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Abstract/Sammanfattning

This  thesis  explores  how  six  teenage  girls  use  mobile  phones  in  their  everyday  peer  group

interaction. How do the girls relate to mobile phones in their peer culture? What does it mean to

them? The girl's perspective is central in this thesis and the method is qualitative interviews. The

theoretical framework is drawing from the American sociologist William A. Corsaro. The findings

show that availability and updating through mobile phones were important elements in their local

peer cultures. There is a fear and worry of missing things that takes place in the social media. It´s

also important to respond quickly to avoid conflicts between friends. Despite fear and worry that

comes  with  mobile  phones,  the  main  reason to  be  online  and active  in  the  social  media  is  to

maintain friendship.

Denna  uppsats  handlar  om  hur  sex  tjejer  använder  mobiltelefoner  i  deras  vardagliga

kamratgruppsinteraktioner.  Hur  förhåller  sig  tjejerna  till  mobiltelefonens  roll  i  deras

kamratkulturer?  Vad  betyder  mobiltelefoner  för  de?  Metoden  för  denna  studie  är  kvalitativa

intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten som används är från den amerikanska sociologen William

A.  Corsaro.  Studien  visar  att  tillgänglighet  och  uppdatering  genom  mobiltelefoner  är  centrala

element i deras lokala kamratkulturer. Det finns en rädsla och oro om att missa någonting viktigt om

sina vänner på sociala medier. Det är även viktigt att svara snabbt, annars kan man bli ovän. Trots

negativa aspekter använder tjejerna mobiltelefoner främst till att upprätthålla vänskap. 

Keyswords/Sökord 
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1. Inledning

Dagens teknikutveckling har bland annat lett till att ungas användning av mobiltelefoner har ökat.

Tillgång  till  Internet  tillsammans  med  en  mängd  aktiviteter  och  funktioner  I  dagens  moderna

mobiltelefoner  är  en  stor  del  av  detta  fenomen.  Mobiltelefoner  är  en  väsentlig  aspekt  av  det

vardagliga  livet  för  de  flesta  unga människor  i  Sverige  visar  en rapport  från Statens  medieråd

(2013). Rapporten pekar på att 99% av ungdomarna i studien mellan 13-16 år har en mobiltelefon.

Av dessa utgör 89 % så kallad smarta mobiler med pekskärmar. Pojkar i alla åldersgrupper innehar

färre  smarta  mobiler  än  flickor.  Men  när  man  tittar  på  möjligheten  att  utnyttja  mobiltelefoner

oavsett modell är det ingen skillnaden mellan könen (ibid s. 13f). Det har skett stora och snabba

förändringar med internetanvändning, ett exempel är att  84 % av 15-åringar år 2012/13 ansluter sig

till  internet  via  mobiltelefon  till  skillnad  från  år  2010  då  det  endast  var  12  %  (ibid  s.4).

Sammanfattningsvis  visar  rapporten  att  flickor  spenderar  mer  tid  med  sina  mobiltelefoner  och

sociala medier än pojkar. Flickor upplever själva att de lägger ner mycket tid på dessa praktiker. 

Det finns en mängd aktörer i samhället som dagligen uttrycker sina åsikter om unga människor och

dess  mobiltelefonanvändning.  Det  finns  både  positiva  och  negativa  åsikter,  men  media  har  en

tendens att vilja överdriva de negativa effekterna. De negativa konsekvenserna handlar exempelvis

om hur unga människor föredrar att  vara uppkopplad än att  sova ordentligt  (Hansson 2011, 23

mars), hur unga människor kan kolla upp till 300 gånger per dag i sina mobiler (Kärnstran 2013, 8

december) och hur mobiltelefoner stör koncentrationen i skolan (Merckx 2014, 9 september). 

Det larmas om unga människor och deras mobilanvändning men vad ungdomar själva ser på saken

är  dock frånvarande i  diskussionen.  Rapporten från Statens  medieråd visar  att  unga människor

spenderar allt mer tid med sina mobiltelefoner. Utifrån detta är jag intresserad av hur tjejer använder

mobiltelefoner i sina vardagliga kamratgruppsinteraktioner. Vad betyder mobiltelefoner? Och hur

kan vi förstå dessa interaktionsmönster. Flickor rör sig i större utsträckning än pojkar på sociala

medier och därmed är jag särskild intresserad av flickors berättelser. 

Det har en skett en markant ökning av barnforskning skriver Halldén (2007). Det man kan se är att

barns sociala liv har uppmärksammas på ett helt annat sätt än tidigare. Det sociologiska perspektivet

på barn och unga är idag dominerande och fokus ligger på barns perspektiv på tillvaron. Barn ses

idag som sociala aktörer. Halldén skriver ”...studerar barn i ett socialt sammanhang...som en social
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kategori i sin egen rätt” (ibid. 21). Den amerikanska sociologen William A. Corsaro (2011) menar

att barn reproducerar kulturer de lever i. Barn är inte passiva utan strävar efter förståelse. De tolkar

sin omvärld och producerar egna så kallade lokala kamratkulturer. Barn blir därmed påverkade av

samhället  de  lever  i  samtidigt  som de  i  högsta  grad  är  med  och  påverkar  det.  Mer  om detta

återkommer jag med i avsnittet ”Den teoretiska utgångspunkten och centrala begrepp”. 

Utifrån  Corsaros  teorier  är  jag  intresserad  av  vad  mobiltelefoner  har  för  betydelse  för  tjejers

vardagliga kamratgruppsinteraktioner. Huvudfokus i denna studie ligger på hur tjejer förhåller sig

till sina mobiltelefoner och hur dessa påverkar deras lokala kamratkulturer. Kunskap om hur unga

människor upplever sig om mobiltelefoner och dess användning ökar framför allt vårt medvetande

om hur det är  att  vara ung idag. Jag vill  lyfta upp deras röst  och visa att  deras upplevelser är

väsentlig  kunskap  för  oss  alla.  Det  rådande  larmet  mot  ungdomars  mobilanvändning  och  dess

konsekvenser där vuxna människor har definierat behöver kompletteras med unga människors egna

berättelser. Deras skildringar spelar roll och detta måste vi ta till vara på.  
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet  med  denna  studie  är  att  belysa  gymnasietjejers  mobiltelefonanvändning  i  deras

kamratgrupper. Tjejernas perspektiv kommer att stå i fokus i denna uppsats. Jag kommer att sedan

analysera  resultatet  i  ljuset  av  William  A  .Corsaros  teorier  om  tolkande  reproduktion  och

kamratkulturer. 

Frågeställningarna är följande 

1. Hur använder tjejerna mobiltelefonen i sitt vardagliga kamratgruppsinteraktion?

2. Hur förhåller sig tjejerna till mobiltelefonens roll i deras kamratkulturer? 
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3. Tidigare forskning

Det finns en stor mängd forskning som behandlar ungdomar och mobiltelefoner och dess relation.

Jag har avgränsat mig till ett urval litteraturer där jag har valt att utgå från olika fält för att öka

förståelse om ungdomars vardagsliv. Dessa fält handlar bland annat om barns mobilitet i fysiska

miljöer,  sociala  medier  samt  kamratkulturer.  Litteraturen  kommer  att  presenteras  tematiskt,

sammanlagt sex stycken. En bredare översikt ökar förståelse om ungdomars vardagsliv där allting

mer eller mindre hänger samman. Nu vidare till första temat om kamratkulturer.

Kamratkulturer 

När några barn vill fördjupa sina relationer med varandra utan andra barns medverkande kallar man

detta för relationsprojekt skriver Bliding (2007). Det är genom dessa relationsprojekt som barn i sin

tur  skapar  sina egna  lokala  kamratkulturer  med utgångspunkt  från  sociologen Corsaro (se mer

begreppsbeskrivning i avsnittet ”Den teoretiska utgångspunkten och centrala begrepp”). Det finns

två centrala praktiker i barns relationsprojekt. Den första är inneslutningspraktik och den andra är

uteslutningspraktik (ibid. 171). Bliding skriver ”Istället för att aktivt bedriva egna relationsprojekt

blev de ofta redskap i de andra barnens projekt” (ibid.).  Bliding syftar här till  om några barn i

hennes studie som ofta blev avvisad från andra barn. Bliding menar att barn många gånger utesluter

andra barn för att  skapa ett  Vi.  Barn utnyttjar  olika redskap när de praktiserar  dessa relationer

skriver Bliding och tar upp hur barn använder sig av skolans roll. Det handlar exempelvis om hur

uttrycket  ”stödundervisning”  I  ämnet  Svenska  skapar  skillnader  mellan  barnen.  När  barn  vill

utesluta  ett  annat  barn  kunde  dessa  uttryck  tar  form  (ibid.  174).  Ett  annat  exempel  är  hur

idrottslektioner uppmanar flickor att dela upp sig i grupper. Detta leder till att några barn inte blev

valda. Bliding menar att barn försöker att ”...åstadkomma en fungerande och begriplig kamratkultur

där skolans organisation och kultur fungerar som resurser” (ibid.). Utifrån barns perspektiv är dessa

handlingar många gånger självklara och ofrånkomliga menar Bliding (ibid. 172). 

Liknande forskning om hur barn utesluter andra barn med syftet att skapa samhörighet är Svahn &

Evaldssons (2011) studie om indirekta former av mobbning. Svahn & Evaldssons studie visar att

indirekta  mobbningsformer sker  i  vardagliga interaktioner.  Studien fokuserar  på tre  flickor som

umgicks med varandra där en av dem till slut blev exkluderad. Det är ingenting som sker på kort tid

utan är en process som sker gradvis (ibid. 506). När dessa handlingar sker inom en grupp med barn
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som umgås dagligen med varandra är det svårt för utomstående att förstå det som händer, till och

med för andra klasskamrater och lärare. Mobbningsoffret i denna studie kan inte beskrivas som ett

oskyldigt offer som många gånger är diskuterat menar författarna och skriver ”...the target girl is

constantly searching for ´belonging or acceptance´ in the particular friendship group...” (ibid. 506).

Flickan  sökte  aktivt  efter  acceptans  till  gruppen  men  blev  ofta  avvisad  genom  indirekta

mobbningsformer förklarar författarna. 

Barns mobilitet i fysiska miljöer 

Harriet  Strandell  (2013) förklarar att  barn alltid har varit  placerade inom korrekta ramar såsom

skolor, förskolor och fritidshem. Dessa platser är formade till att passa barn och är omringad av en

rad starka ideologier och moraler. Man ska skydda barnen med vuxna som huvudansvar (s. 257f).

De  flesta  studier  som  behandlar  barns  mobilitet  har  fokuserat  på  det  offentliga  rummet  och

utomhusplatser. Många studier har kommit fram till hur barns självständiga mobilitet är begränsad i

den fysiska sfären. Barn rör sig allt mer, men det är föräldrarna som skjutsar barnen i syfte att

skydda barnen från farliga bemötanden (ibid.  258). Strandells artikel diskuterar hur mobiltelefoner

idag inskrider i befintliga maktstrukturer i fritidshem i Finland. Tidigare hade fritidspedagogerna

kontroll över platsen men i och med barnens mobilanvändning har barnen fått en central roll kring

platsens identitet. Barn kan nu ringa till sina föräldrar och be om hjälp istället för att vända sig till

fritidspedagogerna.  Föräldrar  har  nu en  insyn  över  verksamheten  och pedagogerna  försöker  att

återskapa kontroll (s. 270f). Mobiltelefoner har dock en dualistiskt konsekvens för barns mobilitet.

Den både underlättar förlängningen av barns gränser och de förhandlingar som pågår vid dessa

samtidigt som föräldrar har möjlighet att hålla kontakt (s. 258). 

I likhet med Strandells artikel diskuterar Ling (2007) om hur mobiltelefoner både kan fungera som

emancipationsredskap från hemmet för ungdomar, samtidigt som föräldrar kan kontrollera sina barn

med hjälp av dessa. Även om familjer erbjuder barn med trygghet är det ingen fundamental plats för

ungdomar att utforska new styles och avant-garde, jag tolkar det Ling skriver som någonting nytt

och populärt. Kamratgruppen är däremot en fundamental plats för ungdomar menar Ling. Det är en

plats som tillåter ungdomar att medverka i olika former av bestämmande med andra i samma ålder.

Några exempel på sådana bestämmande är vilken film man ska titta på, vilka kläder man ska köpa

och vilka pojkar som är konstiga (s. 62). 
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Internet 

Elza Dunkels (2005) menar att media fokuserar på negativa konsekvenser om barnen som är online.

Det  är  dock viktigt  att  ha  i  åtanke  om hur  kommersiella  aktörer  formar  barn– och ungdomars

kulturer (Itô et al 2010, s. 9). Trots detta visar  att föräldrar och barn talar mycket lite med varandra

om internet och dess konsekvenser (Dunkels 2005 s. 2067). Barns röst om internets utveckling var

även frånvarande i diskussion markerar Dunkels. Vad som definieras som negativt och hotfullt är

definierade av vuxna menar Dunkels och förklarar att detta är ingen överraskning. Vuxna människor

förväntas att varna barnen mot yttre hot (ibid). Detta kan även relateras till barns mobilitet i fysiska

miljöer (se Strandell 2013) som jag tidigare presenterat. Barn rör sig allt mer mellan olika platser

men det är föräldrarna som skjutsar barnen. 

När barn träder in i internets miljöer lär de sig bland annat att interagera med andra, utnyttja de

möjligheter som finns samt att  undvika negativa företeelser. Dessa processer kan ses utifrån ett

sociokulturellt  perspektiv där vi  lär  oss genom vår omgivning. (Säljö 2000 se Dunkels 2005 s.

2067). Dunkels studie fokuserar om vad barnen själva anser som hotfullt på nätet och metoden är

kvalitativa intervjuer genom chattkonversationer. Barnen var mellan 12-13 år. Sammantaget visar

resultatet att kommunikation var dominerande med internetanvändning. Internet som ett redskap till

att lösa problem mellan vänner var också närvarande (Dunkels 2005 s. 2069). Barnen var även

medvetna om hur man bör går tillväga kring negativa företeelser, exempelvis genom att blockera.

Det fanns inte heller detaljerade regler kring internetanvändning hemma. Dunkels betonar slutligen

att det skiljer sig mellan barns och vuxnas syn på hot från internet. Kvalitativa studier på barn och

unga om medias konsekvenser betraktas barn och ungdomar idag som sociala aktörer som själva

konstruerar deras sociala och kulturella världar. Barn är inte passiva för medias olika budskap (Itô

el al 2010). Detta vill jag relatera till Dunkels studie där barn var medvetna om vad som var hotfullt

och har genom detta konstruerat strategier, exempelvis genom att blockera personer på internet. 

Interaktionsmönster i mobila teknologier 

Ling (2007) diskuterar  även hur  ungdomar har  gjort  sms-konversationer  till  en vanlig  form av

interaktion. De har även lärt sig att mikroanpassa olika typer av interaktioner via mobiltelefoner. Ett

exempel är kameran och dess funktioner. Man kan dela bilden och locka uppmärksamhet från det
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motsatta  könet  eller  be  andra  om  åsikter  om  ens  kläder  menar  Ling  (s.  60).  Samtidigt  har

mobiltelefoner bland annat öppnat möjligheter för en ny form av mobbning och fusk och hur en

frekvent mobilanvändning kan störa ungdomars sömn. 

Kamratgruppen och dess sociala betydelse spelar en viktig roll.  Vissa hävdar att  mobiltelefoner

främjar  sociala  relationer  och  andra  menar  tvärtom.  Dock  är  man  enig  om  hur  internet  har

konstruerat nya sätt att kommunicera (Ling 2007 s. 60). Forskning som visar hur mobiltelefoner och

dess kommunikation spelar en viktig roll inom de närmaste kretsen av vänner och familjen har ökat

skriver Ling. En forskning som visar på detta samband är Bonds (2010) studie. Bond genomförde

gruppintervjuer mellan 11-17 år i Storbritannien Många av barnen i Bonds studie berättar att utan

mobiltelefoner kan du inte skaffa några vänner! (s. 517). Barnen kontrollerar många aspekter av

deras relationer med hjälp av mobiltelefoner där upprätthållande av vänskap var den mest centrala.

Det förekommer också negativa aspekter med mobilanvändning skriver Bond. Det är exempelvis

viktigt att besvara snabbt eller hur mobbning nu kan ske var som helst (s. 519ff). Kontentan med

denna studie visar att mobiltelefoner kan skapa en trygghet för barnen genom vänskapsbyggande

men också framkalla oro och sårbarhet. 

Medan Bonds studie fokuserar på mobiltelefoner och dess användning som helhet har Danah Boyd

(2010)  fokuserat  om  hur  sociala  medier  Facebook  och  MySpace  inkorporerar  i  ungdomars

vänskapsrelationer i det vardagliga livet. Att delta i sociala medier är ett sätt att upprätthålla sin

sociala värld menar Boyd. Sociala medier tillåter ungdomarna att utvidga deras interaktioner utöver

den  fysiska  sfären.  Dessa  onlineplatser  är  inte  något  nytt  för  de  centrala  praktikerna  som

ungdomarna gör. I likhet med shoppingcentrum och omklädningsrum är sociala medier också en

plats för en mängd olika ändamål. Det handlar om att förhandla identitet,  att skvallra, att stötta

varandra,  att  dela  information,  att  förhandla  status,  att  flörta  samt  att  samarbeta.  Ungdomarna

befinner där för att umgås eller som författarna skriver i boken ”hanging out” (s. 79). Medan sociala

nätverkshemsidor  är  platser  där  flera  personer  kan  kommunicera  med  varandra  tillåter

mobiltelefoner kommunikation på ett annat sätt skriver Boyd och tar upp sms-konversationer som

ett exempel. Dessa praktiker var främst vänskapsdrivna såsom Facebook och MySpace (s. 80). 

I  liket med Lings artikel om hur ungdomar har gjort  sms-konversationer till  en vanlig form av

interaktion har ungdomarna i Boyds studie även konstruerat nya sätt att umgås med varandra genom

Facebook  och  MySpace.  Det  handlar  om  att  förlänga  den  fysiska  sfären,  såsom  barnen  på

fritidshemmet i Finland i Strandells studie (2013) och barnen i Storbritannien från Bonds (2010)
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studie. 

Mobiltelefoner och tillgänglighet 

Mobiltelefoner  har  givit  ungdomar  möjlighet  att  delta  i  kamratkulturer  i  princip  var  och

närsomhelst.  Har  du  tråkigt  under  lektionen?  Inga  problem,  det  finns  alltid  någon  som  vill

kommunicera med dig via sms (2007). I stort sett är mobiltelefoner en kommunikationsenhet som

bemästrar  geografiska  begränsningar,  den  tillgängliga  kommunikation  skapar  en  kontinuitet  av

interaktion,  den  möjliggör  en  ingång  till  kamratgruppen  och  ökar  sammanhållningen  inom

kamratgruppen. Den verkliga revolutionen av mobiltelefoner är att vi har blivit tillgängliga oavsett

vad vi gör avslutar Ling (s. 67). Boyd (2010) hävdar även liknande om ökad tillgänglighet. När barn

kommunicerar på sociala nätverkshemsidor eller via sina mobiltelefoner är det framförallt med sina

jämngamla kamrater. Vuxnas tillsyn minskar och kampen om status och popularitet upprätthålls. Att

vara online innebär också att tillgängligheten ökar. Det handlar om nya typer av offentlighet där vi

besitter mer information om andra. På grund av detta menar Boyd att information sprids snabbare

och når  fler  människor.  Mobiltelefoner  med sms och chattfunktioner  innebär  också att  skvaller

sprids snabbare menar ungdomarna i studien skriver Boyd (s. 84F, 105).

Nya normer och förstärkning av sociala relationer 

Att vara social med digitala medier innebär också att nya normer uppstår. Ett exempel från Boyds

(2010) studie är hur en tjej alltid accepterar vänförfrågningar från de personer hon känner. Hon

menar  att  det  är  viktigt  att  vara  snäll.  Hon  skulle  själv  bli  arg  om  någon  avvisade  hennes

vänförfrågan (s. 87). Detta handlar om en vilja att utveckla sina relationer menar Boyd och skriver

om en annan kille som berättar att han vänder sig till Facebook för att ta reda mer om en person.

Sammanfattningsvis visar Boyds studie att sociala medier tillåter ungdomar att praktisera vänskap

på en mängd olika sätt. Sociala medier är uppskattad bland ungdomar, den hjälper till att bygga,

bibehålla  och  utveckla  sina  vänskapsrelationer  samt  hålla  sig  uppdaterad  om  varandra.  Trots

negativa  företeelser  med  sociala  medier  lägger  ungdomarna  inte  värde  på  detta,  utan  det  är

förstärkning av sociala relationer (s. 113). Nya normer kan också relatera till Lings (2007) artikeln

där han berättar hur unga har gjort sms till en vanlig form av interaktion. 
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4. Teoretiska utgångspunkten och centrala begrepp

Jag har valt att utgå från ett barndomssociologiskt perspektiv med sociologen William A. Corsaro

som utgångspunkt. Corsaro har bland annat skrivit  The sociology of childhood  (2011) och det är

från denna bok som jag kommer  att  presentera Corsaros  teorier  och centrala  begrepp.  Corsaro

resonerar i stor omfattning om yngre barn och därmed har jag i avgränsningssyfte valt särskilda

delar från Corsaros studier. 

Lokala kamratkulturer

Kamrater (peers) är enligt William A. Corsaro en grupp av barn som spenderar tid tillsammans i det

vardagliga livet.  Barn producerar en rad så kallad serie lokala kamratkulturer menar Corsaro och

beskriver detta som en rad uppsättning av aktiviteter eller rutiner, artefakter, värderingar och tankar

som man konstruerar och delar i interaktion med sina kamrater (ibid. 120, min översättning). Denna

process kommer att i sin tur påverka och bli en del av ett större sammanhang där andra barn och

vuxna  befinner  sig  i.  Dessa  processer  varierar  sig  över  tid  och  mellan  kulturer  (ibid.119).

Traditionella studier om kamratkulturer har fokuserat på konsekvenser, både i  positiva och negativa

termer för den enskilde individen av deltagande i kamratgrupper. Corsaro menar istället att kamrater

och kamratkulturer är centrala aspekter för barns medlemskap i kulturen de lever i. Kamratkulturer

spelar med andra ord en mycket viktig roll för barns aktiva roll i samhället där de både påverkar och

blir  påverkade  av  omgivningen.  Detta  innebär  inte  att  familjen  inte  innehar  en  viktig  roll.

Familjesfären  förbereder  barnen  till  ingången  till  så  kallade  tidiga  kamratkulturer  (intitial  peer

culture) menar Corsaro. Föräldrar anordnar och strukturer barns tidiga interaktionserfarenheter med

deras  kamrater.  Föräldrar  tillhandahåller  barnen  med  emotionella  stöd  och  kunskap  av  barns

kamratkulturer poängterar Corsaro (ibid.148). Genom denna process försöker barn i sin tur att förstå

sin omgivning och även i viss mån motstå vuxenvärlden.

Tolkande reproduktion

Många teorier som har behandlat barns utveckling har fokuserat på den enskilde individen skriver

Corsaro.  Dessa  teorier  tar  sin  uttryck  i  linjära  beskrivningar  om barns  utveckling.  Barn  måste

genomgå  en  period  av  förberedelser  för  att  kunna  utveckla  till  en  socialt  kompetent  individ  i
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samhället. När man ser barn på detta sätt menar man med andra ord att barndom är en period där

barn  är  under  utveckling,  det  vill  säga  att  barn  betraktas  som  becoming (ibid.26).  Begreppet

tolkande reproduktion (interpretive reproduction) är mycket centralt inom Corsaros arbete om barn

och unga. Tolkande reproduktion innebär ett synsätt där man ser barns medlemskap i deras kulturer

som  reproduktiva  och  inte  linjära  som  de  traditionella  teorierna.  Barn  är  inte  passiva  från

omgivningen utan ses som aktiva medlemmar av sina barndomar och vuxna kulturer. Barn strävar

efter  att  tolka sin omvärld och försöker  att  förstå  kulturen som omger sig  de.  Dessa processer

kommer  att  resultera  i  att  barn  producera  sina  egna  kamratkulturer  som jag  tidigare  nämnde.

Corsaro markerar att barns konstruktion av kamratkulturer är varken ett resultat från imitation eller

en tillämpning av vuxenvärlden (ibid. 42f). 

Corsaro tydliggör denna process ytterligare genom en modell där han kallar  för ”The Orb Web

Model”.  Corsaro  beskriver  i  form av  en  spindelväv  där  barn  medverkar  och  producerar  sina

kamratkulturer. Kontentan med denna modell är familjeenhetens betydelse för barns socialisering.

Corsaro menar att barn alltid medverkar i två kulturer, barnens och de vuxna (ibid. 27f). Det är

genom dessa processer som barn i sin tur konstruerar sina egna kamratkulturer. 

Tre olika typer av kollektiva handlingar av tolkande reproduktion

Det finns tre olika typer av kollektiva handlingar av tolkande reproduktion skriver Corsaro och

dessa är följande 

1. Barns kreativa tillämpning av information och kunskap från vuxenvärlden

2. Barns konstruktion och medverkande i en serie av kamratkulturer 

3. Barns bidrag till reproduktion och förlängning av den vuxna kulturen 

(ibid. 43, min översättning)

Dessa tre aktiviteter beskriver en utveckling av hur tolkande reproduktion fungerar. Tillämpningen

möjliggör kulturreproduktion vilket i sin tur resulterar i förändring. Corsaro markerar frekvent om

hur kamratkulturer är i ständig under utveckling, det vill säga att barnen inte behöver går igenom en

viss specifik period för att kunna producera kamratkulturer. För att underlätta förståelse av denna

process tar Corsaro upp ett exempel om hur barn förvärvar och använder språk. Corsaro menar att

barn exempelvis inte lär sig allt inom språket först för att sedan kommunicera med andra barn. Barn

utvecklar istället med tiden sitt språkbruk tillsammans med andra. Detta fungerar på samma sätt för

hur barn konstruerar  och medverkar  i  kamratkulturer.  Det är  genom dessa processer  som barns
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handlingar kan komma påverka delar av vuxenvärlden (ibid. 44). 

Sekundära anpassningar 

Corsaro använder sig utav begreppet sekundära anpassningar (secondary adjustments) som är från

början utvecklad av Erving Goffman för att förklara hur barn påverkar vuxenvärlden (ibid. 44ff).

Goffman  (1961)  skriver  i  Totala  institutioner  att  sekundära  anpassningar  handlar  om  hur

organisationsmedlemmar använder sig av olika strategier för att undgå organisations bild av vad han

eller hon bör göra eller vara (s. 136). Det sker genom olika handlingar, exempelvis hur en fånge

lånar böcker från biblioteket med syftet att se bra ut för permissionsnämnden och inte för läsandes

skull såsom organisationen önskas. Corsaros är som sagt inspirerad av detta begrepp och förklarar

hur sekundära anpassningar även tillämpas bland barn. Barn försöker att kringgå regler som vuxna

har infört genom samarbete med andra barn.  Detta resulterar i att barn upplever en viss kontroll

över deras liv i dess omgivning. Under 20 år av studier på barn menar Corsaro att barn på olika sätt

producerar en bred mängd av sekundära anpassningar. Ett exempel som Corsaro tar upp rör sig om

hur småbarn tar med sig leksaker hemifrån till förskolan trots förbjud. Barn gömmer leksakerna i

fickorna  och  tar  sedan  upp  och  leker  försiktigt  med  andra  barn  utan  lärarens  uppmärksamhet

berättar Corsaro. Förskolelärarna menade att dessa leksaker skapade attraktion hos andra barn och

detta skapade problem bland barnen.  De vuxnas regler var här aktiva men å andra sidan innebär

barns  sekundära  anpassningar  att  det  behövs regler  inom förskolan.  Lärarna kunde även själva

godkänna sekundära anpassningar genom att vara med i barnens lek (Corsaro 2011 s. 44f). 

Symboliska aspekter av kamratkulturer 

Symboliska aspekter av barns kulturer innebär diverse representationer eller uttryckssymboler av

barns tro, bekymmer och värderingar (ibid. 125, min översättning). Det finns tre primära källor av

så kallade barndomens symboliska kultur (childhood symbolic culture) men jag kommer att endast

att lägga fokus på den första och det är barns media. Information som kommer från dessa källor är

primärt medierad av vuxna kulturella rutiner där barn i sin tur tillämpar, använder och omvandlar

symboliska kultur. Barn omvandlar dessa information genom att de producerar och medverkar i

kamratkulturer såsom jag nämnde tidigare. Det har länge varit en oro kring barns användning av

media. Idag har barns användning av media utökat där elektronisk media har blivit mer komplext.
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Mobiltelefoner, datorspel och internet är exempelvis ständigt under utveckling. Det finns en stor

mängd debatt gällande barn och deras medieanvändning, om hur dessa påverkar barnen. Det är dock

ingen som kan motsätta sig att barn idag i industrialiserade länder växer upp med media. 

Delade rutiner och ritualer 

Kamratkulturer uppstår genom gemensamma handlingar såsom språk och beteenderutiner menar

Corsaro  och  skriver  vidare  att  det  är  främst  delade  ritualer  bland  barnen  som  symboliserar

barndomen. Delade ritualer sker genom kollektiva aktiviteter där beteendemönster och kollektiva

uttrycks tar form i samband med deras gemensamma värderingar och bekymmer (ibid. 161). Dessa

rutiner leder sedan till barns upplevelse av kontroll över deras liv, ett exempel är förhandlingar med

auktoriteter såsom lärare på skolan. När barn leker och umgås med varandra skapar de en central

element i deras kamratkulturer, vilket är att göra saker tillsammans menar Corsaro. När barn umgås

med  varandra  tenderar  de  att  skydda  deras  utrymme  (protection  of  interactive  space)  skriver

Corsaro och menar att det en del av deras kamratkultur. Barn vill skydda deras utrymmer på grund

av barns strävan till upprätthållande av kontroll över delade aktiviteter. När barn gör detta kan det

uppfattas som egoistiska från de vuxna sida. Corsaro menar att det inte har något att göra med att

barn vägrar att dela med sig. Det handlar istället om att beskydda det de delar tillsammans och ser

andra som potentiella hot till deras  gemenskap som de har skapat. Denna kontrollmekanismen är

centralt i  deras kamratkultur produktion på grund att barn förstår att de kan hantera deras egna

aktiviteter. 

Vi måste komma ihåg att vänskap och dess natur varierar sig över tid och rum menar Corsaro. Det

vi kan se är att vänskap och dess koncept konstrueras kollektivt i den givna kontexten. Det handlar

om tolkande reproduktion såsom jag nämnde tidigare. Sammanfattningsvis är delade rutiner och

strävan efter  kontroll  centralt  i  barns  konstruktion av kamratkulturer.  Det  innebär  också en rad

utmaningar att upprätthålla vänskaper, exempelvis genom att beskydda gemenskapen de har skapat

(ibid. 185f). 

Tillgång till interaktionsutrymme 

Såsom jag tidigare nämnt tenderar barn att  skydda kamratgruppen. Barn vill  skydda det de har

byggt upp tillsammans, ett arbete som både tar tid och engagemang. Dessa handlingar hänger även

15



ihop med vad Corsaro kallar för tillgång till interaktionsutrymme (interactive space). Barn som vill

ha tillgång till  interaktion,  exempelvis till  pågående lekar möter många gånger motstånd menar

Corsaro.  Barn utvecklar  i  sin  tur  olika  tillträdesstrategier  (access  strategies)  skriver  Corsaro (s.

157ff).  Corsaro  tar  bland  annat  upp  ett  exempel  när  två  förskolebarn  leker  tillsammans  i  en

sandlåda. En tredje flicka ville vara med och genomförde olika tillträdesstrategier. Flickan tittade

först på leken i cirka fem minuter och gick sedan runt sandlådan tre gånger. Hon försökte att få

tillträde men blev nekad. Hon observerade leken ännu en gång och frågade en av flickorna om de

var kompisar eller inte. Hon blev nu accepterad i leken. Corsaro har genom detta exempel visat hur

den tredje flickan inte gav upp och därmed också lyckades. Efter denna historia kanske vi nu undrar

varför hon inte frågade på en gång ” Hej, får jag leka?”. Detta handlar återigen om barns skydd av

deras gemensamma utrymme (ibid. 158f). Vi vuxna fungerar många gånger på likartade sätt menar

Corsaro och ber oss läsare fundera hur vi exempelvis skulle vinna tillträde till diskussioner med

personer vi inte känner på en fest. Att gå fram och direkt fråga om vi får prata under pågående

gruppsamtal kanske inte är det vanligaste. Det fungerar på samma sätt för barn. Att få tillträde till

interaktionsutrymme samt skydda den är centrala delar i kamratkulturer. 

De vardagliga diskursiva praktiker 

Kamratkulturer innebär inte alltid att de består av glädje där alla är överens. Barn som argumenterar

och bråkar med varandra är aspekter av kamratkulturer skriver Corsaro. Vänskap bland barn uppstår

genom det vardagliga samtalet sinsemellan där det tillhandahåller en arena för medverkande och

skapande av kamratkulturer. Barn samtalar med varandra om det som är viktiga för dem menar

Corsaro och tar upp upp vänskap och lek som exempel. Det är genom dessa samtal som barn i sin

tur utvecklar erfarenheter av kontroll över deras sociala värld. Att medverka i en diskussion kräver

inte så mycket skriver Corsaro och menar att det kan handla om enkla uttryck såsom att hålla med

en åsikt.  Det erbjuder även kreativitet  hos barnen där deltagarna kan introducera ett nytt  ämne,

vilket innebär att diskussionen inte är begränsad från dess ursprungsämne.
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5. Metod

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag gick tillväga när jag genomförde intervjuerna till min

empiri. Etiska övervägande samt transkriberingsprocess kommer även att redogöras och diskuteras.

Nu vidare till första punkten om urvalsprocessen. 

Urval 

Med utgångspunkt från Statens medieråds rapport väljer jag att enbart intervjua tjejer. Där  visades

att tjejer spenderar i högre utsträckning än killar med sina mobiltelefoner och därmed blir detta

urval relevant. Av bekvämlighet har jag valt att ta hjälp från bekantskapskretsen.  Min lärare under

gymnasiet kom att fungera som min gatekeeper. Jag kontaktade även rektorn. Jag berättade mitt

syfte med studien samt att jag kommer befinna mig på skolområdet. Mer om detta återkommer jag

med längre ner. Liknande metod som tidigare genomfört är bland annat Peter Waaras avhandling

(1996) ”Ungdom i Gränsland”. I metodologiska övervägande tar Waara bland annat upp urval och

dess studieområde (s. 55ff).  Jag valde i likhet med Waara att studera i en miljö där jag har mina

rötter.  

Min gymnasielärare introducerade mig till tre tjejer som ville ställa upp. Jag berättade  att jag var

intresserad utav tre tjejer till och detta var inget problem menade tjejerna. De började att ringa och

sms:a sina vänner på en gång.  Det blev totalt sex tjejer mellan 15-16 år. Dessa tjejer studerar första

året på gymnasiet, på ett samhällsvetenskapligt program i en tätort belägen i Hälsingland. Det är två

kamratgrupper varav tre tjejer i varje grupp. Syftet med att ha med olika kamratgrupper är variation

i empirin. Som tidigare nämnt har jag valt att utgå från Corsaros teorier och därmed utgått hans

definition av kamratgrupp. Kamratgrupp är  enligt Corsaro  en grupp av barn som spenderar tid

tillsammans i det vardagliga livet (Corsaro 2011, s. 119).   

Det fanns en problematik i denna urvalsprocess. Min gymnasielärare var den som introducerade

mig till dessa tjejer, vilket innebär att hen hade kontroll över urvalet. Jag talade med hen om att jag

sökte efter tjejer som gärna ville prata i grupp och tyckte att det kunde vara en rolig sak att göra.

Trots problematiken anser jag att den avgörande rollen som min gymnasielärare hade är givande för

min relation till tjejerna. Jag känner deras lärare och tjejerna kan känna sig trygga. 
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Intervjuform 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur dessa tjejer använder mobiltelefoner i sitt vardagliga

kamratgruppsinteraktion  och  därmed  blir  det  relevant  att  intervjua  tjejerna  i  grupper.  Jag

genomförde gruppindelningen såsom Waara (1996) gjorde i sin studie, vilket är att informanterna

själva får välja vilken grupp de ville tillhöra. Waara skriver följande om gruppindelningen ” Inte

oväntat  framgick  att  ungdomar  som  umgicks  med  varandra  också  valde  att  bli  intervjuade

tillsammans”  (  ibids.  56).  Jag  kunde  se  tydligt  hur  tjejerna  i  min  studie  i  likhet  med  Waaras

informanter även valde att genomföra intervjuerna tillsammans med de som stod närmast. 

Det  finns  för  och  nackdelar  med  gruppintervjuer.  De  positiva  sidorna  är  att  informanter  hade

möjlighet att diskutera med varandra vilket i sin tur resulterar till trygghet. Negativa konsekvenser

av gruppintervjuer handlar exempelvis om hur andra informanter kan komma påverka andras svar.

Denna  problematik  har  även  Waara  noterat  i  sin  studie.  Waara  förklarar  om  hur  enskilda

gruppmedlemmar kan komma vilja bestämma över den gemensamma upplevelsen kring ämnen som

diskuteras. Dessa händelser behöver inte alltid resultera i negativa följder menar Waara och skriver

”Fördelen med gruppintervjuerna var att det fanns ett begränsat utrymme för ungdomarna att föra

fram uppfattningar som avvek från en känd åsikt. Gruppmedlemmarna var varandras `kontrollörer`

och förfarandet kan ses som en enkel reliabilitetskontroll” (ibid. 63). Det som också kan ske under

en gruppintervju är att alla inte kommer tills tals. Det visade sig att en av sex tjejer från min studie

var mer tillbakadragen och jag löste problemet genom att ge henne lite mer uppmärksamhet och

riktade vissa frågor till henne först. 

Jag har valt att utnyttja så kallade halvstrukturerad intervjuform (Kvale & Brinkmann 2009 s. 146).

Det är väsentligt att skriva en intervjuguide när man väljer denna intervjuform. Jag som intervjuare

sätter upp mål om vilka frågor som ska ställas men samtidigt öppnar upp för andra diskussioner

beroende  på  intervjusituationen  genom följdfrågor.  Om jag  använder  mig  utav  en  strukturerad

intervjuform kan jag komma att missa väsentlig kunskap som har betydelse för min studie. Jag har

även valt att dela upp mina frågeställningar till tre övergripande teman. Inom dessa teman skrev jag

ner ytterligare frågor. Frågorna var inte strikta under intervjun utan sågs som förslag. Det var även

viktigt att ” Frågorna bör vara korta, lätta att förstå och befriande från akademisk jargong”  skriver

Kvale & Brinkmann (s. 147). 
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Val av plats och tid 

Det var lättare sagt än gjort att få ihop tjejerna när vi diskuterade om tid och plats. Till slut kom vi

tillsammans fram till en vardag tidigt på morgonen på skolan på deras begäran.  På grund av att

deras  första  lektion  skedde  direkt  efter  intervjuerna.  Detta  var  väldigt  viktigt  för  mig  som

intervjuare, att jag aldrig skulle be de gå från lektioner för min skull. Jag bad även min gatekeeper

boka ett  grupprum åt oss. Att anpassa sig efter andra personer hör till  en studie.  Waara skriver

exempelvis om hur skolledningen bestämde att han skulle genomföra intervjuerna i ett klassrum (s.

56). Jag anpassade mig efter tjejernas begäran och gav även min gatekeeper kontrollen över val av

plats. 

Det var dessutom viktigt att ljudnivån i rummet är lågt på grund av användning av diktafon. Ljud

som vi annars upplever som icke störande kan vara väldigt känsligt för diktafonen när man som

intervjuare  ska  återigen  lyssna  för  sammanställning  av  resultat.  Jag  höll  även  ett  schema  för

intervjuerna, därför att tjejerna måste gå till sina lektioner och därmed fick varje grupp tala i cirka

30 minuter. Jag tog även med mig fika och försökte skapa en mysig stämning. 

Etiska övervägande 

Etiska riktlinjer som är viktiga att tänka på under inledningen av en intervju tar Kvale & Brinkmann

upp fyra punkter från de områden som har sed att utbyta meningar om (American Psykological

Association 2002, Eisner & Peshkin 1990, Guidelines for the Protection of Human Subjects 1992 se

Kvale  & Brinkmann,  2009  s.  84).  Jag  har  även  tagit  del  av vetenskapsrådets  forskningsetiska

principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (www.codex.vr.se).  Dessa punkter

lyfter bland annat upp de etiska riktlinjer som har stor betydelse för min undersökning. 

Det  första  området  behandlar  informerat  samtycke.  Det  innebär  att  man  ska  tala  om  för

intervjudeltagarna  generellt  om syftet  med studien.  Jag berättade  om mig själv  och syftet  med

studien.  Att  veta  hur  mycket  man  ska  meddela  intervjupersoner  om  sin  undersökning  är  en

balansgång  skriver  Kvale  & Brinkmann  (2009).  Att  informera  kortfattat  kan  innebära  att  man

exkluderar viss information som kan vara väsentligt för intervjupersonen (Ibid. 87f). Det är också

viktigt att understryka för intervjudeltagarna att de kan under vilken tid som helst välja att inte

delta. Vetenskapsrådet poängterar även om vem som har tillgång till intervjuerna. Vetenskapsrådet
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skriver “Uppgifter  insamlade om enskilda personer  får endast användas för forskningsändamål”

(s.14).   Jag  var  mycket  noga  med  att  berätta  om att  det  var  endast  jag  som har  tillgång  till

ljudinspelningen samt att jag kommer att radera bort de efter avslutat kurs. Jag förklarade även för

tjejerna om vad är en C-uppsats innebär och dess publikationen. 

Det andra området behandlar konfidentialitet. De etiska frågorna som kan vara bra att fundera över

under  inledningen  av  en  intervju  är  bland  annat  vikten  av  att  värna  om  intervjudeltagarnas

konfidentialitet ( Kvale & Brinkmann s. 88, Vetenskapsrådet s. 12). Som läsare ska man alltså inte

kunna peka ut personen i fråga. I och med detta är alla namn på tjejerna ändrade i denna uppsats av

anonymitetsskäl, såsom Vetenskapsrådet även rekommenderar. 

Det andra området behandlar konsekvenser av undersökningen. Intervjupersoner kan vara väldigt

öppna under intervjuer men kan senare ändra sig och önskade att de borde inte ha sagt det. Det är

viktigt att kunna sätta en gräns som intervjuare. Under intervjun var jag därför uppmärksam och var

beredd på att ställa nya frågor om intervjupersonen kände sig obekväm. Vetenskapsrådet poängterar

även  frekvent  om  detta  och  menar  att  man  ska  väga  kunskap  man  får  med  de  eventuella

konsekvenser för intervjudeltagare (s. 5).  

Det fjärde och sista området behandlar forskarens roll.  Som intervjuare har man oftast mer makt

skriver Kvale & Brinkmann. Intervjuaren styr exempelvis vilket ämne man ska samtala om. Den

maktasymmetrin som uppstår beror inte alltid på att det sker planerat från intervjuarens perspektiv.

Det är viktigt att man är medveten om att den existerar och ägna en tanke om hur detta kan påverka

undersökningen. Intervjupersonen i fråga kan också anpassa sina svar till vad hen tror intervjuaren

vill uppfånga (ibid. 48ff). Detta vill jag koppla till min studie där maktasymmetrin framkommer

tydligt där jag som intervjuare leder och bestämmer ämnet. Men samtidigt skedde intervjuerna i

grupper, vilket i sin tur innebär att makten ökade för tjejerna. 

Att skriva ut intervjuer 

Första gången jag lyssnade genom intervjuerna insåg att jag att tjejernas röster var oerhört lika.

Tjejerna pratade dessutom i mun på varandra och det blev mycket skratt och detta ledde till att jag

blev förvirrad på vem som väl pratade efter stunden av skratt. Jag löste problemet genom att helt
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enkelt  lyssna  vissa  partier  om och  om igen.  Hur  man  skriver  ut  intervjuerna  menar  Kvale  &

Brinkmann  (2009)  att  det  finns  det  ett  antal  saker  som  man  ska  tänka  på.  Ska  man  återge

intervjuerna detaljrikt eller ska man skriva ut intervjuerna till vad Kvale & Brinkmann kallar ”...en

mer  formell  skriftspråklig  karaktär?”  (ibid.  197).  Jag  har  valt  att  transkribera  såsom Kvale  &

Brinkmann formulerar om en mer formell skriftspråklig karaktär. Det innebär att jag fokuserade på

vad tjejerna sa och inte hur de uttryckte det. Jag uteslöt exempelvis detaljer såsom pauser och dess

längd. Jag inkluderade dock emotionella yttringar, såsom skratt och suckar. Dessa uttryck styrker

tjejernas hållning. Jag måste dock påpeka att några korta delar av intervjuerna är icke transkriberad.

Tjejerna pratade som jag nämnde tidigare i mun på varandra vilket resulterade i svårigheter att

förstå. Här kommer ett exempel från transkriberingen. 

I –  Varför är det så tror ni? 

N – Men gud (höjer rösten), på ett sätt känner man sig tvingad att kolla allting, man måste vara 
uppdaterad

M – Jag tror att vi är ganska beroende (en suck) 

Analysmetod och analysverktyg  

Jag är inspirerad utav boken Från upptäckt till presentation (1991), skriven av Bengt Starrin m fl. I

denna bok har  författarna bland annat  tagit  del  från en studie där de beskriver  hur de har gått

tillväga  gällande  metodanalys  (s.  83ff).  I  detta  exempel  sker  databearbetning  i  två  delar.  Jag

kommer att nu beskriva dessa och sedan förklara hur jag relaterade detta till min egen studie. 

Den första databearbetningen heter avbildningsprocessen och fungerar på följande vis, ”...i syfte att

sortera intervjuinnehållet i olika delområden eller teman” (Starrin, Larsson & Willebrand, 1984 se

Starrin m fl 1991 s. 85). Denna process handlar främst om att läsa intervjuinnehållet noggrann. För

att göra empirin begripligt ritade författarna kartor där varje delområden skrevs ner.  Jag gjorde

något liknande när jag själv sorterade mina två transkriberingar. Jag försökte att hitta centrala teman

där olika citat  placerades. När man har gjort  en sådan sortering handlar nästa steg om att  hitta

relationer. Författarna tog exempelvis upp om hur arbetslöshet resulterade i huvudvärk. Ett exempel

från min empiri om relationer är hur många chattgrupper ledde till stress hos tjejerna.  

Den andra databearbetning heter kodning av avbilder, framväxt av mönster och en typologi (ibid.
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87). Denna process handlar om jämförelser av intervjuer. Vad har de gemensamt och vad skiljer de

åt. Det handlar om att hitta ”huvudvariabler” skriver författarna. Denna databearbetningsmetoden är

komplext och jag har endast valt att använda de centrala delarna som jag anser väsentligt för min

studie.  Jag  skrev  som  sagt  ner  olika  relationer  som  jag  fann  i  båda  intervjuerna  och  sedan

genomförde jag en jämförelse. Efter att ha bearbetat materialet fann jag så kallade ”huvudvariabler”

som gjorde min empiri begripligt för analys. Ett exempel på en huvudvariabel från min studie är

vikten på tillgänglighet inom kamratgruppen. 

Efter  databearbetningen  handlar  nästa  steg  om  analysverktyg.  Corsaros  centrala  teorier  om

kamratkulturer och  tolkande  reproduktion blir  användbara  i  detta  avseende.  Corsaro  menar  att

media innehar  idag en stor betydelse för barn och unga där  dess utveckling inverkar  i  barnens

kamratkulturer.  Corsaros  teorier  är  användbara  för  min  studie  på  grund  av  dess  fokus  på

kamratgruppen.  Teorierna  utgör  en grund för  förståelse om hur  kamratgruppen och dess  kultur

konstrueras. Detta med andra ord i samband med mobiltelefoner och dess användning. Därför blir

detta  intressant  att  se  hur  dessa  mobiltelefoner  inverkar  i  tjejernas  vardagliga

kamratgruppsinteraktion. Jag kommer att nu visa ett exempel på hur Corsaros teorier kan förklara

dessa företeelser utifrån min egen studie. 

Ett exempel på analys 

När jag frågade tjejerna vad de gjorde med sina mobiltelefoner nämnde de främst saker som hör till

kommunikation med sina vänner. De talar ofta i form av ett beroende. De skriver till varandra i

princip hela tiden genom diverse applikationer. När tjejerna har rast på skolan sitter de även med

sina mobiltelefoner, fast dock tillsammans och pratar med varandra om innehållet lite då och då. De

skrollar exempelvis genom Instagram och Twitter för att uppdatera sig om sina vänner. 

Här  kan vi  se  att  mobiltelefoner  är  ett  viktig  redskap för  upprätthållande  av sociala  relationer.

Corsaros teori om tolkande reproduktion  kan beskrivas denna händelse följande. Tjejerna är med

och producerar sina kamratkulturer där mobiltelefon är ett mycket viktigt inslag. Det är ett redskap

för upprätthållande av sociala relationer. Mobiltelefoner som en komponent i kamratkulturen tyder

på att kamratkulturen är påverkad utav samhällsförändringar, i  detta fall gällande tekniken. Hur

sociala relationer ter sig är med andra knuten till omgivningen. 
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultat och analys. Jag kommer att tematisera empirin i fyra delar där

båda  intervjuerna  kommer  att  ingå  i.  Citaten  som  presenteras  är  tagna  ur  någon  av  de  två

intervjuerna. Det är en pågående konversation mellan tjejerna och mig. Varje del följs direkt av en

analys. Det är två grupper med tre tjejer i varje. 

Grupp 1 består av Naomi, Mary och Emelie 

Grupp 2 består av Ella, Sara och Moa

Att  tala  om mobiltelefoner  var  väldigt  lätt  för  tjejerna.  Stämningen  var  lättsam där  skratt  var

dominerande. Gruppdynamiken var noterbart underhållande, både för de själva och för mig som

intervjuare.  Tjejerna  avslöjade  många  intressanta  saker  om  deras  förhållande  till  sina

mobiltelefoner. De var villiga att berätta men samtidigt förekom många uttryck såsom "Ja, det är så

men det  låter  ju hemskt!".  Det  var  dock med ett  leende men samtidigt  en fråga till  de själva.

Tjejerna  tittade  på  varandra  ofta  med ett  frågetecken  och skrattade  åt  deras  beteende gällande

mobiltelefoner. Jag upplevde som att de visste att deras mobilvanor kanske inte var det bästa. Det är

intressant  att  se  att  det  finns  normer  om hur  man  ska  bete  sig  inom kamratgruppen  gällande

mobiltelefoner och dess funktioner. Dessa normer innehåller flera oskrivna regler som jag kommer

att behandla längre ner i texten. Jag kommer att nu gå vidare till första tema där jag har valt att kalla

för " Alltid online, alltid tillgänglig". 

Alltid online, alltid tillgänglig

Rädd att missa någonting

Alla tjejer i studien innehar en så kallad smart mobil vilket innebär kort att man kan ladda ner

applikationer.  De fem applikationer  som tjejer dagligen använde var  Facebook, Kik,  Instagram,

Snapschat och Twitter.1 Samtliga tjejer beskrev gång på gång under intervjuerna hur de ständigt var

online och därmed tillgängliga för sina kamrater. De ville inte missa någonting som har hänt på

sociala medier. Det var viktigt att hålla sig uppdaterad i fall någon kamrat hade skrivit någonting

kul på Twitter eller kanske en bild som hade lagts upp. Här kommer en sekvens från intervju 2. 

Sara: [-]2 Man är så rädd att folk vill någonting och sen är man inte online

1 För mer beskrivning om dessa applikationer, se bilaga 1
2 [-] Innebär enstaka mening saknas. [...] Innebär enstaka ord saknas. SJ innebär mitt namn Surina Johansson
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Ella: Man kanske har missat någonting. Saker som händer 

Moa: Det händer aldrig någonting när man är online men när man loggar ut,

då händer typ allt 

SJ: Vad är det som händer? 

Moa: Missa världens grej liksom

Jag frågade tjejerna om de kunde ge mig några exempel. De funderade riktigt ordentligt varav Moa

till slut sa ” Jag vet inte, grejer som man bara ÅHH”. Ella bröt direkt in och berättade om en crush3

skulle skriva. Ella menade att det skulle vara hemskt om man inte svarade, men det kommer ju

aldrig att hända menade hon och skrattade. 

Analys 

Här kan vi  se hur  mobiltelefonen är en viktig  inslag i  tjejernas liv.  Applikationer  som tjejerna

använder flitigt är i kommunikativa form. Det är viktigt att kunna nå andra och själv blir kontaktad.

Det är med andra ord viktigt med tillgänglighet. Uppdatering om andra var även en viktig aspekt i

deras  sociala  värld.  Att  missa  någonting  upplevdes  som negativt.  Att  tjejerna  talade  flitgt  om

uppdatering  och tillgänglighet  kan  förstås  utifrån  Corsaros  teori  om  tolkande  reproduktion och

kamratkulturer.  Tolkande reproduktion  innebär att  barn tillämpar information från vuxenvärlden.

Det är genom dessa handlingar som de i sin tur producerar egna kamratkultur. När tjejerna talar om

vikten av uppdatering och tillgänglighet tolkar jag utifrån Corsaro att tjejerna ser mobiltelefoner

som ett viktigt redskap för vänskapsbyggande. Tjejerna är med och producerar sina kamratkulturer

där  mobiltelefoner  är  en  viktigt  komponent.  Det  är  ett  redskap  för  upprätthållande  av  sociala

relationer.  Mobiltelefoner  som en viktig  aspekt  i  kamratkulturen tyder  på att  kamratkulturen är

påverkad utav samhällsförändringar, i detta fall gällande tekniken. Hur sociala relationer ter sig är

med andra ord knuten till omgivningen. Tjejerna finner nya sätt att kommunicera på och detta blir

tydligt med mångfalden av applikationer de använder. Tekniken erbjuder möjligheter och tjejerna är

engagerande i detta och skapar därmed nya kamratkulturer. 

Raster i skolan är till för uppdatering på sociala medier 

Såsom jag beskrev tidigare upplevde tjejerna en slags rädsla att missa någonting. Mobiltelefoner var

en  stor  del  av  tjejernas  liv  där  konversation  mellan  ansiktet  mot  ansiktet  inte  längre  var  en

självklarhet. När tjejerna talade om för mig om hur de ständigt uppdaterade sig talade de om raster.

3 En crush innebär en person man är kär i. 
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Moa från grupp 2 berättar 

Moa: På rasterna nu, sitter alla och skrollar och håller på [suckar]. 

Moa blev även nostalgisk när hon talade om detta.  Hon menade att  man förr pratade mer med

varandra. När de väl pratade med varandra nu under rasten så handlade det om att ha sällskap till

toaletten. 

Moa: […] när vi ska gå på toa och typ: Vill du följa med? Och sen pratar vi med varandra på
vägen dit och tillbaka. 

Sara bröt in och sa att det beror på. Man kunde hålla på med mobiltelefonen samtidigt som man

pratade med varandra. Både om innehållet i mobiltelefonen samt om andra saker. Jag frågade sedan

om  varför  de  trodde  att  det  var  på  detta  sätt,  med  andra  ord  varför  de  prioriterade  just

mobilanvändning under rasterna. Sara funderade och svarade följande 

Sara: Det var en svår fråga de. På lektionerna får vi ju inte använda telefonen och oftast har vi
bara fem minuter rast mellan lektioner och då känner man att under de här rasterna så måste jag
bara kolla Instagram och se att man inte ha missat någon bild eller typ såhära, nån bra tweet på
Twitter och sånt där och det blir det inom vad man ska göra på rasterna.   

Grupp 1 instämde liknande och menade att det är normalt att alla sitter och håller på med sina

mobiltelefoner. Man pratade inte så mycket med varandra berättade Naomi och avslutade med att

säga ” Men gud vad hemskt det låter” varav alla tjejerna skrattade åt detta. 

Analys 

Raster på skolan är numera en tid för en uppdatering menar tjejerna. Det är normalt att alla sitter

och håller på med sina mobiltelefoner. Det innebär inte att de helt och hållet utesluter samtal med

varandra. De kan exempelvis prata med varandra om innehållet i mobiltelefonen. Utifrån vuxnas

perspektiv kan detta verka osocialt. Men för dessa tjejerna är detta en självklarhet. Jag uppfattar

tjejernas berättelser om raster utifrån Corsaros teori om  tolkande reproduktion följande. Dagens

teknik erbjuder tjejerna en stor mängd möjligheter gällande mobiltelefoner och dess funktioner.

Tjejerna är engagerade i detta i samband med samhällsutvecklingen och skapar därmed även nya

kamratkulturer. Att sitta med mobiltelefoner under raster istället för att prata ansikte mot ansikte är

därmed ingen konstighet. Det är deras nya sätt att umgås med varandra. Tjejerna har med andra ord

bidragit till reproduktion såsom Corsaro syftar om kollektiva handlingar av tolkande reproduktion. 
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Det kan bli stressigt

Att vara online innebär också en ökad tillgänglighet.  Men vad hände om man inte var  online?

Denna fråga ställde jag tjejerna med intresse utav att få veta vad mobiltelefonen hade för betydelse

för  kamratgruppen.  Mary  från  grupp  1  berättade  exempelvis  om hur  stress  kunde  uppstå  när

möjligheten till att logga in inte fanns. Sara från grupp 2 tog upp en liknande händelse där hon hade

tappat bort mobiltelefonen. Hon kunde ju till exempel inte kolla på Facebook. Sara löste problemet

genom att fråga Moa om hon kunde få låna hennes mobiltelefon under skoltid. Ett scenario där

tjejerna glömde mobiltelefonen hemma när de befann sig i skolan fanns inte på kartan . Om man nu

glömde så skulle  det  vara "hemskt!!"  Ett  annat  scenario som kunde uppstå  är  gruppchatten  på

applikationen Kik berättade Naomi och Mary från grupp 1. De hade för många grupper. 

Mary: [...] vi har många för olika gäng 

Naomi: Som när någon skriver någonting som man tycker helt irrelevant eller någonting

det inte bör vara så ba plingar det på mobiltelefonen hela tiden, då kan det bli riktigt

hela tiden    

Emelie: [bryter in] Gruppchatt... jag skriver inte så mycket 

Mary: Typ 10 (Syftade till antalet chattgrupper)

Naomi: Det är inte så att vi har 1000 vänner men det är typ 20 vänner och vi pratar med olika 

personer i olika grupper

Tjejerna i båda intervjuerna ansåg också att de tillbringade för mycket tid med mobiltelefoner. När

man använde mobiltelefonen i toaletten var det exempelvis ett tecken på beroende menade tjejerna

från grupp 1. Att använda mobiltelefoner under lektionstid var också närvarande trots förbjud. 

Emelie: Det är på skolan. Det händer ju att man har med sig telefon på toa och det känns ju asså
aa det blir lite för mycket [suckar]

Mary  och  Naomi:  [pratar  samtidigt]  Mellan  lektioner,  under  lektioner,  på  lektioner,  under
lunchen, på natten, hela natten, på toaletten [...]. 

De berättade vidare om deras kamrat Amanda som ständigt höll  på med mobiltelefonen när de

tittade på film tillsammans. Tjejerna tyckte att detta var jobbigt. Då har det gått för långt menade

Mary. 

Analys 

Jag tolkar dessa händelser utifrån hur  lokala kamratkulturer uppstår. Corsaro menar att det bland

annat  uppstår  genom  gemensamma  handlingar  och  värderingar.  Det  är  i  sin  tur  genom dessa
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handlingar som kollektiva uttryck tar form. Tjejerna förklarar att det kan blir stressigt om man inte

kan besöka sociala medier, en känsla av beroende och hur deras kamrat Amanda var jobbig under

filmtittandet. De har också många olika chattgrupper som inte alltid råder en harmonisk tillvaro. Det

som sker här är att ett beteendemönster har konstruerat inom kamratgruppen. Chatt har blivit ett

vanligt sätt att kommunicera med varandra och det är genom dessa rutiner på kommunikation som

jag tolkar  som barns konstruktion av  lokala kamratkulturer. Chattgruppen och dess användning

symboliserar  deras  barndomar.  Det  innebär  också  utmaningar  inom  kamratgruppen  såsom  jag

nämnde tidigare om en icke harmonisk tillvaro. Denna icke harmoniska tillvaro kan också relateras

till tjejernas kamrat Amanda som var ”jobbig” under filmtittandet.  Men dessa handlingar hör till

lokala  kamratkulturer  menar  Corsaro.  Mary  och  Naomi  uttrycker ett  gemensamt  bekymmer,

exempelvis  genom  att  beklaga  detta  med  mig  under  intervjun.  Dessa  åsikter  producerar  de  i

interaktion  med  varandra,  vilket  understryker  vikten  av  gemensamma  handlingar  inom

kamratgruppen kring lokala kamratkulturens produktion. Naomi och Mary berättade även hur de

använder mobiltelefoner under lektionstid och detta kan förstås återigen såsom Corsaro uttrycker

sekundära anpassningar. Tjejerna utöver kontroll över deras liv genom att undgå skolans regler. 

Viktigt med egentid? 

Mitt under diskussionen ovan om hur tillgänglighet kan skapa stress och en känsla av tvång att

svara snabbt nämnde Ella från grupp 1 om just egentid och dess problematik. Sara instämde även

med Ella och tjejerna tittade på varandra med en känsla av förståelse.

Ella: Egentligen så är det ingen bra med det, man behöver sin egentid också. Alltså inte sitta
med mobilen hela tiden men ändå gör man det 

SJ: Finns det för lite egentid menar du? 
       
Ella: Kanske inte för mig, jag vet inte. De som går med mobilen hela tiden, de har väl inte så
mycket egentid då? 

SJ: Är det viktigt med egentid? Vad säger ni andra? 

Sara: Jag tycker verkligen det. Att man någon gång under dagen har egentid och bara släppa allt
och fokusera, ta det lugnt och göra något annat 

Analys 

Här  kan  vi  se  hur  det  finns  en  övergripande  bild  över  hur  saker  och  ting  bör  vara  kring
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mobilanvändning.  Tjejerna  är  här  inte  passiva  medlemmar  i  omgivningen.  De  ifrågasätter  den

rådande situationen om deras egna situationer kring egentid. Jag upplever att tjejerna förstod att

deras  vanor  inte  kanske  var  den  bästa.  Det  finns  en  gemensam  värdering  och  tanke  om

mobiltelefoner  och  dess  konsekvens.  Detta  är  en  pågående  process  när  tjejerna  både  påverkar

omgivningen samt själva blir påverkad. Corsaro menar att barn reflekterar över de förändringar som

sker i omgivning genom samtal med andra. Tjejerna är här medvetna om de själva som sociala

aktörer i en värld där det hela tiden sker en förändring.

Relationer

Svarar du inte snabbt? Då kan du bli betraktad som sur 

Många gånger under intervjuerna beskrev tjejerna om denna aspekt. En aspekt som handlade om att

besvara  och  fort  ska  det  helst  gå.  Tjejerna  menade  att  man  förväntade  sig  att  personen  man

kontaktade skulle svara på en gång. När man inte svarade såsom förväntat kunde man bli betraktad

som sur. Sara från grupp 2 berättade om en händelse från applikationen Snapschat. 

Sara: […] en gång, till exempel på Snapschat så skickade alla hela hela hela tiden och vill bara
ha tag i en hela tiden och till slut vart det bara för mycket. Det kan bli stressigt och bara åhh,
måste svara på det här annars så kanske han hon tror att jag är sur på den för jag inte svarar och
bla bla bla det tar för långt tid och sådär

Mary och Naomi från grupp 1 berättade liknande om hur man började att undra efter en halvtimme

varför den personen inte svarade. Man fick även upp tankar om personen i fråga ignorerar en. Jag

blev intresserad utav att veta varför tjejerna trodde att det var så. Samtalet fortsätter om Snapschat

med Sara 

SJ: Varför tror man att man är sur? Man har väl inte bråkat innan?

Sara: Innan då kanske man har svarat ganska snabbt och sen helt plötsligt så gör man bara inte
det och det finns säkert ingen anledning 

Moa och Ella instämmer med Sara. 

Analys 

Resultatet visar här hur tiden spelar roll inom kamratgruppen. Tjejerna berättar om ett tillstånd där

man kan bli  betraktad  som sur  om man inte  svarade  snabbt  såsom förväntningen.  Det  sker  en

ständig process inom kamratkulturen menar Corsaro och jag uppfattar tjejernas berättelse med de

vardagliga diskursiva praktiker som utgångspunkt. Corsaro poängterar om hur kamratkulturer  inte

alltid  består  av  glädje.  Det  förekommer  konflikter  av  olika  slag  i  det  vardagliga  samtalet

sinsemellan. Dessa aspekter i kamratgruppen är en del av kamratkulturen och dess skapande. Det är
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genom dessa processer som tjejerna i sin tur utvecklar en kontroll över deras sociala värld. Detta

kan också ses som tolkande reproduktion i den meningen att tjejerna förlänger den vuxna kulturen.

Tjejerna tillsammans med andra kamrater har konstruerat nya normer om hur man bör bete sig inom

kamratgruppen. I och med att tjejerna är tillgängliga för sina kamrater såsom jag nämnde tidigare

förväntar  deras  kamrater  att  man  ska  svara  snabbt.  Avviker  tjejerna  från  det  vanliga  sker

konsekvenser. Utifrån tolkande reproduktion har tjejerna funnit nya sätt att markera vad som är

acceptabelt eller inte inom kamratgruppen, vilket i sin tur symboliserar kamratkulturen. 

Fula bilder på varandra är bra att ha!

Att lägga upp fula bilder på varandra var närvarande när tjejerna pratade om sociala medier. Fula

bilder på varandra användes till födelsedagsfirande på sociala medier. Om det är någon som fyllde

år så måste alla i kamratgruppen lägga ut en bild, helst en ful berättade Naomi från grupp 1. Om

man inte gör det kan det bli konsekvenser. 

Naomi: Om det någon som fyller år, så kan man lägga upp en bild […]. Om man inte gör det
blir man typ ovän med.  

Moa och Sara från grupp 2 berättade i likhet med Naomi om just fula bilder och dess funktion. Sara

berättade vidare om hur hennes klasskamrater kunde ta kort på någon under lektionen och sedan

lagt upp den på Snapschat. Att använda mobiltelefoner under lektioner var inte tillåtet berättade

även tjejerna i båda intervjuerna.  

Sara: [-] sitter på lektion och nån i klassen har knäppt ett kort på någon i klassen och lagt upp
det på Snaps och ba: Har du kollat my story? Så man bara hålla sig uppdaterad vad folk gör
liksom 

Analys

Här kan vi se hur tjejerna från båda intervjuerna omvandlar, tillämpar och använder sig av fula

bilder på varandra på deras egna villkor. Fula bilder användes till  födelsedagsfirande på sociala

medier, vilket också i sin tur leder till en markeringar av vänskap och dess ritual. Corsaros begrepp

barndomens symboliska kultur  samt  delade rutiner och ritualer  är användbara till  förståelse av

dessa händelser. Fula bilder kan förstås utifrån Corsaros begrepp om barndomens symboliska kultur

som uttryckssymboler av barns tro, bekymmer och värderingar. Det är genom dessa bilder och dess

funktion som deras kamratkultur representeras. Tjejernas gemensamma handlingar kring vad man
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ska  göra  när  någon  fyller  år  visar  att  det  är  viktigt  med  delade  rutiner  och  ritualer  inom

kamratgruppen.  Delade rutiner och ritualer  uppstår genom gemensamma beteenderutiner menar

Corsaro och understryker hur dessa rutiner i sin tur resulterar till barns upplevelse av kontroll över

deras liv. Jag tolkar tjejernas berättelse såsom Corsaro menar om kontroll. När tjejerna har ”regler”

på hur man ska bete sig när någon fyller år visar detta på kontroll. De har sina egna kontrollkriterier

för upprätthållandet av harmoni i kamratgruppen. En annan viktig aspekt med dessa händelser är

hur Saras klasskompisar kunde ta kort på någon under en pågående lektion trots förbjud. Jag vill

använda mig utav begreppet sekundära anpassningar för att tolka detta. Sekundära anpassningar i

detta fall handlar om hur barn försöker att undgå vuxnas regler. När de gör detta upplever de en viss

kontroll över deras liv menar Corsaro.  Detta är även en kontrollmekanism såsom jag skrev tidigare.

När  Saras  klasskamrat  säger  ”  har  du  kollat  my story?”  och Sara menade att  man måste  vara

uppdaterad vad folk gör tolkar jag detta återigen som delade rutiner och ritualer. När Sara går in på

sociala medier och tittar på hennes klasskamrats bild bekräftar hon de gemensamma rutiner som

existerar i klassen. 

När drömkillen inte finns på sociala medier 

Förväntningar  på  att  andra  fanns  på  sociala  medier  var  ett  viktigt  faktum.  För  tjejerna  var

mobiltelefonener centrala i deras liv och när någon de ville kontakta inte fanns på sociala medier

skapade detta en frustation.  Mitt under intervjun med första gruppen hade Naomi någonting hon

ville gärna dela med. Hon talade om en kille vid namn Gustav Y på skolan. 

Naomi: [...] Det finns en väldigt fin pojke, han heter inte Gustav men vi kallar honom för det, en
kodnamn. Vi skulle ju kolla upp honom, det är ju det första man gör när man träffar någon
person och tycker om någon. Då söker man personen på Facebook men den här personen finns
ju inte, han finns inte, man VAA [skrattar]. 

Mary: Han har ingenting, inte Instagram, inte Twitter, man vaa [förvånad] 

Tjejerna  tyckte  att  denna  situation  var  jättejobbigt.  Emelie  berättade  om  en  annan  liknande

erfarenhet när hon var utomlands. Hon hade träffat nya människor och ville ha en vidare kontakt.

Hon sökte upp de på sociala medier och de fanns inte sa hon. Hon förväntade att alla hade sociala

medier och hon ångrade att hon inte hade frågat om andra sätt att hålla kontakt. 
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Analys

Här kan vi se hur tjejerna förväntade sig att alla hade sociala medier. När drömkillen inte finns på

sociala medier blir detta problematiskt. Utifrån deras berättelser kan vi se hur tjejerna i samband

med samhällsförändringar konstruerat nya sätt att ta kontakt med någon. Corsaros teori om tolkande

reproduktion blir här återigen legitimt. Tjejerna utnyttjar tekniken, i detta fall sociala medier med

syftet  att  påbörja en relation med Gustav Y. Normen om hur man bör gå tillväga när  man vill

kontakta  någon  man  tycker  om  är  förknippat  med  omgivningen.  Sociala  relationer  och  dess

normalitet är med andra knuten till samhällsutvecklingen. Men Gustav Y finns ju inte på sociala

medier och tjejerna upplevde detta som jobbigt. Jag tolkar tjejernas reaktion som ett resultat på att

deras "normala" sätt att kontakta någon har blivit rubbat. Jag uppfattar vidare tjejernas reaktion

såsom  Corsaro  benämner  tillgång  till  interaktionsutrymme.  Barn  vill  ha  tillgång  till

interaktionsutrymme och detta är en krävande uppgift menar Corsaro och här vill jag relatera till

tjejernas eftersträvan att kontakta Gustav Y. Bästa vänner tenderar både att skydda vänskapen och

expandera den menar Corsaro. Här kan vi se hur tjejerna vill ha  tillgång till interaktionsutrymme

med Gustav Y men blir besvikna när den vanliga inträdes strategin fungerar inte. Det är en central

del av vänskapen menar Corsaro. 

Distinktioner mellan de vuxna och tjejerna

När det finns skillnader 

Vem har möjlighet till  kamratgruppen? Denna frågade ställde jag tjejerna genom att helt  enkelt

fråga om det är någon skillnad mellan att  exempelvis vara social  med kompisar eller  med sina

föräldrar  på  sociala  medier.  Det  fanns  fem tydliga  kategorier  på  distinktioner  mellan  tjejernas

föräldrar och de själva och dessa är följande 

• Hen4 har inte sociala medier 
• Hen har, men vet inte hur sociala medier fungerar 
• Hen har, men blir blockerad av tjejerna
• Hen har, men får inte veta och se allt som sker på tjejernas sociala medier 
• Hen har för praktiska skäl när tjejerna är utomlands

Trots dessa fem punkter menade tjejerna att de har en nära relation med sina föräldrar. De ville bara

4 Hen står antigen för mamma eller pappa
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inte att deras föräldrar skulle rota i deras liv. Man blir ju annan person med sina vänner menade

exempelvis  Naomi  från  grupp  1  och  poängterade  att  hon inte  gjorde  något  hemskt.  En  annan

skillnad är att det tog längre för föräldrar att besvara skriftliga konversationer. Då ringer tjejerna

istället, vilket i princip aldrig sker mellan kamrater. Istället skriver de via Kik eller Snapschat. 

Moa:  För  föräldrar  då ringer  jag  jämt,  för  de  kan  aldrig skriva.  Det  tar  typ  fem år  [smått
irriterad]. 

Mary: [...] Jag svarar aldrig [skrattar], ser jag att det ringer ignorerar jag. Jag tycker inte om att
prata i telefon, bara mamma och pappa. 

Det fanns även andra berättelser om vad de "gamla" håller till på sociala medier och hur tjejerna har

hoppat till de "nya". Naomi berättade om detta.  

 

Naomi: Folk var i våra ålder,  då börjar man med Twitter eller med Instagram. Nu har mina
föräldrar börjat följa mig och jag blockar de också. 

Naomi berättade vidare att det är de äldre som skriver statusuppdateringar på Facebook. Naomis

mamma kunde skriva " Min dotter tog första steget idag". Det är aldrig någon i deras ålder som gör

så förklarade hon. 

Ett annat intressant notis på distinktioner är hur tjejerna ofta relaterade till vuxna när de själva ville

göra en jämförelse. Äldre kunde påpeka om tjejernas vanor. ” Varför kan ni inte bara sitta och bara

vara?”  var en fråga som förekom menade tjejerna. När Mary, Naomi och Emelie tidigare berättade

om hur alla sitter och håller på med sina mobiltelefoner under raster på skolan och hur de uttryckte

” Men gud va hemskt det låter!” Men varför var det hemskt undrade jag. 

Naomi:När man säger att det låter hemskt, säg att våra föräldrar skulle säga till oss: Herregud
kan inte ni sluta hålla på! [härmande röst]. Sitta hålla på med telefoner bredvid en kompis  på
skolan skulle de tycka vara hemskt. 

Analys 

Här kan vi se hur tjejerna markerar till deras föräldrar att sociala medier är deras plats. När tjejerna

säger att de inte vill att deras föräldrar ska rota i deras liv, visar detta att föräldrar möter en viss

motstånd.  Många  gånger  vet  inte  föräldrar  hur  sociala  medier  fungerar  och  detta  ansågs  även

irriterande. Corsaros begrepp om att försvara interaktionsutrymme blir här användbara för att förstå
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dessa händelser. Att försvara kamratgruppens interaktionsutrymme är centralt inom kamratkulturen

menar Corsaro. Barn tenderar att skydda det de har gemensamt, detta hänger ihop om det jag skrev

tidigare om delade rutiner och ritualer.  Barn eftersträvar kontroll över deras delade aktiviteter på

grund av att  de är rädd för att  utomstående ska "förstöra" det de har tillsammans. Från vuxnas

perspektiv kan dessa beteende betraktas som egoistiska, att de utestänger föräldrar från deras sociala

värld. Det handlar inte om att tjejerna vägrar att låta föräldrar veta vad de gör på sociala medier om

vi  utgår  från  Corsaro.  Det  handlar  istället  om återigen  om att  beskydda deras  gemenskap.  Ett

gemenskap som både kräver tid och engagemang. Denna kontrollmekanism såsom Corsaro menar

som centralt  i  kamratkulturer  blir  här  intressant.  Tjejerna  förstår  att  de  kan ta  hand om deras

aktiviteter på sociala medier. 

En  annan  viktig  inslag  i  detta  är  emancipationsprocessen  i  kamratkulturen.  Tjejerna  använder

mobiltelefoner som ett redskap för emancipation från sina föräldrar och detta blir enligt Corsaros

teori  om  tolkande  reproduktion intressant.  Tjejerna  konstruerar  sina  egna  kamratkulturer  där

mobiltelefon som ett emancipationsredskap blir legitimt. Tjejerna tolkar dessa mobiltelefoner och

samtidigt  utveckla nya  sätt  att  använda dessa till  olika ändamål.  Dessutom föredrar  tjejerna att

skriva till varandra via sociala medier istället för att ringa. Återigen kan vi se hur tjejerna anpassar

sig efter de möjligheter som finns med mobiltelefoner, samtidigt som de även anpassar sig efter sina

föräldrars kapacitet.  Slutligen vill jag även ta upp tjejernas berättelser om hur äldre kunde påpeka

om varför de inte kunde ta det lugnt utan mobiltelefoner. Jag tolkar detta såsom Corsaro ständigt

återkommer om utmaningar kring vänskap. Detta kan hänga ihop med varför tjejerna kanske känner

att  måste  besvara  snabbt.  Tjejerna  utvecklar  tillsammans  med  andra  egna  sätt  med  hur  man

upprätthåller vänskap med hjälp av mobiltelefonen. Att sitta och bara det lugnt minskar med andra

ord tillträdet till kamratgruppen. 

En snabb utveckling

Nya normer 

När vi började närma oss slutet av första intervjun med grupp 1 berättade tjejerna om hur allting har

gått väldigt fort gällande tekniken. Deras mindre syskon innehar exempelvis idag mobiltelefoner

vilket  tjejerna  inte  hade  när  de  var  i  samma  ålder.  En  snabb  utveckling  innebär  förändringar,

exempelvis hur normer för hur man kontaktar någon man tycker om förändras. Naomi från grupp 1

berättade ännu en gång om drömkillen Gustav Y. Han finns ju inte på sociala medier. Att gå fram
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och säga ” hej hänger du här?” fanns inte på kartan menade hon. Hon berättade vidare om hur dejter

inte längre existerade. Mary bröt in och sa

Mary: Det är ju en oskriven regel att man måste ha först skrivit lite grann först

Naomi: Skriver på Kik liksom eller nå. Jag hade hellre gått fram och frågat om han vill gå ut men det

hade blivit konstigt 

  SJ: Vem säger det? 
 
Naomi: Man tänker ju att det ska vara så

SJ: Skulle han tycka det tror ni? 

Naomi: Han skulle ba: Okej, vad håller du på med just nu? [härmande röst]
 
Emelie: Vissa skulle nog uppskatta 

Men om någon kom fram till  Naomi och frågat samma sak skulle hon ju bli  glad.  Trots detta

avslutar hon med att säga ”Men man ju inte göra så”. 

Analys 

Tjejerna  upplever  förändringar  kring  mobiltelefonens  utveckling.  Det  finns  skillnader  menar

tjejerna och syftade exempelvis till hur deras yngre syskon skaffade sig mobiltelefoner vid tidigare

ålder  än  de  själva.  Normer  kring  hur  man  kontakta  någon  blir  problematiskt  i  praktiken  när

drömkillen Gustav Y inte följer tjejernas förväntningar. Naomi ville gå fram och fråga om han ville

gå ut på en dejt men det hade blivit ”konstigt”. Detta uttryck är en intressant notis om hur Naomi

och kanske andra tjejer i samma situation anpassar sig efter de samhällsförändringar och dess nya

normer. Mary menade att det finns en oskriven regel, om hur man måste först ha skrivit lite grann

hänger ihop med det Corsaro menar om tolkande reproduktion. Corsaro tydliggör denna komplexa

process genom en modell där han kallar för ”The Orb Web Model”. Denna modell fångar idén att

barn alltid medverkar i två kulturer, barnens och de vuxna. Dessa kulturer är sammanvävda menar

Corsaro och jag vill relatera detta till dejter och dess betydelse. När Naomi säger att dejter inte

längre finns i deras värld betyder detta att den har existerat, med andra ord menar jag att tjejerna

tillämpar  information och kunskap från vuxenvärlden.  Tolkande reproduktion  handlar  om barns

kreativitet till reproduktion och förlänger därmed den vuxna kulturen och det som sker här är att

dejter ersätts med andra sätt att umgås. Denna oskrivna regel på vad som är ”konstigt” blir därmed

legitimt i  kamratkulturen.  Corsaro understryker att dessa processer varierar över tid och rum. Vad

som är legitimt idag behöver inte vara det i framtiden. 
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7. Diskussion

I detta avsnitt kommer jag att diskutera och göra jämförelser mellan mitt resultat och andras från

den tidigare forskningen. Den teoretiska utgångspunkten och centrala begrepp kommer att ingå i

diskussionen. Metoddiskussion kommer även att ingå. 

Resultatet från min studie visar att det var väldigt viktigt för tjejerna att vara online genom sina

mobiltelefoner. Det finns en rädsla av att missa saker och ting som händer på sociala medier eller

om någon vill kontakta dem. Att vara online innebär i sin tur en ökad tillgänglighet för tjejerna. Det

är även viktigt att svara snabbt, annars kan man bli betraktad som sur. Det spelar även roll vem som

var tillgängliga på sociala medier. Föräldrar ska inte rota i deras sociala liv på sociala medier men

drömkillen  borde  finnas  där.  Mobiltelefonens  kamerafunktion  innehar  en  betydelse  för

kamratgruppen. Fula bilder på varandra är exempelvis användbara när någon fyller år. Slutligen

framgår studien tydligt hur nya normer har konstrueras i samband med samhällsutvecklingen. Det

handlar främst om nya sätt att umgås med varandra, i detta fall genom diverse applikationer. 

Bond (2010) skriver i sin artikel om vikten att ha en mobiltelefon. Utan den kan du inte skaffa några

vänner! Detta vill jag koppla till min studie där tjejerna upplevde en rädsla att missa någonting. Det

var viktigt att vara tillgängliga för sina kamrater såsom barnen i Bonds studie. Boyd (2010) menar

att barn eftersträvar att få upprätthålla sin sociala värld. Ling (2007) hävdar liknande och menar att

mobiltelefoner har givit ungdomar möjlighet till kamratkulturer i princip närsomhelst. Detta vill jag

koppla till tjejernas berättelser om mobilanvändning under lektioner. Genom kommunikation och

uppdatering  genom  mobiltelefoner  upprätthåller  tjejerna  kamratgruppsinteraktionen.  När  du

exempelvis skickar en bild till  någon via  Snapschat  deltar  du i  kamratgruppen.  Ling menar att

ungdomar har lärt sig att mikroanpassa olika typer av interaktion. Bilder kan därmed betyda olika

saker beroende på sammanhang. Tjejerna i min studie lägger även upp fula bilder på varandra på

sociala medier. Det är deras sätt att visa hur mycket de tyckte om varandra. Det är positivt i den

meningen att tjejerna tycker att det är en rolig sak att göra men samtidigt innebär detta också en

”regel”. Om du inte lägga upp en ful bild får du konsekvenser – att bli ovän. Bond poängterar även

om denna aspekt i sin studie. Det finns både positiva och negativa sidor med mobilanvändning i den

meningen att den både upprätthåller vänskap bland barnen och dels skapar oro och sårbarhet. Det

kan man med Corsaros termer benämna som tjejernas lokala kamratkultur. Vuxenvärlden erbjuder

tjejerna  med  mobiltelefoner  och  applikationer.  Men  det  är  tjejerna  tillsammans  med
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samhällsförändringar  som  utvecklar  lokala  kulturer.  Trots  att  det  finns  negativa  aspekter  med

mobiltelefoner och sociala medier är vänskapsbyggande det som tjejerna ser som det allra mest

viktigast. Dunkels (2005) studie visar även hur kommunikation mellan vänner var dominerande på

internet. 

Studien visar även att det spelar roll vem som befinner sig på sociala medier. Frustration över att

drömkillen Gustav Y inte finns på sociala medier och hur föräldrar bör hålla sig borta från tjejernas

sociala medier. Naomi från min studie är en av de som blockerar sina föräldrar och menar samtidigt

att hon inte gjorde någonting hemskt på sociala medier. Jag upplever att föräldrar besitter en oro

över sina barns användning av sociala medier. De erhåller själva mindre kunskap om dessa och

tappar också därmed kontrollen. Men att föräldrar vill se vad barnen gör på sociala medier är ingen

konstighet.  Dunkels  menar  att  vuxna förväntar  sig  att  varna barnen mot  de yttre  hot.  Strandell

(2013) skrev även i likhet med Dunkels hur vuxna förväntas att skydda barnen. Här kan man se hur

tjejerna både vill expandera och skydda interaktionsutrymmet. 

Det framgår tydligt i  min studie att  tjejerna använder mobiltelefoner främst till  kommunikation

mellan vänner. Mobiltelefoner tillsammans med olika applikationer erbjuder unga idag en tillgång

till  samhörighet.  De  uppdaterar  sig  om varandra  och  samtalar  med  varandra.  Boyd  menar  att

ungdomar uppskattar sociala medier. Det är ett redskap till att bygga, bibehålla och utveckla sina

vänskapsrelationer förklarar Boyd. När man kliver in i sociala medier minskas vuxnas tillsyn och

det som sker enligt Boyd är att kampen om status och popularitet uppstår. Mitt resultatet bekräftar

det Boyd menar. När tjejerna frekvent besöker sociala medier och använder sina mobiltelefoner till

olika ändamål ser jag detta som en eftersträvan efter tillhörighet. Tillgång till interaktionsutrymme

såsom Corsaro  benämner  blir  här  legitimt.  Barn  söker  efter  interaktionsutrymme  genom olika

strategier.  Det  är  kanske  därför  det  är  viktigt  för  tjejerna  att  hela  tiden  är  online  och  därmed

tillgängliga för  sina  vänner.  Utan  en mobiltelefon är  det  därmed svårt  att  upprätthålla  vänskap

såsom Bond även beskriver. Att tjejerna använder sig mobiltelefoner som en resurs till skapande av

lokala kamratkulturer kan också relateras  till  Blidings  studie.  Där  visade sig att  barnen istället

utnyttjade skolans system till samma ändamål som tjejerna i min studie. 

Det framgår även i min studie om hur nya normer har konstrueras i samband med mobilanvändning.

Det handlar exempelvis om hur mycket tid man bör tillbringa med sina mobiltelefoner, hur man bör

går tillväga när man vill träffa någon man gillar och hur viktigt det har blivit att svara snabbt. Dessa
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normer spelar  roll  inom kamratgruppen.  Trots  att  tjejerna har  en bild  om hur mycket  man bör

spendera tid med sina mobiltelefoner innebär inte att de följer normen. Det som sker när man talar

med tjejerna om detta är hur denna aspekt påverkar deras känslor kring deras beteenden. Det är inte

bra att hålla på allt för mycket med sina mobiltelefoner men samtidigt upplever de en tvång från

omgivningen.  Det  är  en  paradox  såsom  Bond  också  skriver.  Mobiltelefoner  erbjuder  tjejerna

trygghet gällande vänskap men samtidigt skapar dessa också en orolighet på en mängd olika sätt.

När Naomi vill prata med drömkillen som inte har sociala medier, innebär detta också bekymmer.

Hur ska man går tillväga? Vuxna kanske ser detta som någonting oväsentligt, man kan väl gå fram

och prata som förr i tiden kanske de säger.  Men det är inte så lätt när denna oskrivna regel är

legitimt för dagens unga. 

Uppdatering  och  tillgänglighet  är  centrala  aspekter  för  dessa  sex  tjejers  liv  idag.  Tjejerna

konstruerar  lokala  kamratkulturer  tillsammans  med  sina  kamrater,  i  anknytningen  till

samhällsutvecklingen. Det är viktigt att förstå att tjejerna anpassar sig efter de normer som finns i

omgivningen kring mobiltelefoner. Men det är även de själva som bidrar och medverkar i dessa

konstruktioner. Corsaro menar att kamratkulturer uppstår genom gemensamma handlingar som i sin

tur symboliserar deras barndomar. Tjejernas erfarenheter och upplevelser kring mobiltelefoner inom

kamratgruppen  är  ett  resultat  av  den  tolkande  reproduktionen.  Denna  tillämpning  möjliggör

kulturreproduktion vilket i sin tur resulterar i förändringar. 

Avslutningsvis vill jag diskutera metodvalet. Intervjuerna med tjejerna gav mig en insikt om hur

komplext detta ämne är. Jag försökte att nollställa mig under intervjuerna men det fanns ändå en

bild om hur saker och ting är. Tjejernas berättelser visade sig vara mer komplicerad än vad jag

tidigare trott. Det anser jag som positivt med intervjuer som metodval. Tjejerna kan förklara till mig

och  oss  läsare  om  vad  det  innebär  att  vara  ung  idag.  Tjejerna  använde  exempelvis  många

applikationer  och  varje  sådana  betyder  olika  saker  i  olika  situationer.  En  bredare  forskning

tillsammans med andra metoder hade gynnat tjejernas berättelser ytterligare. En fortsatt forsknings

inriktning som vore intressant att belysa är hur uteslutningspraktiker sker genom mobiltelefoner.

Det är en viktig fråga därför att mobbning sker dagligen bland barn och ungdomar. 

Även om denna studie är relativt liten är den fortfarande relevant på grund av dess aktualitet. Detta

sker här och nu. Det är berättelser från sex tjejer där mobiltelefoner är viktiga inslag i deras sociala

liv. Nästa gång vi ser unga människor med mobiltelefoner bör vi ha i åtanke att de upprätthåller

vänskap. En praktik som både kräver tid och engagemang.
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Bilaga 1: Ordlista

Facebook: Det är en social nätverkshemsida där du kan umgås med andra. Du kan lägga upp bilder 
och skriva statusar på din sida där andra kan se. Förutom kommunikation i olika former kan du även
spela spel och företag kan starta sidor för marknadsföring. Kan användas på alla digitala plattformar
med internet. 

Instagram: Det är en applikation som du kan ladda ner från din mobiltelefon eller surfplatta. Du
kan ladda upp bilder och korta filmklipp samt redigera med hjälp av exempelvis filter. Du kan följa
dina vänner och kommentera deras uppladdningar. Du kan även följa kändisar också vidare. 

Kik:  Det är en applikation för chattkonversationer. Du behöver bara en inloggning för att kunna
börja chatta med dina vänner. 

Offline: Det innebär att du inte är ansluten till internet

Online: Det innebär att du är ansluten till internet 

Snapschat:  En  applikation  där  du  kan  skicka  bilder  och  korta  videoklipp  till  varandra,  dessa
meddelande kallas även för  Snaps. Du kan även skriva kortare textmeddelande i  samband med
bilderna.  Du bestämmer också  själv  hur  många sekunder  bilderna  ska få  visas  för  mottagaren.
Bilderna måste tas direkt i applikationen och kan inte sparas. Detta gäller även för mottagaren som
inte heller kan spara bilderna som visas. 

Twitter: Det är en social nätverkstjänst där du kan skriva korta meddelande på max 140 tecken på
din sida, även kallade tweets. Dessa meddelande är offentliga. Du kan även följa andra personer för
att ta del av deras tweets.
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Första tema – Tillgängligheten 

• Har ni smarta mobiltelefoner? 

• Är ni online? Loggar ni ut? 

• Varför online? 

• Bra/dåligt? Varför i så fall? 

• Hur använder ni era mobiltelefoner? Vilka appar också vidare, ge exempel 

• Om mobiltelefonen inte fungerar, vad händer tror ni? 

• Om den andra inte svarar? 

• Vad betyder mobiltelefoner? Om man inte hade den?  

Andra tema – Sociala relationer 

• Har ni kontakt med varandra via mobiltelefoner och sociala medier? Hur? Varför? 

• Vad gör ni exempelvis? Lägger upp bilder? Skriver? Chatt? Ge exempel 

• Varför i så fall? Hur?

• Hur väljer man kontaktsätt när det finns många möjligheter? Varför? 

• Skillnad mellan att vara social med sina kamrater och med sina föräldrar? Om ja, hur i så 
fall? 

Tredje tema – Mobiltelefoner och gränser 

• Finns det gränser kring mobilanvändning? Hur och varför? 

• Några centrala ”regler” kring mobilanvändning? Vad och varför? 
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