning har gjorts i och med ökningen. Statistik från Mediebaromtern 2012 (Nordicom 

2013) visar på att sociala nätverk (deltagande och kommunikation via sociala medier) tog upp 

85% av ungdomars (15-24 år) fritid år 2012. Statistiken visar även på att ungdomar inom 

samma ålderskategori expanderat sin internetanvändning från år 2002 till år 2012 räknat i 

minutanvändning per dag; ökningen gick från 28 minuter till 182 minuter per dag (Nordicom, 

2013). 

Elliot och Lemert (2005) skriver om “techno-kids”, vilka är generationen barn 

och ungdomar som är födda in i en väsentligt annorlunda värld än den som Elliot och Lemert 

själva växte upp i. Dessa ungdomar har tillgång till olika teknologiska och elektroniska 

föremål, exempelvis mobiltelefoner och datorer, och de är vana användare redan i väldigt 

unga åldrar. Elliot och Lemert menar att vi ännu inte har sett effekterna av barn och 

ungdomars tidiga och aktiva internetanvändande. Därför bör oron om att barn och ungdomar, 

vilkas vardagsliv alltmer kretsar kring internet och sociala medier, som delas av många 

föräldrar uppmärksammas (Elliot & Lemert, 2005, 24-25). I och med att sociala medier har 

blivit så lättillgängliga är det svårt, och speciellt för de unga individerna, att reglera vad de tar 

del av via dessa. Många företeelser som sker då sociala medieanvändarna är offline har även 

påvisats ske online; exempelvis mobbning, sexuella trakasserier och skapande av grupper i 

syfte att frysa ut de som inte är med i gruppen. Det är påtagligt att online och offline 

sammanvävs och går hand i hand med varandra. (O’Keeffe, Clarke-Pearson, 2011, 800-801.) 
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Med tanke på att nätverkande på internet tar upp så stor del av ungdomars tid idag och att det 

sociala medieanvändandet har expanderat, bör även forskning kring deltagande på dessa göra 

det. Mycket som sker offline sker även online idag, och dessa sätt att kommunicera på skiljer 

sig allt mindre från varandra. Det är tänkbart att känslolivet påverkas av det som sker online, 

om offline och online är två delar av samma verklighet. Därför är det viktigt att utöka 

forskning som fokuserar på ungdomar och sociala medier för att ta reda på hur dessa påverkar 

deras välmående; i denna studie genom att undersöka hur informanternas sociala 

medieanvändande korrelerar med tillhörighetskänslor, kollektiv självkänsla och bekräftelse. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka ungdomars sociala medieanvändande och om detta är kopplat 

till införlivande av tillhörighetskänslor samt kollektiv självkänsla i och med respons och 

bekräftelse till och från andra användare. Därför är det intressant för studien att ta reda på vad 

informanterna anser om sig själva och gruppen när de är online och offline, och på så sätt få 

förståelse för det som sker online är kopplat till informanternas känsloliv. Därav blev 

frågeställningarna i denna studie: 

•Kan sociala medier stärka tillhörighetskänsla och kollektiva självkänsla hos informanterna, 

och i sådana fall på vilket/vilka sätt? 

•Är det viktigt för informanterna att få bekräftelse från andra individer online via sociala 

medier? 

•Har informanterna möjlighet att frånkomma sociala medier utan att känna sig mindre 

bekräftade? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med tidigare forskning som förklarar hur sociala medieanvändandet har ökat 

med tiden, hur användarna blir påverkade av dessa samt vilka som använder dem och vilka 

syften dessa har med användandet. Nästkommande avsnitt beskriver uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter, vilka är Jenkins teori om social identitet som involverar begreppen 

institutionalisering, identifikation, grupper, kategorisering, självbild och offentlig image samt 

Berger och Luckmanns teori som involverar begreppen face-to-face interaktion och 

socialisationsprocessen. Detta följs upp av avsnittet som behandlar metodvalet, avgränsningar 

och urval, i vilket den kvalitativa metoden semistrukturerade intervjuer förklaras. I avsnittet 

presenteras även genomförandet av intervjuerna, transkribering- och kodningsprocessen samt 
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metodproblematik. Även forskningsetiska reflektioner tas upp i samband med metoden, då 

dessa är reflektioner som inte redan diskuterats. Metoddelen följs av avsnittet som beskriver 

studiens analysmetod, vilken kom att bli hermeneutik. Hermeneutiken i allmänhet förklaras, 

samt olika grenar inom den och den hermeneutiska cirkeln. Följaktligen presenteras det 

empiriska materialet i ett resultat- och analysavsnitt. Materialet kopplas till teori och tidigare 

forskning. Uppsatsen avrundas med ett sammanfattande diskussionsavsnitt där studiens 

frågeställningar ställs i förhållande till det empiriska materialet, samt kopplas till teori, 

tidigare forskning och våra egna tankar och reflektioner. 

2. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som på olika sätt berör denna studies huvudämne, ämnar påvisa en 

kunskapslucka inom ämnet samt ge bredare perspektiv av ämnet i allmänhet. Forskningen 

berör olika påverkan som sociala medier kan ha på deltagande individer, syften med 

användandet, vilka som deltar på sociala medier, deltagandet med fokus på den yngre 

generationen barn och ungdomar samt hur dessa kan uppleva känslor av tillhörighet, 

uppmärksamhet och bekräftelse i och med användandet. Fokus på var forskningen har 

genomförts tas inte i stor beaktning, trots att forskning som berör Sverige ligger närmast 

studien i den mån att informanterna är svenska medborgare. För att få en bred bild av ämnet 

presenteras forskning som gjorts i andra länder också, eftersom att fokus ligger på att 

presentera forskning som berör studiens ämne. Vi anser att en bred variation av forskning från 

olika länder kan påvisa att studiens forskningsområde är relevant då det berör många individer 

världen över.   

2.1 Sociala medier över tid 

Samhället har gått från att främst ha varit influerat av media i allmänhet (vilket inkluderar all 

kommunikation via exempelvis radio, tidningar, tv, datorer och telefoner) till att istället till 

stor del influeras mer specifikt av den delen av media som kallas sociala medier. Den värld vi 

alla lever i har kommit att kallas “medieuniversum”, i vilket man blir medlem och så kallad 

användare på sociala medier (Manovich, 2009, 319-321). Falkheimer skriver att samhället 

idag är ett medialiserat samhälle och att mediernas makt över människors attityder och 

identiteter ökar (Falkheimer, 2001, 20). Detta skrevs 2001, och internetutvecklingen, och 

således även medieutvecklingen, har inte saktats ner sedan dess. I en rapport som behandlar 

amerikanska ungdomar konstateras det att användare som är 12 år och uppåt är de som utgör 
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majoriteten av de individer som tar del av sociala nätverkssidor i syfte att kommunicera med 

andra individer (Jones, 2009, 1-3). Studier visar på att det inte finns någon annan aktivitet 

som tar upp så mycket av amerikanska ungdomars fritid (Roberts, 2000, 9-12). Aktiviteten på 

sociala medier har ökat, och likaså tillgängligheten till dessa via mobiltelefoner. Många 

individer har idag smartphones (mobiltelefoner som har kapacitet att fungera likt datorer) 

vilka gör kontinuerlig aktivitet på sociala medier enkelt att upprätthålla. Dessa smartphones, 

vilka Westlund (2007) kallar mobila enheter, har avancerade funktioner som gör det möjligt 

för individer att uttrycka sig, kommunicera och ha kontroll (Westlund, 2007, 122). 

2.2 Påverkan på användaren 

Ungdomar blir på olika sätt påverkade av sociala medier. Studier visar på att våld på TV föder 

våld i det verkliga livet, alkoholreklam föder alkoholkonsumtion och retuscherade kroppar 

förvränger kroppsideal. Ungdomar tror sig veta om de negativa influenserna och påverkan 

som sociala medier har på dem, men de anser att det är “de andra” mindre medvetna 

ungdomarna som blir påverkade (Fuller, Damico, 2010, 325-326 ). Det har även påvisats att 

internet kan vara beroendeframkallande, och att beroendet kan liknas med alkohol- och 

drogberoende. Det kan även ge konsekvenser för ungdomar i form av sämre prestation i 

skolan på grund av aktiviteten på internet tar upp så mycket tid av vardagslivet. (Young, 

1998, 237). En annan negativ aspekt med kommunikation via sociala medier är att det lätt 

uppstår förvirring i och med att missförstånd kan ske mellan avsändare och mottagare då 

kommunikation sker utan fysisk närvaro. Det finns färre sätt för avsändaren att tydliggöra 

ironi eller dylikt för mottagaren vid sådan kommunikation, i jämförelse med face-to-face 

interaktion där båda parterna kan ta del av ansiktsuttryck och kroppsspråk (Fahy, 2003, 4-6), 

Det finns även forskning som inte fokuserar på de negativa aspekterna gällande sociala 

medier. Statistik från Findahl visar på att 59 % av internetanvändare i ålder 16-25 har fått nya 

vänner genom sitt användande (Findahl, 2013, 23-24). De sociala medierna har även påvisats 

främja ungdomars sociala liv genom att finnas tillgängliga i mobiltelefoner, eftersom att det 

ger ungdomarna en mer flexibel livsstil (Thulin & Vilhemson, 2007, 241-248). 

2.3 Syften för användandet 

Syften med användandet har sett olika ut över tid. Förr var det vanligare att individer använde 

internet för att ta del av den anonymitet som det erbjöd, medan det idag är vanligare att vara 

en del av internet för att socialisera sig med nära vänner och bekanta (McKenna & Bargh, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563209001472
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1054139X00001282
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563209001472
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2000, 58-62). Bland facebookanvändare ser syftet med användandet olika ut; vissa användare 

uttrycker att de helst konverserar och interagerar med vänner och familj, medan nya 

användare menar att de blivit medlemmar för att på ett effektivt sätt finna nya vänner, samt 

hålla kontakten med befintliga (Selami, 2012, 1094-1096 ). Ett annat syfte med det sociala 

medieanvändandet diskuteras av Bullingham och Vaconcelos, vilka beskriver hur individen 

har möjlighet att skapa ett alter ego eller en idealiserad självbild på internet; en virtuell 

identitet. Den virtuella identiteten står i relation till individens offlineidentitet. Det handlar 

alltså inte om två delade identiteter, utan offlineidentiteten uttrycks snarare genom individens 

onlineidentitet. Individen försöker dölja eller framhäva vissa egenskaper online vilket 

individer även försöker göra offline (Bullingham & Vaconcelos, 2013, 102-103). Detta 

kopplar de till Goffmans dramaturgiska perspektiv då han talar om intrycksstyrning; det vill 

säga huruvida individer handlar beroende på vad de vill ge för intryck av sig själva till andra 

(Goffman, 2011, 182-206). 

2.4 Sociala medieanvändaren och dennes egenskaper 

Det är väldigt vanligt, speciellt hos tonåringar, att konversera med varandra genom så kallade 

direkta meddelanden (meddelanden som kommer fram till mottagaren och blir synliga för 

denne direkt efter att det skickats), vilket de kan göra exempelvis på Facebook. Det har 

påvisats genom forskning som har fokuserat på ungdomar, att tonåringar mer frekvent sänder 

och tar emot meddelanden på det viset än om de endast skulle interagera med varandra i det 

verkliga livet (, 10, 23). En annan studie gjord av Laursen (2006) som studerat ungdomars 

bruk av mobiltelefoner, beskriver hur interaktionen via dessa kan hjälpa ungdomar att skapa 

sammanhang i vardagen. Den direkta kontakten med vänner som blir tillgänglig via mobiler 

ger ungdomar en känslomässig bekräftelse och tillfredställelse. Laursen menar att interaktion 

via mobiler inte existerar separat från det ungdomar annars sysslar med. Hennes studie pekar 

snarare på att ungdomar håller flera olika interaktionsförlopp igång samtidigt; exempelvis att 

de kommunicerar med en individ face-to-face samtidigt som de kommunicerar med denne via 

mobilen. Hon menar att fysiska kommunikationssätt inte utesluter icke-fysiska 

kommunikationssätt, utan de påverkas av och inverkar på varandra (Laursen, 2006, 220).   

Forskning som har studerat vilka personlighetstyper som använder sociala medier som ett 

verktyg för nätverkande har kommit fram till att det idag ofta är extroverta individer som är 

öppna för nya upplevelser och nya människor som deltar på dessa (Ehrenberg, Juckes, White, 

& Walsh, 2008, 739-741). Det är självklart inte endast dessa som deltar, men resultatet i den 

nyss nämnda studien kan tydliggöra att många individer idag, och speciellt tonåringar som 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563209001472
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563209001472
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utgör en stor procent av användarna, inte längre fokuserar på anonymiteten som internet kan 

erbjuda. De vill snarare leva ut sociala sidor hos sig själva genom deltagandet på sociala 

medier (McKenna & Bargh, 2000, 58-62). 

2.5 Tillhörighet & Identifikation 

Tonåringar som i hög grad identifierar sig med en vänskapsgrupp, visar på högre 

självsäkerhet än tonåringar som i mindre grad identifierar sig med en sådan grupp (Tarrant, 

Mackenzie, Hewitt, 2006, 627-640). Identifikation på detta vis kan ungdomar idag 

åstadkomma genom deltagande på sociala medier i och med nätverkande med andra individer. 

Individer som i vanliga sociala situationer är blyga och har dålig självkänsla, kan genom 

nätverkande på sociala medier skapa sig ett socialare liv samt uttrycka sig på mer bekväma 

sätt än när de är offline (Forest, Wood, 2012, 295-299). En studie som gjorts på en 

nederländsk online-sida påvisar hur feedbacken på ungdomars onlineprofil påverkar 

självkänsla och välbefinnande hos dessa. Resultatet från studien visar på att feedbacken har en 

indirekt påverkan på ungdomars sociala självkänsla och välbefinnande (Valkenburg, Jochen, 

Schouten, 2006, 585-588). Feedbackens innehåll väger dock inte lika tungt som faktumet att 

individen i fråga faktiskt får feedback, det vill säga att uppmärksamheten i sig är viktigare än 

uppmärksamhetens innehåll (så länge den inte består av negativ feedback) (Manovich, 2009, 

326-329). Även ungdomars känsla av grupptillhörighet och kollektiv självkänsla i samband 

med nätverkande har undersökts. Resultatet visar på att individer med hög positiv kollektiv 

självkänsla är mer motiverade att kommunicera med sina kamrater på detta sätt. Individer 

med låg kollektiv självkänsla motiveras att kommunicera på detta sätt mer som ett substitut 

och i syfte att finna andra kontakter än de redan existerande i dess ursprungliga kamratkrets 

(Barker, 2009, 209-211). I en kvantitativ studie som gjorts på två universitet i USA, visar 

resultatet att det finns fyra huvudkomponenter vilka ligger som grund för viljan att delta i 

Facebookgrupper, och dessa är umgänget, underhållningen, självstatussökandet och 

informationen. Resultatet visar även på att syftet att delta i grupper via Facebook är för att 

upprätthålla sin personliga status (Park, Kee, Valenzuela, 2009, 730-731). 

 

Sammanfattningsvis pekar tidigare forskning på att sociala medier är en stor del 

av individers vardagsliv. Tiden som de är tillgängliga online ökar, och ungdomar 

kommunicerar allt mer via sociala medier och får på så sätt ett bredare socialt liv. I stor 

utsträckning sker aktiviteten online via mobiltelefoner, och således är de sociala medierna 

lättillgängliga för dem. Många användare på sociala medier presenterar en virtuell identitet 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563209001472
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online som går i linje med offlineidentiteten. Identiteterna separeras alltså inte, vilket gör att 

välmående och självkänsla påverkas av det som sker både online och offline; enligt forskning 

i synnerhet för ungdomar. Med denna tidigare forskning i ryggen, ämnar denna studie 

fokusera på ungdomars känsla av tillhörighet, kollektiv självkänsla och bekräftelse för att se 

om offline och online går hand i hand även i det sammanhanget. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten är bland annat grundad på Jenkins (2008) teori om social 

identitet. De begrepp som fokus ligger på är institutionalisering och identifikation, grupper 

och kategorisering samt självbild och offentlig image. Begreppen ämnar styrka sambandet 

mellan deltagande på sociala medier och känslan av tillhörighet, kollektiv självkänsla samt 

bekräftelse som erhålls via dem. Teorin var förvald och användes under kodningen samt i 

analysarbetet. Att ha förvalda teorier kan enligt Aspers göra analysarbetet enklare, då 

forskarna i och med teoriernas ståndpunkter kan få förståelse för vad som är relevant i det 

insamlade materialet (Aspers, 2011, 165). Den teoretiska utgångspunkten grundas även på 

Berger och Luckmanns (2011) teori om face-to-face interaktion och socialisationsprocessen. 

Begreppen är relevanta för studien då de, till skillnad från kommunikation på internet 

fokuserar på det som sker mellan individer då de interagerar i fysisk närvaro med varandra. 

Informanterna kommunicerar både face-to-face och online, vilket gör att de teoretiska 

utgångspunkterna täcker båda kommunikationssätten. Berger och Luckmanns teori är till 

skillnad från Jenkins inte förvald och tillkom då det empiriska materialet skulle analyseras. 

Repstad menar att det kan dyka upp relevanta teoretiska idéer efter hand (Repstad, 2010, 132), 

vilket det i denna studie gjorde. Jenkins olika begrepp ansågs inte täcka allt empiriskt 

material, och därför tillkom Berger och Luckmanns begrepp eftersom att de både ger ett annat 

perspektiv samt går i linje med Jenkins teori; de båda fokuserar på människans socialisation 

och utveckling i växelverkan med samhället och omgivningen. Annan forskning som tillkom 

under analysarbetet är Beard m.fl (2001) och Mustonen (2012) som behandlar begreppet 

internetberoende. Begreppet är relevant för studien i och med att det empiriska materialet 

visar på att informanterna uttrycker att det sociala medieanvändandet kan liknas med just det; 

ett beroende. För att ytterligare påvisa de olika begreppens relevans för studien, presenteras 

och förklaras de i olika avsnitt. 
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3.1 Jenkins och Social identitet 

Jenkins teori fokuserar på sociala identifikationer ur både ett kollektivt och individuellt 

perspektiv. I kommande avsnitt förklaras Jenkins huvudståndpunkter för att sedan följas upp 

av presentation och förklaring av relevanta begrepp.  

Jenkins har sin utgångspunkt i problematisering av förhållandet mellan samhället och 

individen. Han menar att identifikation alltid involverar individer, men att även andra delar 

såsom kollektivet och historia bör räknas med (Jenkins, 2008, 3). Fokus ligger på identitet; 

om, hur och varför den är viktig. Med identitet menar han först och främst den mänskliga 

kapaciteten, vilken har sin grund i språket. Det vill säga, det som gör att vi kan förstå vem 

som är vem, vad som är vad samt förstå hur vi ser på andra och hur andra ser på oss. 

Identiteten är alltså en process som involverar en form av klassificering och kartläggning över 

vår egna och andras plats i den mänskliga världen, som individuella individer och som en del 

av kollektivet (Jenkins, 2008, 5). Jenkins menar att identitet inte bara är något som finns, utan 

att den måste etableras. Han menar att sociala identiteter alltid delas mellan människor och de 

är ständigt förhandlingsbara i och med att dessa är överenskommelser människorna emellan 

(Jenkins, 1996, 2). Han förklarar att identiteter ofta ses på ett felaktigt sätt, exempelvis att de 

ses som något bestämt och fast grundat av individen själv. Det bör enligt honom istället ses 

som individualitet som skapas av sociala konstruktioner. Dessa väljer han att kalla “internal-

external dialectic of identification”, då individer är varierande och unika men samtidigt 

påverkas av kollektivet (Jenkins, 1996, 20). Den interna/extern dialektik som han talar om 

ligger som grund för individers vilja att söka efter bekräftelse och bli sedda som någon inom 

kollektivet för att anta partikulära sociala identiteter; det vill säga enskilda individuella 

identiteter med hjälp av det sociala kollektivet. Kollektivets definition och individens egen 

definition av individen i fråga samspelar och påverkar alltså varandra i en växelverkan 

(Jenkins, 1996, 20). 

3.2 Institutionalisering och identifikation 

Jenkins menar att individuell och kollektiv identifikation sammanfaller på många komplexa 

sätt, och han börjar därför förklaringen av dessa med att beskriva institutioner. Med institution 

menar han beteendemönster som har blivit etablerade över tid, som normer för hur saker och 

ting ska vara (Jenkins, 2008, 157). Idealtyp är ett begrepp som Jenkins använder för att 

förklara vad institutioner kan förstås som. Han menar att det som institutionen innebär, 

exempelvis normer för hur man ska handla, sanktioner och riktlinjer, är de som individerna 



Socialpsykologi C  Om man inte har facebook är man ingen 
 

9 
 

som tar del av institutionen rättar sig efter. Genom institutionalisering förstår alltså individer 

hur de ska tänka kring och förstå de mönster som utgör det vardagliga livet. Det kan låta som 

att institutioner innebär obegränsade valmöjligheter för individen, det vill säga att denne kan 

välja hur den ska se på verkligheten och vardagslivet. Så är dock inte riktigt fallet då 

institutioner snarare är begränsande, och dess existens är beroende av att människor agerar 

som om de finns. De är inte skapta ur tomma intet, och behöver upprätthållas genom att 

individerna antar institutionen som idealtyp samt följer det som idealtypen står för (Jenkins, 

2008, 158). 

Jenkins hänvisar till Pierre Bourdieu som talar om habitualisation (Bourdieu, 

1990, 190), vilket hänger samman med institutionalisering. Habitualisation sker då ett antal 

individer börjar dela samma habitus; det vill säga att de gör saker på liknande sätt, tycker och 

tänker liknande och kommunicerar på liknande sätt om samma sak. Om dessa mönster 

etableras och sker över lång tid, så har det blivit institutionaliserat i och med invanda mönster 

som följs av individerna och tas för givet (Jenkins, 2008, 158). Dessa invanda mönster medför 

inte bara riktlinjer för hur saker och ting ska göras, det medför även sanktioner om saker och 

ting görs på “fel” sätt. Institutioner kan därför ses som en kontroll på att individerna inom 

dessa agerar liknande och inom samma ramar (Jenkins, 2008, 159). 

3.3 Grupper och kategorisering 

Jenkins talar om grupper och kategorier, och menar att kollektiva identiteter fokuserar på 

människors likheter. Dessa likheter uppstår genom att individerna föreställer sig att dessa 

finns där som ett samband mellan dem. Vare sig likheterna är svaga eller starka så måste de 

vara signifikant gemensamma. Han använder sig av sin interna/externa modell för att förklara 

dessa kollektiva identiteter, och menar att den interna definitionen av ett kollektiv utgörs av 

gruppidentiteten samt att kollektivets externa sida utgörs av kategoriseringen. Man kan enkelt 

förklara det som att gruppidentifikation och social kategorisering bygger upp kollektivets 

identitet (Jenkins, 1996, 80; 2008, 102). Jenkins förklarar vidare att definitionen av gruppen 

sker genom att relationerna inom den definierar den. Individerna behöver inte nödvändigtvis 

känna varandra för att erkänna varandra som medlemmar av gruppen. Medlemskap i en 

kategori, det vill säga i kollektivets externa sida, utgörs inte av relationer mellan 

medlemmarna. 
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Category. A class whose nature and composition is decided by the person 

who defines the category [...] A category is therefore to be contrasted with a 

group, defined by the nature of the relations between the members. (Mann, 

1983, 34) 

Grupper kategoriseras av andra och identifierar sig själva, och när medlemmarna inom en 

kategori får erkända relationer till varandra, innebär det ett steg mot gruppbildning (Jenkins, 

1996, 86). 

3.4 Självbild och Offentlig Image 

Jenkins bygger delar av sitt resonemang gällande självbild och offentlig image på Erving 

Goffman och hans dramaturgiska perspektiv, där han liknar individernas interaktion med en 

teaterföreställning som involverar aktörer och publik (Goffman, 2009, 22-23). Han diskuterar 

vad identitet är med fokus på Goffmans diskussion kring det, vilket involverar individen och 

dess omgivning. Jenkins menar att individer anpassar sin identitet till olika interaktionsnormer 

(Jenkins, 2008, 90-91). De anpassar sig till den ram som finns, inom vilken riktlinjer för 

interagerande existerar, och presenterar i linje med dessa en image av sig själva i syfte att bli 

accepterade av andra. Jenkins menar att detta är momentet som är den dialektiska 

identifikationsprocessen; då den individuella identifikationen uppkommer i och med den 

existerande relationen mellan individens självbild och dennes offentliga image. Individen 

handlar på diverse sätt och skapar sin självbild i samma process som denne skapar en offentlig 

image (Jenkins, 2008, 93). 

3.5 Face-to-face interaktion 

Berger och Luckmann menar att den viktigaste upplevelsen av andra individer är i situationer 

då vi står face-to-face med dessa (Berger & Luckmann, 2011, 41). Detta innebär att 

individerna som interagerar med varandra är fysiskt närvarande, och att de delar samma “här 

och nu”. Genom denna sortens interaktion kan en individs subjektiva känslor och tankar 

upplevas maximalt av den andre genom att denne uppfattar olika symptom på dessa. Alla 

andra sorters relationer till andra individer är i varierande grad avlägsna i jämförelse med 

face-to-face interaktion (Berger & Luckmann, 2011, 41). Berger och Luckmann understryker 

vikten av face-to-face interaktion och menar att individer först då blir verkliga för varandra. 

Det är även svårare att feltolka andra om fysisk närvaro är ett faktum vid interaktionen. Vid 

mindre “nära” former av sociala relationer kan det vara lättare att, som Berger och Luckmann 

uttrycker sig; hyckla (Berger & Luckmann, 2011, 42). 
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Vardagslivets sociala verklighet uppfattas sålunda i ett kontinuum av 

typifieringar som präglas av allt större anonymitet på ju längre avstånd de 

befinner sig från “här och nu” i face-to-face-situationen. (Berger & 

Luckmann, 2011, 46) 

Vardagslivets verklighet omfattar enligt Berger och Luckmann olika typifieringsscheman 

vilka påvisas i face-to-face interaktionen med andra. Enligt dessa uppfattar individer andra 

individer samt behandlar dem i enlighet till hur de uppfattas. Exempelvis kan man uppfatta 

vilket kön, vilken yrkesroll eller vilket ursprung en annan individ har, och detta ligger som 

grund för hur individen i fråga kommer att behandlas beroende på hur denne uppfattas 

(Berger & Luckmann, 2011, 43). Även relationen ligger som grund för hur individer 

behandlar varandra. Berger och Luckmann menar att alla individer inte är meningsfulla för 

varandra, och detta beror på vilken grad av anonymitet som karaktäriserar upplevelser 

individer emellan. Intresset som individer har för varandra, även då de befinner sig i face-to-

face-situationer, kan öka eller minska anonymiteten. Om en individ inte är särskilt intressant 

för en annan individ, kan de genom att inte vara betydelsefulla för varandra förbli anonyma 

för varandra även om de möts med jämna mellanrum. (Berger & Luckmann, 2011, 45.) 

3.6 Socialisationsprocessen 

I boken Kunskapssociologi (2011) beskriver Berger och Luckmann socialisatonsprocessen. 

De menar att individen inte är en samhällsmedlem från födseln men att denne trots det har en 

medfödd strävan efter att bli en social varelse (Berger & Luckmann, 2011, 153). Processen 

börjar med den så kallade primära socialisationen vilket är den som sker i barndomen och som 

gör att individen blir en del av samhället. Objektiva händelser och definitioner av situationer, 

vilka sker kring individen, yttras subjektivt av individer runt omkring (de signifikanta andra; 

ofta familjen) och tas sedan emot av individen. Således blir dessa händelser subjektiva och 

meningsfulla för individen i fråga, och det blir dennes subjektiva verklighet (Berger & 

Luckmann, 2011, 154-155). Den sekundära socialisationen är den följande processen, vilken 

leder den nu socialiserade individen in i sektorer av samhällets objektiva värld. Processen 

baseras på att internalisera institutioner så att individen blir varse om exempelvis roll-

specifika beteenden och andra meningsfulla kunskaper som krävs för att på ett lyckosamt sätt 

ta sig genom livet. För att en framgångsrik socialisationsprocess ska uppstå bör den sekundära 

processen likna den primära processen (Berger & Luckmann, 2011, 162-166). 
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3.7 Internetberoende 

I och med Internets uppkomst och dess tillgänglighet, möjliggjorde och möjliggör det för 

individer att ta del av Internets många tjänster. Dessa bidrar till att somliga individer inte kan 

kontrollera sitt användande. Många förlitar sig på Internets tjänster och det blir en stor del av 

deras vardag. När användarnas kontroll av användandet minskar så finns det en risk att det 

påverkar individens relationer i det vardagliga livet (Beard & Wolf, 2001, 377-382). Internet 

har även en förmåga att påverka känslor och sinnesstämningen. Om sinnesstämningen höjs 

hos individen av den virtuella verkligheten, löper denne större risk för att bli beroende än om 

sinnesstämningen sänks. Vid höjd sinnesstämning i samband med internetanvändande 

aktiveras belöningssystemet hos individer och gör att användandet blir positivt betingat. Detta 

kan göra individen beroende av internet. Även möjligheten att frånkomma offlinelivet kan 

ligga till grund för att ett internetberoende uppstår, vilket ofta sker efter många års 

internetanvändning främst bland ungdomar och unga vuxna (Mustonen, 2013, 58). Det är 

dock inte tiden som tillbringas på internet som är kriteriet för att internetanvändning ska 

klassas som ett beroende. Snarare är det de problem och konsekvenser som användandet kan 

medföra, exempelvis nedsatt funktionsförmåga och försummade relationer. Ett alarmerande 

symptom är minskat eller tappat intresse för aktiviteter som var intressanta innan 

internetanvändandet (Mustonen, 2012, 56).  

4. Metod 

I denna del redogörs val av metod, samt hur datainsamlingen har gått till. Här redogörs även 

urval, avgränsningar och det metodologiska synsätt vilket ligger till grund för analysen och 

dess utformning. Genomförandet av intervjuerna presenteras, transkriberingsprocessen 

förklaras och metodproblematiken diskuteras. Slutligen kommer analysens tillvägagångssätt 

att förklaras för att sedan mynna ut i resultat- och analysdelen samt ett diskussionsavsnitt. 

4.1 Metodval 

Att komma åt de intervjuades perspektiv är relevant för denna studie eftersom att det är deras 

verklighet som ska analyseras, och därför valdes metoden semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer samt semistrukturerade enskilda intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer baseras enligt Aspers (2011) på ett antal tydligt angivna frågor vilka intervjuerna 

utgår från. Frågorna som ställs kan följas upp med följdfrågor, och det finns utrymme för 
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diskussion vilket leder till att intervjun då kan bli en fråga-svardialog. Intervjumetoden är 

strukturerad i och med att forskaren i förväg har tänkt ut de områden som ska behandlas under 

intervjun, samt konkretiserat dem i form av ett antal frågor. Metoden är deduktiv och 

forskaren arbetar utifrån en intervjuguide (Aspers, 2011, 143). Valet att genomföra 

intervjuerna i fokusgrupper baserades på tron att resultatet skulle bli innehållsrika 

diskussioner, i vilka ungdomarna kunde prata relativt fritt med forskarna men även med 

varandra. Metoden syftade även till att försöka jämföra observerade skeenden med 

informanternas egna tolkningar och ord, vilket stämmer bra överens med studiens syfte; att 

höra informanternas egna tolkningar av ett skeende som vi som forskare på sätt och vis har 

observerat då vi lever i samma värld som dem (Marshall & Rossman, 2011, 145). För att få 

ihop ett brett material genomfördes enskilda intervjuer med andra ungdomar än de som deltog 

vid fokusgruppsintervjuerna. Intervjuerna diskuteras närmare i avsnitten Genomförandet av 

intervjuerna samt i Metodproblematisering. 

4.2 Urval och avgränsningar 

Alla informanterna som deltog i intervjuerna är mellan 14 och 16 år. De valdes ut genom en 

form av bekvämlighetsurval. Det innebär att dessa informanter råkade vara tillgängliga och 

samtidigt lämpliga för studien, vilket gör urvalet bekvämt då detta låg som grund för att det 

var dessa som medverkade (Trost, 2009, 120). De kriterier som sattes upp för informanterna 

var att de är ungdomar på högstadiet som tar del av sociala medier; därav valdes 15 

studerande ungdomar på en högstadieskola som alla går i nionde klass för deltagande i 

fokusgruppsintervjuer, samt sex andra ungdomar vilka intervjuades enskilt då de inte gick på 

samma skola som de andra. Informanterna är för forskarna obekanta, vilket enligt Repstad är 

positivt. Lojalitetsband, konkurrens och andra möjliga faktorer kan komma att störa 

forskningen (Repstad, 2010, 90-91). I informanternas svar kan man tydligt utläsa att det finns 

stora likheter, oberoende intervjumetod. Därför bedömer vi att materialet är tillförlitligt samt 

att det uppnått mättnad. Mättnad innebär att inget ytterligare empiriskt material ändrar bilden 

av det redan erhållna materialet (Aspers, 2011, 200). Valet av skola, och därmed även valet av 

informanter till fokusgrupperna, grundades till viss del på att en av forskarna har kontakt med 

läraren till dessa elever sedan lång tid tillbaka. På så sätt erhölls information om att de 

uppfyller det mest relevanta kriteriet; att ungdomarna tar del av sociala medier, vilket de 

enligt läraren gör både under skoltid och på fritiden. Valet av informanter grundades även på 

vilka ungdomar på högstadieskolan som hade tid och vilja att delta vid intervjutillfällena. 

Samma kriterier gällde då vi valde informanter till enskilda intervjuer. Vetskapen om att de 
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använder sociala medier erhölls via våra vänner innan intervjuerna, då de på olika sätt har 

kontakt med dessa ungdomar. Förutom avgränsningar vad gäller informanterna, gjordes även 

avgränsningar gällande vilka sociala medier som fokus kom att ligga på. Eftersom att studien 

fokuserar på informanternas känsla och upplevelse av tillhörighet, kollektiv självkänsla och 

bekräftelse, grundades valet på vilka sociala medier som informanterna diskuterade vid 

intervjutillfällena; de fick svara på vilka de använder mest. De sociala medier som används 

mest av informanterna är Facebook, Instagram, Ninegag och Kik. Dessa presenteras mer 

ingående i analys- och resultatavsnittet. 

Avgränsningar gällande ämnet gjordes i och med att det finns mycket som kan 

studeras gällande sociala medier. Valet att fokusera på ungdomars känsla av tillhörighet, 

kollektiv självkänsla och bekräftelse via sociala medier grundades på att det finns mycket 

forskning gällande ungdomars sociala medieanvändande; dock inte med riktigt samma 

inriktning som denna studie ämnar ha. Forskning kring sociala medier är relevant i dagens 

mediesamhälle och vi anser att vidare forskning krävs med olika infallsvinklar, exempelvis 

som denna studies infallsvinkel.  

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

De informanter som intervjuades enskilt känner ingen av de andra informanterna, medan de 

som deltog i fokusgrupperna går i samma skola och är antingen nära vänner eller bekanta. 

Med tanke på att de som deltog i fokusgruppsintervjuerna känner varandra, var stämningen 

bra och bekväm. Alla individer är dock olika, och i bakhuvudet var det viktigt att ha med sig 

faktumet att vissa är introverta och andra är extroverta. Trost (2009) menar att man bör 

undvika intervjuer med för många informanter samtidigt, då dessa former av intervjuer kan 

vara komplicerade att handskas med då de tystlåtna individerna inte så lätt kommer in i 

samtalet. Gruppbeteendet och processerna leds av social styrning, vilket i sin tur kan leda till 

att det som sker eller uttrycks i grupp kan vara ett resultat av detta; gruppbeteenden som inte 

stämmer överens med individernas individuella beteenden eller åsikter utanför gruppen. 

(Trost, 2009, 46.) Trost anser att fokusgruppsintervjuer kan hämma informanterna eftersom 

de i grupp kan komma att påverka varandra, samt att det kan leda till att “hemligheter” och 

viktig information inte delas (Trost, 2009, 47). Med tanke på denna kritik gentemot metoden 

fokusgruppsintervjuer, diskuterades detta med informanternas lärare för att denne med sina 

kunskaper om och erfarenheter av informanterna skulle kunna föreslå grupper som skulle 

gynna intervjuerna. Det lades även stor vikt vid att skapa en bra intervjuguide med 

genomtänkta frågor kring ämnet som utformats så att de skulle vara enkla att svara på; det vill 



Socialpsykologi C  Om man inte har facebook är man ingen 
 

15 
 

säga att frågorna utformades så att de förhoppningsvis skulle framkalla informanternas 

subjektiva uppfattningar utan att det skulle kännas jobbigt för dem att uttrycka dessa i grupp. 

Antalet informanter i varje grupp blev fyra till sex stycken eftersom att större grupper, som 

nämnts ovan, kan göra att alla inte får tillfälle att uttrycka sig. Kritiken mot fokusgrupper låg 

även som grund för beslutet att intervjua sex ungdomar enskilt. Möjliga gruppbeteenden 

förekommer inte då, och således kan empirin bli fylligare i och med att data samlas in på mer 

än ett sätt. 

De tre fokusgruppsintervjuerna blev cirka 30 minuter vardera. Tiden kändes 

varken knapp eller överdrivet lång; materialet som erhölls är fylligt men hade kunnat få ett 

ännu större omfång; dock fanns inte mer tid att ta från informanterna då intervjuerna skedde 

under deras lektionstid. Fokusgruppsintervjuerna räcker enligt oss inte som empiriskt 

material, och därför togs beslutet att utöka det med enskilda intervjuer. Informanterna i dessa 

intervjuer kontaktades genom vänner, och intervjuerna blev mellan 20 och 40 minuter långa. 

Tidsvariationen berodde på att informanterna hade olika mycket att säga. Vissa talade djupare 

om ämnet än andra, och dessa var lättare att ställa följdfrågor till. De som inte var lika 

tillmötesgående svarade kort och koncist på frågorna men svaren var inte sämre för det. Som 

nämns i avsnittet urval och avgränsningar, bedömde vi att det empiriska materialet uppnått 

mättnad; bilden av materialet ändrades inte trots att sex enskilda intervjuer gjordes som en 

uppföljning till fokusgruppsintervjuerna (Aspers, 2011, 200). 

Vid skapande av intervjuguiden samt vid intervjutillfällena lades stor vikt vid att 

försöka lägga förutfattade meningar och tankar åt sidan. Det är dock näst intill omöjligt att 

inte ha någon form av förförståelse om man ämnar studera ett fält som är bekant. Aspers 

menar att eftersom forskaren är en människa som har vuxit upp i samma eller i en snarlik 

livsvärld som de aktörer som ämnas studeras, så är det i princip oundvikligt att inte ha någon 

form av förförståelse. Detta faktum innebär att forskaren, precis som aktörerna, tar vissa saker 

och fenomen för givet. Förförståelsen grundas i forskarens vardagsförståelse; det vill säga att 

forskarens vardag liknar eller har på något sätt liknat aktörernas vardag. Detta kan vara 

negativt för studien om forskaren har förutfattade meningar som påverkar studien på ett 

hämmande sätt. Det skulle exempelvis kunna orsaka för snäv syn på fältet, vilket kan resultera 

i att forskaren letar efter något specifikt som gör att denne blundar för andra möjligheter 

(Aspers, 2011, 38). Båda forskarna i denna studie har gått på högstadiet, och har således 

förförståelse för detta. Dessutom är sociala medier en del av båda forskarnas vardag, vilket 

innebär att det finns förförståelse gällande det fenomenet också. Dock är förförståelsen inte 

bara negativ, den är snarare väldigt viktigt eftersom att den gör så att forskaren varken är eller 
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blir totalt vilsen på fältet. Förförståelse gynnar studien då det fungerar som verktyg då 

fenomenet ska tolkas och sedan förstås (Aspers, 2011, 38-39).   

Intervjuguiden och frågorna i den (se bilaga 1: intervjuguide) skapades med 

tanke på att inte lägga vikt vid tänkbara svar från respondenterna. Att utforma frågor på det 

sättet, med medvetet eller omedvetet förutspådda svar från informanterna, är ett vanligt 

misstag som enligt Aspers oftast grundas på att intervjuaren utgår från sin egen värld istället 

för informanternas värld. Även följdfrågor kan då komma att vara bestämda redan innan 

intervjuerna, vilket kan göra samtalet snävt istället för öppet och informationsrikt (Aspers, 

2011, 40). Intervjuguiden användes i både fokusgrupperna och vid de enskilda intervjuerna då 

alla intervjuerna oberoende mängd deltagande informanter var semistrukturerade. Enligt 

Repstad ska kvalitativa intervjuer vara lediga och flexibla (Repstad, 2010, 87), därav passade 

frågorna bra i båda fallen eftersom att frågorna inte behöver följas till punkt och pricka, utan 

de fungerar snarare som frågor som kan följas upp av informanternas egna tankar och åsikter 

(Aspers, 2011, 143). Självklart omformulerades frågorna så att det passade enskilda 

intervjuerna; exempelvis byttes “ni” ut mot “du”, men större förändringar än så gjordes inte. 

Även teori kan enligt Aspers styra mycket i detta skede; det vill säga i skedet då 

intervjuguiden utformas. I denna uppsats fungerade Jenkins teori som en riktlinje för 

utformningen. Aspers menar dock att man kan sätta teorin inom parantes istället för att låta 

den styra helt, det vill säga att teorin fungerar som riktlinje istället för att fungera som bas. På 

så sätt kan man få en bredare helhetsbild av fältet (Aspers, 2011, 140). Detta togs i beaktning 

och blev utgångspunkten i skapandet av intervjuguiden; fokus på informanternas 

uppfattningar med plats för utsvävningar och deras egna tolkningar. Frågorna utformades på 

basis av viljan att inte lägga orden i mun på informanterna, det vill säga att frågorna skapades 

med fokus på att inte vara ledande (Aspers, 2011, 148). 

Kunskaper från Aspers diskussion om det ideala samtalet kom att hjälpa i 

intervjuprocessen. Trots den ofrånkomliga maktbalansen i och med rollerna som intervjuare 

och informanter menar han att man bör sträva efter ett avslappnat samtal med god dynamik 

(Aspers, 2011, 142, 145). Därav var det till studiens fördel att informanterna som medverkade 

i fokusgrupperna var nära vänner eller bekanta med varandra. Det var tydligt att de inte var 

obekväma i varandras sällskap, samt att atmosfären var öppensinnad. Detta togs i beaktning 

även vid de enskilda intervjuerna; samtalen blev avslappande i och med att informanterna 

informerades om att det är helt frivilligt att delta, samt att de får avsluta när helst de vill. 

Informanterna som deltog i fokusgrupperna besöktes på sin högstadieskola för att göra det så 

enkelt som möjligt för dem vilket också är viktigt för att gynna det ideala samtalet. Mer 
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studietid än nödvändigt togs inte från dem vilket resulterade i detaljrika resultat då platsen för 

intervjuerna gynnade samtalen; informanterna behövde inte känna sig stressade (Aspers, 

2011, 154-155). Även informanterna vid de enskilda intervjuerna intervjuades vid tidpunkter 

då de kunde avsätta tid för att delta i studien. Forskaren som närvarade vid intervjun tog sig 

till informanternas hem där intervjuerna ägde rum. Så länge intervjun kan genomföras ostört, 

är informantens hem ett väldigt lämpligt ställe ur trygghetssynpunkt (Trost, 2009, 44). Båda 

forskarna var med vid alla tre fokusgruppsintervjuer, vilket var fördelaktigt eftersom den ena 

kunde se till så att intervjuguiden följdes och den andra kunde fokusera på den icke-verbala 

kommunikationen samt anteckna vid behov utan att störa intervjun (Repstad, 2010, 111). Två 

intervjuare kan även gynna studien om de är samspelta eftersom att intervjuarna då kan 

fungera som stöd åt varandra samt för att informationsmängden blir större än om det bara är 

en intervjuare på plats (Trost, 2009, 46). Den ena intervjuaren intog rollen som moderator och 

den andra intog rollen som observatör som även var ansvarig för inspelnings- och 

anteckningsarbetet. Trots att det finns fördelar med att vara flera intervjuare, kan det även 

vara negativt om man ser till dynamiken mellan intervjuare och informanter. Risken finns att 

intervjuarna tillsammans känns som ett, enligt Trost, “maktövergrepp” och att informanterna 

hamnar i underlägesposition (Trost, 2009, 46). Detta gäller dock oftast vid intervjuer där 

intervjuarna är fler än informanterna vilket inte var fallet vid fokusgruppsintervjuerna. 

Självklart togs detta dock i beaktning och var en av anledningarna till att det bara var en 

forskare som talade vid varje intervju; således kändes vi inte som ett sammansvetsat team 

eftersom fokus låg helt och hållet på en av oss. Vid de enskilda intervjuerna så var de enda 

närvarande en intervjuare och en informant. Beslutet grundades på att informanten inte skulle 

hamna i underlägesposition och känna sig obekväm (Trost, 2009, 46). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Fördelen med att spela in 

intervjuer är att alla viktiga detaljer i samtalen kan erhållas för att sedan kunna användas vid 

senare analys (Repstad, 2010, 93). Vid inspelning är det viktigt att ta hänsyn till 

samtyckeskravet, vilket innebär att samtycke krävs från informanterna gällande inspelning 

(Trost, 2009, 54). I denna studie krävdes även samtycke från förmyndare då informanterna är 

mellan 14-16 år. Inspelningarna godkändes från informanterna samt förmyndare innan 

intervjutillfällena, och de fick då information om att de inte kommer lämnas ut. Detta är 

viktigt att nämna då informanterna ska kunna känna sig säkra på att forskarna inte delger 

andra den information som de får i förtroende (Aspers, 2011, 143). 



Socialpsykologi C  Om man inte har facebook är man ingen 
 

18 
 

4.4 Transkribering- och kodningsprocessen 

När intervjuerna var genomförda så transkriberades dessa. Detta är processen då det 

insamlade datamaterialet sammanställs (Aspers, 2011, 159). Transkriberingsprocessen skedde 

en kort tid efter att intervjuerna var klara med syfte att inte glömma några detaljer och därmed 

gå miste om viktig information som erhållits. Trost menar att minnet är en viktig ingrediens 

när materialet ska tolkas och analyseras; ingen inspelningsmetod kan ersätta intryck som 

erhålls vid själva intervjun (Trost, 2009, 54). Intervjuerna delades upp mellan forskarna så att 

transkriberingsprocessen inte skulle bli alltför utdragen. Vid transkriberingarna skrevs 

intervjuerna ut på ett sätt som återspeglar vad som sades på ett detaljerat och tydligt sätt. 

Fokus låg på snarare på vad som sades än hur det sades eftersom att syftet inte var att göra en 

samtalsanalys. Samtalsanalys innebär större fokus på detaljer kring interaktionen i samtalen 

som studeras (Norrby, 2004, 34). Hur mycket som ska återges är enligt Aspers beroende på 

situation samt beroende på vilken nivå evidensen kräver, det vill säga hur mycket av 

materialet som behöver återges för att det ska vara ett giltigt material att förlita sig på (Aspers, 

2011, 156). Hur detta har tagits i beaktning i denna studie diskuteras i avsnittet 

Metodproblematisering. 

Materialet strukturerades upp och delades i mindre delar kategorier som dels var 

förvalda och dels tillkom allt eftersom; det vill säga att materialet kodades (Aspers, 2011, 

165). Koderna härstammade till viss del från den teoretiska utgångspunkten med fokus på 

Jenkins eftersom att det var den teorin som var förvald. De härstammade även från 

kategorierna i intervjuguiden men också från den information som kunde skådas i materialet 

under tiden materialet delades från helhet till del. Under diverse kategori jämfördes likheter 

och skillnader i de informanternas svar, vilket enligt Aspers kan gynna sökandet efter 

mönster. Det kan även göra det möjligt att lägga materialet på en relativt generell nivå som 

sedan kan spegla informanternas huvudsakliga åsikter och tankar (Aspers, 2011, 180). 

Kodningsmetoden var liknande marginalmetoden så som Aspers beskriver den. Metoden 

innebär en utgångspunkt i form av det empiriska materialet på utskrivna ark samt ett 

kodschema. I kodschemat har alla koder olika färger, och det empiriska materialet markeras 

så att allt får en specifik färg beroende på vilken kod det tillhör. Skillnaden mellan Aspers 

metod och metoden i denna studie är att kodningen skedde i ett dokument på datorn istället 

för på utskrivna pappersark. Likheten är att materialet fick olika färger beroende på vilken 

kod det skulle tillhöra (Aspers, 2011, 185). 
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4.5 Metodproblematisering 

Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp vid all sorts forskning, men dessa begrepp går inte 

att mäta på riktigt samma sätt vid kvalitativa undersökningar som vid kvantitativa 

undersökningar. Det är därför viktigt att på ett detaljerat och tydligt sätt redogöra för 

tillvägagångssättet (Trost, 2009, 133-134). Validitet innebär hur bra man mäter eller 

undersöker det man vill studera, och reliabilitet innebär hur bra man mäter eller undersöker 

det som man faktiskt studerar (Aspers, 2011, 248-249). 

Trost skriver att man ibland särskiljer fyra komponenter hos begreppet 

reliabilitet: Kongruens (rör sig om likheten mellan frågor som avses mäta/undersöka samma 

sak, Precision (hänger samman med intervjuarens sätt att registrera de svar som erhålls), 

Objektivitet (har att göra med olika intervjuares sätt att registrera - om de registrerar samma 

sak likadant så innebär det att objektiviteten är hög) och Konstans (tar upp tidsaspekten och 

förutsätter att det som undersöks, exempelvis ett fenomen, inte ändrar sig). Konstans är inte 

aktuell på riktigt samma sätt när det gäller kvalitativa studier, då det ofta är just förändringar 

som man intresserar sig av (Trost, 2009, 111). Trost menar att idén om reliabilitet bygger på 

att man gör kvantitativa studier, det vill säga att det bygger på att man mäter något. Det blir 

enligt honom aningen egendomligt att tala om reliabilitet vid kvalitativ forskning, men att 

tillförlitligheten förstås är viktig även vid dessa studier (Trost, 2009, 112). Det är därför 

viktigt att vid kvalitativ forskning tydligt beskriva tillvägagångssätt och metod samt utförligt 

och detaljerat presentera resultatet. Således kan läsaren förstå undersökningen och 

förhoppningsvis acceptera resultaten av den. Genom att presentera mycket av det empiriska 

materialet samt visa på att det är insamlat på ett seriöst sätt, ökar reliabiliteten (Trost, 2009, 

113). I denna studie har stor vikt lagts vid att presentera och förklara tillvägagångssättet samt 

det empiriska materialet på ett tydligt och detaljerat sätt, i syfte att höja trovärdigheten. 

Många citat har använts, vilka ämnar lyfta fram det relevanta ur materialet. 

Trost menar att validitet, eller giltighet, traditionellt sätt syftar till att se om 

instrumentet eller frågan mäter det som den är avsedd att mäta. Han menar att material och 

data som är intressant för studien endast kan erhållas med rätt sorts frågor (Trost, 2009, 112-

113). I denna studie vill vi bland annat veta vilka sociala medier informanterna i fråga 

använder, samt hur ofta de använder dessa. Frågor som syftar till att få kunskap om vilka 

sociala medier som informanterna tror är vanligast bland ungdomar idag är därför inte 

relevanta, då dessa inte ger oss den information som kan klassas som ett giltigt svar på frågan. 
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4.6 Forskningsetiska reflektioner 

En viktig etisk aspekt att ta hänsyn till vid all sorts forskning som involverar andra individer 

är diskret behandling av materialet som erhålls. Detta exempelvis anonymitet; det vill säga att 

de som studien involverar ska kunna vara anonyma. Enligt Trost ska man inte kunna utläsa 

vem eller vilka som intervjuats, även om det skulle vara så att informanten tillåter motsatsen 

(Trost, 2009, 40-41). I denna studie kunde anonymitet utlovas i den mån att forskarna är de 

enda som vet vilka informanterna är. Vid redovisning av materialet i uppsatsen är 

informanternas namn fiktiva för att inte röja deras identiteter. 

En annan viktig etisk aspekt att ta i beaktning vid forskning som involverar 

andra individer är hänsyn till samtyckeskravet (Samtycke enligt personuppgiftslagen, 2012, 

IISSN 1100-3308). I denna studie är informanterna mellan 14-16 år, vilket innebär att 

samtycke behöver erhållas dels från dem själva samt från deras förmyndare (Trost, 2009, 63). 

I ett utskick via post (se bilaga 2: Brev till informanterna) informerades 

fokusgruppsinformanterna om kriterierna för att medverka; det vill säga medtagande av 

underskrift från förmyndare. I utskicket fick informanterna även annan nödvändig information 

gällande forskningen. Det är enligt Trost en bra idé att första kontakten är via brev, då det är 

ett bra sätt att förbereda informanterna i samband med att de får all information som de 

behöver inför intervjutillfällena (Trost, 2009, 63). De informanter som medverkade vid de 

enskilda intervjuerna fick skriva under brevet i samband med intervjutillfällena. Varje enskild 

informant hade en förmyndare i närheten som också skrev under. Repstad menar att det finns 

etikregler som måste följas vid kvalitativ forskning, vilka är att informanterna ska känna till 

syftet med studien, studiens olika delmoment samt att de ska även känna till att deras 

medverkande är helt och hållet frivilligt. De ska även erhålla vetskap om att de när som helst 

under studiens gång kan avbryta sitt medverkande (Repstad, 2010, 90). Därav beskrevs allt 

detta i utskicken som informanterna fick en vecka innan intervjutillfällena ägde rum. I 

utskicket beskrevs även huruvida studien förhåller sig till konfidentialitet; att det som sker 

eller sägs under studiens gång betraktas som strängt konfidentiellt (Trost, 2009, 40). Detta 

nämndes även i anslutning till intervjutillfällena i syfte att tydliggöra det faktum att 

informanternas medverkande är självvalt och att de inte kommer att röjas i uppsatsen. 

4.7 Analysmetod 

Materialet har analyserats från ett hermeneutiskt angreppssätt. Kvale och Brinkmann menar 

att en ständig växelverkan bör finnas mellan delen och helheten i materialet, eftersom att det 
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gör att förståelsen för och hur man tolkar texten eller fenomenet då växer fram. Det är detta 

som metaforiskt kallas för den hermeneutiska cirkeln (Kvale & Brinkmann, 2009, 226). 

4.7.1 Hermeneutik 

En grundtanke inom hermeneutiken är att människor alltid förstår något mot bakgrund av 

vissa förutsättningar; det vill säga att världen aldrig möts helt förutsättningslöst. 

Förutsättningarna är de som bestämmer vad som är oförståeligt och vad som faktiskt kan 

förstås, och dessa kallas ofta för förförståelse. Förförståelse är ett viktigt verktyg som måste 

tas till vara på om förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt. Utan förförståelse är vetskapen 

om vad som ska uppmärksammas och fokuseras på för obefintlig för att förståelse ska kunna 

bli ett faktum (Gilje & Grimen, 2009, 179). I denna studie har forskarna förförståelse i och 

med delad livsvärld med informanterna; som nämnts tidigare i uppsatsen har båda forskarna 

en gång i tiden gått på högstadiet och båda tar del av sociala medier. Detta faktum har 

påverkat studiens fokus samt vad som har uppmärksammats; alltså har förförståelsen fungerat 

som riktlinje i studien.  

Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambandet mellan det som tolkas, förförståelsen 

och sammanhanget som det måste tolkas i. Cirkeln påvisar förhållandet att all forskning 

ständigt består av rörelser mellan helhet och del; mellan det som ämnas tolkas och den 

kontext som det tolkas i, eller mellan förförståelse och det som ska tolkas. Tolkning av delen 

är beroende av hur helheten tolkas, och tolkning av helheten är beroende av hur delen tolkas. 

Hur kontexten ska tolkas är beroende av fenomenet och hur fenomenet ska tolkas är beroende 

av hur kontexten tolkas (Gilje & Grimen, 2009, 187). Genom att växla mellan analys av 

delarna och helheten fördjupas förståelsen av det som tolkas. Denna tolkning avslutas när man 

kommit fram till ett sammanhang i texten som saknar logiska motsägelser. Genom att testa så 

att delarna inte motsäger helheten kan målet att lokalisera eventuella samband uppnås (Kvale 

& Brinkmann, 2009, 226). I enlighet med den hermeneutiska ansatsen har denna studies 

analysarbete växlat mellan helheten och delarna för att finna olika drag och teman som är 

gemensamma. Genom att läsa igenom transkriberingarna var för sig, kunde informanternas 

relevanta tankar och åsikter tematiseras och plockas isär i delar. Dessa jämfördes sedan med 

helhetsbilden; det vill säga bilden vi fått av tidigare forskning inom ämnet samt av det 

empiriska materialet så som vi själva uppfattat det, i och med förförståelse samt upplevelserna 

vilka erhölls vid intervjutillfällena. Materialet blev lättöverskådligt, och under tiden väsentliga 

delar plockades ur materialet uppkom tre olika teman vilka ansågs lyfta de relevantaste tankar 

och åsikter som informanterna uttryckte. Dessa redogörs för nedan i resultat- och analysdelen. 
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Tolkningarna i denna studie kan ha påverkats av det faktum att två forskare med olika 

tolkningsmöjligheter har samarbetat. Genom hela processen har det empiriska materialet 

diskuterats mellan fyra ögon, vilket enligt oss har varit till studiens fördel då tolkningarna har 

kunnat diskuteras och värderats på ett sätt som inte hade varit möjligt vid enskilda tolkningar. 

Teorin har varit med under hela analysarbetet; det vill säga att vi har kontinuerligt 

sammanknutit materialet med teori för att förklara de olika teman som presenteras nedan i de 

olika avsnitten. Tidigare forskning samt egna tankar och reflektioner är även med i delar av 

analysen, speciellt i diskussionsavsnittet, och det tydliggörs vad som är våra egna eller 

informanternas ord samt vad som är kopplat till teori och tidigare forskning.      

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redovisas det empiriska materialet i koppling till studiens valda teorier samt 

den tidigare forskning som studien tagit i beaktning. Studiens frågeställningar som är 1. Kan 

sociala medier stärka tillhörighetskänsla och kollektiva självkänsla hos informanterna, och i 

sådana fall på vilket/vilka sätt?, 2. Är det viktigt för informanterna att få bekräftelse från 

andra individer online via sociala medier? 3. Har informanterna möjlighet att frånkomma 

sociala medier utan att känna sig mindre bekräftade? har legat som grund för det material 

som redovisas. I nästkommande avsnitt går vi djupare och tydligare in på hur vi anser att dess 

besvaras i studien med hjälp av teori, tidigare forskning och empiriskt material.  

För att läsaren ska kunna följa med i analysen, inleds detta avsnitt med en förklaring 

av de sociala medier som informanterna visat sig använda mest. Alla dessa finns tillgängliga i 

deras mobiltelefoner, och nedan förklaras dessa med fokus på hur man kan kommunicera via 

dem. 

•Facebook
3
: Ett socialt medium där individer kommunicerar samt utbyter meddelanden med 

varandra via sina onlineprofiler, där kommentarer, statusar, bilder och videos kan publiceras.   

•Instagram
4
: En mobilapplikation som möjliggör publicering av bilder och videos, vilka kan 

retuscheras med hjälp av olika filter samt “likeas” av andra instagramanvändare. 

•Ninegag
5
:En underhållningssajt som i grunden består av humoristiska inlägg med bilder och 

tillhörande text. 

                                                           
3
 www.facebook.com (2014) 

 
4
 Wwww.instagram.com (2014) 

 
5
 www.9gag.com (2014) 

http://www.facebook.com/
http://www.9gag.com/
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•Kik
6
: En mobilapplikation som möjliggör kommunikation individer emellan via 

snabbmeddelanden (meddelanden som tas emot av mottagaren en kort stund efter att det 

skickats).    

Det alla dessa sociala medier har gemensamt är att de existerar i syfte att göra det möjligt för 

individer att kommunicera med andra individer samt utbyta videos, bilder, inlägg eller 

snabbmeddelanden. Facebook och Kik möjliggör även onlinekommunikation i grupp, vilket 

innebär att fler än två individer kommunicerar samtidigt i samma konstellation. 

Resultat- och analysdelen är uppdelad i avsnitt med huvudrubriker och underrubriker. 

Huvudrubrikerna kan liknas vid teman, och underrubrikerna är framtagna för att omfånga det 

empiriska materialet, sammanfatta det och placera det under väsentlig rubrik; detta för att det 

då blir lättöverskådligt i och med att materialet analyseras flytande i avsnitten. Materialet har 

analyserats främst med hjälp av de teorier som presenteras i teoriavsnittet, men det har även 

kopplats till tidigare forskning. 

När vi i kommande avsnitt hänvisar till vad ett antal informanter har sagt, 

belyser vi inte exakta antalet på vilka som har sagt vad, förutom då enskilda informanter 

citeras, eftersom att vi främst fokuserar på attityden i sig snarare än hur många som uttrycker 

att de har den attityden. I det empiriska materialet har främst likheter påvisats; det är avsevärt 

fler likheter än skillnader gällande informanternas åsikter och tankar som rör studiens ämne. 

Det som redovisas i resultat- och analysdelen är de attityder och mönster som vi anser 

väsentligast att analysera. 

5.1 Informanternas vardag med sociala medier 

I detta avsnitt redogörs för hur informanterna ser på sin och andras vardag med sociala medier 

och vad de anser skulle hända om de inte var delaktiga på dessa; det vill säga om de är offline 

utan tillgång till sociala medier. Även syften med användandet redogörs, vad informanterna 

anser är positivt och negativt med dem samt hur en vardag med eller utan dem ser ut. 

Informanterna hade svårt att beskriva hur de tror att det skulle vara utan sociala medier i 

dagens samhälle, eftersom dessa alltid är tillgängliga. Detta antyder att de har, så länge de kan 

minnas, på något vis haft kontakt med dessa och att de är en självklarhet i deras vardag. 

 

 

                                                           
6
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Jag kan typ inte ens tänka mig hur det skulle funka utan internet idag på 

något sätt, man skulle ju inte veta lika mycket om vad som händer i världen. 

Jag kan inte se det framför mig, hur det skulle funka, faktiskt. 

Therese (enskild intervju, nr 7) 

 

Man hade vetat mycket mindre dock, det är väldigt mycket info som sprids 

via internet. 

Kalle (fokusgruppsintervju, nr 1) 

              

I materialet är det tydligt att informanterna anser att de skulle ha mindre insikt och koll på vad 

som händer runt omkring dem utan aktivitet på sociala medier; det vill säga att vetskapen om 

vad andra gör samt att information som går att få tag på via sociala medier inte hade erhållits 

lika lätt. Detta går i linje med Beard och Wolf eftersom informanterna uppenbart förlitar sig 

på Internets tjänster samt att dessa ska vara tillgängliga för dem; dessa är en stor del av deras 

vardag. Informanterna som idag är mellan 14-16 år var år 2002, året då Manovich pekar på 

världen som ett “medieuniversum”, mellan tre och fyra år. De har alltså levt i detta 

“medieuniversum” sedan barnsben. Därav anser vi att det är förståligt att informanterna 

känner att de inte riktigt kan tänka sig ett liv som inte involverar sociala medier. 

Informanterna har, precis som alla andra, växt upp i en värld där riktlinjer och normer för hur 

man ska tänka, tycka och handla existerar. Dessa involverar självklart även det sociala 

medieanvändandet, eftersom det är en central del av informanternas vardag. En etablerad 

norm som informanterna följer är att äga en mobil samt ta del av sociala medier via den (de 

äger alla en varsin mobiltelefon och detta är ett beteende som alla informanterna följer). 

Normen har funnits i informanternas liv länge och den är väletablerad och ett invant mönster. 

Detta går i linje med Jenkins eftersom att vi tycker oss kunna se att informanternas 

beteendemönster gällande användande av mobil och sociala medier har etablerats genom 

institutionalisering; processen då individen blir en del av samhällets normer och riktlinjer. 

Faktumet att informanterna har haft mobiler så pass länge och således tillgänglighet till 

sociala medier, kan vara en förklaring på varför de är så angelägna om att dessa ska finnas 

nära. Precis som Mustonen, menar vi att alla de år av deltagande på sociala medier har skapat 

ett form av beroende av att delta på dessa. Informanterna uttrycker att de kan ta del av sociala 

medier jämt eftersom de alltid har med sina mobiler överallt, och de får även ha dem påslagna 

på lektionstid i skolan. De uttrycker även att alla andra använder sociala medier och att det då 

faller sig naturligt att själva använda dessa, samt att det vore konstigt att inte göra det. 
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[...]Jag tycker att det är såhär att man pratar med folk just via nätet, så om 

någon till exempel inte har Facebook skulle jag ju tänka va, har du inte 

Facebook? Vad konstigt. Då skulle jag tycka att den är konstig. 

                                    Therese (enskild intervju, nr 7) 

 

Att tycka likadant, vilket informanterna under intervjutillfällena visade sig göra gällande det 

sociala medieanvändandet kan kopplas till Jenkins diskussion om habitualisation. 

Informanterna har genom invanda handlingar och mönster kommit att dela samma habitus, 

vilket gör att de tycker och tänker liknande saker och de kommunicerar på liknande sätt. 

Begreppet habitualisation går hand i hand med institutionalisering vilket kan ge ytterligare 

förklaring på varför det ter sig så naturligt för informanterna att sträva efter samma sak; 

aktivitet på sociala medier. 

Informanterna har alla socialiserats in i samhället sedan de var små och de är alla en 

del av samma generation. Delaktighet online samt ett socialt medieanvändande anser vi har 

varit en del av informanternas socialisationsprocess, och med hänsyn till vad Berger och 

Luckmann anser är en framgångsrik process, anser vi att informanternas socialisationsprocess 

är just det, framgångsrik, om fokus ligger på internetanvändande och socialt 

medieanvändande. Mönstren och normer gällande användandet och deltagande är etablerade 

sedan lång tid tillbaka. Detta tycker vi oss kunna utläsa i det empiriska materialet då 

informanterna beskriver att internet och sociala medier har funnits närvarande så länge de kan 

minnas. Därav anser vi att användandet inte bara är ett aktivt val utan även en invand 

handling. 

5.2 Offline - utan tillgång till sociala medier 

Informanterna har som sagt dagligen tillgång till sociala medier främst på grund av att de har 

mobiltelefoner. Det är enligt dem inte ofta som de är tillgängliga offline utan att även vara 

tillgängliga online. Det finns dock enligt informanterna tillfällen då de faktiskt inte kan vara 

tillgängliga på sociala medier, exempelvis när de är ute på lantställen och 

internetuppkopplingen är dålig. Detta visade sig vara ett problem för informanterna eftersom 

att de är så vana vid att alltid vara tillgängliga online. Det som kan utläsas i materialet är att 

informanterna uttrycker ett beroende, vilket går i linje med Youngs diskussion om sociala 

medier och hur dessa kan vara beroendeframkallande. Vissa av informanterna anser att det, 

vid de få tillfällen sociala medier inte varit tillgängliga för dem, kan vara jobbigt i början, men 

att det sedan kan vara ganska skönt att få ett kortare uppehåll från dem. Andra informanter 
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menar att det är ganska skönt i början, men att det blir jobbigare ju längre tid de är utan 

sociala medier. 

Det är ju typ lite som ett beroende, det skulle vara jobbigt i början men 

förmodligen bli lättare efter ett tag, jag har varit utan sociala medier en gång 

typ en vecka och då kände jag att jag hade ganska tråkigt ofta men också så 

kände jag att det var jobbigt att inte veta vad alla andra gjorde, jag kände 

mig nästan utanför mitt gäng, eller hur man ska säga. 

Pia (fokusgruppsintervju, nr 3) 

 

Jobbigt, det är jobbigt efter ett tag. I början är det jätteskönt och bara släppa 

allting men sen när man märker att det liksom pågår saker som man missar 

så är det jobbigt. 

                                                Julia (fokusgruppsintervju, nr 2) 

 

Alla informanterna anser att det på något vis är jobbigt att vara utan sociala medier och de är 

ense om att det kan liknas vid ett beroende, vilket vi anser skulle kunna vara ett faktum om 

man ser till Beard och Wolf som talar om just internetberoende. Tjänsterna som internet och 

sociala medier gör tillgängliga är enligt oss inte bara en självvalda av informanterna, de är 

även nödvändiga för deras relationer och välmående. En dialog uppstod informanterna 

emellan i och med frågan “Om det är så att ni inte har tillgång till sociala medier under lång 

tid av någon anledning, hur känner ni då?”: 

 

Jaaa, mmm. Så länge man har nått annat att göra så är det skönt, typ som 

jag ska ut i skogen hela veckan och då kan jag inte använda telefonen för då 

kommer den dö och det är skönt. 

Kalle 

Fast det roligaste att göra på landet är liksom att hugga träd, vi har tre tv-

kanaler, typ ettan.  

Lovisa 

I feel you bro, då är det jobbigt. 

Kalle 

 

(fokusgruppsintervju, nr 1) 

 

Informanterna menar att anledningarna till varför det är jobbigt att vara utan sociala medier är 

för att det kan bli långtråkigt i längden, att de inte vet vad alla andra gör, vad som händer i 

deras gäng eller vad som händer i skolan. De påpekade att det är viktigt för dem att vara 
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aktiva och att “hänga med”, eftersom att de annars kan missa saker eller hamna utanför 

gruppen som använder sociala medier. Till skillnad från Berger och Luckmann som menar att 

face-to-face interaktionen är viktigast, menar informanterna att det är viktigt att vara aktiv 

online, vilket innebär utebliven face-to-face interaktion, för att inte hamna utanför. Däremot 

uttrycker inte informanterna att face-to-face inte är meningsfull för dem, utan de anser snarare 

att offline och online går hand i hand och att de inte särskilt ofta är något av dem enskilt. 

Detta indikerar att båda kommunikationssätten är viktiga för dem. De menar även att det som 

händer offline ofta blir synligt online och vice versa. Det är enligt dem via de sociala 

medierna som de kan få reda på vad som händer i deras omgivning, samt informera andra om 

vad de själva gör. På frågan om de anser att man kan bli bortglömd om man inte är delaktig på 

sociala medier svarade dem: 

 

Man blir inte bortglömd men jag skulle känna mig bortglömd. Ja framförallt 

om man typ pratade med folk och den ba såg ni vad hon gjorde igår och så 

ba ne. 

Anna (fokusgruppsintervju, nr 1) 

 

Ja alltså, bortglömd offline blir man ju inte. Men man vet ju inte lika mycket 

om alla andra som alla andra gör, så jag tror inte man blir bortglömd men 

kanske att man blir lite utanför. 

Linnea (fokusgruppsintervju, nr 2) 

Om man har massa följare och slutar uppdatera då tror jag du skulle bli lite 

bortglömd. Om typ du inte uppdaterar på Instagram på typ en vecka då tror 

jag folk skulle börja tänka på det. 

Nina (fokusgruppsintervju, nr 1) 

 

Det som händer online diskuteras ofta offline, vilket innebär att om man inte hänger med 

online så finns det en risk att man inte hänger med offline heller. En dialog informanterna 

emellan uppstod i och med frågan “Vad tänker ni om folk som inte är på sociala medier?”: 

Om man inte har Facebook så är man ingen . 

                                                                     Kalle 

Alltså det är väl coolt och ba jag har inte facebook men alltså vad gjorde du 

när du var 12?  

                                                                    Anna 

Ja men precis, där finns liksom ens mormor. 

                                                                     Kalle 

(fokusgruppsintervju, nr 1) 
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Alla som existerar bör man även kunna finna på Facebook, enligt Kalle. Alla informanterna 

uttryckte sig inte riktigt lika rakt som honom, men de alla menar på att det är avsevärt konstigt 

om man existerar offline men inte online på Facebook. En annan informant uttryckte sig om 

en kille i klassen som inte är aktiv på sociala medier: 

 

Jag blir chockad, jag har en i min klass. Jag blir chockad när han säger det. 

Nej jag har inte Facebook, jaha men nej. Jag blir så här hur får du 

information. Någon måste ju hela tiden berätta för honom vad som står där. 

Folk går ju miste om information som dem får reda på genom någon annan. 

            Olivia (enskild intervju, nr 6) 

 

Citaten visar på att informanterna är ovana vid avvikande beteende i form av avståndstagande 

från sociala medier. När informanterna möter individer som inte är aktiva på sociala medier, 

finns tydliga olikheter mellan dem och dessa individer. Bristen på likheter i denna aspekt 

anser vi, med Jenkins resonemang i ryggen, är anledningen till att informanterna inte relaterar 

till dessa på samma sätt. Dessa individer tillhör inte kollektivet sociala medieanvändare, vilket 

gör att olikheter finns mellan informanterna och dessa individer. Sociala medieanvändare har 

likheter dem sinsemellan; att de använder sociala medier. Informanterna menar att om man 

träffar någon som inte har Facebook, så är den människan konstig och utanför samhället; 

åtminstone om man ser till de normer som finns i informanternas liv. Även de informanter 

som uttrycker att det kan vara häftigt med människor som aktivt valt att inte ta del av sociala 

medier, anser att det främst är konstigt och oförståeligt eftersom att “alla” tar del av dessa. 

 

Alltså, först om man får veta att någon inte är med på sociala medier så 

skulle jag iallafall tycka att det är rätt ballt eller alltså att man sticker ut och 

vågar göra sin egen grej. 

Emil (fokusgruppsintervju, nr 3) 

Nja, men alltså man skulle ju tänka och fundera på varför dom inte har 

det…för det är ju kul liksom. Man skulle ju tänka att de var konstiga och att 

något är lite fel typ. 

Pia (fokusgruppsintervju, nr 3) 

 

Emil menar i citatet ovan att det kan vara ballt att “göra sin grej”, vilket antyder att han tycker 

att det är avvikande att inte ta del av sociala medier, men på ett positivt sätt. Pia svarar på det 

och menar att det inte är avvikande på ett positivt sätt, utan att det snarare stämplar individen i 
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fråga som konstig. Att inte vara delaktig på sociala medier är inget eftersträvansvärt enligt 

informanterna, förutom enligt Emil som var den enda av informanterna som tyckte 

annorlunda. De andra informanterna anser att det snarare leder till utanförskap och tristess än 

till att man anses vara en häftig människa. Vi tycker oss kunna förstå informanternas 

uttalanden om individer som inte använder sociala medier genom att ta hänsyn till Berger och 

Luckmanns diskussion om typifieringsscheman. Individer som inte är aktiva på sociala 

medier stämmer inte överens med vad informanterna typifierar som normala och uppfattas 

därför som konstiga. Huruvida dessa behandlas annorlunda av informanterna på grund av sin 

inaktivitet på sociala medier går inte att säga då informanterna inte uttryckte något angående 

det. 

5.3 Syften samt positiva och negativa aspekter med sociala 

medieanvändandet 

Det positiva med sociala medier är enligt informanterna den smidiga kontakten som de kan ha 

med andra, men också den kunskap och information som de kan ta del av online. De menar att 

sociala medier är ett lärorikt tidsfördriv som även kan skänka. 

 

Det är mycket underhållning för att det är kul och sen så är det väl lite så här 

att se vad andra gör också, man känner sig social fast man inte är det. 

Lovisa (fokusgruppsintervjuer, nr 1) 

 

Jag tycker småsaker, man läser och typ går in på ninegag. Det är en app, 

man använder sig av bilder, korta inlägg och där är det så att det ska vara 

skämt men man lär sig så himla mycket. Det är både skämt och fakta. Man 

lär sig massa saker som man inte skulle lärt sig annars. 

Nina (fokusgruppsintervju, nr 2) 

 

Ninegag är en underhållningssajt som många av informanterna nämner som en bra 

information- och kunskapskälla. De menar att de bilder och texter som publiceras på sajten är 

roliga men även lärorika. En annan positiv aspekt som informanterna uttrycker gällande 

sociala medier är att man kan uttrycka sig på ett annat sätt via dessa än vad man kan göra 

offline. Extroverta kan skriva och kommunicera så mycket de vill, och introverta kan få 

utlopp för vad de tycker och känner. De påpekar att individer som i vanliga fall är blyga kan 

på sociala medier uttrycka sig på ett mer bekvämt sätt, vilket även Forest och Wood pekar på. 

Detta indikerar att informanterna anser att blyga individer kan gynnas av kommunikation 
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online via sociala medier eftersom de kan skapa sig ett socialare liv, vilket även det går i linje 

med Forest och Wood.  

 

Sociala medier kan vara positivt för andra som inte vågar så mycket, som är 

lite blyga i verkligheten. Då kan de uttrycka sig på sociala medier istället och 

vara sociala trots att det inte är så naturligt för dem egentligen. 

Olivia (enskild intervju, nr 5) 

 

Sociala medier kan enligt informanterna även gynna kommunikationen mellan vänner 

eftersom de alltid kan ha kontakt och vara tillgängliga för varandra. Via sociala medier kan de 

alltid hålla varandra uppdaterade om vad som sker utan att behöva kommunicera face-to-face. 

 

Typ se vad som händer i andras liv utan att behöva ringa och ba nu var jag 

på träning och det var jättekul. 

Lovisa (fokusgruppsintervju, nr 1) 

Asså det är ju lätt att hålla kontakten med alla och man kan typ höras när 

som helst, det är lättare att typ skriva någonting istället för att ringa. 

Elin (fokusgruppsintervju, nr 3) 

 

Informanterna menar att möjligheten att kommunicera med utebliven face-to-face interaktion 

är positiv, eftersom att det innebär att de kan kommunicera smidigare och kontinuerligare än 

om face-to-face interaktion hade varit det enda alternativet till kommunikation. Även detta 

anser vi är intressant att koppla till Berger och Luckmanns diskussion om face-to-face 

interaktion som den viktigaste interaktionen. Informanternas uttalanden pekar inte på att det 

idag är viktigast att kommunicera face-to-face eftersom att det finns tydliga fördelar med 

kommunikation online. De väljer dock inte bort kommunikation offline utan de antyder att 

båda kommunikationssätten är viktiga. 

Informanterna ser dock inte bara det positiva med sociala medier, utan anser sig 

vara medvetna om att det finns negativa sidor med dessa också. I likhet med O’Keeffe och 

Clarke-Pearson menar informanterna att sådant som förekommer offline, så som mobbning 

och hatiska uttalanden, även kan förekomma online via sociala medier eftersom att människor 

blir modigare och tuffare “bakom skärmen”. Informanterna anser även att individer kan 

utnyttja anonymiteten online i syfte att uttrycka något de inte skulle uttrycka offline. 

Ja tror att det är lättare att vara elak och mobbas på sociala medier än i 

verkligheten. 

Elin (fokusgruppsintervju, nr 3) 
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Ah, det är lättare bakom en skärm, att säga saker[...] Alltså typ mobbning, 

och att man typ bygger upp något. Lättare att hata. 

                                                          Kalle (fokusgruppsintervju, nr 1) 

 

En annan negativ aspekt som informanterna nämner är att de blir påverkade av det som andra 

publicerar på sociala medier. De menar att det som publiceras kan förvrängas och således är 

det svårt att veta om det som publicerats stämmer eller om det är retuscherat och förfinat. 

Precis som Berger och Luckmann menar, att face-to-face interaktion är viktig om individer 

ska vara maximalt verkliga för varandra, menar informanterna att face-to-face upplevelsen av 

andra är den viktigaste för att få en fullständigt verklighetstrogen uppfattning av andra 

individer. Informanterna påpekar även att kommunikation online kan vara ett problem då det 

kan leda till feltolkningar, vilket också går i linje med Berger och Luckmann.  

 

[...]Alltså vissa personer väljer ju kanske att lägga upp bilder så att deras liv 

ser jättenice ut liksom, men det kanske inte är det. Jag tror det är ganska 

vanligt att folk gör det. Om jag lägger upp bilder på typ Instagram så lägger 

jag ju bara upp en som är rolig eller snygg. Jag skulle aldrig lägga upp en 

om jag grät om jag blivit sårad liksom… man vill inte visa baksidorna av 

det.                       

Therese (enskild intervju, nr 7) 

Det kan ju bli så att man känner att alla andra har det mycket bättre än man 

själv har, typ om någon lägger upp en bild på värsta grejen och man själv 

sitter ensam hemma med familjen så blir man ju lite deppig. 

           Emil (fokusgruppsintervju, nr 3) 

 

Problemet med att inte veta vad som är överdrivet, förfinat eller retuscherat online är enligt 

informanterna att man kan tvivla på sig själv; om en person bara publicerar glada bilder som 

visar på ett händelserikt och härligt liv, kan det enligt informanterna göra så att andra som ser 

detta mår dåligt över sin egen tillvaro. Två informanter berättar om vad de anser om det som 

publiceras på sociala medier: 

 

[...]Lite av en show skulle jag vilja säga. Den som är den mest intressanta 

och roliga på sociala medier vinner priset typ. 

Fanny (enskild intervju, nr 6) 

Många tar ju typ selfies med olika effekter och ba hej hej jag har haft en 

jättebra dag. No filter, haha. Typ statusar på facebook, typ skryter. 

                      Lovisa (fokusgruppsintervju, nr 1) 
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Om informanterna identifierar sig med kollektivet (de som deltar på sociala medier), löper de 

stor risk att anta att det som visas på dessa är ideal som de själva bör leva upp till för att vara 

en del av kollektivet och på så vis känna tillhörighet. Precis som Jenkins antyder när han talar 

om individen och kollektivet, menar informanterna att det finns en vilja hos dem att vara en 

del av kollektivet. Vi anser att det går att utläsa i det empiriska materialet att informanternas 

identifikationsprocess sker i ett samspel mellan dem själva och kollektivet, vilket kan förklara 

behovet av att vara en del av kollektivet. Även detta går i linje med Jenkins då han talar om 

intern och extern dialektik. 

En annan negativ aspekt med sociala medier som informanterna uttrycker är att 

förutom hatiska uttalanden och mobbning, är ryktesspridning förekommande online. Ibland 

kan det enligt dem vara på grund av missförstånd; att någon har skrivit något som har 

missuppfattats vilket sedan sprids som ett rykte. Ibland kan ryktesspridning även vara ett 

aktivt val för att vara elak. Sociala medier är då ett effektivt verktyg eftersom ryktet når ut till 

många på kort tid i jämförelse med rykten som sprids face-to-face. Om man inte är aktiv på de 

sociala medierna där ryktet cirkulerar, menar informanterna att möjligheten att stoppa ryktet 

minskas. 

Det är lätt att sprida rykten också. Saker kan misstolkas, det misstolkas och 

att man kan vara anonymt, det är dåligt. Då och så kommer det till någon 

som du inte känner och så sprids det. Då kommer du inte veta hur du ska 

ändra på det. 

            Julia (fokusgruppsintervju, nr 2) 

 

Informanterna anser att det även kan vara negativt för den närmsta vänkretsen att 

kommunicera via sociala medier, med tanke på att det är lätt att missförstå varandra i skrift. 

Missförstånden, det är inte alltid man vill säga saker på sms utan det är 

lättare att säga face-to-face. 

Nina (fokusgruppsintervju, nr 2) 

                                                  

Ah verkligen missförstånd. Jag kommer ihåg förut man var inne på typ kik 

och så gör man en grupp och så typ glömde man bjuda in någon eller den var 

liksom inte med just då. Om man skulle ses någon gång och så tog man 

liksom bara dem som skulle ses så började man skriva i den gruppen och då 

så vart det så att den som inte kunde ses och inte var i gruppen kände sig 

jätteledsen, fast det inte var meningen. 

Anna (fokusgruppsintervju, nr 1) 
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På grund av den obefintliga fysiska närvaron vid kommunikation via sociala medier, är det 

enligt informanterna svårt att avläsa varandra trots nära relationer. I linje med Fahy, menar 

informanterna att det är lätt att misstolkas och missförstås i skrift. Det finns begränsade sätt 

att uttrycka sig skriftligt, vilket gör att det är lätt hänt att stämning och känslor inte blir 

korrekt tolkade av mottagaren. Vi anser att detta beror på att skrift inte är lika lätt att tolka 

som ansiktsuttryck och annat kroppsspråk, vilket i sin tur leder till missförstånd. På frågan om 

och hur sociala medier kan påverka en grupp vänner negativt, svarade några av 

informanterna: 

Ja eftersom att man kan missförstå, om man råkar glömma att göra en 

smilegubbe eller glömmer att skriva typ haha efter då kan man typ bli 

ovänner. 

Linnea (fokusgruppsintervju, nr 2) 

Det blir tjafs, man förstår inte varandras tonläge. Det är därför smiliesar är 

så viktiga. 

Julia (fokusgruppsintervju, nr 2) 

 

Face-to-face interaktion är en enklare kommunikation enligt informanterna gällande tolkning 

av andra, eftersom det inte uppstår lika mycket missförstånd då. I det här fallet stämmer enligt 

oss Berger och Luckmanns diskussion gällande face-to-face interaktion. Om kommunikation 

sker via skrift, och face-to-face interaktionen inte existerar, är det enligt informanterna viktigt 

att uttrycka sig på ett tydligt sätt så att sinnesstämningen framkommer. Detta kan göras genom 

användande av exempelvis emotikoner; även kallade smilies, som visar på vad avsändaren 

ämnar sända för signaler i och med det skriftliga meddelandet. 

5.4 Grupper och tillhörighet 

I detta avsnitt presenteras informanternas syn på onlinegruppen och offlinegruppen (grupper 

som existerar då informanterna är online och offline), samt känslan av tillhörighet via dessa. 

Genom exempelvis snabbmeddelanden eller via olika grupper på sociala medier, som många 

av informanterna ingår i, kan de på ett enkelt sätt höra av sig till många individer samtidigt. 

De kan även bestämma tillsammans vilka som ska ingå i grupperna, vilket betyder att man 

inkluderas eller exkluderas inom dessa. De större grupperna på de sociala medierna beskrivs 

av informanterna som mindre viktiga och grupptillhörigheten är inte lika stark i dessa. I det 

empiriska materialet går det att utläsa att informanterna inte känner sig lika självklara i sin 

gruppidentitet i de större grupperna, och de uppger att de istället kan pendla mellan dessa. 

Anledningen till det anser vi är att de mindre grupperna ofta inkluderar individer som 
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informanterna är vänner med även offline. I likhet med MannDetta menar vi att detta beror på 

att inte bara de interna inom gruppen definierar den, utan omgivningen kan lättare 

kategorisera gruppen som en grupp, exempelvis då informanterna synligt är med varandra 

som grupp i skolan. De interna delar intresse för gruppen och bidrar till att skapa en kollektiv 

identitet. I likhet med Jenkins teori byggs informanternas gruppidentifikation upp internt av 

dem själva och kollektivets identitet byggs upp externt av de utomstående. Grupperna är 

enligt informanterna grundade i att de som är med i dessa har ett gemensamt syfte; antingen 

att de är nära vänner eller att de deltar i någon form av aktivitet tillsammans. I linje med 

Jenkins menar vi att informanterna föreställer sig samband dem sinsemellan genom att finna 

likheter mellan varandra och på så vis stärks gruppen och tillhörighetskänslorna inom den. 

Informanterna anser att det är positivt med grupper på sociala medier, och framför allt med de 

mer intima grupperna som de har med sina nära vänner. Dessa ger enligt dem upphov till 

daglig kontakt och är ett sätt för dem att kommunicera med varandra utan att nödvändigtvis 

göra det face-to-face. Informanterna ingår i olika grupper på sociala medier och majoriteten 

av grupperna består av dem själva samt ett antal nära vänner. Vissa av informanterna ingår 

även i större grupper, vilka ofta inkluderar ett större antal medlemmar som inte bara är deras 

närmaste vänner.  

Men det finns ju olika sorters grupper, vi har ju typ grupper där det är så här 

kompisar, jag har typ en dansgrupp med alla mina danskompisar, sånna 

grupper är bra, sen så finns det ju andra grupper som är så här alla som 

älskar dans. 

Anna (fokusgruppsintervju, nr 1) 

 

De större grupperna är informanterna inte lika aktiva i, utan det är snarare grupperna med nära 

vänner som är viktiga för dem. Detta anser vi baseras på det faktum, som Jenkins även 

påpekar, att definitionen av gruppen sker genom att relationerna informanterna emellan 

definierar den. Vi anser således utifrån det empiriska materialet att grupperna som inkluderar 

informanternas närmaste vänner är viktigast för dem eftersom att relationerna inom dessa 

grupper är starkare i jämförelse med relationerna i de större grupperna. Detta kan ligga till 

grund för att de interna inom gruppen definierar den som viktig, vilket i sin tur kan förstärka 

tillhörighetskänslor hos individerna som ingår. Två informanter uttalar sig om grupper på 

sociala medier: 
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Det skapar ju någon form av känsla, för man kan ju vara med i olika grupper 

också och då känner man kanske att man hör till någonting för man får 

uppdateringar och sånt. 

Pia (fokusgruppsintervju, nr 3) 

Man får ju även chansen att genom sociala medier kunna bekräfta sina 

vänner oftare än om man bara skulle göra det utanför liksom, typ offline. 

Linnea (fokusgruppsintervju, nr 2) 

 

Informanterna menar att grupper på sociala medier stärker tillhörighetskänslorna till 

individerna inom dessa. Det är därför viktigt för informanterna att ofta vara aktiva på sociala 

medier och kommunicera med andra på det viset, även med deras nära vänner som de träffar 

dagligen i exempelvis skolan eller på fritiden. Informanterna håller således kontakten med 

varandra utan att hela tiden behöva stå i direkt kontakt, det vill säga face-to-face. Det är 

väldigt vanligt, speciellt hos tonåringar, att kommunicera genom så kallade direkta 

meddelanden som skickas och tas emot via sociala medier. Det har påvisats att det har blivit 

vanligare för tonåringar att kommunicera på det sättet istället för att interagera offline face-to-

face. Face-to-face interaktionen som Berger och Luckmann beskriver den väger inte tyngre än 

interaktion online för informanterna i syfte att hålla kontakten med varandra. Informanterna 

menar att om de inte är aktiva på sociala medier så kan de bli bortglömda, åtminstone online. 

De menar att andra slutar kolla på ens onlinesida om uppdatering inte sker kontinuerligt, 

vilket i sin tur leder till att antalet “följare” (de som går in och kollar samt ger respons på ens 

onlinesida) minskar. Informanterna menar även att de går miste om information och 

uppdateringar om andra om de inte är aktiva på sociala medier, vilket i sin tur resulterar i att 

de inte hänger med offline heller. De menar att det då är svårt att förstå vad andra pratar om, 

om det som diskuteras är något som har skett online, vilket informanterna påpekar är 

förekommande i deras omgivning. Vi tycker oss kunna utläsa i det empiriska materialet att det 

som sker online berör informanternas offlineliv, och det som sker offline kan informanterna 

ofta ta del av online. Faktumet att offlineverkligheten och onlineverkligheten berör varandra 

diskuteras vidare i följande avsnitt. 

5.5 Online och Offline 

I detta avsnitt redogörs för informanternas synpunkter gällande online-verklighet och offline-

verklighet; det vill säga tiden man är uppkopplad på sociala medier och tiden man inte är det. 

Skillnader och likheter diskuteras gällande informanternas beteenden, respons och bekräftelse 

samt hur de ser på andras beteenden. Alla informanterna är ense om att verkligheten offline 
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inte riktigt överensstämmer med verkligheten online, och att det som andra visar eller 

publicerar online ofta är utvalt beroende på vad de vill visa för andra. På frågan “hur mycket 

av det ni ser på sociala medier tror ni speglar verkligheten?” svarade några informanter: 

 

Det är inte mycket, man marknadsför sig själv lite för mycket. Man 

överdriver lite granna. 

Kalle (fokusgruppsintervju, nr 1) 

Jag tror att det är väldigt mycket som inte finns med online som det borde. 

Man lägger bara upp och skriver om det som man tror andra tycker är 

intressant. Om jag är depp så kommer jag inte skriva en så här lång text för 

ingen kommer att läsa den, typ en av hundra kommer typ läsa den istället för 

att skriva typ en rad. 

Nina (fokusgruppsintervju, nr 2) 

Mycket är nog skryt och bekräftelse, och då lägger man ju inte upp om man 

känner sig ledsen eller ensam. Man lägger inte upp en bild på när man 

gråter men kanske en bild på när man skrattar. 

Elin (fokusgruppsintervju, nr 3) 

 

Informanterna anser sig vara medvetna om sociala mediers baksidor och menar att individer 

marknadsför sig själva på sociala medier, och att man därför gärna överdriver det som anses 

positivt. Individer kan till exempel enligt dem retuschera bilder eller fundera en extra gång 

innan de publicerar något i textform så att responsen från andra blir den önskade. I linje med 

ungdomarna i Fuller och Damicos studie, anser sig informanterna tillhöra den gruppen 

ungdomar som är medvetna om sociala mediers påverkan på dem. De uttrycker dock inte att 

de tror att andra ungdomar är mindre medvetna än dem, utan de pekar snarare på det faktumet 

att de själva är medvetna om att det som sker och publiceras online kan vara en förfinad bild 

av hur verkligheten ser ut offline. De pekar även på det faktum att beteenden kan skilja sig 

beroende på om kommunikationen sker online och offline: 

 

Man kan ju kontakta människor lättare online. 

Simon (fokusgruppsintervju, nr, 3) 

Säga vissa saker, det är ju lättare när man sitter bakom en skärm. Man vågar 

mer så då tillåter man sig själv att göra mer online. Direktkontakt gör det lite 

svårare. 

Emil (fokusgruppsintervju nr, 3) 
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Informanten menar, vilket har nämnts tidigare i denna del av uppsatsen, att de flesta vågar 

mer “bakom skärmen”. Det finns trots det enligt informanterna normer för hur interaktion 

online bör se ut. De anser att man inte kan publicera vad som helst hur som helst online och 

de menar att detta möjliga selektiva beteende ligger till grund för hur de framställer sig själva 

på utvalda sätt. I linje med Goffman, menar informanterna att de på utvalda sätt framställer 

sig beroende på vad de vill ha för respons från andra samt beroende på hur de vill att andra 

ska uppfatta dem. Detta sker enligt dem i större utsträckning när de är online än när det är 

offline med anledningen att det är enklare. Anledningen till varför informanterna framställer 

sig på utvalda sätt kan enligt oss kopplas till Jenkins definition av Goffmans dramaturgiska 

perspektiv. Informanternas självbild går hand i hand med den offentliga imagen som de 

bygger upp online via sociala medier; därav bör den offentliga imagen gynna självbilden. 

Informanternas identitet anpassas till olika interaktionsnormer i och med att de tar hänsyn till 

vad omgivningen ställer för krav på dem, vilket även det går i linje med Jenkins resonemang 

om interaktionsnormers plats i identitetsskapandet. I och med att det, enligt informanterna, är 

enklare att anpassa sig online till skillnad från offline, gynnar sociala medier dem i den mån 

att de kan välja att framhäva de sidor som de anser är positiva hos sig själva och som de tror 

är eftertraktade hos omgivningen. 

På mitt online-jag vill jag visa vilken skön person jag är typ, som verkar ha 

ett kul liv och allt sånt och typ se bra ut, och utanför kanske jag inte alltid 

mår sådär bra som man kanske vill få det att se ut som online. Så jag tycker 

att det skiljer sig väldigt mycket, för mig iallafall. Jag vill bara visa de bra 

sidorna på nätet fast jag kan må dåligt utanför. Jag vill inte att andra ska 

veta om jag mår dåligt eller att de ska kunna ha åsikter om det. 

Therese (enskild intervju, nr 7) 

 

Jag skulle ju aldrig lägga upp en bild när jag är osminkad, det är ju bara när 

jag ser fräsch ut. Ofräsch är jag ju offline, det är mitt offline-jag. Jag förfinar 

mitt offline-jag online. 

Sandra (enskild intervju, nr 8) 

 

De citerade informanterna ovan menar att de selektivt väljer att inte visa de sidor hos sig 

själva som de anser är negativt laddade då de inte vill bli definierade på det sättet. 

Informanterna påpekade även att viss jakt på respons i syfte att bli definierade på önskvärda 

sätt inte är eftertraktad online. De menar att det finns vissa normer som säger vad som är 

lämpligt att lägga upp och vad som är opassande. 
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Det är ju väldigt många som är personliga som lägger upp en bild och ba 

sitter och gråter och så skriver de så himla mycket text och det skulle dem ju 

inte ställa sig framför en och bara säga. Jag fattar inte varför man gör så, 

jag blir bara irriterad. 

Nina (fokusgruppsintervju, nr 2) 

Och vissa lägger typ bara upp jättetråkiga, alltså inte tråkiga men typ gud 

vad tråkigt jag hade idag och vissa lägger upp så här jätteroliga, typ 

positiva. Det värsta är ju tjejer som sitter och ser jätteglada och skriver mitt 

liv är mörk. Eller typ gud vad ful jag är. 

Anna (fokusgruppsintervju, nr 1) 

I det empiriska materialet påvisas att informanterna anpassar sig till de normer som de 

upplever finns gällande vad som är lämpligt att publicera på sociala medier, beroende på 

vilken respons de vill få. De handlar på utvalda sätt och skapar således sin självbild i samma 

process som de skapar sin offentliga image, vilket går i linje med Jenkins. Därav kan det 

tänkas vara viktigt för informanterna att inte publicera något på sociala medier som får dem 

att framstå i dålig dager. De menar att det är provocerande att publicera “fel” saker online och 

att de blir irriterade på andra som gör det. I enlighet med Jenkins, menar vi att individer är 

normbrytande om de publicerar “fel” saker online samt handlar på ett sätt som inte stämmer 

överens med vad informanterna menar är ett godkänt beteende.  

En annan skillnad som informanterna uttrycker angående deras online-jag och 

offline-jag är att de har fler kontakter online än offline. Oftast är inte alla “följare” (de som 

aktivt går in på ens onlinesida) och vänner online nära vänner offline, utan de är snarare 

människor som informanterna har stött ihop med någon gång. Informanterna menar att man 

självklart har alla sina nära vänner som vänner på sociala medier också, men att man har 

väldigt många olika bekantskaper som inte existerar offline. På frågan “har ni lika många 

kontakter offline som online?” svarade två informanter följande: 

Nej, haha. Mest offline, ne jag skoja. Men typ online så kanske man var på 

dansläger för två år sen och så träffade man nya människor och så ba följer 

man dem på Instagram och så kommer man hem och så har det gått två år 

och man är fortfarande kompisar och man ba jag har aldrig träffat 

människan. 

Anna (fokusgruppsintervju, nr 1) 

 

Det är liksom folk som har typ 700 följare eller alltså 800 följare på 

Instagram, då måste du träffa typ två pers per dag för att hålla kontakten 

med alla liksom, det blir ju skitstressigt. Det är mest bekanta. 

Lovisa (fokusgruppsintervju, nr 1) 
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Informanterna menar att det i princip är omöjligt att ha lika många kontakter online som 

offline, åtminstone kontakter som de känner lika bra online som offline. Som nämns ovan, är 

det tydligt att informanterna menar att det finns normer som skiljer sig mellan vänskap online 

och vänskap offline. Det är enligt dem lättare att “bli vän” med någon online än vad det är 

offline, vilket vi anser kan kopplas till de normativa mönster som Jenkins talar om. 

Informanterna följer dessa mönster exempelvis genom att inte se på relationer på samma sätt 

offline som de gör online. De menar att de onlinevänner som de har många gånger är flyktiga 

relationer och därav inte särskilt viktiga för dem. Således är det inte lika tungt laddat att bli 

vän med någon online via sociala medier som att bli vän med någon offline. Med hänsyn till 

det empiriska materialet tycker vi oss kunna påstå att bekräftelse som erhålls från flyktiga 

onlinerelationer är mindre betydelsefulla för informanterna än bekräftelse som erhålls från 

vänner de kommunicerar med både online och offline. 

Informanterna delar uppfattningen om att allt som publiceras på sociala medier 

grundas i ett specifikt syfte; att få bekräftelse. Anledningen till att bilder, statusar och 

kommentarer är vinklade på ett sätt som gynnar den som lägger upp dem beroende på vad de 

är ute efter för respons, vilket informanterna antyder, går i linje med Jenkins då han utgår från 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Informanterna anpassar sig till sin omgivning; det vill 

säga att de anpassar sig beroende på var de befinner sig och med vilka de är med i situationen. 

Goffmans dramaturgiska perspektiv kan även förklara informanternas anpassning av den egna 

identiteten då de är online, beroende på vilka interaktionsnormer som gäller. Informanternas 

menar att det finns bra och dålig publicering på sociala medier; att det finns sådant som inte är 

lämpligt att publicera. Men hänsyn till Goffman, anser vi att informanterna i denna studie kan 

liknas vid aktörer, och de som tar del av det som de publicerar är publik. Det finns alltid 

publik närvarande och på sociala medier är den publiken stor eftersom det är många som kan 

ta del av det som sker online. Detta anser vi ligger till grund för informanternas enade åsikt 

gällande vad som bör och inte bör publiceras. 

Trots att informanterna anser att det som sker online kan vara vinklat, tycker de 

ändå att onlineverkligheten med dess respons- och bekräftelsegivande och tagande är viktig 

att delta i. Det är bland annat viktigt för dem att delta på sociala medier i bekräftelsesyfte; de 

får bekräftelse vilket de anser är roligt och självförtroendehöjande. Detta pekar på att 

bekräftelsen online påverkar informanternas självkänsla och välbefinnande, vilket 

Valekenburg, Jochen och Schouten konstaterar är möjligt. Den bekräftelse som informanterna 

får eller ger ser enligt dem olika ut beroende på om det sker online eller offline och då 

framförallt gällande mängden. Det är enligt dem vanligare att man ger varandra bekräftelse 
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online via sociala medier, exempelvis genom att kommentera att någon är snygg på en bild, 

snarare än att de säger det då de är offline och möts face-to-face. De menar att den respons 

och bekräftelse som de får ofta erhålls online och att det inte är lika vanligt att ge sådan 

bekräftelse offline om det inte är till ens närmsta vänkrets; men även inom den kretsen är det 

överlag vanligare att bekräftelse och respons ges online. Om syftet är att få bekräftelse och 

respons och om det är mer förkommande online, vilket informanterna säger, går Berger och 

Luckmanns teori om face-to-face inte i linje med det. Istället anser vi att onlineinteraktion är 

den viktigaste gällande det ändamålet. Sett till mängd respons och bekräftelse, antyder denna 

studie att kommunikation via sociala medier är viktigare än face-to-face kommunikation. 

Vissa av informanterna uttrycker att det är viktigt både med mängden respons samt vilka som 

ger responsen. 

[...] Om någon man inte känner kommenterar då känns det så här roligare, 

för dem som är närmare känns det som dem ska kommentera. Om personer 

som inte jag tycker om likear då bryr jag mig inte då har jag en like iallafall. 

Liken i sig är viktigast. 

Nina (fokusgruppsintervju, nr 2) 

Både och, det är ju kul när nya kommenterar och så, några man inte känner 

asbra. Men samtidigt så är det ju såklart mer betydelsefullt när nära vänner 

kommenterar och likear. 

Mängden är också viktig, men det är båda. 

Sandra (enskild intervju, nr 8) 

Nina menar att det är mängden respons som spelar roll medan Sandra tycker att båda 

aspekterna är viktiga och betydelsefulla. Om informanterna däremot får negativ respons på 

något de publicerar, menar de att det påverkar dem negativt samt att de i vissa fall tar bort det 

som de publicerat. 

Ja då tar jag ju nästan bort den. Eller jag funderar ju i alla fall på att göra 

det. Jag lägger ju inte upp nånting om jag inte är säker på att jag ska få 

massa likeas liksom. 

Fanny (enskild intervju, nr 6) 

I och med att självbilden påverkas av den offentliga imagen, som Jenkins konstaterar, anser vi 

att det är avgörande för informanternas självkänsla att publicera “rätt” saker som framställer 

dem på ett önskvärt sätt. Detta resulterar då i att den offentliga imagen påverkar självbilden 

samt vice versa, och förhoppningsvis påverkas de på ett sätt som resulterar i att självbilden 

och den offentliga imagen stämmer överens med hur individen vill bli identifierad och 

definierad. 
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6. Sammanfattande diskussion 

I detta avsnitt ämnar vi se hur det empiriska materialet i samband med teori och tidigare 

forskning kan förhålla sig till frågeställningarna. Våra övriga synpunkter, tankar och åsikter 

gällande uppsatsen och dess upplägg diskuteras även i avsnittet samt diskuteras våra 

synpunkter om framtida forskning. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i sådana fall hur sociala medier kan få 

informanterna att känna sig bekräftade, om dessa är viktiga för informanterna i syfte att bli 

bekräftade samt om och hur de sociala medierna kan stärka tillhörighetskänsla och kollektiv 

självkänsla hos dem. I enlighet med studiens syfte har fokus under studiens gång legat på våra 

tre frågeställningar. En av dessa fokuserar på om och i sådana fall hur sociala medier kan 

stärka tillhörighetskänsla samt kollektiva självkänslan hos informanterna. Enligt 

informanterna är det aktivitet online som gör att de kan “hänga med” gällande vad andra 

individer gör, och de uttrycker ett starkt behov av att vara aktiva på sociala medier i syfte att 

ha koll på sin omgivning samt för att informera omgivningen om vad de själva gör. Eftersom 

informanterna uttrycker att i princip alla som de känner deltar på sociala medier, anser vi att 

deltagande på sociala medier kan vara ett sätt för informanterna att vara en del av kollektivet 

och de grupper som kollektivet involverar. Informanterna uttrycker även att de som inte 

använder sociala medier är konstiga och löper risk att bli utanför. Detta är enligt dem inte 

eftertraktat, utan det är viktigt för informanterna att tillhöra den typen av individer som 

använder sociala medier. Vi anser att det sociala medieanvändandet kan ses som en norm i 

informanternas omgivning vilken de anpassar sin identitet efter, vilket går i linje med Jenkins 

diskussion om hur individer anpassar sin identitet för att följa samhällets interaktionsnormer. 

Dessa gör att informanterna inte tar avstånd från det sociala medieanvändandet eftersom de då 

skulle vara normbrytande och således sanktioneras; det vill säga bli utanför. Via sociala 

medier kan informanterna “möta” kollektivet och ta del av det i större utsträckning än om de 

endast skulle göra det offline. Informanterna menar att även om en grupp nära vänner ses 

exempelvis i skolan varje dag, är det viktigt för gruppen att alla som ingår tar del av sociala 

medier. Den som inte gör det har inte förståelse för vad de andra pratar om, om de pratar om 

något som de har sett eller som har skett online (vilket enligt informanterna är vanligt). 

Genom att vara aktiva på sociala medier känner informanterna att de är delaktiga, att de 

hänger med och att de är en del av kollektivet. Det aktiva sociala medieanvändandet blir 

likheten dem sinsemellan och enligt Jenkins är det just likheter som är grundläggande för 

kollektivet. Det är detta som enligt oss gör att tillhörighetskänslor införlivas hos 
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informanterna och de sociala medierna är en viktig kommunikationskälla för att uppnå dessa 

känslor. I enlighet med Barkers diskussion om sociala mediers påverkan på ungdomar 

påverkas informanternas känsla av tillhörighet och kollektiva självkänsla av sociala medier, 

beroende på individ. Informanterna i denna studie har, med hänsyn till Barker, i sådana fall 

hög positiv kollektiv självkänsla då de antyder att de inte är intresserade av att finna nya 

kontakter online; de kommunicerar helst med befintliga och stärker via sociala medier sin 

tillhörighetskänsla till dessa. Vi anser att detta påvisar att de sociala medierna är viktiga för 

informanterna och deras nära vänner, trots starka relationer offline, eftersom de stärker 

tillhörighetskänslorna till gruppen och ökar den kollektiva självkänslan. 

Huruvida tillhörighetskänslorna stärks via sociala medier, diskuteras med fokus på 

frågeställningen som ämnar undersöka om det är viktigt för informanterna att få bekräftelse 

från andra individer online via sociala medier. I syfte att bli bekräftade av andra individer är 

face-to-face interaktionen inte den viktigaste enligt informanterna och således anser vi att 

Berger och Luckmanns teori om face-to-face interaktion inte helt stämmer överens med det 

empiriska materialet i detta fall. Informanterna uttrycker att det är lättare att få bekräftelse 

online än offline. De anser att det är roligt att ge respons till andra online, men att det är 

roligare att få den; därför ger de ofta respons till andra i syfte att få tillbaka respons från dem 

de givit det till och på så sätt bli bekräftade. Om informanterna får mycket respons på det som 

de publicerar så känner de sig bekräftade på ett positivt sätt och om responsen är obefintlig så 

känner de sig obekräftade. Detta faktum styrks av Manovich förklaring av responsens innehåll 

kontra mängden respons. Mängden spelar stor roll för informanterna men den bör även vara 

positiv. Det är tydligt att informanterna är enade om att negativ respons är oönskat då detta 

påverkar dem negativt känslomässigt. Detta pekar enligt oss på att online och offline går hand 

i hand och därav kan informanterna inte bara koppla bort det som händer online då de är 

offline. 

Att informanterna påverkas känslomässigt av responsen som erhålls via sociala 

medier går i linje med Valkenburg och Jochen. Responsen och bekräftelsen bör vara positivt 

laddad för att den önskade effekten inte ska bli den motsatta; det vill säga sänkt självkänsla 

istället för stärkt självkänsla. Bekräftelsen online bör dock enligt informanterna komma från 

individer som de redan känner för att vara meningsfull. Viljan att skaffa nya vänner via 

sociala medier finns som sagt inte hos informanterna, utan de kommunicerar mest med 

individer som de även känner offline. Detta går inte helt i linje med statistisken som Findahl 

visar gällande nya bekantskaper via sociala medier. Ingen av informanterna uttrycker att de 

har något intresse av skaffa nya kontakter via internet; de kommunicerar med redan befintliga 
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kontakter och det är dessa som informanterna söker bekräftelse från online i första hand 

eftersom den bekräftelsen är mer betydelsefull än från okända individer. Detta faktum i 

samband med det obefintliga intresset att skaffa nya vänner via sociala medier, menar vi 

påvisar att online-verkligheten inte är en egen arena inom vilken individer vill ta del av en 

annan verklighet. De vill främst interagera med individer som de även mött offline. Online-

verkligheten och onlineidentiteten är snarare en del av offline-verkligheten och onlineidentitet 

och vice versa, vilket går i linje med Bullingham och Vaconcelos diskussion om 

onlineidentitet och offlineidentitet som två delar av samma identitet. Vi anser även att 

bekräftelsen från redan befintliga kontakter som informanterna träffat offline är mer 

betydelsefull för dem på grund av deras vilja att bli definierade på ett visst sätt. Detta anser vi 

kan styrkas av Jenkins diskussion om samspelet mellan individens identitet och kollektivet 

eftersom informanterna strävar efter att känna tillhörighet till kollektivet och således även bli 

definierade på ett visst sätt genom att vara en del av det. Om informanterna blir bekräftade av 

individer som de känner sedan tidigare och om de även träffat dem face-to-face, menar vi att 

bekräftelsen är mer betydelsefull på grund av att den inte bara baseras på informanternas 

online-jag, utan även på deras offline-jag.  

Det empiriska materialet visar enligt oss på att bekräftelsen som erhålls online är 

viktig för informanterna, vilket leder vidare till studiens frågeställning som fokuserar på hur 

informanterna skulle känna om de inte fick bekräftelse via sociala medier. Informanterna 

antyder att det är online som de smidigast kan få bekräftelse och de talar negativt om det 

faktum att man kan vara anonym online. Vi anser att det påvisar att anonymitet online är 

ointressant för informanterna och att de istället vill representera sig själva på de sociala 

medierna, vilket McKenna och Bargh menar blir allt vanligare bland ungdomar idag. 

Informanterna uttrycker även att de inte kan tänka sig att vara utan sociala medier eftersom 

det är en sådan stor del av dem själva och deras liv. Vi anser att online och offline inte 

separeras som två olika verkligheter i informanternas liv, vilket återigen går i linje med 

Bullingham och Vaconcelos. Informanternas virtuella identiteten är offline-jaget som på olika 

sätt uttrycks i online-jaget; därav anser vi att det inte handlar om två delade identiteter. 

Informanternas onlineidentitet är enligt oss kopplad till deras offlineidentitet och det 

empiriska materialet påvisar enligt oss att dessa samspelar. Informanterna uttrycker att de har 

varit i kontakt med sociala medier så länge de kan minnas, därav anser vi att de tillhör den 

generation som Elliot och Lemert kallar techno-kids. Till skillnad från föregående 

generationer har generationen ungdomar idag haft en relation till internet och sociala medier 

redan i tidig ålder. Detta gäller även för informanterna i denna studie då sociala medier har 
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följt dem genom det som Berger och Luckmann kallar socialisationsprocessen. Därav anser vi 

att deltagande på sociala medier blivit en del av de invanda mönster som 

socialisationsprocessen etablerar. Endast några av informanterna menar att de varit utan 

sociala medier ett par dagar eller en vecka i sträck. De få som uttryckte detta berättade att det 

var jobbigt för dem och de menar att de kände sig avskärmade från omvärlden eftersom att de 

inte kunde ta del av vad som händer runt omkring dem. Precis som O’Keeffe och Clarke-

Pearson menar, anser vi att man i det empiriska materialet kan utläsa att informanterna menar 

att online och offline går hand i hand. Vi anser att de därför känner sig avskärmade när de inte 

kan vara tillgängliga online, eftersom de då går miste om omgivningen offline. Informanterna 

menar att det som händer offline även blir synligt online och oftast är det online som de får 

reda på vad som sker i andras liv. Det empiriska materialet visar på att informanterna menar 

att det i princip är lika naturligt att existera online som att existera offline och att bekräftelse 

online är något de förväntar sig. Eftersom informanterna uttrycker att de knappt varit utan 

tillgång till sociala medier, kan vi inte säkert säga att de skulle känna sig mindre bekräftade 

utan dessa. Dock kan vi ana att det är så med tanke på att informanterna upplever denna form 

av bekräftelse som meningsfull. De uttrycker att det sociala medieanvändandet kan liknas vid 

ett beroende och att det antingen skulle vara jobbigt i början eller efter ett tag om sociala 

medier inte var tillgängliga för dem. Kriterier som Mustonen diskuterar, vilka ska uppnås för 

att en individ ska räknas som beroende av internet, exempelvis minskat intresse för aktiviteter 

som innan internetanvändandet varit intressanta för individen, är kan urskiljas trots att 

informanternas deltagande på internet inte kan jämföras med en annan tid då de inte var 

delaktiga på dessa; förutom de uttalanden som påvisar att vissa informanterna varit ifrån 

internet och sociala medier ett par dagar samt att de så tyckte att den tiden var jobbig. Vi 

tycker oss kunna urskilja beroendesymptomen som Mustonen diskuterar i informanternas 

uttalanden samt styrks dessa då informanterna säger rakt ut att det är som ett beroende. Vi 

anser även att informanternas uttalanden gällande de aktiviteter som man annars skulle ägna 

sig åt, om inte sociala medier fanns pekar på faktumet att dessa aktiviteter väljs bort, vilket 

som sagt är ett symptom på internetberoende enligt Mustonen. Möjligtvis skulle 

informanterna efter en tid kunna vänja sig vid att vara utan sociala medier, i likhet med vilket 

annat beroende som helst. Således skulle de antagligen även kunna vänja sig vid att inte få 

bekräftelse via dem. Enligt oss är det dock inte aktuellt i dagens samhälle att förbereda 

ungdomar på att detta kan komma att hända eftersom den teknologiska utvecklingen snarare 

går framåt än bakåt, vilket statistik från Nordicom som visar på ungdomars sociala 

medieanvändande kan intyga. Ungdomars deltagande på sociala medier ökar och således är 
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det inte tänkbart att de kommer att hamna i situationer där bekräftelsen via dessa uteblir. 

Informanterna själva uttrycker att en värld utan sociala medier känns väldigt långt borta.   

Sammanfattningsvis vill vi påstå att det som studien främst har lyckats lyfta fram är 

informanternas aktiva sociala medieanvändande, vilket är en naturlig del av deras vardag. Det 

går att åtminstone likna användandet vid ett beroende enligt oss samt enligt informanterna 

själva, vilket Young kan intyga; att det är fullt möjligt att bli beroende av aktivitet på sociala 

medier. Vi har även förstått att informanterna känner tillhörighet till andra individer via dessa, 

exempelvis genom olika grupper eller bara genom möjligheten att kommunicera med andra på 

ett smidigt sätt. Detta sätt att kommunicera existerar inte enligt oss separat från offline-

kommunikation, utan de påverkas av och inverkar på varandra, vilket Laursens studie kan 

styrka. Informanterna kommunicerar på båda sätt och inget av sätten utesluter det andra. 

Bekräftelsen som informanterna får via sociala medier är enligt dem större i mängd i 

jämförelse med bekräftelsen de får offline. Vi anser, på basis av vad informanterna sagt under 

intervjuerna, att bekräftelsen är betydelsefull för dem i och med att den påverkar deras 

känslotillstånd. Face-to-face interaktion visade sig vara viktig för informanterna, men även 

onlinekommunikation väger tungt i syfte att känna tillhörighet och få bekräftelse från andra 

individer. Om informanterna inte har tillgång till sociala medier, menar de att de känner sig 

uttråkade, utanför och inte uppdaterade. Vi anar att de känner sig uttråkade eftersom att ett 

invant beteende i form av nätverkande på internet plötsligt inte finns till deras förfogande, 

utanför eftersom majoriteten av deras omgivning tillhör gruppen och kategorin sociala 

medieanvändare samt inte uppdaterade eftersom den information som finns om andra erhålls 

enklast på sociala medier. 

Vi är medvetna om att vi presenterar ett resultat som inte kan säga hur det är för 

ungdomar generellt sett eftersom denna studie är så pass liten. Studien kan endast utgå från 

hur det ligger till för informanterna som deltagit i den. Att vissa av intervjuerna skedde i 

fokusgrupper där informanterna känner varandra kan ha påverkat det erhållna materialet, då 

det kan ha orsakat specifika gruppbeteenden; informanterna kan möjligtvis ha påverkats av 

varandra på grund av relationer dem sinsemellan. De enskilda intervjuerna är därför till fördel 

för studien eftersom att dessa informanter inte har någon relation till varken 

fokusgruppsinformanterna eller de andra enskilt intervjuade informanterna. Det erhållna 

empiriska materialet kan alltså inte strikt vara gruppbeteendebaserat, vilket gör materialet mer 

tillförlitligt. Tillförlitligheten till materialet ökar enligt oss också eftersom att de enskilda 

intervjuerna och fokusgruppintervjuerna alla visade på liknande åsikter och tankar; 

informanternas svar liknande varandra i många fall, oberoende intervjumetod och informant. 
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De informanter som deltog i studien var i ungefär samma ålder och materialet hade kunnat 

vidgas om åldersspannet på informanterna hade breddats. För relevanta vidare studier skulle 

detta förslagsvis vara intressant. 

En annan svaghet med studien som vi vill framföra är att val av teori kan ifrågasättas; 

det vill säga att man kan alltid fundera på hur teorin faktiskt hjälper till för att tolka och 

förklara det empiriska materialet. Jenkins teori om social identitet är en relativt enkel teori att 

applicera, men den är samtidigt väldigt användbar vid tolkande och förståelse för individer. I 

denna studie är det informanterna och kollektivet online som ligger i fokus, och då passar 

Jenkins teori bra eftersom han diskuterar både individen och kollektivet. Berger och 

Luckmanns teori och begrepp är relativt omoderna, men begreppen har dock inte gått ur tiden 

och även dessa är lätta att applicera på forskning som fokuserar på individen och samhället. I 

sammanhanget, då fokus ligger på onlinekommunikation via sociala medier, är face-to-face 

begreppet relevant eftersom att det förklarar kommunikationen så som den ofta existerar 

offline. Det är även den formen av kommunikation som genom alla tider har varit den 

vanligaste formen, men vår tid idag ser aningen annorlunda ut i och med utvecklingen (se 

Inledning och Tidigare forskning). En intressant aspekt som vi tycker oss ha lyckats påvisa 

gällande face-to-face interaktion så som Berger och Luckmann framställer den är hur denna 

studie med dess inriktning till viss del talar mot den. Enligt oss kan man i det empiriska 

materialet utläsa att informanterna inte anser att face-to-face är den enda ultimata interaktion i 

syfte att vara maximalt verkliga för varandra. De menar att kommunikation online är väldigt 

viktigt också; inget kommunikationssätt utesluter det andra utan de går hand i hand. Vi anser 

därför att det finns skäl att utveckla Berger och Luckmanns teori så att den passar samhället så 

som det ser ut idag i och med de olika kommunikationssätt som finns tack vare utvecklingen. 

Att utveckla forskning som fokuserar på sambandet mellan sociala medier och känslor, 

exempelvis känsla av tillhörighet, kollektiv självkänsla och bekräftelse som i denna studie, 

skulle kunna göras genom att även lägga fokus på sociala medieanvändarnas olikheter 

gällande kön och ålder. Tidigare studier har påvisat att det finns skillnader mellan hur tjejer 

och killar, beroende på ålder, påverkas i och med deltagande på sociala medier. Tjejer anser 

exempelvis att de blir mer påverkade av media än vad killar anser sig bli, enligt Fuller och 

Damico. En annan aspekt som vore intressant att ta i beaktning är sociala medieanvändares 

personlighetsdrag samt hur detta präglar kommunikationen online, vilket Ehrenberg, Juckes 

och White har varit inne på då de talar om extroverta och introverta individer. Att fokusera på 

detta skulle vara intressant även med koppling till kön och ålder. Vi anser dock att det 

viktigaste är att det faktiskt forskas vidare kring sociala medier i samband med ungdomar 
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eftersom att det tar upp en sådan stor del av deras liv. Elliot och Lemert har en relevant poäng 

och vi håller med dem; det är viktigt att ta i beatning att vi ännu inte har sett effekterna av att 

födas in i ett samhälle som dagens; där elektronik och teknologi är centralt. Därför är det 

viktigt att forskning sker gällande detta. Utvecklingen går snabbt framåt och forskningen bör 

hänga med! 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Intervjuguide 

Semistruktuerad Intervjuguide 

Förklaring för ungdomarna: 

Sociala medier: Exempelvis Facebook och Instagram. 

Diskutera innebörden av att ha “följare”. 

Diskutera vad det innebär att “likea” eller kommentara bilder/statusar/videos/inlägg (respons). 

Förklara vad vi menar med “online” och “offline”. 

Allmänt 

- Hur många av er använder sociala medier, och vilka använder ni isånnafall? 

- Hur ofta använder ni sociala medier? 

- På vilka sätt deltar ni på sociala medier? (mobil, dator) 

-Hur tror ni att det hade varit utan internet, det fanns inte alls i er närhet, vad hade skillnaden 

varit på nu? 

Sociala medier och syften med användande 

- Varför använder ni sociala medier? Syften? 

- Vad anser ni är det positiva med att delta på sociala medier? 

- Finns det något negativt med att delta på sociala medier? 

- Kommunicerar ni mest med de ni redan känner (vänner, familj & bekanta), eller vill ni hitta 

nya kontakter via sociala medier? 

Online och Offline 

- Hur mycket av det ni ser på sociala medier speglar enligt er verkligheten så som den är “på 

riktigt?” 

- Finns det något som ni anser att man kan göra/säga “online”, som man inte kan göra 

“offline”? 

- Vad finns det för eventuella skillnader på era “online-jag” och “offline-jag”? 

- Har ni lika många kontakter/vänner “online” som ni har “offline”? 

Bekräftelse 

- Vad finns det för anledningar till att ni likear eller kommenterar andras 

bilder/videos/statusar? 

- Vad är roligast, att ge respons på det andra lägger upp eller att få respons av andra på det ni 

själva lägger upp? 
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- Vad känner ni om ni får mycket respons på det ni lägger upp på sociala medier? 

- Vad känner ni om ni får lite respons på det ni lägger upp på sociala medier? 

- Varför tror ni att man köper likes och följare på sociala medier? Berättar man för andra att 

man har gjort det? 

Känsla 

- Spelar det någon roll vem/vilka det är som likear/kommenterar, eller är det mer intressant 

hur många som gör det? 

- Om ni av någon anledning inte har tillgång till sociala medier under en längre period, känner 

ni då att det är jobbigt eller är det skönt? (Följdfråga: Varför?) 

Tillhörighet 

- Hur kan sociala medier påverka en grupp vänner positivt? 

- Hur kan sociala medier påverka en grupp vänner negativt? 

- Är ni med i olika grupper via sociala medier, t.ex. privata grupper på facebook där man blir 

medlem och chattar endast med de som är med i gruppen? (Vad för grupper?, vilka ingår?) 

- Tror ni att man kan bli bortglömd på sociala medier om man inte är delaktig på ett tag? 
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8.2 Bilaga 2. Respondentbrev 

Hej! 

Vi är två studenter från Uppsala Universitet som går en kurs som heter Socialpsykologi C. Vi 

har nu kommit till den delen av kursen då man ska skriva en stor uppsats, vilket är 

jättespännande! 

Syftet med vår uppsats är att fördjupa oss i ungdomars användande utav sociala medier i 

vardagslivet, det vill säga att vi kommer fråga olika frågor om materiella 

tekniska/elektroniska saker (exempelvis mobiler, datorer och ipads) samt frågor om sociala 

medier (såsom facebook, instagram, twitter och annat som ni möjligtvis vet mycket om). 

Att delta i studien är helt frivilligt, och ni kan när som helst under studiens gång avbryta 

medverkandet. För de som vill vara med gäller följande; Vi kommer att intervjua er i grupper 

om fyra till fem elever, och vi båda kommer att delta vid varje tillfälle med förberedda frågor. 

Vi frågar, sedan diskuterar ni kring frågorna tillsammans med oss och varandra. Varje 

intervjutillfälle beräknas ta mellan 45 till 60 minuter (kan variera förstås beroende på hur 

mycket ni har att säga!). Under intervjutillfällena så kommer ni elever att blir inspelade 

(ljudinspelning, inte video) för att vi sedan ska kunna använda informationen vi får från er till 

vår studie. Dessa inspelningar kommer att raderas när studien är klar. 

När vi skriver vårt arbete så kommer ingen av er namnges, och ingen kommer kunna utläsa 

vem som har sagt vad. Detta är alltså anonymt till den mån att Vi vet vilka ni är men ingen 

annan kommer att få ta del av den informationen. 

För att kunna delta i dessa intervjuer, vilket vi hoppas att ni vill, så måste ni ta med ett 

skriftligt intyg från er och era förmyndare. 

Vi vet att alla är olika, vilket också innebär att alla gillar att prata olika mycket/lite. Vi är bara 

glada om ni vill hjälpa oss med det här och dela med er av era känslor och tankar, vad de än 

må vara. Det är era ord och era röster som kan hjälpa oss, så det finns inget som inte är 

intressant! 

Vi hoppas att ni kan tänka er att ställa upp på gruppintervjuer med oss. och de som vill 

medverka måste ta med detta papper med förmyndares underskrift på till intervjutillfället. Det 

ska bli kul att träffa er! 

Om ni har några frågor kring studien så tveka inte att kontakta oss, eller vår handledare. 

Handledare: Doktorand Marie Flinkfeldt, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 

Mailadress: marie.flinkfeldt@soc.uu.se 

Telefonnummer: 018-XXXXXX 
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Uppsatsskrivare: 

Mailadresser: Carolina-klugman@xxxxxxx.xxx Martina.listrom@xxxxx.xxx 

Telefonnummer Carolina: 0705-XXXXXX 

Telefonnummer Martina: 0723-XXXXXX 

Tack på förhand                           

/Carolina Klugman och Martina Liström 

Förmyndares påskrift:__________________                                            

Elevens påskrift:______________ 

 

 

 

 


