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ABSTRACT 

Syftet med uppsatsen är att utifrån en socialpsykologisk ansats synliggöra våra respondenters 

berättelser och tankar och då främst i deras medierade interaktioner med olika grupper.  

Detta har vi undersökt utifrån en hermeneutisk ansats genom kvalitativa intervjuer med elever i en 

skolklass där vi valde att fokusera på deras medierade interaktioner. I undersökningen av elevernas 

medierade interaktioner synliggjordes deras relationsskapande och deras attraktion till 

nätanvändandet. Uppsatsens centrala tema är: ungdomarnas användning av Internet, nätbehov, 

sociala relationer och utanförskap, näthandlingar och eget och andras ansvar. 

Vi lever i en tid där snabb utveckling och högt tempo styr våra liv och när produktionen av ny 

kunskap och konsumtion virvlar fram är det lätt att tappa fotfästet och förlora sig i en stor värld, 

kanske speciellt om man befinner sig mellan barn och vuxenvärlden. Kanske finner ungdomarna ett 

ännu större behov av att skapa relationer med andra efter att ha öppnat boxen till en lättåtkomlig 

värld till andras inre via Internet? Som så mycket annat gäller det att kombinera nytta med nöje och 

att finna en balans i tillvaron på gott och ont. Eventuellt är den balansen viktigare nu än någonsin att 

lära sig redan under sin barndom. Här har vi alla ett ansvar om samhället ska erbjuda hjälp för att 

bevara positiva interaktionsritualer för en samvaro med hög emotionell energi. 

Med detta vill vi dock inte förkasta den kunskap som unga får från internet och vi är inte ute efter 

en jämförelse utan av en förståelse för deras vardagliga ritualer via datorn. För att kunna skapa en 

klarhet i vad som kan tolkas som tidsödande och meningslöst, försöker vi med hjälp av dessa 

ungdomar tydliggöra och synliggöra deras känsla av den medierade värld de upplever. 

 

Nyckelord: ungdomar, internet, sociala band, symbolisk interaktionism, adolescens, social 

responsivitet. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is that from a social psychological approach to make visible our 

Respondents' stories and ideas, mainly in their mediated interactions with different groups. 

We have investigated the basis of a hermeneutical approach through qualitative interviews with 

students in a class where we chose to focus on their mediated interactions. The study of pupils' 

mediated interactions visibility in their relationship-building and their attraction to the network user 

force. The essay's central theme is: young people's Internet use, Internet needs, social relationships 

and isolation, and act on the Internet own and others' responsibilities. 

We live in an age where rapid development and high tempo control our lives and when the 

production of new knowledge and consumption eddies until it is easy to lose his footing and lost in 

a big world, perhaps especially if you are between child and adult world. Maybe young people will 
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find an even greater need to form relationships with other after opening the box to a convenient 

world of internal others via the Internet? Like so many other things you have to combine business 

with pleasure and to find a balance in life for better or worse. It is possible that the balance is now 

more important than ever to learn during their childhood. Here we all have a responsibility on 

society to offer help to maintain positive interaction rituals of an association with high emotional 

energy. 

By this we do not reject the knowledge that young people get from the internet and we are not 

looking for a comparison, but an understanding of their daily rituals through the computer. In order 

to create a clear idea of what can be interpreted as time-consuming and pointless, we are trying with 

the help of these young people to focus and highlight their sense of the media world they 

experience. 
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1 INLEDNING 

Tankarna inför undersökningen rörde sig kring en nyfikenhet om hur ungdomar ser på sociala 

medier och vad de använder datorn till. Vår förförståelse sa oss att unga idag använder datorn som 

verktyg för att skapa kontakt och umgås via, vilket resulterade i denna studie. Studien visar hur 

dessa ungdomar tänker och ser på sitt eget handlande i skapandet av medierade interaktioner. Den 

speglar även vilka behov och beroende datorn kan skapa men också hur detta påverkar deras 

identitetsutveckling och sökande efter relationer med andra.  

Vi valde att studera en 9:e klass och deras medierade interaktion. Medierad interaktion innebär den 

interaktion som sker via internet och de sajter våra respondenter rör sig inom med hjälp av datorn. 

De relationella faktorer som spelar roll för ungdomarna i sitt kontaktskapande och sin 

kommunikation intresserar oss, vi är också nyfikna på deras sätt att ta itu med sitt rolltagande och 

identitetsbyggande på nätet. Kommunikationen pågår ständigt via nätet och de håller sig ständigt 

ajour om vad som sker runt om dem. Tillsammans med andra skapar de relationer via nätet, men 

hur och på vilket sätt ser ungdomarna det som relationer? Den fysiska kontakten saknas då de inte 

alltid träffat dem de kommer i kontakt med via nätet. 

 

I och med Internets banbrytande kommunikationsmöjligheter är det inte bara information ifrån 

omvärlden vi får tilldelat oss, utan även interaktioner med människor över hela vårt klot. Detta 

skapar behov och vanor för människor, att kunna ta del av vad som händer runt om i samhället, men 

också behov av att berätta för andra om sin egna individuella livssituation genom att delge andra 

individer om vår dagliga ”status” via de sociala sajterna. 

Vad vi har erfarit under denna studie är att det är uteslutet för de ungdomar vi mött och intervjuat, 

att inte ha tillgång till digitala medier. Detta i motsats till den erfarenhet vi har av vår egen och äldre 

generationers användande, där digitala medier nästan uteslutande används för praktiska 

tillämpningar. Begreppet IT betyder Informations Teknik, men de senaste åren börjar forskare tala 

om ett nytt begrepp - Interaktions Teknik
1
. 

 

1.1 Disposition 

I kapitel 1, inledning, tar vi upp vilken social företeelse vi studerar. I kapitel 2 beskrivs syfte och 

vår socialpsykologiska frågeställning. I kapitel 3 gör vi en bakgrundsbeskrivning om samhällets och 

skolans inverkan på våra respondenters vardag och den utvecklingsfas vi beskriver och tolkar våra 

ungdomar utifrån. Kapitel 4 är vår teoridel där vi beskriver de teorier vi haft i tankarna under 

intervjuerna. I kapitel 5 visar vi vilken metod vi använt och hur vi gått till väga för att få fram ett 

empiriskt material. Kapitel 6 visar resultat utav intervjuerna och i kapitel 7 så analyserar och tolkar 

                     
1
 Lindgren (red) (2009), s. 61 
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vi resultatet utifrån de teorier vi beskrivit innan. I Kapitel 8 gör vi en kort sammanfattning av 

resultatet och reflekterar över vår undersökning. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att genom kvalitativa intervjuer ta del av 

skolungdomars egna tankar, erfarenheter och upplevelser av sociala relationer som etableras genom 

medierad interaktion, samt den roll som sociala medier spelar i ungdomars vardagsliv. Vi är alltså 

intresserade av att se hur och på vilket sätt ungdomar skapar sociala relationer och formar sitt liv 

med hjälp av digitala medier.  

 

Vår socialpsykologiska frågeställning lyder;  

Hur påverkar sociala medier ungdomars interaktioner?
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3 BAKGRUND 

I detta kapitel beskriver vi hur vissa delar av samhället och skolans verksamhet 

utvecklats och ser ut idag, vilket har betydelse för ungdomars liv. Vi tydliggör den 

utvecklingsfas våra respondenter ingår i och ser också att ungas utveckling är 

beroende av samhället och dess utveckling. Vidare delger vi våra läsare om det 

projekt, kallat En – Till – En, som några skolor i Falkenbergs kommun deltagit i. 

 

3.1 Individualisering och sociala band 

Urbaniseringen under de sista 100 åren har på avgörande sätt påverkat mänskligheten, vi bor tätare 

inpå varandra idag och känner inte längre samma sociala tillhörighet som förr, kan det vara så att vi 

isolerar oss alltmer ifrån varandra och våra relationer blir svagare
2
. Våra respondenters 

internetanvändning utgör en stor del av deras sociala nätverk och är en arena för relationsskapande, 

djupa så väl som flyktiga. Genom de medierade interaktionerna ingår ungdomarna i gemenskaper 

och knyter kontakter, de kan vara kompisar till kompisar, nära kompisar och kompisar till någon de 

aldrig träffat i den fysiska verkligheten. Vi tenderar att söka oss till olika grupper, följa dem vi 

intresserar oss för, samarbeta mer, men även sortera in oss i olika fack vilket kan problematiseras. 

Är ungdomar idag friare än vi var på 70-talet eftersom det finns så många vägar att välja eller är de 

mer styrda än någonsin eftersom de följer strömmen dit ”alla” söker sig? Kort sagt; Påverkar 

internet ungdomarnas identitetskapande på ett banbrytande sätt eller innebär påtryckningarna från 

reklam och kompisarnas inlägg snarare att de likriktas i sitt sökande efter en egen identitet?  

 

3.2 Ungas socialisation och Adolescens 

Våra respondenter har som alla socialiserats in i samhället
3
. Från början ingår barnet i den primära 

socialisationen som består av familjen och får lära sig att samspela med familjemedlemmarna och 

de regler och normer som råder i den primära gruppen
4
. Denna erfarenhet följer sedan barnet vidare 

i livet då utvecklingen fortsätter. Normerna hemifrån följer dem in i den sekundära socialisationen, 

skolan, där lär de sig handskas med sina erfarenheter hemifrån samtidigt som de tar till sig nya 

erfarenheter och utvecklar en vidare syn på omgivningens alla koder så som normer och regler.

                     
2
 Scheff (1990), kap 1 

3
 Angelöw & Jonsson (2000), s. 84-87 

4
 Dahlgren och Starrin (2004) 
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I psykoanalysen finns ett begrepp, adolescens
5
 som används för att analysera hur tonåringens inre 

psykologiska värld kan förklaras och förknippas med ungdomars aktiva frigörelse och 

identitetsutveckling. 

Adolescensen kan beskrivas i olika faser
6
: preadolescensen 10 – 12 år, tidig adolescens 12 – 14 år, 

högadolescensen 14 – 16 år och senadolescensen 16 – 20 år. 

Genom högadolescensen, som representerar den fas våra respondenter befinner sig i, tydliggörs 

våra ungdomars livsberättelser. Högadolescensen står för den tid då livet leker och egot står i 

centrum, ungdomarna finner egna lösningar, träffas hemma hos varandra, hänger i centrum, umgås 

på chatten, skype eller via spel och facebook. De har ett enormt behov av att umgås och står mitt i 

frigörelsefasen, de är osårbara och ingenting är omöjligt. Det största behovet i denna ålder är att få 

tillgång till att umgås och skapa sig en erfarenhet av att kunna se andras behov. Att vara 

tillsammans utan att ständigt ha de vuxnas ögon på sig
7
, få vara delaktig i grupper och på så sätt 

känna den gemenskap som gör att de bygger upp sin identitet vilket är positivt för deras utveckling. 

Med medierade interaktioner möjliggörs en helt ny digital värd där ungdomarna kan få kontakt med 

sitt behov av meningsskapande och identitetsbyggande. Att deras föräldrar ofta är rädda för den 

okända cyberrymden gör förstås användandet än mer intressant. Som i de flesta revolutioner bidrar 

ungdomarna till en opinion och de kräver sin rätt att bli hörda i ett demokratiskt samhälle. 

Det finns en del tidigare forskning kring ungdomars nätanvändning och Ann – Britt Enochsson är 

en av våra svenska forskare som skrivit om just ungas nätanvändande8. Enligt Enochsson menar 

Tappscott9 att ungdomar har en speciell relation till datorn där det inte är själva datorn eller 

datorskärmen i sig som ungdomarna ser utan de ser istället sina vänners meddelanden, chatter och 

olika typer av sajter. Datorn blir likt en emotionell förlängning av dem själva10. Vidare säger 

Enochsson, att Tapscott är mannen som myntat begreppet Nätgenerationen, generationen som 

består av ungdomar födda efter 1977. Han menar att då dessa barn är uppväxta med Internet ser de 

också datorn som ett basalt redskap de internaliserats in i11.

                     
5
 Lalander & Johansson (2007), sid 95-97 

6
 Ibid 

7
 Lindgren (red) (2009), s. 45 
8 http://www.sprak.umu.se/digitalAssets/5/5648_lofu_nr1-2_2005.pdf# 

Hämtad 20110515 
9
 Ibid 

10
 Ibid 

11
 Ibid 

http://www.sprak.umu.se/digitalAssets/5/5648_lofu_nr1-2_2005.pdf#


 

 11 

3.3 Internet - ett forum för fritid  

Enligt medierådet
12

 har ungdomars användning av internet ökat markant sedan 2008, så mycket 

som 98 % av ungdomarna mellan 12 och 16 år använder internet på fritiden. Många sajter erbjuder 

interaktion och kommunikation, vilket påverkar ungdomars identitetsskapande och ingår i deras 

utveckling, nya och gamla relationer skapar delaktighet och medlemskap var de än befinner sig på 

nätet. Flertalet undersökningar påtalar att ungdomar är högkonsumenter
13

 av internet, vilket gör att 

vi finner det relevant att här synliggöra på vilket sätt samhället bidragit till ungdomars vanor. Enligt 

medierådets tolkning utgörs högkonsumenter av ungdomar mellan 12 och 16 år som är aktiva 

nätanvändare tre timmar om dagen. De menar vidare att vår målgrupps mediekonsumtion ser ut som 

följer: 75 % tittar på filmklipp, 70 % använder chattsajter och 68 % umgås via sociala medier. Vi 

har en känsla av att dessa siffror och timmar är betydligt högre på de skolor där kommunerna 

tillhandahåller egen dator. 

 

Internet kan uppfattas som något oändligt, ogripbart, okontrollerat och oreglerat. Att vara ung på 

nätet kan ur ett vuxet perspektiv ses som farligt eller i alla fall oroväckande, många gånger är det 

också det. I dagens informationssamhälle blir barn och unga upplysta ideligen och vuxna behövs för 

de unga, men inte för att döma utan för att vägleda när något sker som ungdomar inte kan förhålla 

sig till. Kränkningar, utanförskap och vilseledande personer är några av de fallgropar vi kan se att 

vuxna är mest rädda för och kanske också det vi upplyser våra barn mest om. En del av 

utvecklingen i ungdomsåren handlar om att lära av sina misstag men misstag är inte alltid lätta att 

sudda ut, speciellt inte på nätet. Bilder, filmer, budskap och ohälsosamma sidor florerar fritt och det 

är den egna individen som själv får ta ställning till vad denna vill synligöra för omvärlden. Att lära 

sig skillnaden av begränsningar och möjligheter tillhör vardagen och här blir det extra tydligt. Att 

utge sig för att vara någon man inte är borde vara en av de första lärdomarna man skaffar sig i ett 

medium där snart sagt allt är möjligt oavsett om man är barn eller vuxen. Vart väljer vi då att lägga 

ansvaret för den dyrköpta insikten? Är det hos föräldrarna, vännerna, skolan eller ungdomen själv? 

Kanske får internet själv bana väg för viktig information. Viktigast bör väl ändå vara att ta tillfället i 

akt att se till möjligheterna istället för att fokusera på begränsningarna och att gilla läget innan 

någon annan gör det. Vi har således alla ett ansvar för att skapa en miljö vi står ut med i 

mediesamhället.

                     
12

 http://www.medieradet.se:80/Kunskapsbanken/Mediepaverkan/Medievanorna-bland-barn-och-unga-forandras/ 

Hämtad 20101230 
13

 http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Ungar%20och%20medier%202010.pdf 

Hämtad 20110103 

http://www.medieradet.se/Kunskapsbanken/Mediepaverkan/Medievanorna-bland-barn-och-unga-forandras/
http://www.medieradet.se/upload/Rapporter_pdf/Ungar%20och%20medier%202010.pdf
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3.4 IT – utvecklingen i Falkenbergs kommun 

Hösten 2007 startade ett projekt i Falkenbergs kommun kallat En – Till – En. Det innebar att på två 

grundskolor i Falkenbergs kommun fick eleverna tillgång till varsin laptop. Datorn de 

tillhandahåller är personlig men inte privat och eleverna ansvarar för att hantera den på ett för 

situationen brukligt vis samt följa skolans värdegrundsregler
14

. I gengäld får eleverna fri tillgång till 

egen dator 24 timmar om dygnet för att på så sätt kunna arbeta lättare och snabbare. 

I och med detta blir de än mer internaliserade in i den digitala utveckling och kunskap som 

efterfrågas i samhället idag. Hösten 2009 utökades projektet En – Till – En och ytterligare tre 

grundskolor. 

 

Hösten 2010 var projekt En – till – En slut och det beslutades att alla elever och lärare i åk 7-9 samt 

elever och lärare från tre program på gymnasieskolan i Falkenbergs kommun skulle få tillgång till 

egen bärbar dator, vilket ska hjälpa till att utveckla elevens kunskap och lärande
15

. Läraren ska vara 

en tillgång för eleven i undervisningen med detta digitala attribut och för att möjliggöra det går 

läraren igenom en tredagarsutbildning på ca fyra timmar per tillfälle. Vidare beskrivs i den sista 

delrapporten
16

 att kunskapen om datorn som redskap i lärandet måste fortsätta för att lärare och 

elever gemensamt ska kunna handskas med digitala medier för att undervisningen ska bli så effektiv 

som möjligt. I september 2010 fick våra intervjupersoner sina bärbara datorer vilket innebär att de 

endast får ha datorn under ett läsår och det är bara om de väljer ett teoretiskt inriktat program på 

gymnasiet som de får tillgång till en ny. 

                     
14

 http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001655/En-till-

En+Falkenbergs+väg+till+Framtiden%3F.pdf 

Hämtad 20100930 
15

 http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001655/En-till-

En+Falkenbergs+väg+till+Framtiden%3F.pdf 

Hämtad 20100930 
16

 Ibid 

http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001655/En-till-En+Falkenbergs+vg+till+Framtiden%3F.pdf
http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001655/En-till-En+Falkenbergs+vg+till+Framtiden%3F.pdf
http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001655/En-till-En+Falkenbergs+vg+till+Framtiden%3F.pdf
http://www.falkenberg.se/download/18.3598f6b412ada8bddb880001655/En-till-En+Falkenbergs+vg+till+Framtiden%3F.pdf
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vi vill i det här kapitlet påvisa valda teoriers betydelse för undersökningen av 

ungdomarnas sociala relationsskapande, handlingar, beroenden och behov i deras 

medierade interaktion. De unga är inne i en speciell fas i livet där små och stora 

händelser påverkar deras interaktioner. Vår utgångspunkt blir att förstå och tolka 

ungdomarnas sociala relationer som etableras genom medierade interaktioner ur 

symbolisk interaktionism där fokus ligger på jaget, spegeljaget och den bakre och 

främre regionen. 

För att så tydligt som möjligt kunna påvisa varför ungdomar gör det de gör och 

hur de gör det har vi valt Collins teori, interaktionsritualer och emotionell energi. 

Teorin om de sociala banden har vi valt för att det tydligt visar på hur viktigt det 

är med starka trygga relationer samt att den kan förstås väl tillsammans med 

Asplunds teori om social responsivitet. 

 

4.1 Symbolisk interaktionism och spegeljaget 

Symbolisk interaktionism utgörs av teorier om människans andliga natur
17

 och effekter av relationer 

inom och emellan individer och grupper. Vi blir till i mötet med andra, individen talar och hör sig 

själv, lyssnar till publiken och sig själv, klär sig i talarens roll och blir samtidigt medveten om sig 

själv
18

. 

I samhället skapas olika situationer som vi utvecklas i och vi skapar därigenom vårt eget sätt att 

handskas med intryck och uttryck i olika interaktioner. Vi utvecklas genom symboliska handlingar, 

vi ser andra genom dessa och vi uppmärksammar det system i samhället som får oss att passa in 

eller avvika.  

Ett annat begrepp inom den symboliska interaktionismen är Cooleys kända begrepp spegeljaget
19

, 

vilket vill fånga att individen ser och betraktar sig själv genom andra. Enligt Cooley växer vårt jag 

fram i våra interaktioner redan i primärgruppen där individen formar och lägger grunden för sin 

uppfattning om sig själv, speglad av primärgruppmedlemarnas handlingar, då främst i ansikte mot 

                     
17

 Helkama (red) (2006)  
18

 Goffman (2009)  
19

 Cooley (2001)  
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ansikte – interaktioner
20

. Här läggs grunden och utvecklingen av vår självkänsla och 

identitetsskapande, då vi erfar en känsla av social samhörighet. 

                     
20

 Ibid  
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Teorin om spegeljaget innefattar tre olika faktorer
21

: 

1. Vi föreställer oss den bild andra har av oss. 

2. Vi föreställer oss ett omdöme om den bilden. 

3. Vi erfar en känsla av stolthet eller förödmjukelse22. 

 

Dessa faktorer är till för att förstå spegeljaget och innebär att vi bär på en föreställning om hur 

andra uppfattar oss. I den uppfattningen skapar vi ett omdöme om föreställningen och ur detta föds 

till sist en känsla inom oss av antingen stolthet eller förödmjukelser beroende på situation eller vem 

det är vi interagerar med. Vi påverkas starkt genom våra interaktioner och vi kan vara känsliga och  

i olika situationer mottaliga för dessa föreställningar om hur vi tror att andra ser, tänker och 

uppfattar oss. Under uppväxten övertar individen attityder och förhållningssätt genom rolltaganden 

och gör dem till sina egna. Rolltagandet är centralt för medvetandets utveckling, individer påverkar 

och påverkas, självmedvetandet växer och genom upprepning och rollekar lär sig barnet att 

samarbeta och att få en helhetsbild av vad som förväntas och hur det fungerar i det sociala 

samspelet
23

. 

Man vill finna individer som liknar en själv för att stärka sitt jag, samtidigt kanske det ska beaktas 

att vår föreställning om vad andra tycker om oss är ett antagande gjort av oss själva, en reflektion av 

vad man själv anser om sig som person. Kanhända är det just det här som leder till förvecklingar 

och missförstånd i våra intervjupersoners nätanvändande. Uteblivandet av det ickeverbala språket 

ersätts av symboler som tolkas och omtolkas. Ett nytt språk utvecklas samtidigt som 

identitetsskapandet bildar en helt ny dimension. Det som sker i våra möten med andra behöver inte 

nödvändigtvis vara vad andra ser hos oss utan kan handla om något som vi själva upplever eftersom 

man speglar sig själv i andra. 

                     
21

 Cooley (2001) 
22

 Cooley (1983) 
23

 Berg (1992) 
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4.2 Bakre och Främre Regionen 

Goffman förespråkade den dramaturgiska skolan och de begrepp vi avser att använda från hans 

teori är främre och bakre regioner
24

. Den främre och bakre regionen kan betecknas som sociala 

konstruktioner där den kontext vi befinner oss i är av betydelse för hur vi väljer att framstå som 

personer. 

Han beskriver individers presentation av sig själva som en metafor för ett teaterframträdande där 

den främre regionen representerar agerandet på scenen, den plats eller sammanhang vi interagerar i. 

Bakre regionen är bakom scen, vår privata sfär där man kan koppla av utan att förställa dig. 

Vi gör skillnad på privata och offentliga rum och ett sätt att göra det är enligt Goffman genom 

hövlighetsnormer, hur vi förväntas uppträda i interaktioner, och antagningsnormer, hur vi förväntas 

uppföra oss i interaktioner
25

. 

I presentationen av oss själva försöker vi styra och kontrollera informationen så att andra ska få en 

så fördelaktig uppfattning som möjligt om oss. Vårt jag och vår identitet bygger vi upp och befäster 

på detta sätt. Goffman menar att en interaktion eller en aktivitet alltid är ett samspel mellan främre 

och bakre regioner26 där vi intar olika roller för olika publik i samspel med vårt innersta, våra tankar 

och känslor.  

Internet öppnar upp för detta interaktionsspel och vidgar våra vyer samtidigt som det kanske 

begränsar vår verklighetsuppfattning. Eftersom det finns färre kroppsyttringar att läsa av och 

förhålla oss till finns det också flera sätt att förstå sig på den andre. Goffmans interaktionsritualer 

kan kanske på så sätt vidgas till att omfatta flera främre regioner samtidigt under tiden som den 

bakre består.  

 

4.3 Interaktionsritualer 

Alla interaktioner sker inte på lika grunder, i gemenskapen skapas emotioner som smittar av sig och 

påverkar individerna att tänka och känna likasinnat. Detta kan innefatta både positiva och negativa 

känslor och beror på hur gruppen är sammansatt och om gemenskapen bygger på frivillighet eller 

om den är påtvingad. Påtvingade krav som ställs från samhället där individen har mycket liten 

påverkan kan svetsa samman en grupp lika hårt som en grupp som utgörs av frivillighet.  

En lyckad interaktionsritual
27

 innehar en gruppmedlemskänsla, en känsla av solidaritet, starka band, 

lojalitet och ett försvar för gruppens gemensamma symboler. 

                     
24

 Angelöw & Jonsson (2000) 
25

 Goffman (2009) 
26

 Ibid 
27

 Collins (2004) 
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Detta skapar emotionell energi vilket i sin tur leder till ökat självförtroende, styrka, entusiasm och 

initiativrikedom. Det vill säga gemensamma symboler representerar gruppen och visar samtidigt för 

utomstående vad som gäller för deras specifika grupp. Känslan av moral och samhörighet i gruppen 

utvecklas vilket är betydelsefullt och viktigt för individerna i viljan av att hålla samman gruppen 

och dess ritualer. 

Lyckade ritualer kräver alltså gruppsolidaritet och gruppsolidariteten behöver ha kontinuitet för att 

bestå vilket den gör genom upprepade interaktionsritualer. Interaktionsritualerna tar aldrig slut utan 

vävs in i kedjor och bildar interaktionsritualskedjor. 

 

Ur gruppsolidaritet föds motivation vilket leder till hög emotionell energi hos individen och 

gruppen. Motivationen gör att man vill ha mer, en vilja att fortsätta vilket i sin tur genererar i än 

mer hög emotionell energi. Vid det omvända, det vill säga när gruppsolidariteten är låg infinner sig 

ingen motivation, ritualerna upphör och den emotionella energin blir låg. Faktorer som knyter 

samman gemenskapen uteblir av en eller annan anledning t ex genom konkurrens inom gruppen 

eller genom olika typer av maktritualer
28

. Makt eller statusutövande stör balansen i gruppen och gör 

att den emotionella energin haltar då den som ger order får hög emotionell energi medan den som 

tar emot order får låg energi. Detta kan förekomma i arbetsgrupper eller i grupper där konformitet, 

förtryck och uteslutning utgör det centrala i gruppen. Dock får det inte missuppfattas att en lyckad 

interaktionsritual endast bygger på hög emotionell energi och en mindre lyckad interaktionsritual 

endast bygger på låg emotionell energi. En mindre lyckad interaktionsritual kan också visa på hög 

emotionell energi eftersom energin är dynamisk och beroende av individers handlingar. 

Interaktioner bygger inte bara på emotioner utan även på kognition. Individen styrs av både sin 

tanke – och sitt kunskapsliv i kombination med sitt känslo – och viljeliv. Det är syftet som 

tillsammans med emotioner, erfarenheter, minne och inlärning påverkar interaktionen och 

balanserar den emotionella energin. Att vara skoltrött kan innebära att viljan av att gå till skolan 

sänker den emotionella energin, men i gemenskapen med sina kamrater i skolan höjer individen sin 

emotionella energi. Tillhörighet och skolplikt binder dem samman. 

Collins menar att det inte finns så mycket plats kvar för ett privatliv, då de villkor vi lever under 

idag blir allt mer öppna och tillgängliga för andras granskande blickar
29

. Våra respondenter är 

mycket öppna och skriver och kommenterar på de sociala medierna men trots detta så kan vi se att 

de flesta ändå har ett sunt förhållande till vad som är privat och vad som är offentligt. 

                     
28 Collins (2004) 
29

 Collins (2008), sid 65 
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För att behålla den sunda relationen till såväl den digitala världen som den påtagligt fysiska krävs 

kanske en balans, vilken ungdomar i allmänhet verkar kunna hantera. Tyvärr fångas en del in i en 

interaktionskedja via cyberrymdens alla lockelser och uppväckande behov.  

 

4.4 Sociala band 

Scheff30 menar att de sociala banden utgör stommen i vårt samhälle. Det är våra individuella 

relationer som påverkar våra sociala band och hur vi knyts till dem, de sociala banden blir till i 

relationer i olika sociala sammanhang så som familjen, arbetet, föreningar och andra 

gruppkonstellationer. De blir svagare eller starkare beroende på hur vi knyter an till andra. Våra 

respondenter knyter t ex sociala band genom sina individuella relationer vilka blir till social 

sammanhållning även i deras medierade interaktion. 

Utan de sociala banden får vi i grunden ett torftigt liv eftersom vi som individer är beroende av 

starka, trygga sociala nätverk där vi får lov att utvecklas individuellt i trygg förvisning av att 

gruppen accepterar och respekterar oss. Individen vågar vara sårbar och öppen. Det här innebär 

enligt Scheff att det finns en balans mellan närhet och distans, så kallad differentiering31. Scheff 

menar att det finns tre grader av differentiering; optimal differentiering, underdifferentiering och 

överdifferentiering32. I den optimala differentieringen är de sociala banden upprätthållna av balans 

mellan närhet och distans, skam och stolthet i en harmoni av relativt oberoende. De 

underdifferentierade sociala banden är spända och karakteriseras av konforma grupper där alla vill 

likna varandra eller ha samma åsikter. Ingen får sticka ut eller vara annorlunda. I det motsatta, 

överdifferentiering, försvagas de sociala banden och individerna känner ingen tillit eller tillhörighet 

till varandra. 

Skam och stolthet är de emotioner de sociala banden bygger på enligt Scheff33 där skammen kan 

sägas tära på och hota banden medan stoltheten stärker och bevarar dem. Skammen behöver dock 

inte bara vara av ondo om den hålls på rätt nivå, då för den istället individer framåt i sina relationer 

och hjälper dem att nå resultat och konstruktiva lösningar. Scheff menar att vi alla behöver en 

känsla av tillhörighet, starka och trygga sociala relationer i vårt sociala nätverk.

                     
30

 Scheff (1990) 
31

 Ibid 
32

 Ibid 
33

 Ibid 
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4.5 Social responsivitet 

Social responsivitet handlar om att vi som individer är nyfikna varelser som söker frågor och svar
34

, 

det handlar om implicit kunskap där vi reviderar vår förförståelse, även viljan av att lösa problem i 

handling, med eller utan kunskap, står att finna i responsiviteten. 

Individer observerar varandras handlingar och beteenden i interaktioner och responderar på dem 

genom att interagera. Konversationer läggs till emotioner och bildar ”kultur”, vilket i vårt 

undersökningsområde torde vara medierad kultur. 

 

När den sociala responsiviteten är i sitt esse uppstår ett tillstånd som Asplund kallar responsorium. 

Responsorium kan enligt Asplund förklaras som ett växelspel där vi instinktivt responderar på en 

annan individs närvaro, verbalt eller ickeverbalt. Kriterierna för responsorium är att det inte följer 

några uppgjorda regler inte heller uteblir responserna utan kommer direkt, citat: ”… på en 

bjuden stimuli kommer det alltid ett svar”35. 

Ett responsorium kräver egentligen en interaktion med levande väsen och inte döda ting, undantaget 

är om individen anser att det döda tinget levandegörs i dennes närvaro
36

. Motsatsen till social 

responsivitet är asocial responslöshet och uppstår då individen inte får den stimuli som han eller 

hon är i behov av i den sociala responsiviteten. Hos våra respondenter kan det här ses i att ju mer 

socialt responsiva de blir i sitt datoranvändande desto mer asocialt responslösa måste de bli i något 

annat t ex skolan eller läxor. Eller är det så att den sociala responsiviteten ungdomarna finner vid 

datorn tillsammans med andra genererar ännu mer nyfikenhet till den sociala kontexten? Det är ofta 

lättare att skriva om känsliga saker och att göra sig förstådd genom den objektivitet en läsare bidrar 

med. På så sätt skulle ett responsorium kunna bli verklighet i en tid då ungdomarna skapar och 

omskapar relationer till andra via olika kanaler på en multipel nivå. 

Kärnan i Asplunds teori är att i mänskliga kontakter, så är inte responsiviteten själva syftet. Det är 

istället individen själv som hittar motivation till att vilja ingå i en sfär med andra och sin 

omgivning.

                     
34

 Asplund (1987) 
35

 Asplund (1987) s. 52  
36

 Asplund (1987) 
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5 METOD 

Att genom kvalitativa intervjuer få fram ungdomars berättelser, upplevelser och 

tankar om medieanvänding fann vi naturligast för denna undersökning och i det här 

kapitlet beskriver vi vilken metod och hur vi har gått tillväga i jakten på vårt 

empiriska material. Vi presenterar även vetenskapsteoretisk ansats, urval och etiska 

reflektioner. 

 

5.1 Val av metod 

Kvalitativa intervjuer öppnar upp för en närhet mellan respondenter och forskare vilket ökar 

förståelsen för respondenternas situation. Då vårt syfte med studien är att få fram ungdomarnas 

berättelser och tankar i hur deras sociala relationer etableras genom medierad interaktion valde vi 

att närma oss vår studie med ett kvalitativt förhållningssätt. Tanken var att utveckla så tematiskt 

öppna intervjuer som möjligt med ett narrativt tillvägagångssätt, men eftersom ett berättande 

gensvar från våra respondenter inte gav ultimat utdelning bestämde vi oss för att ändå åtgå från 

några övergripande frågor. Intervjuerna kan därför snarare beskrivas som öppet tematiska intervjuer 

med en låg grad av standardisering. Låg grad av standardisering betyder att intervjuerna hålls i 

samtalston och med tanke på respondenternas språkbruk, ålder etc. och där vi som intervjuare låter 

respondenterna styra samtalet och ordningsföljden på frågorna37. Vår uppgift är att aktivt lyssna och 

föra in samtalet på rätt spår och eftersom vi valt ett symbolisk interaktionistiskt teoriperspektiv på 

vår studie anser vi att denna metod av intervju kan ge oss bäst svar på de intervjuades tankar och 

känslor kring deras medierade interaktioner. 

Valet av gruppintervjuer beror på den gemensamma faktorn dessa ungdomar har, var sin dator och 

vad de gemensamt utövar på den, grupptillhörigheten dem emellan tror vi bidrar till att de i 

gemenskapen vågar öppna upp och dela sina tankar med oss38. 

Gruppintervjuer betyder, som namnet antyder, att fler blir intervjuade samtidigt och som i alla 

metoder finns det naturligtvis för och nackdelar. Fördelarna som vi ser det är att vi redan under 

intervjuerna får ta del av deras fysiska interaktion vilket för oss är positivt att ha med oss när vi talar 

om deras medierade interaktioner. Respondenterna får tillfällen att ta varandras perspektiv, lägga 

till sin egna och bygga på varandras idéer39. Till nackdelarna hör sådant som att ungdomarna lätt 

böjer sig för vad andra tycker och gör diskussionen till ett konformt beslut om lämpliga åsikter. 

                     
37
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 Denscombe (2000) 
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Vidare är det en konst för oss som intervjuare att fånga upp alla i gruppen så att det inte bara blir de 

talföras åsikter som styr40. 

Valet av att intervjua ungdomar kom till genom att de flesta diskussioner om medierad interaktion 

handlar om ungdomar, vilket gjorde att vi ville ha ungdomarnas svar på de påståenden och oklara 

frågor som samhället och vi själv har. 

 

5.2 Vetenskapsteoretisk ansats 

Vi har valt att utföra vår undersökning med kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk ansats, då vi 

så här långt kan se att den ligger närmst till hands i hur vi vill undersöka vårt fält för att förstå och 

tolka den sociala verklighetens delar genom upplevelser sedda ur ett helhetsperspektiv. 

En kvantitativ undersökning i forum av en enkätundersökning var aldrig ett alternativ för oss då vi 

inte såg någon ingång i hur vi skulle få fram tillförlitligt material då det är ungdomarnas egna 

känslor, ord och upplevelser vi vill få fram. Så det var inget svårt ställningstagande till val av 

metod, utan upplevdes helt naturligt. 

Den induktiva ansatsen valde vi för att vår empiri ligger i intervjuarnas berättelser
41

. Ungdomars 

verklighet är utgångspunkten för att vi ska kunna skapa förståelse, hitta passande teorier och på så 

sätt kunna förklara detta sociala fenomen. Här vill vi också nämna att under våra intervjuer så 

framkommer det oftare att de intervjuade tänker olika kring en och samma fråga än tvärt om, vilket 

också visar på att resultatet i en kvalitativ forskning skapar en helhet om hur verkligheten binds 

samman av delarna, vilket vi inte fått fram lika tydligt i en kvantitativ undersökning. 

 

5.2.1 Varför hermeneutisk ansats? 

Hermeneutiken har sitt ursprung ur humanismen och betyder tolkningslära vilket är just vad vi 

avser med vår undersökning, att tolka våra respondenter och deras berättelser för att vi tydligare ska 

förstå den grupp och de företeelser som finns inom den gruppen. Hermeneutik bygger på empati 

och det finns många olika sanningar och tolkningar som återspeglar observatörens förförståelse och 

värderingar
42

, vilket passade oss som handen i handsken då vi kan se svårigheter i att objektivt 

försöka studera ett fenomen ur det relationella perspektivet. Vår subjektivitet kommer att påverka 

oss på så sätt att vi själva varit unga och kan känna igen oss i en del av meningsskapandet som 

dessa individer rör sig inom just nu. 
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Enda skillnaden är att vi sitter med erfarenheten om hur det var, tjejerna och killarna lever i denna 

verklighet idag. Eftersom utgångspunkten i hermeneutiken ligger i tolkarens egen förförståelse
43

 

kan vi tolka ungdomarna och deras berättelser med vår egen erfarenhet i bagaget. Som i all 

kvalitativ forskning har kontexten ur en god dialog enorm betydelse för hur slutresultatet kommer 

att se ut likväl som vår nyfikenhet och vår kunskapskälla ligger till grund för hur vi knyter ihop 

teori och metod för att föra arbetet framåt
44

. Om vi valt att intervjua ungdomarna någon annanstans 

än i skolan hade kan hända samtalen tagit en annan vändning. I denna hermeneutiska ansats har vi 

tagit del av, sökt förståelse och fått hänga med i svängarna mellan vårt subjektiva perspektiv som 

intervjuare och objektets perspektiv, våra respondenter. Detta utvecklades till att ungdomarna 

berättade och förde oss framåt, in i deras egen tankevärld om användandet av den personliga datorn. 

Gammal förförståelse revideras till ny förståelse om och om igen, hermeneutiska spiralen. I spiralen 

så förklaras de nya sanningarna, erfarenheterna genom återkoppling till de gamla erfarenheterna, vi 

har reviderat vår kunskap och växlat mellan del och helhet, den hermeneutiska spiralen
45

. Vilket för 

oss innebar att vi började med att se vad ungdomarna berättade och sedan plockade ut delar få 

klarhet i det som var intressant för just denna studie.  

 

5.3 Förförståelse 

Vår förförståelse grundar sig mycket på vad vi hört och läst om dagens ungdomar. Att de tillbringar 

alltför mycket tid vid datorn och att mobilerna är som en förlängning av dem själva. Beroendet 

ökar, betygen dalar och de blir allt mindre sociala. Att våra egna barn blir allt äldre och skapar sig 

ett allt större intresse via dator ökar naturligtvis vår nyfikenhet att revidera vår förförståelse. 

Själva växte vi upp utan dator. Dator kom vi i kontakt med för första gången när vi gick på 

gymnasiet men det var ingenting som fanns i var mans hem. Mobilerna var stora och kostnaderna 

för att ringa med dem var enorma. Vi var båda över tjugo när vi hade dator i hemmet eller mobil. 

Att vara ute och surfa på nätet var något som sällan sysslades med då det kostade mycket. Allt det 

här förändrades dock på några år och äldre och yngre har blivit beroende av att alltid ha tillgång till 

dator, att fritt kunna surfa ut på nätet och finna det man behöver, att ständigt vara nåbar
46

. Internet 

har för oss båda skapat förutsättningar till att kunna bevara relationer genom att hålla sig uppdaterad 

med gamla vänner, även nyheter och annan tillgänglig information världen över är av intresse. 
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Det var med detta i bagaget vi inledde den här undersökningen och klokare har vi blivit och har nu 

en helt annan förförståelse och syn på våra unga och deras medierade interaktioner. 

 

5.4 Urval 

Forskare försöker kartlägga hur ungdomar lever, tänker och handlar, ett arbete som aldrig tar slut. 

Vår nyfikenhet över ungdomar resulterade över valet att utföra vår undersökning i skolmiljö, där 

valet föll på en 9:e klass då de är en äkta generation av nätets infödda
47

. Detta var den naturliga 

miljön för en studie av medierad interaktion. Kontakten med respondenterna skedde i första hand 

genom rektorn på vår valda högstadieskola. Vi skickade en förfrågan via e - post ifall det skulle 

finnas någon möjlighet att få tillgång till en 9:e klass i samband med vår C-uppsats. Kort därefter 

blev vi kontaktade av en klassföreståndare som hade en lämplig 9:e klass och som var intresserade 

av att avsätta tid för vår undersökning. Klassföreståndaren såg till att klassen delades in i lämpliga 

grupper. 

 

5.5 Tillvägagångssätt 

Valet av skola föll sig naturligt då vår valda skola följt riktlinjerna som föregåtts av En – Till – En 

projektet om att varje elev i årskurs sju till nio ska ha tillgång till egen dator. Våra respondenter fick 

sina datorer vid terminens början, år 2010. Vi är väl medvetna om att det fortfarande kan vara lite 

nyhetens behag för våra ungdomar, även om de allra flesta haft tillgång till dator redan innan den 

här terminen. 

 

I vår nyfikenhet av att undersöka medierad interaktion visste vi att vi ville intervjua unga vuxna och 

valet föll på en 9:e klass då de står i vägskälet mellan ungdom och vuxen. De har hunnit få lite 

erfarenheter av livet samtidigt som de fortfarande har ett nyfiket och hungrigt ställningstagande till 

det mesta, dessutom ser de datoranvändandet som en naturlig del i sin vardag. Att vi båda är på väg 

in i en ny epok som tonårsföräldrar har sanningen att säga också bidragit en del till vårt val av 

respondenter. 

Efter att kontakt tagits med klassföreståndaren bokade vi ett presentationsbesök. Vi presenterade 

oss och vårt syfte med intervjuerna. Vi informerade också om att deltagandet var frivilligt och att vi 

har tystnadsplikt.
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Eftersom våra respondenter ännu inte är myndiga författade vi ett brev till föräldrarna för deras 

godkännande. Väl i hamn så här långt började vi bena ut vad vi ville undersöka och utformade en 

intervjuguide. 

Vi utformade en öppen tematisk intervjuguide med ett narrativt tillvägagångssätt förknippat till 

undersökningsområdet kring ungdomars medierade interaktion med teman som ungdomars 

användning av internet, nätbehov, sociala relationer och utanförskap och näthandlingar. 

Teman för intervjuguiden växte fram under diskussioner om hur vi skulle möjliggöra för 

ungdomarna att öppna sig och delge oss sina berättelser. Vi antog att ledande och strukturerade 

frågor skulle leda till enfaldiga svar, vilket inte var syftet. Vi valde teman de kan tänkas vara 

intresserade av för att på så vis nå möjligheter att utforma följdfrågor till deras berättelser. Vi hade 

från början många frågor på pappret men vid de allra flesta intervjuer använde vi oss bara av några 

få och valde istället att fånga upp ungdomarna i det de berättade under intervjuns gång. 

 

Vi avtalade tid för presentation ut av oss och vårt undersökningsområde. 

Vidare blev vi tilldelade olika tider för intervjuerna som skedde då det fanns utrymme i schemat för 

ungdomarna att vara frånvarande en timme och klassföreståndaren delade in dem i grupper, killar 

för sig och tjejer för sig, till de första intervjutillfällena. Anledningen till rena kill – och tjejgrupper 

var att deras klassföreståndare ansåg att de skulle öppna sig mer. Senare under intervjuerna 

fördelade sig ungdomarna själva och de var noga med att se till att alla fick tillfälle att vara delaktig 

och delta lika många gånger var. 

 

Vid vårt första intervjutillfälle valde vi att intervjua alla grupper några minuter i taget. Dessa 

minuter med varje grupp var mycket lyckade då vi kunde slappna av och inse att ungdomarna 

tyckte att det var spännande och gick in för det här med en nyfikenhet som slog oss med häpnad. Vi 

kunde dock redan här urskilja en viss motsättning mellan kill – och tjejgrupperna. Inte så att killarna 

var i avsaknad av nyfikenhet bara att de var mindre verbala och gjorde att vi fick känna på hur det 

var att lirka fram berättelserna. 

Därefter genomförde vi intervjuer med grupper om fyra till fem personer i varje grupp. 

Från början hade vi tänkt oss att varva intervjuer och observationer då vi trodde oss kunna finna fler 

svar genom att observera ungdomarna i deras miljö för att sedan fånga upp händelser vi sett i 

intervjuerna. Efterhand förstod vi att det skulle bli svårt att få till stånd observationstillfällen då 

eleverna nästan aldrig var samlade under sina raster. Dessutom rann tiden iväg och vi valde att hålla 

fokus på intervjuerna. 
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Som övergripande attityd valde vi att förhålla oss med ett öppet sinne och försökte parentessätta vår 

förförståelse av både ämnet och våra erfarenheter och tankar i övrigt. Vi genomförde intervjuerna i 

en samtalsrelation där alla parterna var införstådda med temat och där miljön präglades av 

ungdomarnas naturliga intresse för användandet av digitala medier. För att verkligen försöka förstå 

gjorde vi allt som stod i vår makt för att förhålla oss öppna och försöka sätta oss in i ungdomarnas 

sätt att tänka och förstå deras värld och deras vardagliga tillvaro i sina medierade interaktioner. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i nio fall av tio. Den intervju vi valde att inte 

transkribera var den intervju vilken vi lagt upp mer som en lära – känna – intervju där vi talade med 

alla grupper under några minuter. 

 

5.5.1 Fältarbetets utveckling 

Överlag gick undersökningsarbetet bra. Väl där blev vi otroligt nervösa, dessa ungdomar som vi 

tänkt oss som unga och lite oerfarna mötte oss på ett nyfiket och kaxigt sätt. De var mycket vuxnare 

i sitt sätt än vad vi föreställt oss. Det var roligt att få träffa och umgås med ungdomarna och de har 

visat oss deras sätt att se på saker och ting. Vi vågar nog påstå att de har lärt sig en del också, om 

inte annat hoppas vi att vi har väckt en del tankar och öppnat upp kring deras funderingar. 

Upplevelsen är att ungdomarna tyckte det var roligt att träffa oss och att det var samtalsämnen som 

föll i god jord. Vår erfarenhet av intervjuerna är att vi blev säkrare och säkrare, vi vågade vänta ut 

våra respondenter och skrämdes inte av längre pauser. Vi blev också allt bättre på att fånga upp och 

höra de små nyanserna i samtalet och kunde återkoppla till dessa. 

 

Vi upplevde inga svårigheter att få intervjuerna tillstånd med ungdomarna, de var positiva och höll 

reda på vilka som stod på tur inför våra besök. Vi hade klargjort att alla intervjuer låg på frivillig 

basis och vi upplevde att alla ville vara med, slutresultatet fick ett positivt utfall. Det eventuella 

motstånd vi mötte var att alla i klassen inte var lika förtjusta över att svara på frågor. Killarna var 

korta i svaren, det krävdes mer av oss som intervjuare i form av fler frågor och lirkande efter svar. 

Tjejerna mer utförliga och berättande, vilket vi ibland upplevde som svårt. Att styra in dem på rätt 

bana igen då de deltog med liv och lust och deras berättarglädje visste inga gränser, visade sig även 

det vara en prövning för oss. Detta gav oss en chans att verkligen få tänka till i hur vi ställde frågor 

och vara ännu mer uppmärksamma på vad som sades för att hitta tillbaka till temat i intervjuerna. 

Med facit i hand hade det varit lämpligt att vi tillförskansat oss mer information om ungdomar och 

deras kultur.
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Det kändes som vi fortfarande hade mycket att öva på när det gällde vår säkerhet som intervjuare. 

Trots det var vi faktiskt förvånade av hur väl intervjuerna löpte och hur mycket intressant material 

som kom fram. Transkriptionerna tog tid och stal följaktligen viktig analystid. För övrigt kändes 

metoden från början till slut som den enda rätta. 

 

5.6 Etiska aspekter 

Vi förhöll oss öppna med syftet och materialet till vår undersökning, mycket med tanke på de 

intervjuade för att motverka eventuella kränkningar eller missförstånd. 

Föräldrarna informerades i form av ett brev, med hänsyn av att våra respondenter är minderåriga, 

där vi bad om tillåtelse att intervju deras ungdomar. De autentiska namnen används aldrig i det 

insamlade materialet och finns inte med i uppsatsen, med fingerade namn i citaten i resultatdelen 

tror vi att känslan av de enskildas röster visar sig tydligare, då det är grupper vi intervjuat. 

Respondenterna informerades också att medverkan var på helt frivillig basis och att de kunde få ta 

del av den färdigskrivna uppsatsen om de så önskade. De informerades också om att vad som sades 

under intervjuerna stannade hos de medverkande. 

Givetvis mötte vi respondenterna med respekt och i de fall ämnen upplevdes som känsliga skapade 

vi en tillåtande miljö med hjälp av medkännande, ödmjukhet och ibland en viss humor inför den 

andre. 

 

Vi insåg även att vi påverkade intervjusituationen på olika sätt, då vår nyfikenhet på hur de talar om 

vuxna blev påtagligt stor vissa gånger. Där hade vi god hjälp av varandra, vi hade båda 

uppmärksamhet på varandra och kunde hjälpas åt att gå vidare i intervjun. Vilket behövdes för att 

förhålla oss objektivt i den bemärkelsen att inte bli kompisar med respondenterna utan vara forskare 

i stunden.
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6 RESULTAT 

Nedan presenterar vi resultatet av våra tio gruppintervjuer med de högstadieelever 

som möjliggjort vår undersökning. Vi har genomfört våra intervjuer med en 

nyfikenhet på hur elevernas medierade interaktioner ser ut i deras sociala relationer 

och användning av internet. Vi kommer att tydliggöra deras upplevelser genom att 

tematiskt presentera intervjumaterialet. De fyra huvudtemana är: Ungdomars 

användning av internet, Nätbehov, Sociala relationer och utanförskap samt 

Näthandlingar och eget och andras ansvar. 

 

Ett litet förtydligande kan här vara på sin plats för att läsaren ska förstå 

innebörden av vissa ord som vi kommer att använda oss av i det här kapitlet. 

Intervjupersonerna refererar till sina vardagsmedierande interaktioner genom ord 

som; på datorn eller på nätet. När de pratar om den vardagliga interaktionen 

använder de uttrycket; i verkligheten. Följaktligen kommer vi att använda dessa 

uttryck utifrån de här innebörderna. 

 

Intervju nummer ett (1) är en sammansättning av gruppintervjuer där vi intervjuade alla grupper 

under några minuter för att på så vis få ett ansikte på varandra innan vi satte igång med 

djupintervjuerna.  

Intervju nummer två (2) utgjordes av en grupp flickor närmare bestämt fyra stycken - Klara, Anna, 

Sofia och Jessica. 

Intervju nummer tre (3) var en killgrupp med fem killar - Tim, Magnus, Johan, Simon, Patrik och 

Tobias. 

Intervju nummer fyra (4) var återigen en tjejgrupp på fem stycken den här gången - Sara, Lisa, 

Sofia, Johanna och Anna. 

Intervju nummer fem (5) var också en tjejgrupp med fem i antal - Emma, Karin, Charlotte, Mia och 

Tina. 

Intervju nummer sex (6) blev en killgrupp på fem stycken - Linus, Kim, Robin, Anton och Jacob. 

Intervju nummer sju (7) tjejgrupp med fem stycken - Kajsa, Emma, Klara, Fia och Jenny. 
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Intervju nummer åtta (8) tjejgrupp med fyra stycken - Fia, Klara, Tina och Amanda. 

Intervju nummer nio (9) bestod av tre tjejer och en kille - Charlotte, Jenny, Karin och Christoffer. 

Intervju nummer tio (10) utgjordes av fem stycken tjejer - Mia, Sofia, Agnes, Rebecca och Amanda
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6.1 Tema 1: Ungdomarnas användning av internet 

Vi inleder vår resultatpresentation med att beskriva hur ungdomarna använder sig av internet. 

 

6.1.1 Ungdomarnas sociala nätverk 

Facebook, Skype, Youtube, Bilddagboken, MSN samt olika spelsidor är sociala nätverk där 

människor ifrån alla håll, världen över, håller kontakt med varandra. Under våra intervjuer berättar 

tjejerna och killarna att det är på de här sidorna de rör sig mest. På de sociala sajterna kallas det att 

man addar sina kontakter med detta menas att individer lägger till nya vänner på sin sida, kända 

som okända. De lägger också ut foton för att tydligare visa vem de är och vilka de har relationer till. 

Via de sociala sajterna, t ex facebook, skickar båda könen privata meddelanden, de chattar och 

kommenterar varandras inlägg. Facebook används av flera miljoner människor världen över och det 

går att skapa nya kontakter såväl som att leta upp gamla vänner eller så kan de välja att endast vara 

vän med sina nära och kära. 

 

Skype är ännu en sida för interaktion där tjejerna rör sig ofta. Lisa förklarar för oss att det är 

enkelheten över att prata två eller flera via datorn som gör Skype så intressant. Enda skillnaden i att 

vara flera än två när de kommunicerar, är att de inte kan se utan endast höra varandra, som i en 

vanlig telefon. 

 

Anna...”man pratar på skype men man kan bara se varandra om man är två... fast 

oftast pratar vi flera i ett samtal... man pratar med alla...”48 

 

Via spelsajterna säger killarna att även de pratar via skype, en kommunikationssida där de kan ringa 

upp varandra via datorn. Kontakten på dessa sidor sker i huvudsak när de spelar med eller mot 

varandra. De spelar också spel där de utmanar sig själva, där de konkret jämför hur det går för 

varandra. 

 

Tjejerna säger att det roligaste är att kolla varandras och andras bilder, att vara online på facebook 

och kommentera händelser i och utanför skolan. De är online även under lektionstid och berättar att 

det är lätt att ha facebooksidan tillgänglig hela tiden för att med ens kunna respondera på ett inlägg. 

Tjejerna beskriver att det aldrig kan bli detsamma över chatten eller via kommentar på de sociala 

sajterna som när de fysiskt träffas och interagerar. 
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De säger att skratt smittar av sig när de ser personen ifråga och att det är lättare att läsa av varandra. 

När de chattar eller kommenterar är det svårare att uppfatta det roliga. Nyanserna i texten missas 

lätt. 

 

Rebecca...” man reagerar på olika saker, om jag typ säger något så är det lättare 

att se på någon hur de reagerar än fatta det över datan… det blir lättare i 

verkligheten...”49 

 

6.2 Tema 2: Nätbehov 

 

6.2.1 Att vara uppdaterad 

Med datorns hjälp håller ungdomarna sig uppdaterade på vad som händer och sker runt omkring 

dem, vad kompisar lokalt eller globalt skriver och kommenterar. Facebook har de tillgängligt i stort 

sett dygnet runt eftersom det alltid finns någon som uppdaterar sin statusrad. Detta har väckt 

ungdomars nyfikenhet på varandra. 

 

Sara säger…”precis allting står på Facebook...”50 

 

Det är många händelser som sker och det som är speciellt med medierad interaktion är att allt 

förändras snabbt, ibland endast genom ett knapptryck. Ungdomarna vet inte riktigt varför det är så 

svårt att hålla sig från nätet, speciellt under skoltid, mer än att de tycker att de missar mycket om de 

inte är uppkopplade. De säger att de kan känna en slags panikkänsla om de varit ifrån datorn en 

stund, detta gäller speciellt tjejerna. De förklarar sitt beteende på nätet som ett slags upprätthållande 

av sig själva och andra, där allt relateras till viljan att synas, en av dem nämner också att livet skulle 

inte vara mycket utan den medierade interaktionen. 

 

Sofia…”man skulle typ inte ha något liv utan mobil eller dator…”51 
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6.2.2 Vanor 

Ungdomarna tycker att deras vanor förändrats en hel del sedan de fick sina datorer i skolan. Numer 

umgås de mer via datorn på rasterna än vad de gjorde förr, då de samlades i uppehållsrummen för 

att prata och skratta. Det gör de nu också men med datorn och dess innehåll som samtalsämne. 

 

Rebecca säger…”det är inte många som pratar med varandra på rasterna längre alla 

sitter vid sina datorer och pratar genom dem och om det som kollas på…”52
 

 

Samtalsämnena handlar nu för tiden mest om vad som uttryckts på nätet, vem som är ihop med 

vem, vilka som bråkar osv. Ungdomarna har fått en större sfär att hålla sig till, vet mer om fler och 

har därför följaktligen än mer att tala om när de ses. De ser själva skillnaden ifrån tiden innan 

datorn till efter datorn och hur umgängesvanorna har förändrats. 

 

6.2.3 Beroende 

Under våra intervjuer framkommer att ungdomarna tycker att vara uppkopplad och på så vis 

ständigt aktiv har blivit en självklarhet och något av ett beroende de både vill och inte vill vara utan. 

De inser under våra samtal hur mycket viktig tid nätet stjäl, och då med fokus på facebook, från 

skolan och läxläsning. De berättar att det är lätt att ha facebooksidan tillgänglig hela tiden och att 

det syns tydligt när ett nytt inlägg har kommit, de vill veta direkt vad som kommenterats för att 

sekunderna senare lägga ner sidan och hänga med i skolarbetet. 

 

Mia…”ja det är bättre vi lär oss redan nu att handskas med beroendet eller så att 

det inte blir ett beroende då”...
53

 

 

Ungdomarna vet inte riktigt varför det är så svårt att hålla sig från nätet speciellt under skoltid mer 

än att de tycker att de missar mycket om de inte är uppkopplade. De diskuterar under våra intervjuer 

hur detta skulle kunna lösas och finner slutligen att den bästa lösningen vore att gå till rektorn och 

berätta om problemet. Att be de ansvariga vuxna att spärra sidor som facebook på skoltid, gärna ett 

par timmar efter skoltiden också så att det blir tid för läxläsning utan sociala medier som pockar på 

uppmärksamheten. 
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Det som stoppar våra tjejrespondenter från att göra slag i saken är risken att bli fråntagen datorn om 

de skulle avslöja att de har problem. I eftertänksamhetens tystnad kommer det en tyst kommentar 

ifrån en av tjejerna. 

 

Mia säger…”ja vi måste nog göra något, mina betyg är inte lika bra längre...”54
 

Flera av tjejerna oroar sig för sina betyg, de har hört att betygen har gått ner i andra skolor som 

medverkat i En – till – En. 

 

Tjejerna berättar också att de tar lärdom av andras misstag och de berättar att vuxna är bra på att 

informera om faror på nätet. Men deras egen erfarenhet säger att ingen vuxen någonsin har 

ifrågasatt tiden de lägger vid datorn. Tjejernas egna reflektioner över hur mycket tid som läggs vid 

datorn fångar deras uppmärksamhet. 

 

Agnes…”å shit om man räknar är vi ju inne hela dagen... man sätter på datorn när 

man vaknar stänger av går till skolan, sätter på den och stänger av när man går 

hem eller till kompis... stänger av när man tränar... sen sätter man på igen tills 

man somnar...”55
 

 

Killarna däremot säger att sedan de fick sina datorer är det lättare att bli färdig med sitt arbete, de 

behöver inte längre vänta på att få tillgång till en dator i datasalen utan kan välja att sitta hemma 

och göra färdigt. De känner inte av något beroende. 

 

6.3 Tema 3. Sociala relationer och utanförskap 

 

6.3.1 Kompisar 

Eleverna beskriver också att det finns många olika typer av kompisar och att de graderas efter hur 

väl man känner varandra, gemensamma intressen etc., så väl på nätet som i verkligheten. En del av 

tjejerna säger att de allra flesta nya relationer har sin början vid datorn, andra att de först träffas i 

verkligheten kanske bara flyktigt för att sedan adda varandra och skapa en djupare relation. Somliga 

tycker att det går utmärkt att vara bästis med någon på nätet som man aldrig träffar i verkliga livet, 

bland annat för att det ibland känns lättare att berätta saker för någon man inte ser.
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Andra tycker precis tvärtom – att man aldrig kan vara nära vänner utan att få hela registret vilket 

enligt dem bara kan ske i verkligheten. I sitt sätt att vara på nätet kan vi se att ungdomarna å ena 

sidan är eftertänksamma och kompetenta i att göra riskbedömningar av sitt eget och andras 

beteende och förfarande. De allra flesta är restriktiva och vill veta vem personen är innan de lägger 

till honom eller henne som vän och att åtminstone någon i vänkretsen känner personen i fråga. 

 

Rebecca…”jag tycker man ska träffa den innan man kan kalla den kompis man vet ju 

inte om den är ond eller god bakom skärmen, det ser man ju först när man har 

träffat personen...”56 

 

Emellanåt kan de ändå acceptera t ex en vänförfrågan från vem som helst bara han eller hon har ett 

tilltalande utseende eller inte är för gammal. 

 

...”Folk som e snygga lägger man till… Vågar man det?... Alla:… ja!... Lätt…”57 

 

6.3.2 Medierade Relationer 

Flera av tjejerna säger att de träffar nya kompisar via datorn först, det börjar oftast med att de får 

kontakt med den andra och börjar prata över nätet för att sedan träffas i verkligheten. Anledningen 

verkar vara att det är lättare att få kontakt på det sättet, det är inte viktigt med många kompisar på 

nätet men det verkar som om de tycker att det är spännande och utvecklande att kunna söka nya 

kontakter. Ofta så checkar de av med varandra innan de addar eller svara ja på en vän förfrågan. 

Mest för att få information om vem personen är ifråga, men det kan lika gärna vara för att se om 

någon annan är vän med honom eller henne. Eftersom de checkar av varandras kompisar, 

kommentarer och bilder ofta, så vet de vilka som känner vilka och på så sätt är det ok att vara 

kompis med samma person. 

 

Under intervjuerna i deras berättelser framgår det att de gör skillnader på kompisar och kompisar 

och Agnes beskriver för oss att det finns olika slags kompisar. De som är bekanta och de som de är 

riktigt nära vänner med. Agnes säger… 
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...”bästa kompis är någon man kan lita på alltid... ja... den man pratar med allt 

om...”58
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Sofia lägger till att det inte är alltid man bara har en bästis utan man kan ha flera. De starka banden 

finns i relationen oavsett hur ofta man ses eller hörs. 

 

Sofia säger…”det finns olika sorters bästisar... man är olika tajt med dem... Johanna 

fyller i... man kan ju ha barndomskompisar och de kallar man nästan bästa kompisar 

fast man inte träffas så ofta, fast de känner en jätteväl en bästis kan bo i en 

annan stad... men när vi ses så vet vi var vi har varandra ändå…”
59

 

 

Under en av intervjuerna är det en av tjejerna, Amanda, som talar om datorkompisar. Hon menar att 

en datorkompis är någon man aldrig träffat i verkligheten och att en av hennes bästa vänner är just 

en datorkompis, en kille som bara är hennes vän som ingen av hennes övriga vänner eller kompisar 

känner. Varken i verkligheten eller över nätet. Hon beskriver det som en skön känsla av att ha 

någon som inte pratar vidare med hennes andra kompisar om vad hon sagt i förtroende. Med honom 

kan hon säga och vara som hon vill och är. Hon säger också att det är svårare att lita på tjejer, de 

springer gärna vidare med information, det är bättre med killar. 

 

Amanda säger…”jag berättar jättemycket för min datakompis och han för mig...”60
 

 

Amanda får medhåll från fler tjejer och vi kan förstå att det här relationsskapandet ligger utanför de 

ringar av kompisar och kontakter som skapas genom andras kontakter. Vidare så beskriver de det 

som om att med kompisar som träffas i verkligheten, även om det är sällan, blir det annat prat, de är 

med när det händer saker eller känner någon som var med. Det är också lättare att förstå någons 

reaktion både on – och offline om känner och vet vem personen i fråga är. De beskriver att en 

datorkompis kan man prata med om allt utan att han eller hon lägger sig i och ser det från sitt 

perspektiv. Det blir lättare att utelämna sig, att få lov att känna det man känner utan att färgas av sin 

omgivning. 

 

Vi frågar tjejerna om de alltid kallar sina nya relationer på nätet för kompisar? Svaret är entydigt, 

Nej, det gör de inte. De kan aldrig veta vem personen är bakom skärmen. De berättar att de kollar 

av personen bakom skärmen, om personen i fråga är mogen och seriös. Tjejerna säger att det syns 

på hur den andra personen stavar och vilket ordförråd den använder sig av.
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Någon av tjejerna använder också uttrycket ”random”, det kan betyda att de addar en person om t 

ex utseendet är tilltalande eller har något som de blir nyfikna på, skulle det sen visa sig att personen 

inte var som förväntat är det bara att blockera honom eller henne. De finner det helt ok att blocka 

och ta bort vänner, de tycker inte det är konstigt, det beror på hur personer beter sig eller om det 

varit meningsskiljaktigheter i kompisgruppen. 

 

Under killarnas intervjuer är det klurigare att få dem att berätta om kompisar och relationsskapande. 

Killarna berättar att de möts i spel, så som poker och på andra spelsajter. Även killarna tittar på 

andras communitysidor och då främst på bilder. Intresset för andra är svalt, i alla fall vad de 

uttryckligen säger till oss. 

 

Tim säger…”jag kommenterar inte så mycket bilder, jag sitter på Skype mest... 

spelar man poker så skypar man och snackar samtidigt…”
61

 

 

Killarna kommunicerar mest via skype eller genom spelen. Kommunikationen rör sig mest om 

själva spelandet. Vi får inte fram om de träffar nya kompisar eller hur de i så fall träffas och skapar 

kontakt. De tillbringar inte heller lika mycket tid som tjejerna vid datorn, de är ofta ute och cyklar 

eller hittar på annat. Det närmsta vi kom i relationsskapande med killarna var när Johan berättade 

att som ny i klassen lutade han sig emot den enda killen han kände och lärde på så vis känna de som 

ingick i kompisens vänkrets. Vilket ju stämmer överens med tjejernas kompisskapande, att man lär 

känna varandra genom varandra. Killarna beskriver kortfattat om hur en bra kompis definieras när 

vi frågar om hur de ser på en god vän. 

 

Simon säger...”trevlig, samma intresse, schyst…”
62

 

 

6.3.3 Utanförskap 

Eleverna berättar att det finns olika sorters utanförskap, i skolan och på nätet. På nätet kan det vara 

svårare än i verkligheten att verkligen veta om personen är utanför eftersom alla inte alltid är online, 

personen kanske är sysselsatt med andra intressen eller helt enkelt inte har lust att respondera just 

där och då. Det som kan synliggöra ett utanförskap, menar dem, är när det kommit ett inlägg och 

ingen har kommenterat det, speciellt om inlägget kommer från någon som inte är så synlig på 

forumet. När vi pratar om det här på intervjuerna blir det ganska tyst och ungdomarna blir lite 
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eftertänksamma, som om de inte i egentlig bemärkelse har funderat över det utan det är bara något 

de vet, kille som tjej. Någon säger att i skolan syns det tydligt om någon är ensam, personen går 

själv, sitter för sig själv och pratar inte så mycket med andra. De säger också att det är viktigt att 

själv vilja hänga med i gruppen och att visa sig delaktig, annars hamnar man utanför. Deras lösning 

på ett eventuellt utanförskap är att göra sig tillgänglig, prata och ta kontakt. 

 

Anton…”man får skylla sig själv om man ställer sig utanför... det är upp till var och 

en att vilja vara med…”
63

 

 

Umgänge i all ära så beskriver tjejerna för oss om ett annat slags utanförskap på nätet trots att de vet 

att så inte är fallet. Känslan av att stå utanför gruppen t ex om någon varit frånvarande under några 

dagar eller inte uppdaterat sig på facebook gör att de får känslan av att ha missat massor och hänger 

inte riktigt med i de andras interna skämt, meningsskiljaktigheter eller övriga händelser. 

Det gäller att synas vilket är enkelt på nätet, särskilt på facebook och spelsidorna där de kan 

kommentera vitt och brett och vara med i många konversationer samtidigt. Samtidigt, i allt prat om 

utanförskap, är de tydliga med att poängtera att de inte utestänger någon för att han eller hon inte 

har hängt med eller uppdaterat sig. 

Skillnaderna är i hur synlig du är och vilken grupp du tillhör, andras relationer syns inte alltid och 

därför är inte allt synligt för alla vilket gör att ett utanförskap inte alltid är tydligt. 

 

6.4 Tema 4. Näthandlingar och eget och andras ansvar 

 

6.4.1 Kränkningar 

Vi pratar också om kränkningar under våra intervjuer, kränkningar kan hända både via datorn och i 

verkligheten. När vi frågar om regler och förhållningssätt så visar det sig att ungdomarna har 

skolans och vuxnas tankar om vad som är tillåtet och inte. De har aldrig läst hela 

likabehandlingsplanen, som är utformad av lärare och elever i skolan, men vet i stora drag vad den 

innehåller och varför den är framtagen. Ur berättelserna får vi också fram att ungdomarna har med 

sig från tidigare att de ska vara schysta mot varandra. Att vara sig själv är viktigt, det både syns och 

känns när en person inte är sig själv, säger de. En av tjejerna, Sara, har en bra poäng som alla i 

intervjugruppen håller med om, när vi frågar om hur man ska vara.
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Sara säger…”Bara man kan stå för det själv så får man vara som man vill…”64
 

 

Våra respondenter har en ganska klar uppfattning om kränkningar, både på hur det går till och på 

hur de ska ta tag i det. De accepterar inte vilket beteende som helst, utan fräser hellre ifrån än att stå 

och ta emot. I de fysiska interaktionerna biter de ifrån själva och med hjälp av sina kompisar precis 

som i de medierade interaktionerna där de genom kommentarer försvarar en utsatt vän. De har även 

hittat sina egna vägar.  De är inte rädda för att ifrågasätta och gå på. 

 

Emma…”det är väl många som någon gång känt sig kränkta på internet å så där… 

många skriver saker som man inte vet om man ska ta på allvar eller inte… men om 

någon har kommenterat taskigt så går andra in med inlägg. Man försvarar 

varandra...”65 

 

Samtidigt som de inte är rädda för att bita ifrån eller har egna tankar om hur de ska förhålla sig till 

kränkningar menar de att det gäller enklare kränkningar. Kränkningar som går över styr eller att en 

främling blir för påträngande eller att kränkningarna inte upphör trots försvar från de närmsta 

vännerna då tar de vuxna till hjälp för att få rätsida på problemet. 

 

En av tjejgrupperna menar vid ett tillfälle att det är lättare att stå för saker på nätet, oavsett om det 

handlar om att vara oschyst eller vara mer verbalt vågad. Lärarna säger till och påminner eleverna 

om både språket och beteenden, vilket eleverna inte alltid tycker är befogat, de menar att vad vuxna 

tycker är en kränkning är inte alltid vad de tycker är en kränkning. Killarna berättar att det ofta är 

ett hårt språkbruk dem emellan när de spelar datorspel och när en vuxen går förbi och hör blir de 

tillsagda. Eleverna själva vet att det hårda språkbruket hör spelandet till och ingen tar åt sig 

personligt. Killarna säger att det är lätt för de vuxna att missförstå ungdomarnas uttryck och att det 

händer ganska ofta. 

 

6.4.2 Att göra sig privat 

Vidare så håller tjejerna på sitt privata liv och väljer vad som visas offentligt. Alla kompisar har inte 

tillgång till allt som händer, så väl i verkligheten som på nätet. Det som står i statusuppdateringen 

på facebook är av en karaktär som är tillgänglig för alla däremot drar de sig gärna undan och sitter 
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för sig själva om de chattar med någon.
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Rebecca säger…”om man chattar med någon så kan det bli privat och då vill man 

sitta för sig själv, man vet ju aldrig vad den personen kommer att skriva... chatten 

är mer privat... det andra kan ju alla som addat se…”
66

 

 

De tydliggör för oss att de inte alltid vill vara tillgängliga för alla även om de vill surfa runt. Genom 

symboler i sin status som t ex ”strax tillbaka” kan de surfa runt utan att för den delen vara 

tillgänglig för interaktion, vilket de tycker är skönt. 

 

Amanda säger…”man kan bara låtsas att man inte är vid datan om man inte orkar… 

i verkligheten kan man ju inte bara gå ifrån så där bara för att man inte orkar 

prata med den…”67
 

 

Våra respondenter, killar som tjejer, har en stor nyfikenhet över att se vad andra gör och inte gör – 

är och inte är. Intervjuernas kanske skönaste citat valde vi att avsluta vår resultatdel med eftersom 

det representerar våra ungdomar rätt bra, i deras berättelser finns en underton i att det är skönt att ha 

nätet både för information, sällskap och relationer och det är här de får vara som de vill och pröva 

sina roller på varandra. 

 

Klara säger…”Man får vara hur man vill så länge man kan stå för det… var dig själv 

å är du coolare än alla andra...”68
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7 ANALYS 

I vår undersökning har vi tittat på ungdomars medierade interaktion och datorn 

borde räknas till döda ting, men ungdomarna levandegör datorn genom sina många 

interaktioner och det stimuli som responsen skänker dem. Deras medierade 

interaktion blir en social responsivitet. Våra respondenter tolkar och förstår 

kommunikationen som sker via de sociala medierna. De tar in sina kompisars 

perspektiv och lever sig in i deras föreställningsvärldar och tolkar därigenom både 

sina kamrater och sig själva. 

I vårt insamlade material har vi fått ta del av ungdomarnas egna tankar och 

reflektioner över sina interaktioner, vilka vi kan tolka med hjälp av den symboliska 

interaktionismen med fokus på Coleys begrepp spegeljaget och Goffmans begrepp 

främre och bakre regioner. 

Vi kommer också att analysera dessa tankar och reflektioner utifrån Scheffs teori 

om de sociala banden, ur vilken vikten av relationer i individers liv kan förstås. 

Vidare blir Collins teori om interaktionsritualer, som skapas av ungdomars behov och 

vanor där även den emotionella energin påvisas, en del av vår analys och till sist 

kommer vi att motivera deras vilja av att vara aktiv på nätet med hjälp av Johan 

Asplunds begrepp, social responsivitet. 

 

7.1 Det skapta behovet av tillhörighet 

Behovet av att ingå i en konkret socialitet som Asplund
69

 talar om och också motivationen av att 

söka det elementära i den sociala resposiviteten, visar att de till synes meningslösa budskapen bildar 

sammanhang i sökandet efter likasinnade. 

Ungdomar behöver utrymme att frigöra sig från de krav och måsten vuxenvärlden ställer dem inför, 

för att uppnå den frigörelsen krävs interaktioner i grupper utanför familjen. Kontakten via nätet 

hjälper ungdomarna i deras frigörelse, där den sociala responsiviteten blir en viktig ingrediens i 

behovet av tillhörighet . 
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Symbolsystemet i de sociala medierna är betydelsefullt för ungdomarna i skapandet av hållbara 

relationer, utan symboler finns inget responsorium
70

. De hade inte funnit den elementära 

gemenskapen hos varandra i den medierade interaktionen, datorn hade blivit ett konkret dött ting. 

 

Genom deras aktiva handlingar via nätets gemensamma meningsskapande funktioner, formar våra 

ungdomar sina perspektiv genom gemensamma symboler och blir på så sätt medvetna om andra.
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Symbolerna representerar något meningsfullt, ickeverbalt, de ger mångtydighet och budskap, precis 

som i fysiska interaktioner, skillnaden ligger i gester och intonation. Våra respondenter kan inte 

täcka sitt behov av umgänge i enbart de medierade interaktionerna utan besitter ett enormt behov av 

att umgås fysiskt, de ser till att ha fysisk kontakt dagligdags även om det innebär att de under tiden 

är ute på sociala interaktionssidor. Vi kan genom detta se att den emotionella energi och sociala 

responsivitet de får via sociala medier inte är tillräcklig, de kräver fysisk interaktion vilket gäller 

båda könen. 

 

Kryddan i tillvaron, det som får den sociala responsiviteten att växa, ligger i nyfikenheten. 

Nyfikenheten på livet, på andra och på sig själv i de situationer och interaktioner våra ungdomar 

ingår i. 

Att i eftertänksamheten förstå andra och sig själv är viktigt i identitetsbyggandet, våra respondenter 

berättar för oss att på nätet behöver den sociala responsen inte komma lika kvickt som i 

verkligheten, där finns tid för eftertanke, åtminstone en stund. Blir eftertänksamheten för lång 

föreligger en risk i att händelsen inte längre är aktuell, det visar sig i att den aktiva sociala 

responsiviteten är viktigt för känslan av gemenskap i alla interaktioner. 

 

Genom den sociala responsiviteten håller våra respondenter sig aktiva, de finner motivation och 

glädje i att ingå i gemenskaper på nätet. Utan känslor blir socialiteten abstrakt och ungdomarna 

känner sig osynliga, vilket ökar förståelsen för oss i hur viktigt det är att ständigt vara uppdaterade. 

De synliggör sig samtidigt som de bekräftar varandra i den fysiska såväl som i den medierade 

interaktionen. Här gäller det att hålla många bollar i luften, att utveckla sig själv som verktyg att 

finnas på flera platser samtidigt och att hålla sig uppdaterad för att på så sätt vara och uppleva 

samvaron intressant. Ett växelspel mellan social responsivitet och asocial responslöshet gör att 

kraven på individen ökar i takt med att nya roller skapas och upprätthålls. 

 

7.2 Det sociala livets scen 

Likt Erwing Goffmans beskrivning om det sociala samspelet
71

, kan vi tolka ungdomars uppträdande 

och föreställning på nätet och de sociala sajterna. Goffmans
72

 teori kan tydliggöras genom att vi 

visuellt kan se att människor uppträder, vid möten med andra, på en scen. Uppe på scenen, i den 

främre regionen, uppträder vi så som vi vill att andra ska se oss.
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Bakom scenen kan vi vara som vi vill, utan oro för andras uppfattning om vem vi är. Goffman73 

menar att en interaktion eller en aktivitet alltid är ett samspel mellan främre och bakre regioner där 

vi intar olika roller för olika publik i samspel med vårt innersta, våra tankar och känslor. 

 

Våra ungdomar är mitt i sitt identitetsbyggande och vill sälja sig själva så fördelaktigt som möjligt. 

Genom att uppträda på cybervärldens scen genom statusuppdateringar och kommentarer växer 

deras jag sig starkt när andra responderar på deras kommentarer och vänförfrågningar, de synliggör 

sig själva och kan vara som de vill. I sitt utforskande av olika roller har de fritt spelrum på nätet, 

ingen kan egentligen ifrågasätta den andre. Samtidigt som de är i den främre regionen ute på nätet 

sitter de hemma i sin bakre region. Sociala medier kan beskrivas som att röra sig i gränslandet 

mellan bakre och främre regionen, då våra respondenter har olika förhållningssätt beroende på om 

de umgås med sina nära kompisar eller utforskar nya bekantskaper. Samspelet mellan den bakre och 

främre regionen skiljer sig åt beroende på scenens utseende. Via datorn visas väl utvalda symboler 

och övervägda ord, medan interaktionen mellan fysiska personer bjuder på ett ickeverkalt språk 

som utgör ca 70 % av den totala kommunikationen. Med andra ord baseras samtalet via digitala 

medier på tolkningar av tolkningar med hjälp av t ex glada eller sura smilisar och borde därför 

framför allt bearbetas i den bakre regionen. 

Vi tolkar det som att de har stor frihet i att utforska sig själv och andra i den främre regionen, men 

att de ändå kan göra sig osynliga och onåbara via den bakre regionen, vilket vi kan sätta i relation 

till Cooleys
74

 begrepp, spegeljaget. 

I Cooley beskrivning av spegeljaget, självets sociala natur
75

, hittar vi gemensamma nämnare i våra 

ungdomars vilja av att synas. De känner igen sig i varandras statusuppdateringar och svårigheten i 

att hålla sig borta från de sociala medierna ligger i upprättandet av individens självkänsla, att genom 

statusuppdateringar finna sådant de kan känna igen sig i, utvecklas de tillsammans med andra 

likasinnade.  Att utveckla sig själv genom andra och på så sätt upprätthålla sin självbild
76

, verkar för 

våra ungdomar fylla en bekräftelse på sin egen tillhörighet, vilket också framgår utifrån den 

adolescensfas de befinner sig i. Genom att spegla sig i andra och att se sig själv via den andres bild, 

spelar förstås det sociala nätverket en stor roll för identitetsskapandet. Kanske fyller de sociala 

medierna en roll som blir nyttig för personens självbild och som inte får ignoreras. 
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En helt ny era av identitetsuppbyggande kan kanske ske då individen själv kan välja vem de vill 

utgöra sig för att vara och på så sätt upprätthålla sin självbild på ett banbrytande vis. 

Utvecklandet av sig själv genom andra via nätet verkar dock ha ett pris. För tjejernas del så hör vi 

att de är oroliga för sina betyg och de ändrar perspektiv under intervjuerna. Ena gången är det roligt 

och nödvändigt att hålla sig ajour på nätet, andra gången säger de att nätet stjäl tid från det de 

behöver lägga energi på. I våra intervjuer med tjejerna framgår tydligt att det som sker i 

interaktionerna i deras främre region tar de med sig och begrundar i sin bakre region, de för en inre 

dialog, de är eftertänksamma och vågar stå för att de inte tycker och tänker likt i alla frågor. De 

visar oss tydligt att de är sig själva tillsammans med andra och prövar sina tankar och idéer på 

varandra och reflekterar över sitt beroende av sociala medier. För att upprätthålla den bild som 

andra har av dem fortsätter de vara ständigt aktiva i sina medierade interaktioner. Att flera 

ungdomar uttryckt behovet av att ha en så kallad Datakompis tolkar vi som en chans att utvecklas 

oberoende av nära fysiska relationer, som en form av terapeutisk kontakt eller en responderande 

dagbok. Här läggs förstås ett stort ansvar på personen vid det andra tangentbordet samtidigt som det 

öppnar upp för en hel värld av föreställningar, tillit och förtroende. 

 

7.3 Vardagens ritualer 

I en lyckad interaktionsritual enligt Randall Collins modell
77

, frambringas känslor som gemenskap, 

tillit och trygghet i varandras närhet, vilket genererar i att, den, emotionella energin
78

 höjs och 

skapar glädje, högre självförtroende och en vilja av att interagera. 

 

Vi kan beskriva våra ungdomars interaktionsritualer som att de möts på sajter vilka de har många 

goda relationer i, det skapar solidaritet och sammanhållning. På de sociala medierna ger och får 

ungdomarna emotionell energi som är av betydelse i deras statusuppdateringar där de synliggör sina 

emotioner i nuet. Andra i umgängeskretsen responderar på statusuppdateringen och på så sätt får 

och ger våra respondenter varandra uppmärksamhet och emotionell energi via de medierade 

interaktionerna. 

 

Den emotionella energin som uppstår i interaktionsritualen skapar ett behov hos våra ungdomar ett 

behov av att synas och få respons, för att känna tillhörighet till gruppen. I sitt sätt att tala om nätet 

och kanske då främst om facebook, kan vi se hur statusuppdateringarna påverkar dem både positivt 

och negativt. Att få chansen att bräda sina kompisar, kanske dock inte sina närmsta, med en 

slagfärdig statusuppdatering kan i bästa fall, om många har kommenterat, ge förhöjd status vilket 
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leder till än högre emotionell energi. Att skriva interna statusuppdateringar för att utesluta personer 

höjer den emotionella energin för de berörda samtidigt som de sänker de övriga som får stå utanför. 

I sitt uppbyggande av jaget och sin identitet kan de i sin roll som aktör på de sociala sajterna känna 

sig trygga i höjd med sin energi. Relationssidorna på nätet fungerar på så sätt som ett 

upprätthållande av kontakter som är en viktig del av ungdomarnas tillvaro. Digitala medier höjer 

relationsskapandet och den sociala kompetensen till en helt ny nivå. Eftersom tonåren i alla tider 

sammanfattats som en viktig tid för relationsskapande och frigörelseprocesser underlättar kanske 

internet de ungas process. Samtidigt kanske de sociala behoven tar överhanden från övriga lärdomar 

som är viktiga för deras sociala kompetens. 

 

I likhet med vad Collins beskriver hur den emotionella energin upprätthålls även efter interaktion 

med den samstämmiga gruppen
79

, upprätthåller ungdomarna sin emotionella energi genom att få 

känna tillhörighet till det som sker inom referensgruppen i den medierade interaktionen. Enda 

skillnaden vi kan tyda är att ungdomarna fyller på sin emotionella energi upprepade gånger under 

en dag, genom de olika grupperna. 

Att få vetskap om andra och andras emotioner är viktigt för våra ungdomar, för att på så vis fylla 

sin kvot med den emotionella energi de får när de är aktiva och hittar gemensamma nämnare i 

interaktionerna. 

 

Interaktionsritualerna pågår ständigt då kompisgruppen är omfattande och individer kommer och 

går under nästan hela dygnet via de sociala medierna. Nätinteraktionerna är en gemensam handling 

som skapar gemensamma intressen som dessvärre också skapar beroende hos flertalet av de tjejer vi 

intervjuat. Ett beroende av att oupphörligt vara aktiv och uppdaterad i allt som försiggår på de 

sociala medierna, våra ungdomar menar att det ena stunden kan kännas livsnödvändigt att veta om 

kompisen varit på stan eller sitter hemma och har tråkigt för att i nästa stund tycka att det är 

fullständigt meningslöst att veta vad andra tycker och känner. Genom att interaktionsritualen 

upprätthålls ideligen via de medierade interaktionerna under dagen blir de till 

interaktionsritualskedjor i vilka det infinner sig ett jämt flöde av emotionell energi och känslan av 

att vara utanför och osedd uteblir.
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Killarna skiljer sig från tjejerna i den medierade interaktionen och upprätthållandet av den 

emotionella energin sker inte enbart av solidaritet utan uppstår i interaktionsritualerna i spelen där 

killarna går ut och in i olika rollkaraktärer enskilt eller i grupp. Deras ritual är inte baserad på fasta 

rutiner med en och samma tillhörighet utan baseras mer på viljan av att vara delaktig, spela, lära sig 

nya roller och utveckla en säkerhet i sitt spel. Interaktionerna är inte det avgörande för våra killar 

utan kommer som en följd av deras spelande, i konversationen om poängställningar och konsten att 

ta sig vidare till nästa nivå.  Den medierade interaktionen sker i ritualen mellan deltagarna i spelet 

och innefattar de regler spelandet innebär. Den som förstör blir utesluten. Vi ser att killarnas 

utveckling sker genom interaktioner i andra referensgrupper
80

, via spelsajter, istället för som 

tjejernas vilka sker via interaktionsmedier. 

 

7.4 De starka bandens betydelse 

Thomas J. Scheff
81

 beskriver att samhället idag kan ha en negativ påverkan på de sociala banden
82

, i 

och med globaliseringens framfart har det skett relationella förändringar mellan individer och 

grupper. Via samhällets digitalisering skapas avstånd mellan individer, fysiskt och emotionellt. 

Scheff utgår ifrån att alla individer har behov av att känna gemenskap och samhörighet. Det här 

speglar trygga sociala band där individer mår bra och ser om varandra, blir däremot de sociala 

banden svaga och individerna inte tar hand om varandra kan hänsynslöshet och avsaknad av 

emotioner bli fallgropar för människans behov av att knyta an till varandra
83

. 

 

Vi kan se att det finns en närhet till varandra i våra respondenters kompisskap som till viss del 

stämmer överrens med Sheffs teori om de sociala banden. De sociala banden som utvecklas hos 

våra respondenter via den medierade interaktionen är av betydelse, ju närmare kompis de är desto 

starkare band och vice versa. Ungdomarna bygger upp individuella relationer i både fysiska och 

medierade interaktioner där de knyter sociala band. De kan ibland tendera att bli lite väl nära i sina 

relationer och slå ett slag för konformitet i sin grupp, när någon sedan tröttnar eller missförstår görs 

personen t ex till avvikare, istället för att de övriga har förmågan att se oliktänkandet som en styrka, 

en kompetens i umgänget. Enligt Scheffs teori tyder beteendet på att banden i kompisgänget är 

underdifferentierade. Närheten, och behovet av närheten, syns tydligt i både fysisk och medierad 

interaktion, speciellt tjejerna har ett behov av att knyta starka, trygga sociala band med dem de 

ingår i gemenskap med. Banden underdifferentieras i deras önskan om att tillhöra och ibland blir 

deras tillhörighet på bekostnad av de egna åsikterna. Oftast tyder vi ändå deras interaktioner som att 
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de uppnår de optimala sociala banden vilket synliggörs genom deras sätt att berätta för oss, att 

tuffast är de som vågar vara sig själva. I sina nära relationer uppnår de en balans mellan närhet och 

distans. I de flyktigare relationerna väljer de att vara mer till lags och följa strömmen. 

 

Vi tolkar det som att ungdomarna får något i utbyte när de är aktiva på nätet, en emotionell energi 

som är en del av meningen och viljan av att vara aktiv. Att ingå i en gemenskap och få möjlighet att 

vara med i händelsernas centrum är för dessa ungdomar viktigt, de får lätt reda på när någon har 

uppdaterat sin status på ett sätt som tilltalar t ex ungdomarnas emotioner positivt eller som de kan 

sympatisera med. Ett kommunikationssystem har utvecklats på de sociala sajterna, allt för att 

förenkla för individer att kunna umgås, lära känna varandra och hitta likasinnade
84

. Detta i sin tur 

genererar sökandet efter andra, för att få utvecklas och känna sig sedd även på internet. Med denna 

hjälp och av det kommunikationssystem som finns, kan det i kompisskapet utvecklas starka sociala 

band som visar hur mycket förtroende de har för varandra. Vi tar även hänsyn till att i kompisskaran 

ingår både dem de lärt känna i sina medierade relationer och de som de lärt känna via skolan, i den 

fysiska världen och kan i det här se att upprättandet av de sociala banden är snarlika både i den 

fysiska och i den medierade interaktionen. 

 

Kompisrelationerna kan beskrivas som ringar på vattnet, de bildas i liten skara med de närmsta, 

dem de litar på i så väl den fysiska som den medierade interaktionen, där de sociala banden är av 

optimal karaktär. Nästa, lite större ring bildas genom kompisar till kompisar, där ingår vännernas 

vänner. Ju längre ut ringarna är desto flyktigare relationer i den fysiska interaktionen finner vi med 

allt svagare sociala band till följd. I de medierade interaktionerna ser vi däremot att de med lätthet 

kan skapa starka sociala band till okända, det beror bara på hur den okända personen visar sitt jag. 

Det ger spänning och skänker en viss tillfredställelse i att få välja helt själv utan att någon annan 

känner personen eller har värderingar om hur vänskapen ska se ut. 

 

Vi kan dock inte helt hålla med om det Scheff menar med att det moderna samhället bidrar till att de 

sociala banden försvagas för just de här ungdomarna. De förhåller sig som till den fysiska 

situationen, när relationen inte fyller den emotionella funktion de har behov av, tar de avstånd och 

söker sig vidare till andra som kan fylla det emotionella behovet bättre. Att vara ung och mitt i 

högadolescensens utvecklingsfas
85

 innebär bland annat att dessa ungdomar söker kontakt med andra 

unga, kontakterna är ett sökande efter nya erfarenheter i identitetsbyggandet och utvecklas till 

antingen bestående relationer eller till tillfälliga bekantskaper. Det ger spänning, en viss 
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tillfredställelse och en känsla av frihet för våra respondenter, att få utveckla sina relationer själva 

utan regler på hur vänskap och relationsskapande bör se ut. Regler för relationsbyggande och 

vänskap via sociala medier i vilka vuxengenerationen inte har samma erfarenheter av som våra 

unga idag har
86

. 

De starka sociala band de utvecklar tillsammans med varandra via de sociala sajterna verkar vara av 

lika stor betydelse som de starka sociala band de utvecklar i sina relationer i den fysiska världen. 

Det framgår också, som Scheff påvisar, att de trygga sociala band som utvecklas i ett samhälle är 

det som sammansvetsar dessa ungdomars sociala nätverk, i deras synsätt finns både närhet och 

distans
87

 till andra. Som grupp tenderar de att bygga upp ett nätverk av relationer som de 

identifierar sig med och anpassar sig efter. Dessa grupper tenderar att genomgå 

förändringsprocesser där folk kommer till och tas ifrån.
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8 SAMMANFATTNING OCH REFLEKTION 

Med hjälp av berättelser om nätverkandets påverkan på individerna kan vi inte annat än förundras 

över den kompetens unga idag besitter när det gäller social kompetens på olika nivåer. Vi funderar 

kring om de olika forum och växlandet mellan sociala kontexter kan bidra med intensifierade 

mellanmänskliga relationer över de traditionella gränserna. Finns den naturliga nyfikenheten och 

lusten att oförbehållslöst söka efter oliktänkande i samma grad som vi dras till likhetsprincipen kan 

ju våra respondenter nå oanade höjder när det gäller social kompetens. De är vana vid att matas med 

information från olika källor, prioritera och kritiskt granska det de ser. Våra ungdomar har i stort 

sätt obegränsade resurser till sitt förfogande när det gäller att bygga närverk lokalt och globalt. Det 

är våra ungas ansvar att utvecklas för att utöka samarbetet i världens alla hörn och det börjar med 

ett exempel som utgörs av En till En i en liten svensk kommun. Genom att förstå dessa ungdomars 

nätanvändande kan vi kanske också förstå vad det eventuellt kommer att kunna betyda för 

kommande generationer och för socialpsykologins intresseområde. Hur vi skapar och omskapar oss 

själva i förhållande till andra får en helt ny dimension att ta hänsyn till. Nya redskap skapar helt 

enkelt nya förutsättningar och människan har redan kunnat börja skörda det hon sått. En större 

medvetenhet och ett djupare samspel mellan närhet och distans påverkar oss som 

samhällsmedborgare, enskilda individer och som en del av ett kulturarv. Kulturarvet som sakta men 

säkert även innefattar ett gemensamt världsarv.  

Vår diskussion har dock bara försökt ringa in det grundläggande i hur individen blir internaliserad 

in i behov och vanor, av samhället, som kan vara nog så svåra att skapa ett sunt förhållande till. 

Våra ungdomar påverkar och påverkas ständigt i alla sina interaktioner. Vi insåg ganska snabbt i 

vårt insamlade material, att vår förförståelse inte stämde till fullo överens med ungdomarnas sätt att 

skapa sin vardag och sina interaktioner via medier. Ungdomarnas naturliga sätt att prata om 

medierad interaktion och interaktion i verkliga livet var ibland svår för oss att hänga med i, det 

finns inga tydliga gränser för ungdomarnas sätt att se på vad som görs virtuellt eller verkligt. Det 

går i vart annat och påminner oss om hur gränslöst livet verkligen kan vara.
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8.1 Sammanfattning av analysen 

I analysen har det synliggjorts två viktiga aspekter. Det ena är att de relationer som ungdomar 

formar via internet visar skillnad på hur det går till att lära känna andra, detta sker via det 

symboliska system som framkommit under IT utvecklingen
88

. Det andra är att relationerna i sig ser 

olika starka ut, beroende på hur individen skapar sig en uppfattning om vem personen är på andra 

sidan skärmen. Ungdomar idag utvecklas via sina interaktioner på nätet likväl som i den fysiska 

världen, de ser naturligt på alla sina relationer. Vilket för oss skapar förståelse i att det är lika 

naturligt för dem att lära känna andra och att mötas visuellt som fysiskt. Resultatet av våra ungas 

utökade sociala kompetens och förmåga till att skilja mellan skapande och omskapade nätverk har 

inte på allvar utretts vad vi vet. Analysen av vårt material kopplat till sociologiska och 

socialpsykologiska teorier har dock visat att en spännande framtid är på intågande för våra 

ungdomar och att de idag bidrar till att respektera varandras olikheter samtidigt som de väljer bort 

beteenden som de anser vara förkastligt. Framtiden bygger på en form av multisocialitet.  

 

8.2 Friheten i utvecklingen 

Ungdomarna och då speciellt tjejerna, beskriver sin utveckling i datorvärlden som intensiv och 

oemotståndlig. Deras handlande och perspektiv ändrar karaktär efter situation. Trots deras behov av 

att fysiskt umgås finns det en frihetskänsla i den medierade interaktionen av att inte alltid vara 

tillgänglig. Att fritt få styra över om och när de vill interagera, vill de inte prata med en specifik 

person just då reglerar de sin status med hjälp av olika symboler. Makten av att själva kunna 

kontrollera sin medierade interaktion gör ungdomarna både tillgängliga och otillgängliga på samma 

gång. 

I det fysiska rummet känner de sig mer kontrollerade och styrda av kompisar, föräldrar och andra 

vuxna, de tvingas svara på frågor, frågor de kanske inte vill svara på eller där svaret blir färgat av 

situationen. Den fysiska interaktionen kräver att individen är ganska snabb i sin respons, speciellt 

som tonåring är det viktigt att kunna respondera rappt för att inte falla utanför. Det är här och nu 

som gäller. 

I den medierade interaktionen finns det mer tid till eftertanke i responsen på ett inlägg, det går att 

välja på vad man vill respondera på. Oavsett hur du är som person, menar våra respondenter, så 

umgås man mer på lika villkor på nätet. Här kan de också välja om de vill vara tillgängliga för de 

vuxna eller inte. Många väljer att ha föräldrar och andra vuxna i närheten också på nätet, medan 

andra tycker att det finns gränser - varför ska föräldrar veta allt? Och visst är det så att det blir 

svårare och svårare för vuxna att kontrollera och hålla reda på vad som verkligen händer där ute, på 

nätet. 
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8.3 Avsaknad av vuxenansvar 

Vi har funderat mycket under studiens gång på vad det egentligen betyder för den enskilde eleven 

att få tillgång till en egen dator. Att datorn är ett bra redskap är inget vi ifrågasätter, vi tycker också 

det är bra att det blir likt för alla eftersom alla elever kanske inte har tillgång till egen dator i 

hemmet. Det vi ifrågasätter är ansvaret, ansvaret det innebär för dessa ungdomar att kunna förhålla 

sig till datorn som verktyg. Att ha ständig tillgång till internet är kanske inte enbart av godo då vi 

förstått genom våra intervjuer att beroendet av att vara ständigt uppkopplad och nåbar skapar enligt 

oss ett beroende hos ungdomarna. De klarar inte av att avgöra när de behöver stänga ner för att ägna 

sig åt lektioner eller läxor. De oroar sig för sina betyg men har inte förmågan att plugga mer och 

facebooka mindre, de tycker att de får mindre sömn och får oroskänslor när de inte varit 

uppdaterade på någon timme. Rädsla över att missa något och på så vis inte kunna hänga med. De 

menar att vuxna inte har visat någon nyfikenhet vare sig över vad de gör på nätet eller hur många 

timmar de lägger. Inte heller upplever de att de vuxna informerat eller utvärderat hur eleverna ska 

förhålla sig till tid, studier och kunskapssökande. De uttrycker en besvikelse över de vuxnas brist på 

intresse. 

Amanda säger…”det var aldrig någon som sa hur svårt det skulle bli att hålla sig 

från facebook bara en djävla massa tjat om att om ni har porr på datorn så tar vi 

den… nä skolan har bara gått utför... det har bara blivit Facebook, man bara är 

där och klickar...”89
 

Vi menar här att de vuxna borde ta ett större ansvar för att hjälpa ungdomarna i hur man bör 

förhålla sig, ungdomarna själva har massor av förslag på lösningar men det tycks inte finnas några 

vuxna som är intresserade av att lyssna. Vi är samtidigt väl medvetna om att vi bara har ena sidans 

syn på saken men då vår undersökning utgår från ungdomarnas sida är det utifrån den vi reflekterar. 

 

Skolan är en stor samhällelig organisation som har äran att lotsa våra ungdomar i kunskapens säte 

in i vuxenvärlden. Ett stort ansvar som numer också innebär ansvar för att lära de unga att handskas 

med diverse händelser på nätet i och med de personliga datorerna. Vi anser att ansvaret naturligtvis 

också vilar hos föräldrarna som tillsammans med vuxna i skola och föreningsliv bör föregå med 

gott exempel och vara förebilder i ungdomars sätt att förhålla sig till svårbegripliga saker. 
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Som lotsar i fysisk och medierad interaktion och är delaktiga och intresserade av vad ungdomarna 

gör och vilka sidor de rör sig på. Inte fördöma och komma med pekpinnar. 

 

8.4 Med facit i hand 

Om vi påbörjat vår undersökning idag hade vi gått annorlunda till väga. Först och främst hade vi 

valt att gå ut med en förfrågan till alla elever om vår undersökning och dess ämne. På så sätt hade vi 

fått frivilliga deltagare som var aktiva och engagerade. Vi hade också valt att låta den handla om 

enbart medierade interaktioner på Facebook. Detta dels för att det i vår respondentgrupp märktes 

tydligt vilka som tyckte det var både roligt och intressant att få ingå i en studie medan de andra och 

kanske då främst killarna, inte var så lätta att intervjua och dels för att det de samtalade mest om 

handlade om Facebook. Vi hade också så här med facit i hand ägnat större uppmärksamhet åt 

tidigare forskning om ungdomar och ungdomskulturer innan vi påbörjat våra intervjuer. 

 

Det har varit väldigt roligt att få ta del av dessa ungdomars berättelser och vi har lärt oss enormt 

mycket och upplever att våra ungdomar är eftertänksamma och reflekterande över sig själva, sina 

kompisar och sin framtid. De har mål för framtiden, ser till att ha roligt, hittar lösningar att hjälpa 

varandra och de tror på sig själva. De är födda in i den medierade världen och som de själva 

uttrycker det …”man skulle typ inte ha något liv utan mobil eller dator…” 
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BILAGA 1 

 

Temaguide 

 

ANVÄNDNING 
#Vad använder ni datorn till?  
#Vilka tillfällen har ni inte med datorn? 
#Hur ser ni på att datorn är personlig men inte privat? 
#Hur pratar ni med varandra digitalt? beskriv 
 
KOMPISAR 
#Beskriv hur ni umgås över datorn/mobilen? 
#Nya kompisar, hur gör man för att få fler? 
#Hur lär ni känna varandra och vet att nya kompisen är ok? 
#På vilket sätt är man med i gemenskapen? beskriv 
#Vill man just ”vara med” ute på nätet? beskriv 
 
UTANFÖR 
#Blir någon utanför? Berätta 
#Att vara med, hur håller ni det vid liv? 
#Utanför när ni chattar/messar/alt spelar med varandra via datorn? Beskriv 
#Utanför när ni messar via mobil? beskriv 
#Om någon blir utanför? 
#Hur syns det om någon blir ut fryst på nätet eller i kompiskretsen? berätta 
#Vad gör du då?  
#På vilket sätt handskas de vuxna med utanförskap nu, i och med datoranvändning? 
#Hur skulle ni göra om någon blev utanför? 
 
MEDIERADE HANDLINGAR 
#Skillnaden och betydelsen - bara bekanta eller riktigt bra kompisar? 
#Hur gör ni för att vara med själva? beskriv 
#Hur gör ni för att andra ska få vara med? beskriv 
#Skolans policy om ”datoruppförande”, vad innebär det? 
#Om ni inte vill messa/chatta/spela med någon speciell, hur gör ni då? 
 
OSKRIVNA REGLER 
#Vilka tips kan de ge oss på hur man umgås på nätet? 
#Vad gör man? 
#Vad gör man inte? 
#Hur gör man?  
#Hur gör man inte? 
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