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Den här studien fokuserar på tonåringars användande av sociala medier. Syftet är att 

undersöka hur de kan använda dessa medier för att forma sin identitet samt att tillfredsställa 

olika behov såsom självbekräftelse, social tillhörighet, underhållning och information. Denna 

undersökning ämnar öka kunskapen och förståelsen för de sociala medierna och hur dessa 

kan påverka individens egna jag. Studien syftar också till att undersöka om de psykosociala 

processerna online är likvärdiga de offline. För att nå denna kunskap används en systematisk 

innehållsanalys. Studiens teoretiska ramverk utgörs framför allt av uses and gratification 

samt teorier om identitet av Baumeister, Erikson och Goffman.  

Studiens material består av fyra intervjuer med tonåringar i högstadieålder. Detta material 

har sedan analyserats med hjälp av systematisk innehållsanalys. Materialet gav upphov till 

ett antal teman som syftar till att beskriva tonåringars identitetsskapande ur olika perspektiv. 

Studien visar att tonåringars användande av sociala medier har inverkan på deras 

identitetsskapande. Tonåringarnas beskrivningar och berättelser visar på det som samtliga 

teorier om identitetsskapande lyfter, alltså att det egna jaget formas i relation till 

omgivningen. Studien lyfter således de sociala medierna som likvärdiga med arenor offline 

då det sociala samspelet har samma funktion för identitetsskapande oberoende av fysisk och 

geografisk närhet.  
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ABSTRACT 

Author(s): Mathilda Linnander and Sofia Tollbo 

Title and subtitle (English): Snap, chat, appear – A qualitative study of teenagers identity  

building on social media 

Language: Swedish 

Pages: 52 

The focus of this study is teenagers' use of social media. The purpose of the study is to 

investigate how teenagers use social media to create and form their identity, and satisfy needs 

such as self-affirmation, social affiliation, entertainment and information. The study also 

aims to examine if the psychosocial processes online is equal to the one that takes place 

offline. Through this research the study aims to deepen the knowledge and understanding of 

social media and how they might affect the individual self. To reach this knowledge the study 

uses a systematic content analysis. Since the purpose is to research how the use of social 

media may effect teenagers' identity creation, the theories used are uses and gratification and 

theories about identity creation by Baumeister, Erikson and Goffman. 

The material consists of interviews with four teenagers in upper school. This material has 

then been analysed with systematic content analysis. Based on the result, themes have been 

created which aim to describe the teenagers' use of social media from different perspectives. 

The study shows that teenagers' social media use does affect the own identity creation. The 

teenagers' description and stories points in the same direction as the theories, which is that 

the self is created in relation to the individuals surroundings. The study therefore establishes 

social media as equals to offline arenas since social interaction has the same function 

regardless of physical or geographical distance. 

 

Keywords: social media, teenagers, identity building, role theory, reflexive identity, uses 

and gratification 
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 Inledning och bakgrund 

 
“Några bilder vill jag ju se lite tufft ut på. Några bilder vill jag se lite rik ut. Folk ska veta 

vem jag är.” 
       

 Respondent 4  
 

Det här citatet illustrerar denna studies ämne vilket är tonåringars identitetsskapande i 

sociala medier. Drygt 90% av svenska tonåringar mellan 13 och 16 år använder sociala 

medier. Av dessa nyttjar närmare 75% sociala medier dagligen. Detta gör dem till de mest 

frekventa användarna av medier som Facebook, Instagram och Snapchat. De sociala 

medierna utgör på så vis en central roll i tonåringars vardag och fungerar som en källa till 

information och underhållning, samt ett verktyg för att upprätthålla och skapa sociala 

kontakter. Användandet av sociala medier ökar ständigt och tack vare de smarta telefonerna 

kan tonåringarna vara konstant uppkopplade (Statens Medieråd, 2015). 

 

Användningen av de sociala medierna kan påverka människor både positivt och negativt. Å 

ena sidan kan de fungera som ett verktyg för att upprätthålla kontakter samt forma och 

utveckla vår interaktion med andra människor (Nilsson, 2011). Men användandet kan också 

ha negativa effekter på vår mentala hälsa, något som i längden kan leda till sömnsvårigheter, 

stress och depression (Thomé, 2012). Det finns även studier som visar att användandet av de 

sociala medierna påverka vår empatiska förmåga genom att stjäla vår uppmärksamhet 

såtillvida att vårt engagemang för behövande i samhället minskar (A. Abraham.; Ferraro. R., 

Pocheptsova, A. 2012.; Denti et al. 2011). 

 

Med de sociala medierna som en central del i vår vardag påverkas också gränserna mellan 

online- och offline. När det som sker online inte längre är underordnat det som sker i offline 

börjar gränserna allt mer suddas ut (Abiala & Hernwall, 2013; Eek- Karlsson, 2015). Det 

sociala livet har i dag utvecklats till något större, som inte tar slut för att man inte umgås 

fysiskt. Internet och de sociala medierna möjliggör ett vidare umgänge som kan pågå oavsett 

geografiska och fysiska avstånd (Nilsson, 2011) . 

 

Flera miljoner människor använder dagligen internet för att forma nya nätverk och återuppta 

gamla relationer. De digitala nätverken har på så vis en stor betydelse för våra personliga 

relationer. Genom dessa sker ett digitalt relationsskapande via olika arenor såsom forum, 
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grupper, chattrum och chattapplikationer. De mest framträdande arenorna är de sociala 

medierna där de mänskliga relationerna tillämpas genom att man blir medlem, skapar sig en 

profil och bygger nätverk (Nilsson et al. 2011).   

 

Eftersom studien undersöker tonåringars identitetsskapande i sociala medier lyfter vi här 

begrepp som är relevanta.  

 

1.1. Socialpsykologi 

Då studien syftar till att förstå och förklara det samspel som pågår mellan individens tankar, 

känslor och beteende och det omgivande samhället utgör socialpsykologin en viktig del i den.  

Fältet fokuserar på att undersöka förhållandet mellan individ och samhälle. Detta beskrivs 

med tre olika områden; människor i form av enskilda individer eller grupper, materiella ting, 

och olika institutioner i samhället (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

 

Det sociala livet är viktigt inom socialpsykologin det vill säga hur interaktionen och 

kommunikation mellan människor ser ut, hur roller lärs in och utövas, och hur värderingar 

och rådande normer påverkar vårt uppträdande. Detta blir intressant att studera i relation till 

hur samhället runt oss ser ut. Angelöw, Jonsson och Stier (2015) beskriver detta som 

integrerad socialpsykologi. Med detta menar de att socialpsykologin är en kombination av 

sociologi, där studier av samhället och dess olika institutioner är det centrala, och psykologi, 

där studier fokuserar på individen. I vår studie fokuserar vi på individen i form av tonåringar. 

 

1.1.1. Ungdomsperioden 

Perioden där individen utvecklas från barn till ungdom och ungdom till vuxen är relativt kort. 

Nu växer ett intresse för kärleksrelationer fram och intresset för nya uppgifter och 

vuxenvärlden ökar. Detta samt nya förväntningar från omgivningen ställer krav på 

tonåringens identitet. Tidigare har de främsta relationerna varit till föräldrar och skolan. Nu 

blir istället kompisrelationerna fler, vars inverkan har betydelse för tonåringens förmåga att 

forma sin identitet (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

 

Genom att genomföra den här studien vill vi bringa klarhet i hur tonåringars 

identitetsskapande kan ske på sociala medier. Detta bidrar till vidare kunskap om de sociala 

mediernas värde i allmänhet och ökar förståelsen för tonåringars identitetsskapande i 

synnerhet. 
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1.2. Centrala begrepp 

1.2.1. Sociala medier 

I vår studie använder vi oss av begreppet sociala medier baserat på Skolverkets definition. 

Eftersom vårt material består av intervjuer med högstadieelever anser vi att det lämpar sig 

att hämta definitionen ifrån den myndighet som ansvarar för utbildning i Sverige. Den 

beskriver på ett konkret sätt vad sociala medier är och hur de används: 
 

“ Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster 

på internet, men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp 

sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra. 

Kännetecknande för de flesta tjänster som räknas till sociala medier är att de 

kräver medlemskap och inloggning. Väl inloggad får du ett eget utrymme där du 

kan publicera ett foto av dig själv och du väljer själv vilka personliga uppgifter du 

vill lägga ut. Med hjälp av olika funktioner kan du sedan bygga upp din 

vänskapskrets eller kontaktlista. Umgänget i sociala medier baseras just på 

möjligheten att hitta och lägga till nya vänner och kontakter till det egna 

kontot”  (Skolverket, 2015). 

 

1.2.2. Tonåringar 

Då vi använder begreppet tonåringar refererar vi till åldersgruppen 13-16 år. Denna 

uppdelning görs av Statens Medieråd (2015) i deras senaste studie Ungar och Medier som 

presenteras närmare i kommande kapitel. 

 

1.2.3. Identitetsskapande 

Då begreppet identitet är komplext har vi med hjälp av valda delar från olika 

socialpsykologiska definitioner format vår egen begreppsförklaring. Vi menar att identitet är 

en individs utveckling av det egna jaget som pågår genom samspel med sin omgivning. 

Individen testar olika roller på scenen som kan finnas såväl offline som online. Omvärldens 

respons är av avgörande betydelse för individens identitetsskapande oavsett scen. Individens 

förmåga att reflektera, förhålla sig till andra samt inleda handlingar skapar det egna jaget 

(Angelöw, Johnsson, Stier 2015.; Baumeister, 1999,; Goffman, 2015). 
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1.2.4. Information enligt Uses and gratification 

En framstående teori inom medie- och kommunikationsvetenskapen är uses and gratification 

som i senare kapitel presenteras närmare. Kortfattat kan den beskrivas som en studie av hur 

publiken använder medier. Inom teorin lyfts olika sorters behov varav ett är behovet av 

information. Ordet information kan åsyfta olika områden därför vi vill klargöra vad vi i 

denna studie menar med information. När vi använder begreppet refererar vi till den 

information om tonåringars sociala omgivning såsom vänner och bekanta, klass- och 

skolkamrater samt om kändisar som skapas på de sociala medierna.  



7 

 

 Syfte och frågeställning 

2.1. Problemformulering 

Vår tids sociala liv har utvecklats i takt med digitaliseringen. Interaktionen mellan människor 

pågår nu på fler arenor än tidigare. Genom sociala medier kommunicerar vi med vår 

omgivning och här pågår en stor del av det sociala samspelet, vilket leder till att gränsen 

mellan offline och online blir alltmer utsuddad. Vi möts offline men har ett minst lika rikt 

socialt liv online. Interaktionen människor emellan är en förutsättning för 

identitetsskapande, den process där en persons identitet formas och utvecklas. Detta sker 

framför allt under ungdomsåren, då en snabb utveckling äger rum under en kort tidsperiod. 

Den här studien fokuserar på tonåringars användande av sociala medier. Mer specifikt 

studeras hur denna användning kan påverka dem i sitt tillfredsställande av olika behov samt i 

deras identitetsutveckling. Studien fokuserar även på att undersöka om de psykosociala 

processerna online är likvärdiga de offline. Det finns ett värde i kontinueliga studier av 

användandet av sociala medier eftersom detta är ett område som är under ständig utveckling. 

  

2.2. Syfte 

Den här studien syftar till att undersöka på vilka sätt användandet av sociala medier kan 

tillfredsställa olika behov hos tonåringar och de med hjälp av dem kan skapa sin identitet. 

Studien syftar också till att undersöka om de psykosociala processerna online är likvärdiga de 

offline.  

 

2.3. Frågeställningar 

 

• På vilka sätt kan tonåringar skapa sin identitet genom sociala medier?  

 

• På vilka sätt använder tonåringar sociala medier för att tillfredsställa sina  behov av 

information, underhållning, självbekräftelse och social tillhörighet? 

 

• På vilka sätt kan de psykosociala processerna som sker online vara likvärdiga med 

dem offline? 
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 Tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas tidigare forskning som gjorts om hur människor i allmänhet, och 

unga i synnerhet, använder sig av sociala medier. Generellt sätt kan det sägas att de flesta av 

studierna är kvalitativa och ofta baseras på intervjuer och enkäter med öppna svar. Det finns 

också de studier där man kombinerat kvalitativ och kvantitativ metod. 

Detta kapitel syftar till att ge en överblick av det forskningsfält som berör användande och 

effekter av sociala medier. 

 

3.1. Unga och sociala medier 

Ungar och Medier är titeln på de sex kvantitativa studier som Statens Medieråd genomfört 

sedan 2005. Studierna syftar till att fungera som en kunskaps- och informationskälla för de 

som intresserar sig för ungas vardagliga användande av medier. Nytt för 2015 års studie är 

att man delar upp unga i tre olika åldersgrupper. Tidigare har studien sett åldrarna 13- 18 

som en grupp, men i år delas den upp i två: 13- 16 och 17- 18 (Statens Medieråd, 2015).  
 

I jämförelse med 2012/13 års studie har bloggandet och mejlandet minskat i åldersgruppen 

13- 16. Statens Medieråd (2015) anser att det kan bero på att de sociala medierna nu fyller de 

funktioner som dessa mediekanaler tidigare haft. Chattandet visar sig ha ökat bland dessa 

åldrar, detta i  jämförelse med studien som genomfördes 2012/13 (Statens Medieråd, 2015). 

91% av de tillfrågade i gruppen 13-16 år använder sociala medier. De mest populära sociala 

medierna skiljer sig ifrån de som gällde i studien 2012/13. Då var Facebook överlägset störst 

med hela 96%, medan 2015 års studie visar att Facebook tappat i popularitet och används av 

61% av de tillfrågade. I stället har Instagram gått om och placerar sig högst upp på listan av 

de mest populära sociala medierna med 75%. Bland de fem mest populära sociala medierna 

har YouTube och Skype ersatts av nya utmanare så som Snapchat och Kik (Statens Medieråd, 

2015). 

 

Tweens konstruerar identitet online – flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier 

(Abiala & Hernwall, 2013) är en studie av hur barn i ålderarna 10- 12 år skapar sina 

identiteter online på sociala medier. Studien fokuserar mer specifikt på hur dessa så kallade 

tweens uttrycker sin nätidentitet genom text. Studien vilar på intersektionell teori vars syfte 

är att synliggöra och förklara maktfaktorer och identitetsmarkörers påverkan på tweens 

skapande av sin nätidentitet. Författarna undersöker kön som en faktor i detta genom det 
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som kallas kulturell konstruktion. Abiala & Hernwall (2013) menar att det biologiska könet 

skapas genom individens kulturella ålder, så som den kommer till uttryck tack vare 

värderingar hos omgivningen. Författarna hävdar att individen som användare därför är 

komplex och beskriver de sociala mediernas innehåll som en spegling av i samhället 

förekommande sociala värderingar och normer. Studiens material består av berättelser 

skrivna av 94 personer insamlade genom öppna frågeformulär och som sedan analyserats 

med en systematisk innehållsanalys med inspiration från grundad teori. Analysen behandlar 

tre olika ämnen som genus och sexualitet, jämnårigkultur och bekräftelse och folklore i 

sociala medier. Resultatet visar att de äldre respondenterna kunde skriva mer utvecklade 

svar på frågorna och kunde reflektera över de olika ämnena. De gav uttryck för sexualitet 

genom berättelser om mötet med pornografi, för jämnårigkultur och bekräftelse genom att 

lyfta de sociala medierna som en självklar källa till kontakt och folklore genom folkloristiska 

berättelser om hotet från pedofiler.   

 

Studien belyser stora skillnader i aktiviteten på sociala medier mellan könen. Abiala & 

Hernwall (2012) pekar också på att unga lever i en värld där online och offline vävs samman, 

vilket även innebär att gränsen mellan privat och offentligt blir allt mer upplöst. Författarna 

menar att denna uppdelning inte är på något sätt utgående men att det krävs nya sätt att se 

på den.  

 

Tweens konstruerar identitet online – flickors och pojkars erfarenheter av sociala medier 

(Abiala & Hernwall, 2013) pekar på att bekräftelsen från de jämngamla i ungas omgivning är 

viktig, och att de anpassar sin identitet i förhållande till den bekräftelse de får. Den egna 

identiteten blir en produkt som individen producerar och gör reklam för, för att omgivningen 

ska uppmärksamma och konsumera den. Samtidigt skapar de själva den arena som 

interaktionen äger rum på, eftersom deras inlägg och kommentarer formar de sociala medier 

de använder sig av. 
 

Ungas samspel i sociala medier – att balansera mellan ansvar och positionering (Eek- 

Karlsson, 2015) är en avhandling vars syfte var att undersöka hur ungdomar samspelar i 

sociala medier. Studien utgår från tre olika teorier. Den första är Goffmans teori om social 

interaktion, den andra är en kombination av olika teorier om social identifikation och den 

tredje är Habermas teori om samhälleliga integrationsprocesser.  Studien diskuterar  detta 

ämne utifrån tre olika perspektiv. Det första perspektivet rör det idoga arbetet för 

uppmärksamhet samt sårbarheten i samspelet online. Studiens resultat visar att samtliga 

ungdomar ser uppmärksamheten som en central del av deras användande av sociala medier. 
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Att sträva efter detta ifrågasätts inte av respondenterna i studien, det ses som en naturlig del. 

Ungdomarna i studien ger också uttryck för att de sociala medierna vidgar deras möjligheter 

att själva styra över sitt identitetsskapande. 

Studiens resultat belyser att ungdomarnas förmåga att förvalta sitt sociala värde försvåras 

när de interagerar på arenor online. Detta eftersom den sårbarhet som finns i all typ av 

interaktion, där en rädsla för motparterns agerande är ständigt närvarande, blir mer tydlig i 

sociala medier. Resultatet pekar även på att ungdomar med en social tillhörighet upplever 

större trygghet och därmed minskar sårbarheten. De sociala medierna kan möjliggöra denna 

tillhörighet eftersom det sociala samspelet även pågår där. Studien pekar på att de sociala 

medierna inte på något sätt ökat social problematik som mobbing eller kränkning. 

Författaren menar i stället att dessa problem sker oavsett arena och belyser att ungdomarna i 

större utsträckning uppmuntrar varandra än vad de ägnar sig åt kränkningar. 

 

Studiens andra perspektiv berör användandet av sociala medier som en integrationsprocess. 

Studiens resultat visar på att ungdomar i sociala medier är stöttande och tar större ansvar för 

nära vänner. De visar sig också vara väl medvetna om hur de bör agera för att tjäna på det 

själva samt för att deras kompisar ska tjäna det. Det är en övervägande majoritet av 

respondenterna i studien som uppger att de får stöd och blir uppmuntrade online. Resulatet 

av studien berör också ungdomarnas strävan efter att tillhöra ett social sammanhang. Att få 

ta del av en social tillhörighet och forma sin sociala identitet är en viktig drivkraft bakom 

användandet av sociala medier.  

 

Det tredje perspektivet i studien avser de sociala medierna som en plats för handel med 

relationer. Resultatet visar på att ungdomarna, genom en utvecklad taktik, interagerar online 

med målet att finna sin position i den sociala gruppen. Detta i sin tur, menar författarna, 

pekar på att ungdomarnas idoga arbete för att hitta sin plats står över det ansvarstagande 

som medierna ställer krav på. På sociala medier får de en chans att bekräfta sin plats i 

kompisgruppen, både för sig själva och inför andra. Resultatet visar även att vikten av 

samspelet med kompisarna, som är avgörande för ungdomarnas utvecklande och formande 

av den egna identiteten. 

 

Studiens resultat visar att gränsen mellan online och offline suddas ut, och att sociala medier 

tillfredsställer ungdomars bekräftelsebehov. Eek-Karlsson lyfter en viktig aspekt av ungas 

användande av sociala medier i relation till vuxenvärlden. Hon menar att de vuxna har en 

viktig uppgift i att tillsammans med de unga diskutera digital kompetens som något att 

använda för att med ett kritiskt förhållningssätt lägga märke till problem på sociala medier.  
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Avhandlingens resultat visar på att ungdomarna bär på både kunskap och erfarenhet vad 

gäller socialt lärande, vilket Eek-Karlsson anser vara väl värda att beakta. Hon menar vidare 

att det därför är på sin plats att överge tanken på fostrande och lärande om moraliskt 

handlande som ett ansvar förbehållet de så kallade kloka vuxna. Ett ansvar de, enligt gamla 

normer, haft för de så kallade okloka unga. I stället föreslår ett nytt synsätt som utgår från att 

både vuxna och unga som kloka, vilket hon menar kan leda till konstruktiva samtal där ett 

lärande av varandra och en gemensam utveckling uppstår.   
 

3.2.   Jaget i de sociala medierna 

Sveriges första Facebook-studie (Denti et al. 2011) är en studie som syftar till att ta reda på 

vilka användningsområden som är mest centrala för användarna på Facebook. Studien syftar 

också till att undersöka om det föreligger några psykologiska effekter av intensiv användning 

av Facebook och ett möjligt samband mellan detta och låg självkänsla och lågt välmående.  

Studien bygger på resultatet av en enkät online med 1011 personer i åldrarna 14 till 73 år. 
 

Studiens resultat visar att Facebook-användare betraktar Facebook som en central del av 

deras vardagliga rutiner. 85% av respondenterna uppger att de loggar in på Facebook var 

gång de har tillgång till en dator. Här delar de med sig av stora händelser i livet, positiva 

omständigheter och när de upplever välmående. 38% uppger att de även delar med sig av 

händelser och känslor av negativ sort.  

 

Det främsta användningsområdet av Facebook är möjligheten att underhålla sociala 

kontakter, enligt studiens resultat. Detta gäller både kontakter med personer respondenterna 

träffar ofta och kontakten med personer de träffar mer sällan. Resultatet visar också att 

Facebook används för att uppmuntra och visa omtanke för sin omgivning. Vidare lyfter 

studiens resultat att Facebook även används för att hålla sig uppdaterad på samma 

omgivning. Att använda detta medium för att för en stund fly sin verklighet visade sig dock 

inte vara ett användningsområde. Kvinnorna i studien uppger att Facebook är en utveckling 

av det sociala umgänget som erbjuder ytterligare en möjlighet att engagera sig i sina vänner.  

 

Studien pekar på att det finns ett samband mellan Facebook och psykisk ohälsa. Resultatet 

visar att det finns en stress bland Facebook-användare som inte regelbundet kan eller får 

besöka Facebook. Var fjärde person uppger att de mår psykiskt dåligt av att inte kunna logga 

in så ofta som de skulle önskat. Vidare visar studien att detta främst är ett problem för 

kvinnor eftersom de spenderar mer tid än männen på Facebook. Författarna till studien 
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anser att detta samband kan förklaras genom att kvinnor tenderar att jämföra sig med 

varandra i högre utsträckning än män. Kvinnorna tar del av sina vänners till synes perfekta 

liv genom bilder på Facebook och detta skapar en illusion av lycka. Bilderna ger dock ingen 

inblick i hur personens vardag faktiskt ser ut. Denti et al (2011) menar att om man jämför sig 

med andra som på ytan verkar nöjda och glada, mår man sämre och känner sig mindre 

lycklig och nöjd med sitt eget liv.  
 
Studien The Effect of Mobile Phone Use on Prosocial Behavior (A. Abraham., Ferraro. R., 

Pocheptsova, A., 2012) undersöker frågan om vårt smartphone- användande är skadligt för 

våra relationer. Detta görs genom kvalitativa och kvantitativa metoder. Studien pekar på att 

användandet av smartphones påverkar vårt engagemang för både samhället och andra 

människor. Vidare visar studien att smartphonen blivit en “snuttefilt” som förser oss med 

den bekräftelse vi anser oss behöva för att må bra. Författarna menar att vi blir mer 

egoistiska när vi riktar all vår uppmärksamhet mot våra smarta mobiler. Dock är det inte 

telefonerna i sig som skapar denna situation utan vår förmåga att stänga in oss i vårt eget 

sociala universum med hjälp av telefonerna, menar forskarna. Detta leder till att telefonerna 

får en mer central roll i våra liv och på så vis kan verka skadligt för våra relationer till 

människor i vår omgivning.  
 
I studien genomförs experiment som visar att personer som använder sin smartphone i 

mindre utsträckning tenderar att engagera sig i samhällsfrågor genom ideellt arbete mer än 

de som använder den flitigt. Författarna menar att detta beror på att användandet av smarta 

mobiler minskar människors behov av kontakt med andra människor, eftersom mobilen 

fyller det behov av social interaktion som människor har.  
 

Sara Thomées avhandling ICT use and mental health in young adults. Effects of computer 

and mobile phone use on stress, sleep disturbances, and symptoms of depression (2012) 

syftar till att undersöka sambandet mellan användning av informations- och 

kommunikationsteknik och psykisk ohälsa bland unga vuxna. Detta görs genom kvantitativa 

enkäter och en kvalitativ intervjustudie. Resultatet pekar på att hög frekvens av 

mobilanvändning ökar risken för sömnbesvär hos män, och depressionssymtom hos både 

män och kvinnor. De unga och mest frekventa användarna av mobiltelefoner ger uttryck för 

stress kopplat till andras förväntningar på dem rörande att ständigt vara uppkopplade och 

nåbara.  
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3.3. Vårt bidrag 

Då vi studerat tidigare forskning på området sociala medier och unga kunde vi identifiera två 

olika synsätt. Å ena sidan finns studier som undersöker negativa effekter av användandet av 

sociala medier såsom psykisk ohälsa och näthat. Å andra sidan återfinns studier som studerar 

positiva effekter såsom den obegränsade kontaktmöjligheten. Det första synsättet är det 

dominerande, vi upplever dock att det pågår en utveckling där fler studier som undersöker 

postiva effekter förekommer. Därför anser vi det vara viktigt att lyfta dessa båda perspektiv i 

vår forskningsöversikt. Vi vill med vår studie därför bidra med ett nyanserat perspektiv där 

de olika synsätten ges utrymme.  

 

Den forskning som tidigare berört ämnet användning av sociala medier tar upp allt från hur 

användningen påverkar individens mentala hälsa och empatiska förmåga, till individens 

sociala kontakter och identitet i relation till bland annat genus. Forskningen som rör ungas 

identitetsskapande har fokuserat på olika perspektiv av samspelet i sociala medier såsom 

strävan efter uppmärksamhet och det sårbara i samspelet online. Fokus har också legat på att 

undersöka hur olika maktfaktorer påverkar individers identitetsutveckling genon 

användandet av sociala medier. På vilket sätt psykosociala processer online kan verka 

identitetsskapande på samma sätt som psykosociala processer offline är dock ett mindre 

utforskat område. Tidigare studier har använt teorier om exempelvis social interaktion och 

integration. Vår studie använder ett annat teoripaket där vi kombinerar medie- och 

kommunikationsvetenskaplig teori med socialpsykologi. Studier med detta teoretiska 

ramverk är mer sällan förekommande. Det finns alltså på detta sätt ett värde i att utföra 

denna typ av studie och därmed lyfta kunskap som skapar medvetenhet kring hur 

tonåringars användande av sociala medier kan verka identitetsskapande. 
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 Teori 

I det här kapitlet förklaras de teorier som studien bygger på. Den teoretiska grunden utgörs 

av uses and gratification. Denna teori presenteras närmare genom en beskrivning av hur 

synen på publiken förändrats inom medieforskningen, från att ha betraktats som passiva 

mottagare till att aktiva användare. Vidare redogör vi en rad olika teorier som berör ämnet 

identitetsskapande. Då identitet är ett komplext begrepp krävs i denna studie ett flertal 

teorier som på olika sätt bidrar till att ge förståelse för hur en individs identitet formas och 

skapas. Därtill räknas Erik Homburger Eriksons teori om identitet och det han kallar 

psykosocial moratorium, Baumeisters funktioner, Goffmans rollteori samt Giddens teori om 

den reflexiva identiteten. 

 

4.1. Uses and gratification 

Uses and gratification är en teori som härstammar från 1940- talet och kan översättas till 

användarforskning. Som namnet antyder så syftar teorin till att undersöka relationen mellan 

medier och publik. Fokus för forskningen har här skiftat från att svara på frågan “Vad gör 

medierna med människorna?” till “Vad gör människorna med medierna?”. Utgångspunkten 

är att publiken är självständiga i sitt tänkande och handlande. De använder sig av medierna 

för att tillfredsställa sitt behov av information, underhållning, självbekräftelse och social 

tillhörighet (Gripsrud, 2002).  
 
Under det amerikanska presidentvalet 1940 genomfördes ett forskningsprojekt av bland 

andra Paul Lazarsfeld, vars syfte var att undersöka vilka faktorer som avgjorde hur 

människor röstade. Under studiens gång fann man en faktor som man inte tidigare tagit 

hänsyn till, det upptäcktes att människor pratade med varandra om mediernas rapportering 

inför presidentvalet. Denna insikt om vikten av mänsklig interaktion ledde till en stor 

förändring. Nu omkullkastades injektionsteorin som tidigare beskrivit samhället som ett 

massamhälle där osjälvständiga individer injicerats med mediebudskap. I stället insåg man 

att mediers funktioner måste studeras i ett större perspektiv, utifrån människors vardagsliv 

och med hänsyn till deras förmåga till självständigt tänkande. En central princip är att 

medias påverkan inte kan förstås oberoende av det sociala samspel som finns mellan de 

enskilda individer som utgör publiken (Gripsrud, 2002). 

 

Detta gör att uses and gratification bygger på socialpsykologin, där Abraham Maslows så 

kallade “behovshierarki” är en viktig byggsten. Teorin syftar till att beskriva hur människor 
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klättrar uppför en behovstrappa där varje steg representerar ett behov som måste 

tillfredsställas innan hen kan ta nästa steg. Det första steget består av fysiologiska behov, 

såsom mat och vatten, och högst upp på trappan återfinns självförverkligande behov. 

Behovshierarkin används inom uses and gratification som en grund för att undersöka vilka 

behov människor tillfredsställer genom sin mediekonsumtion. Genom att konsumera olika 

medier och medieinnehåll kan behoven av information, underhållning, självbekräftelse och 

social tillhörighet tillfredsställas (Gripsrud, 2002). 

 

4.2. Erik H Eriksons teori om identitet  

Erik H Erikson (1993) har utvecklat den psykosociala utvecklingsmodell där människans 

livscykel delas in i åtta olika livsåldrar eller livsstadier. Erikson (1993) menar att varje 

livsålder präglas av en utvecklingsutmaning som individen måste hantera, bearbeta och lösa 

för att kunna fortsättta sin psykosociala utveckling (Erikson, 1993). 

Erikson (1988) lyfter att ungdomsperioden tar sin början när individen befäst sin relation till 

kunskap och färdighet, samt relationen till de vuxna i dennes omgivning. Han menar att 

perioden pågår mellan ca 12-20 år och är den tid då individens identitet ifrågasätts på grund 

av såväl mentala som fysiska förändringar (Erikson, 1988). Individen är mycket upptagen 

med att befästa sin roll i samhället därför präglas den av en strävan efter att besvara frågor 

som rör vem man är, hur man framstår och var man är påväg (Erikson, 1988). Individen är 

också nyfiken på hur hen ska sammanfoga tidigare insikter i sitt liv utan självklara förebilder. 

Ungdomarna förväntas och förväntar sig att ta egna beslut och vara mer självständiga. De är 

också oerhört nyfikna på hur de ser ut i andras ögon, detta i jämförelse med hur de ser på sig 

själva (Erikson, 1988). 

Enligt Erikson (1988) projicerar individen sin bild av sig själv på andra under 

ungdomsperioden. Detta för att få en bild av sig själv och förklaringar på varför den är som 

den är. Därför ägnar individen sig åt ett intensivt samtalande med sin omgivning. Det är 

också dessa samtal som präglar ungdomsperiodens kärleksrelationer, vilket också utvecklar 

individens identitet. 

I en tid kantad av teknologisk utveckling blir ungdomstiden längre och därför en mer 

markerad och avgörande period för individens utveckling (Erikson, 1988). Det är en 

medveten tid mellan barndom och det vuxna livet. Individen behöver tid att få integrera delar 

från barndomen med de nya delar som nu formas i takt med samhällets krav på individen. 

För ungdomar är det nu viktigt att på egen hand finna det hen tror på. Detta gör individen i 
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relation till andra och det är därför viktigt att uppträda enligt sina jämlikars normer snarare 

än de vuxnas (Erikson, 1988). 

Erikson (1988) menar vidare att ungdomar som lever i ett samhälle präglat av teknologisk 

utveckling och som deltar i denna upplever ungdomsperioden som spännande snarare än 

stormig. Detta tack vare att de kan identifiera sig med de roller och idéer som kommer ur den 

teknologiska expansionen. Ungdomarna lockas till detta system av idéer som utvecklingen 

innebär, och där kan de finna en tillhörighet. Här kan de även få bekräftelse från andra som 

också är avgörande i formandet av deras jag (Erikson, 1988). Vidare menar Erikson (1988) 

att en aktiv roll i den teknologiska utvecklingen är positiv för identitetsskapandet. Han lyfter 

att det är i åldrarna 10-15 som individen utvecklar en förmåga att hantera det nya fältet där 

denne kan möta jämnåriga. Individen kan, enligt Erikson (1988), nu tänka på konsekvenser 

av sitt handlande i relation till den nya tekniken. Att behärska ny teknik och kunna tillämpa 

ett medvetet användande av den är ett komplement till ungdomens identitetsutveckling. 

Erikson (1988) beskriver ungdomsperioden som en tid då det är viktigt för 

identitetsutvecklandet att bli bekräftad av vuxenvärlden som duglig och kunnig. Det är en tid 

då den yngre generationen ska tillåtas lära den äldre sådant som rör liv och leverne. 

Under ungdomsperioden står det sociala livet i fokus och präglas av intensivt umgänge med 

jämnåriga. Detta förenklar sammanfogningen av identitetsdelar från barndomen och de som 

formas nu (Erikson, 1988). Dock ställs krav på individen att självständigt göra 

ställningstagande som kan upplevas som en grannlaga uppgift (Erikson, 1988). Erikson 

(1988) menar vidare att det är av stor vikt att individen under ungdomsperioden få 

erkännanden och bekräftelse från omgivningen. 

Identitetsbildningen är enligt Erikson (1988) beroende av individens lekfullhet såsom 

experimenterande med roller. Även introspektion och förmågan att reflektera är viktigt då 

det är en del av utvecklandet av det egna jaget.   

Identitetsförvirring är den största utmaningen för individen under denna period (Erikson, 

1988). Att handskas med denna och hantera den är avgörande för individens utvecklande av 

den egna identiteten.  

4.2.1. Psykosocialt moratorium 

Erikson (1988) menar att ett psykosocialt moratorium är ett dröjsmål som tonåringen 

medges då den inte är beredd att uppfylla vissa förpliktelser. Det är en tid då ungdomen ges 

möjligheten till fritt rollexperimenterande för att söka sin roll, sitt fack, sin identitet. Detta är 

avgörande för individens identitetsuppfattning. Denna menar Erikson (1988) formas och 

spelas upp i samspel med den sociala kontext individen befinner sig i.   
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Ungdomsperioden är ett så kallat moratoriets själsliv vilket innebär ett övergångsstadium 

mellan barndom och det vuxna livet. Här prövas individens moral och etik genom individens 

självständighet. Individen är angelägen om att bli omtyckt av sina likar och som genom 

sociala prov tar reda på vad som är ont och gott. 

4.2.2. Identitetsutveckling enligt Erikson  

Erikson (1988) beskriver identitetsutvecklingen enligt tre nivåer: 

1. Jag-identiteten: 

Den första nivån innefattar fundamental förvissning om sig själv och är kopplad till 

omedvetna tankar, känslor, motiv, attityder och annat som individen bär inom sig och 

inte kommunicerar till eller med någon annan.  

2. Den personliga identiteten 

Den andra nivån består av den personliga identiteten, den del som individen dels 

visar för sig själv och dels visar för sin omvärld. 

3. Den sociala identiteten 

Den tredje nivån präglad av den sociala identiteten, alltså individen som en del av en 

gruppidentitet och grupptillhörighet. 

 

4.3. Baumeisters funktioner 

En av de ledande namnen inom socialpsykologi är Roy Baumeister. Baumeister (1999) menar 

att vår jagupplevelse formas av mänskliga erfarenheter, som enligt honom har tre olika 

funktioner: 
 

• Det reflexiva medvetandet 
Det steg där individen utvecklat en förmåga att se jagets utveckling genom 

återblickar, helt enkelt individens förmåga till självmedvetenhet. Det handlar om att 

betrakta jaget i relation till olika handlingar och sociala händelser. Det är genom 

självmedvetenheten jag-begreppet får en funktion. 
 

• Den interpersonella varelsen 
Det steg där individen fått en social tillhörighet genom att tillhöra olika grupper och 

relationer. På detta vis är jagets främsta funktion att kunna förhålla sig till andra. 
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Jaget fungerar också genom att såväl kommunicera bilder av sig självt som att 

vidmakthålla bilder som är gemensamma för gruppen som jaget ingår. Jaget skapas 

och formas alltså inte genom social isolering. 
 

• Jagets verkställande funktion 
Det steg där jaget ges möjlighet att välja och inleda handlingar. Här kan även jaget 

kontrollera sig självt och världen. 

 

4.4. Reflexiv identitet 

Giddens (1991) menar att människor inte föds med en fast identitet. I stället har vi en så 

kallad reflexiv identitet vilket innebär att vår identitet skapas och utvecklas i interaktionen 

med andra människor. Vidare menar Giddens att förmågan att skapa en berättelse om oss 

själva är avgörande i skapandet av vår identitet. Detta innebär att våra identiteter inte är 

begränsade till att röra våra specifika egenskaper utan också hur väl vi kan vidmakthålla och 

forma vår historia i relation till de situationer vi upplever. 

 
I takt med det moderna samhällets framväxt och den ökade globaliseringen ställs allt högre 

krav på individen. Denne ska vara beredd på att fatta egna beslut, kunna balansera för- och 

nackdelar mot varandra och avgöra vad som är rätt och fel. Hen förväntas även kunna 

förändra sina åsikter som en reaktion på nya upplevelser och externa händelser. Giddens 

(1991) menar att detta bidrar till att dagens identiteter utvecklas på ett nytt sätt. Tidigare har 

individen kunnat förlita sig på traditioner och gamla mönster om hur man ska tycka, tänka 

och agera, något som inte är möjligt i ett samhälle som befinner sig i ständig utveckling och 

förändring. Identiteten är inte längre något som kan ärvas från tidigare generationer, utan 

måste byggas upp från grunden av individen själv. Giddens (1991) kallar det att varje person 

har en “historia” om sig själv, som kan ge svar på vem hen är och vad hen står för. Tidigare 

har individen fötts in i en roll med en given bakgrundshistoria, medan hen nu istället själv 

måste skriva sin egen historia. 

 

4.5. Goffmans rollteori 

Goffman (2014) ser det sociala samspelet som ett teaterspel, och använder termer från 

dramaturgin för att beskriva det. Människorna är aktörer som spelar upp en roll, den sociala 

interaktionen med andra är ett framträdande och dessa andra är vår publik. Goffman menar 
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att hur rollen spelas beror på vår egen jaguppfattning, hur vi ser på oss själva som person. 

Om vi inte upplever att vi får den önskade reaktionen av vår publik, kommer det att få 

konsekvenser för den egna identiteten, interaktionen och den sociala strukturen. Rollen 

kommer att justeras till nästa framträdande, för att uppnå önskat resultat. Den nya rollen 

kommer sedan att spelas så länge den fungerar, för att sedan återigen justeras. Rollen är 

heller inte densamma i alla sammanhang, utan skiftar beroende på vilken scen det är som 

spelas upp framför vilken publik. Det som visas upp på de främre regionerna är inte det 

essentiella jaget utan en produkt av allt det som pågår i de bakre regionerna, det vill säga i 

det egna sinnet (Goffman, 2014).   
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 Material och metod 

5.1. Respondenter 

Materialet i denna studie består av fyra intervjuer av högstadieelever, en pojke och en flicka 

från åttonde klass samt en pojke och en flicka från nionde klass på Junedalsskolan i 

Jönköping. Junedalsskolan är den högstadieskolan med flest antal elever i Jönköpings 

kommun och eleverna utgör en heterogen grupp tack vare det stora upptagningsområdet. De 

enskilda eleverna har valts ut i samråd med skolans personal eftersom vi var måna om att 

komma i kontakt med elever som var positiva till att berätta om sina erfarenheter. Då vi inte 

har någon relation till eleverna var det naturligt att be lärarna om hjälp med urvalet. 

Anledningen till att vi valt elever i åttonde och nionde klass är  att de befinner sig mitt i 

utvecklingen av sin identitet, där en snabb utveckling sker under en kort period (Angelöw, 

Jonsson & Stier, 2015). Vi är inte intresserade av skillnader mellan varken kön eller ålder, 

utan enbart av att välja fyra personer som representerar tonåringar i åldern 13- 16 på bästa 

sätt. 

5.2. Metod 

5.2.1. Kvalitativa intervjuer 

Som insamlingsmetod valde vi intervju eftersom den är vanligaste forskningsmetoden inom 

kvalitativa studier. Detta beror på att det är ett bra och relativt enkelt sätt att få en insikt i de 

förhållanden som råder i en viss miljö, och dessutom ta del av enskilda individers tankar och 

känslor. En annan fördel är att det är lätt att fylla på med mer analysmaterial om behovet 

skulle uppstå (Erikson- Zetterquist & Ahrne, 2015). När man genomför en intervju används 

en så kallad “indirekt metod”, vilket innebär att man frågar någon annan om dennes 

upplevelse av ett fenomen. Denna person har redan samlat in och bearbetat informationen 

(Ekholm & Fransson, 1992). Den typ av intervjuer som den här studien ägnar sig åt är 

respondentintervjuer, där personen som intervjuas själv är delaktig i den process man 

intresserar sig för (Holme & Solvang, 1997). Frågorna som ställdes (se bilaga) formulerades 

utifrån studiens frågeställningar och syfte, med inspiration från den samtalsguide som 

återfinns i Eeek- Karlssons avhandling från 2015. Fokus ligger på hur respondenten använder 

sig av sociala medier och vad hen har för tankar kring hur detta påverkar vardagen. Vi har 

dock inte följt dessa till punkt och pricka, utan använt dem som ett underlag för att föra ett 

samtal med respondenten där vi kunnat följa upp saker de själva tagit upp. Genom att vara 

medvetna om att respondenternas svar kan vara anpassade efter vad de tror att vi som 

intervjuare förväntar oss har vi ställt en rad olika frågor som rör sig inom samma område. Vi 

har även ställt frågor som är varandras motsats för att få ett så heltäckande svar som möjligt. 
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Ett exempel är frågorna som rör näthat. Där har samtliga respondenterna gett uttryck för att 

vara väl förtrogna med problematiken. Eftersom vi upplevde svaren som tillrättalagda ställde 

vi motfrågor om hur de själva agerat då de kommit i kontakt med näthat. Det skulle då visa 

sig att ingen av respondenterna ingripit då de exponerats för näthat. 

 

Då förtroende är en viktig aspekt av intervju som metod valde vi att genomföra intervjuerna 

enskilt med varsin respondent. Vi såg detta som en möjlighet att skapa ett bra samtal där 

respondenterna skulle känna sig bekväma med att dela med sig av sina berättelser. Eftersom 

fenomenet sociala medier är något som samtliga respondenter kan relatera till såg vi inte att 

det fanns någon anledning att anpassa hur vi talade om detta i intervjuerna. De var väl 

insatta i ämnet och kunde med lätthet reflektera, analysera och diskutera kring det.  

 

Genom att spela in intervjuerna kunde vi rikta all vår uppmärksamhet till respondenterna 

under intervjuerna. Det gjorde även att vi kunde ställa mot- och följdfrågor för att fånga 

kärnan i respondenternas svar.  

 

Valet av insamlingsmetod baseras på tidigare forskning, exempelvis Abiala och Hernvalls 

studie från 2013, som använt sig av en liknande metod och fått tillfredsställande resultat med 

hjälp av den. Intervjuerna är fria intervjuer och baserade på förutbestämda frågor, men har 

även lämnat utrymme för att följa upp ämnen som tagits upp av intervjupersonerna. En fri 

intervju ger en översikt av ett nytt ämne och en chans till fördjupning inom det som verkar 

intressant. Intervjuobjektet får en chans att verkligen lägga fram sina intryck och värderingar 

utan att begränsas (Ekholm & Fransson, 1992). 

 

5.2.2. Systematisk innehållsanalys   

Som analysmetod för vår insamlade data använder vi en systematisk innehållsanalys som 

lämpar sig väl i kombination med vår valda insamlingsmetod och teori. Metodvalet har 

inspirerats av Abiala och Hernvall (2013) som genomfört en studie på området unga och 

sociala medier. Deras insamlingsmetod skiljer sig dock från vår studie då de arbetetat med 

öppna frågeformulär.   

Vi har analyserat transkriberingen av våra intervjuer genom att noggrant läsa igenom dem 

rad för rad för att identifiera de teman som uppstått, och sedan delat in respondenternas svar 

i olika kategorier utifrån dessa. Dessa har sedan kodats genom öppen kodning där allt är av 
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intresse och ingenting sorteras bort. Kodningen är en tolkande process där empirisk data 

omvandlas till teoretisk form. Materialet bryts ned, konceptualiseras och sätts samman igen. 

Vid denna nya sammansättning satte vi etiketter på de olika kategorierna, och skapade en 

tanke om hur de kunde ordnas på olika nivåer och vilken relation de hade till varandra. 

Parallellt med detta skedde en komparation där sorteringen testades och gjordes om, genom 

att vi hela tiden ifrågasatte våra egna beslut och försökte nå en så bra sortering som möjligt. 

Ju längre denna process pågick, desto lättare blev det att sortera in ny data och att inse när 

det behövs skapas en ny kategori (Abiala & Hernvall, 2013; Rennstam & Wästerfors, 2015).  

För att minimera risken att sortera bort viktig data har vi kontinueligt återgått till denna för 

att försäkra oss om att all data blivit analyserad. I stället för att rensa bort delar av materialet 

kunde vi slå samman teman i analysen. 

Kort sagt har vi alltså analyserat det insamlade materialet rad för rad, för att ordna upp det i 

olika teman. Dessa har sedan kopplats till den tidigare forskning och teori som vi presenterat 

i tidigare kapitel, och illustrerats med citat. 

 

5.3. Metodkritik 

5.3.1. Kritik mot insamlingsmetoden 

Något man måste vara medveten om är att en intervju ger en begränsad bild av ett fenomen, 

och i vissa fall kan det krävas att den kompletteras med ytterligare metoder. Det finns även 

ett problem kring vad det intervjupersonen säger egentligen betyder. Stämmer svaren 

verkligen överens med verkligheten, eller har de anpassats efter vad hen tror intervjuaren vill 

höra? (Erikson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Risken är att personen visar upp en så kallad 

idealbild, eftersom hen helt enkelt inte känner förtroende för intervjuaren (Ekholm & 

Fransson, 1992). Samtidigt finns en risk att forskaren själv lägger in sina egna tolkningar i de 

svar hen får (Erikson- Zetterquist & Ahrne, 2015). Det är lätt att utifrån sina egna fördomar 

göra antaganden och dra förhastade slutsatser, och detta kan även leda till att det ställs 

ledande frågor. Sedan finns självfallet även en risk för att intervjuobjekt och intervjuare helt 

enkelt inte förstår varandra, på grund av olika bakgrunder eller att intervjuaren använder ett 

alltför fackligt språk (Ekholm och Fransson, 1992).  
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5.3.2. Kritk mot analysmetoden 

Den främsta kritiken som lyfts mot systematisk innehållsanalys är att forskarens egna 

intressen styr analysen. Den förkunskap som hämtats genom teorier och tidigare forskning 

kan således bli alltför dominerande (Rennstam & Wästerfors, 2015).   

En annan kritik som framförs mot metoden är den så kallade ”spårhundsproblematiken”. 

Den beskriver hur forskarens kunskap om relevanta begrepp styr denne i jakten på mönster i 

materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi anser att detta är ett faktum som är nästintill 

omöjligt att undvika eftersom forskaren redan vid problemformuleringen antar en subjektiv 

ställning. Genomgående i vårt analysarbete har vår medvetenhet om detta varit närvarande. 

På detta sätt ser vi att vi förhållit oss till kritiken på ett bra sätt.  
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 Analysresultat 

6.1. Identitetsskapande på nya arenor 

“Eftersom att jag använder det så ofta så känns det som att online och offline typ går ihop 

på ett sätt, för att är jag utan min telefon i två timmar, jag missar ju jättemycket” 
Respondent 2 

 
Alla fyra tonåringar i vår studie ger uttryck för att online och offline inte längre är två skilda 

världar, utan i stället har vävts samman till en värld. Det går inte längre se gränsen mellan 

var den den ena börjar och den andra slutar. Tack vare de smarta mobilerna är de sociala 

medierna ständigt närvarande i tonåringarnas vardag. Vad som sker där blir därför ett lika 

naturligt samtalsämne för dem som att diskutera det som sker offline. Precis som Erikson 

(1993) lyfter så är det genom samtalet med sina jämnlikar som tonåringen utvecklar sin 

identitet. Han menar att ungdomsperioden är präglad av ett intensivt samspel mellan 

individer och att detta är avgörande för deras formande av det egna jaget. Giddens (1991) 

lyfter att individen i dag präglas av vad han kallar en reflexiv identitet. Detta innebär att 

individen inte föds med en fast identitet utan att denna utvecklas i samspel med andra. 

Samtliga tonåringars beskrivning av att online och offline vävts samman till en värld, samt 

deras naturliga och intensiva samtal om vad som sker online visar på att psykosociala 

processer som utvecklar identiter kan ske såväl offline som online.   
 

De två tjejerna i vår studie berättar att de pratar med sina kompisar om vad folk har gjort på 

de olika sociala medierna. De diskuterar andras aktivitet såsom inlägg, likes och 

kommentarer. De reagerar på varandras bilder och deras respons sker såväl online som 

offline: 

 

Asså, det såhär, jag har en kompis i min klass. Hon åkte till Thailand, och efter hon kom  
hem från Thailand så, man känner inte riktigt igen henne. Hon har på sig kläder som man 

aldrig hade tänkt att hon kunde ha och sånt hon inte haft innan och såna saker. Och hon 

lägger upp bilder på Instagram som hon aldrig har lagt upp innan. Jag har inte sagt 

någonting till henne, men jag och min kompis pratar om det.” 

Respondent 3 

 

När killarna beskriver hur offline och online vävs samman lyfter de att de ofta visar roliga 

videos för sina kompisar när de umgås. Telefonen används alltså som en del av den sociala 
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interaktion som pågår offline. Innehållet online diskuteras offline emellan kompisar och kan 

ibland bidra till att skapa samtalsämnen: 
 
“Ja, om det är en rolig video på Instagram eller nånting, och så visar man det.” 

Respondent 1 
 
“Om man inte kommer på något att prata om kan man ta fram och bara ‘kolla vad rolig 

den här bilden är, haha.’” 
Respondent 4 

 
Användandet av de sociala medierna frammanar reflektion hos tonåringarna vilket också är 

en central funktion i identitetsutvecklingen enligt Giddens (1991). Tonåringarna tvingas att 

fatta självständiga beslut om hur deras användning ska se ut. Detta beskriver Erikson (1999) 

som en avgörande del i identitetsutvecklingen hos unga. En av tonåringarna beskriver en 

tydlig skillnad i hur hon använder sociala medier under ett samtal beroende på vem hon 

umgås med. Hon har en idé om att det beroende på situation är mer eller mindre acceptabelt: 
 
“Alltså ibland kan vi typ bara sitta och kolla på TV, och då är det så här, då sitter man och 

snapchattar. Men annars så, inte jättemycket. Det beror också på vilka kompisar jag 

umgås med. Mina bästa kompisar nästan aldrig, då kan telefonerna ligga i så här ett helt 

annat rum. Medan typ, ja dom här lite bekanta kompisarna, om man väl skulle träffa på 

dom, då sitter man ju med telefonen typ hela tiden och bara småpratar lite.” 
Respondent 2 

 
Vidare visar tonåringarna ytterligare prov på deras reflekterande förmåga genom hur sättet 

de ser på sociala medier i relation till det sociala umgänget offline. De upplever alla mobilen 

som ett störande moment i samspelet med andra. De pekar även på att användandet 

signalerar att personen slutat lyssna och engagera sig i samtalet: 
 

“Ja alltså det vet jag ju bara själv, att om man är med någon och så tar den upp telefonen, 

man bara, okej nu slutade du lyssna, då kan jag börja prata om nånting annat.” 
Respondent 2 

 

“Vissa av mina kompisar håller på väldigt mycket med sociala medier. Och jag bara ”kan 

man inte göra något”. Och de bara ”ah, jag ska bara svara på den snappen” och då bara 

”okej”. Och så kan den snappen vara i en halvtimme så.” 
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 Respondent 3 
 

“Asså när man är ute och äter lunch med en kompis och han får en snap eller ett sms och 

han måste kolla det. Och det stör samtalet.” 

Respondent 4 

 

6.2.         Att tillfredsställa behov 

Enligt teorin om uses and gratification kan individer dra nytta av medier för att tillfredsställa 

behov. Även de sociala medierna visar sig användas för att på olika sätt tillfredsställa olika 

behov hos tonåringarna. Snapchat används för att hålla kontakten med kompisarna och få en 

inblick i vad de gör och som tidsfördriv när de har tråkigt. Det tillfredsställer alltså alla de 

fyra behov som uses and gratification teorin bygger på. Tonåringarna får information om vad 

som händer i deras sociala omgivning och om kändisars liv, de underhålls när de har tråkigt, 

får självbekräftelse samt upplever social tillhörighet genom att prata med sina vänner 

(Gripsrud, 2002). Det är framför allt funktionen att skicka meddelande direkt till utvalda 

kontakter som används, även om de ibland lägger upp en bild eller en video på MyStory:  
 

“Det är nog så, sms med en bild. Eller, typ bara skicka bilder. När man har tråkigt och inte 

har något att snacka om.” 
Respondent 4 

 
Man pratar framför allt med sina kompisar, men tonåringarna uppger även att det finns de 

som dem pratar med på Snapchat men inte har en djup relation till offline: 
 
“Alltså, jag snappar ändå med typ relativt många, man har så här streaks. Jag har ändå 

streaks med typ fyrtio pers. Jag kanske pratar i verkligheten med tio av dom.” 
Respondent 2 

 
“Det finns ju vissa på Snapchat som man snappar med men inte träffar så ofta, men jag 

känner alla som jag snappar med. Men det är ju de jag snappar med mest som jag känner 

och pratar med hela tiden.” 
Respondent 1 

 

På Instagram följer man sina kompisar och även kända personer som skådespelare och 

fotbollsspelare. Tonåringarna publicerar egna bilder men tittar även på andras bilder. Mediet 
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tillfredsställer därför framför allt behovet av information och underhållning, men även 

självbekräftelse i form av respons på det de själva lägger upp: 
 
“Jag gillar bilder, jag lägger upp bilder, och jag kollar väl på andras bilder. Jag följer 

alltifrån handbollsidoler till artister, kanske hockeyspelare och lite träning” 
Respondent 3 

 

”Jag följer fotbollsspelare, eller någon snygg kändistjej. Och då säger man typ ”kolla vilken 

snygg bild hon har lagt upp” 

Respondent 4, årskurs 8 
 

 

“ Instagram, då är det typ bara för att kolla typ vad folk gör och så bara typ titta fina 

bilder.” 
Respondent 2 

 
Facebook visar sig framför allt vara ett tidsfördriv i den här studien. De vänner tonåringarna 

har kontakt med där är personer som de har en relation till även i livet offline. Tonåringarna 

beskriver även att de kontakter de har där skiljer sig från kontakter de har på andra sociala 

medier: 
 

“Dem du har på Facebook är ju typ, det är typ enbart såna som du verkligen typ känner 

eller så, men på Snapchat har man folk som man bara vänta, vem är det här nu igen?” 
Respondent 2 

 

“Jag har ju Facebook ifall mormor skulle vilja någonting, eller farmor.” 
Respondent 3 

 

“ Det är mest gamla barndomskompisar.” 
Respondent 4 

 

I vår studie finns en tonåring som menar att han sällan besöker Facebook vilket gör att han 

har dålig uppfattning om vilken typ av kontakter han har där: 
 

“Jag är inte inne där, så att…. Jag vet inte.” 
Respondent 1 
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Det är med andra ord tydligt att Facebook inte spelar någon viktig roll i tonåringarnas liv, 

utan framför allt används som ett tidsfördriv, för att tillfredsställa behovet av underhållning. 

Det anses vara ett medie som man bara har, men inte aktivt använder sig av. Två av 

tonåringarna använder Facebooks chattfunktion för gruppkonversationer för att 

kommunicera kring sin träning inom dans respektive handboll. En tonåring beskriver också 

chatten på Instagram som en funktion hon och hennes klasskompisar använder. Detta visar 

ytterligare prov på att de sociala medierna kan fungera som en källa till social tillhörighet: 

 

” Jag dansar, så det är så här jag har ju liksom kontakt med min danspedagog via 

Facebook typ, och vi lägger ut så här i Facebookgrupper och sånt, om man behöver komma 

ihåg nåt.” 

Respondent 2 

 

” Vi har en sms-grupp för handbollen men det är väl mest för att man ska få information 

om matcher och om man inte kan komma på träningen. Och sen har vi en grupp för vår 

klass på Instagram.” 

Respondent 3 

 

Eventuellt kan Facebook användas för att hålla kontakten med äldre släktingar och gamla 

bekantskaper, men det finns andra medium som de hellre använder sig av:  
 
“Innan var jag mer inne på Facebook för att ha kontakt med mina släktingar. Fast nu så 

har  jag deras nummer så att jag kan snacka med dem och sms:a med dem.” 
Respondent 4 

 

Två av tonåringarna uppger att de använder sig av Twitter, den ena för att följa kändisar: 
 

“Det är nästan bara kändisar där. Det är därför jag inte heller är inne på där så ofta.” 
Respondent 2 

 

Hon ger här uttryck för att det är relationen med vännerna som betyder mest, något som går  

i linje med socialpsykologins teori om ungdomsåren (Angelöw, Jonsson och Stier, 2015). Den 

andra tonåringen använder sig i stället av Twitter som ett hjälpmedel för sitt spelande som 

tillfredsställer behovet av underhållning: 
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“Twitter, för gameing. Man får veta när vissa streamar och sånt. Skype om man ska spela 

med kompisar.” 
Respondent 1 

 

Tonåringarna förklarar att det är skillnad mellan de bilder som publiceras på Snapchat och 

Instagram. Trots att båda medierna visar upp en bild av människors liv så anser de att 

Instagram är mer tillrättalagt än Snapchat. Här visar tonåringarna prov på sin reflekterande 

förmåga (Baumeister, 1999):  
 
“Snapchat är lite mer för, alltså, vardag, medan Instagram är mer, lite så här svept i rosa 

papper.” 
Respondent 2 

 
“Snapchat är väl lite till för, asså man behöver inte vara så seriös. Men Instagram vill man 

försöka få en fin bild så för att man lägger ut den och alla som följer en ser den.” 
Respondent 3 

 
Alla fyra tonåringar är överens om att det bästa med sociala medier är att man kan hålla 

kontakten med sina kompisar och vara delaktiga i deras vardag. Detta gäller både för dem 

som de träffar i skolan varje dag och kompisar som bor längre bort. På så vis fungerar de 

sociala medierna som en källa till social tillhörighet. Detta är ett av de behov som teorin uses 

and gratifications lyfter som centralt (Gripsrud, 2002). Genom att ha ständig kontakt med 

sina vänner genom de sociala medierna kan dessa samtal pågå oberoende av tid och rum. Det 

är på så vis också en fråga om att kontakten på de sociala medierna är densamma som offline. 

Vilket visar prov på att psykosociala processer är av samma vikt oavsett arena. 

 

Vidare kan de sociala medierna även användas för att tillfredsställa behovet av information. 

Genom dessa kan tonåringarna hålla sig uppdaterade på vad deras kompisar gör och följa 

dem i deras vardag: 
 

“Jag är ingen sån som lägger ut bilder hela tiden utan jag kollar bara mest igenom. Vad 

som händer.” 
Respondent 1 

 

Tonåringarna reflekterar över användandet av sociala medierna som något som kan 

underlätta i relationsskapande. De ger på så vis uttryck för de sociala medierna som ett 
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verktyg i att forma social tillhörighet (Gripsrud, 2002). Även om de själva inte har någon 

erfarenhet av det så tror de att det kan vara ett bra sätt att lära känna nya människor: 
 
“Det kan också vara bra för personer som är, liksom, är rädda för att gå ut, kan träffa 

människor och lära känna någon annan. På ett liksom, annat sätt. Så de kan ändå 

kommunicera med andra människor.” 
Respondent 1 

 

“Asså, min kusin är väldigt… Hon är väldigt så via internet. Hon har ju så mycket vänner 

så det är helt sjukt. Ja, det är på alla platser i hela världen liksom.” 
Respondent 2 

 

“Asså, det är väl att man kan ha kontakt med någon som man känner på andra sidan 

jorden typ.” 
Respondent 3 

 

Dessa svar visar också på det som Erikson (1993) lyfter om ungdomsperioden som en tid för 

individen att projicera sin egen bild av sig själv på andra i strävan efter att förstå sig själv. 

Tonåringarna i studien ger här uttryck för detta genom att lyfta andra som aktuella för svaret 

på frågan om att träffa nya människor online. Det är viktigt att understryka detta som 

intressant eftersom flera av dem också senare medger att de lärt känna personer online.  
 

Uses and gratification (Gripsrud, 2002) lyfter, som tidigare nämnts, information som ett 

centralt behov som medier kan tillfredsställa. Detta är något som samtliga tonåringar ger 

uttryck för genom att beskriva hur de genom sociala medier kan ta del av andras vardag: 
 

“Jag tycker att det är positivt att jag kan se vad andra gör, om de lägger upp en bild eller 

så. Jag kan följa deras vardag. Jag har en grupp för min handboll också.” 
       

 Respondent 3  
 

“Man kan, så här, ha koll. Man kan så här se vad andra gör och vara delaktig i deras 

vardag, både kompisar och så här, typ, förebilder och kändisar och sånt man följer för att 

se hur dom, typ, lever och… Inte för att typ… Snapchat är lite mer…. Typ…. För, alltså, 

vardag, medan Instagram är mer, lite så här svept i rosa papper. Men… Jag tror det är för 

att man, man liksom har koll på varandra, liksom ser vad folk gör och…. Ja. Jag dansar, så 
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det är så här jag har ju liksom kontakt med min danspedagog via Facebook typ, och vi 

lägger ut så här i Facebookgrupper och sånt, om man behöver komma ihåg nåt.” 
       

 Respondent 2  
 

“Snapchat för att prata med kompisar, se vad dom gör.” 
       

 Respondent 1 
 

“Det är som är bra är att när det har hänt någonting så får man reda på det snabbt.” 
       

 Respondent 4  
 

Användandet av sociala medier kan alltså på olika sätt tillfredsställa de behov som uses and 

gratification (Gripsrud, 2002) beskriver. Genom dessa kan alltså tonåringarna få 

underhållning, information och social tillhörighet. Erikson (1993) lyfter den teknologiska 

utvecklingen som en faktor i identitetsskapandet hos unga. Han menar att genom att aktivt 

deltagande i utvecklingen ges individen en roll och ett sammanhang att tillhöra. 

Tonåringarna ger här alla uttryck för användandet av sociala medier som en daglig rutin och 

kan på så sätt ses som identitetsskapande enligt Eriksons (1993) beskrivning. Att förhålla sig 

till den teknologiska utvecklingen är också en del som visar på att psykosociala processer 

online är av samma värde som de som sker offline.  

 

 

6.3.         Näthat 

Alla fyra tonåringarna är överens om att de främsta och mest förekommande problemet på 

sociala medier är hat, kränkningar och elaka kommentarer. Trots att ingen dem eller någon i 

deras direkta närhet har utsatts för näthat eller kränkningar är de väl medvetna om att det 

sker och att hatet riktas främst mot offentliga personer: 

 

”Jag hade två lärare på lågstadiet som var väldigt noga med att man inte skulle mobba på 

sociala medier. Utan att det är bättre att ta saker face to face. Så man pratar ju väldigt 

mycket om det.” 

Respondent 3 
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”Ja, men alltså det är att det finns så mycket hat. Det är nog mest på typ Instagram, så 

här, kändisars kommentarsfält och sånt. För jag har, alltså jag har aldrig varit med om 

hat, jag har aldrig… Jag känner ingen kompis som har fått liksom hat till sig så över nätet, 

så det är bara kändisar och sånt.” 

Respondent 2 

 

 Tonåringarna reflekterar över varför näthatet kan uppstå och de lyfter möjligheten att vara 

anonym på internet som den främsta anledningen: 

 

“Jag tror de vågar, för då, som du säger, man behöver inte prata med personen, utan man 

kan, göra det liksom bakom en skärm, så vissa vågar mycket mer på nätet.” 

Respondent 1 

 

“Man kan skapa konton som är anonyma. Och man kan sprida hat, kränka och mobbing.” 

Respondent 3 

 

När tonåringarna möter dessa intriger och elaka kommentarer på sociala medier menar de 

samstämmigt att de inte vill bli inblandade. Trots att de är medvetna om att fel begås är de 

måna om att inte ge sig in i diskussioner de inte är del av. Inte heller för att gripa in och 

stoppa diskussioner som spårat ur, där någon blir utsatt för hat och kränkningar. De väljer 

alltså medvetet att ta avstånd från intriger och elaka kommentarer: 

 

“Om två bråkar får de bråka, det har inte alla andra med att göra.” 

      Respondent 4  

 

En tonåring ger uttryck för att detta beror på att hon inte vill få skulden för något hon inte 

gjort: 

 

“Jag vill ju inte lägga mig i, så att jag blir tillsagd för något jag inte har gjort.” 

      Respondent 3  

         

Samtliga tonåringar ger dock uttryck för tankar om att ta ställning i dessa sammanhang. De 

reflekterar över vad som är rätt och fel, men reagerar utan att handla. En tonåring beskriver 

hur hennes resonemang kan gå: 
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“Men när man ser någon kommentar som är lite så här… Då kan jag bara, men liksom, 

varför? Det är onödigt liksom, varför ska du, du behöver ju inte kommentera det där.” 

      Respondent 2 

 

En annan tonåring beskriver hur hon skulle kunna agera om hon såg något som hon ville ta 

ställning mot:  

 

”Jo, men då skulle jag kunna säga ”det där är inte okej, så gör man inte” 

Respondent 3 

 

Trots deras förmåga att reflektera över vad som är rätt och fel, och när det är fråga om hat 

och kränkningar, har de inte någon gång tagit direkt ställning. Två tonåringar förklarar att 

deras eventuella ställningstagande beror på situationen: 

 

“Det skulle bero på också, för, hur allvarligt det är. Om personen, om det bara är en person 

mot en person, det är en annan sak än om det är många fler som trackar en person. Det är 

ju en annan sak. Men självklart om det är någon som, verkligen är, liksom utstött. Av fler. 

Då hade jag ju hjälpt.” 

      Respondent 1 

 

“Samtidigt beror det på hur hett det är, för jag vill inte lägga mig i någonting som jag ser 

börjar spåra ur alldeles för mycket.”  

      Respondent 3 

 

Hur tonåringarna hanterar näthat visar på den motsättning Erikson (1993) lyfter mellan 

identitet och identitetsförvirring. Tonåringarna är väl medvetna om att kränkningar online är 

fel och de reagerar genom att i det tysta förkasta det. De tar dock inte någon ställning vilket 

är ett tecken på en viss förvirring. När de resonerar kring deras uteblivna agerande har de 

utvecklade teorier om varför de inte griper in. Detta tyder på att de har förmåga att reflektera 

över ämnet och att de gör medvetna val då de exponeras för näthat. På detta sätt kan man 

koppla deras agerande till Eriksons (1993) teori om hanteringen av motsättningen mellan 

identitet och identitetsförvirring vilket är en central punkt enligt identitetsskapandet hos 

tonåringar.  

Erikson (1993) lyfter ställningstaganden som viktiga för individens identitetsutveckling 

under ungdomsperioden. Han menar att denna period ställer krav på individens förmåga att 

självständigt fatta beslut och ta ställning. Tonåringarnas svar och resonemang kring näthat 

visar på just detta. Alltså kan användningen av sociala medier frammana individens förmåga 
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till självständiga beslut och på så sätt skapa psykosociala processer som är av samma värde 

som de som sker offline.  

 

Tonåringarnas reaktioner på näthat visar på det Giddens (1991) definierat utifrån teorin 

reflexiv identitet. Teorin beskriver hur dagens globalisering påverkar individen i den mån att 

den nu förväntas reflektera över vad som är rätt och fel. Detta är alltså något som alla 

tonåringar ger uttryck för genom att samtliga reflekterar över näthat som något 

problematiskt, något som är fel. Vidare menar dock tonåringarna att de inte vill ta ställning 

på grund av rädsla att bli indragen i intrigen. Detta står dock i kontrast till den reflexiva 

identiteten som enligt Giddens (1991) även förväntas handla självständigt utifrån given 

situation.  

 

Två av tonåringarna reflekterar över möjliga lösningar på problemet med näthat. De lyfter 

båda två programtillverkarnas ansvar i frågan: 

 

“Jag tror det kommer bli bättre, i alla fall (...) Jag tror man kommer göra systemet säkrare, 

så det inte kan bli så mycket mobbning.” 

Respondent 1 

 

“I framtiden kan man sätta så att alla fula ord man skriver suddas bort eller inte går att 

skicka.” 

Respondent 4 

 

6.4.         Bråk och intriger 

Samtliga tonåringar beskriver hur de sociala medierna på olika sätt handlar om att förhålla 

sig till andra i deras omgivning. De lyfter olika former av relationsbaserade situationer som 

uppstår och som de medvetet reflekterar över på varierande vis. Intriger på de sociala 

medierna är vanligt förekommande och tonåringarna beskriver hur dessa kan förstoras 

genom de digitala plattformarna:  

 
“ Det här med bråk hade inte blivit lika mycket. För då skulle man kanske inte våga säga en 

dum sak till någon i ansiktet. Det kan bli bråk på sociala medier. Och bråk kan växa.”” 
      Respondent 4 
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“ Men asså, den där klassgruppen, jag har lite hatkärlek till den. För i somras, då var det 

två i min klass som blev osams och det, det är ju bara de i klassen som är med. Och så var 

det vissa kompisar till dem som går i min klass som la sig i och det blev så mycket större än 

vad det hade behövt bli.” 
Respondent 3 

 
“Jag tror det var sexan eller nånting, så på Kik, så var det nånting med tre stycken som… 

Eller det var en som skrev nånting och då kom det en dålig kommentar om den. Nörd, eller 

nånting sånt. Och sen så kom en till in och så blev det bråk mellan dom tre.” 
    Respondent 1 

 
En tonåring beskriver hur hon själv resonerar kring att använda de sociala medierna för att 

skapa intriger: 
 

“Om jag är jätteförbannad så, och jag vill skriva världens elakaste text som ett påhopp till 

just den personen är det lättare att göra det online.” 
       

 Respondent 2 
       

Att sociala medier kan fungera som en katalysator för intriger är något som tonåringarna ger 

uttryck för. De beskriver hur de sociala medierna kan främja dessa genom att det är lättare 

att ge sig in i diskussioner och uttrycka sig online. Vidare förklarar de också hur de kan 

underhålla intrigerna genom att fler och fler kan bli engagerade och inblandade. Att ta del av 

dessa intriger och välja sitt eget förhållningssätt är i linje med det Baumeister (1999) 

beskriver i den andra funktionen i utvecklandet av jaget. I denna funktion beskrivs hur 

identitetsskapandet sker i samspel med andra individer, och inte i social isolering. Vidare 

beskriver Baumeister (1999) i den tredje funktionen hur individen utvecklar sitt jag genom 

att kontrollera sina handlingar. Även detta är något som är i linje med vad tonåringarna 

beskriver om sitt handlande i samband med intriger. 
 

Tonåringarna beskriver hur missförstånd lätt kan uppstå på de sociala medierna. De menar 

att dessa kan utlösa intriger: 
 

“Det är mycket med smileysar och utropstecken och sånt, och så skriver man nånting, och 

så tror dom att man är arg bara för att man inte skriver, liksom, en… Glad gubbe. Men aa, 
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jag tror det är ganska mycket, kan vara ganska mycket missförstånd, för att man bara 

liksom inte hör hur man säger nånting.” 
Respondent 1 

 

“För det är ju, det är så här, allting är ju bara, alltså det är ju bara text. Det kan ju betonas 

hur olika som helst.” 
Respondent 2 

 

“Någon har en dålig dag, och så vet man inte om det, så börjar man kalla varandra saker. 

Ja, man försöker vara rolig och så blir personen sur eftersom den inte har en bra dag. Så 

blir det missuppfattat.” 

Respondent 4 

6.5.         Kärleksrelationer 

Samtliga fyra ungdomar är överens om att sociala medier kan vara ett bra sätt att inleda en 

relation med någon, och att det i dag är att betrakta som ett helt naturligt sätt att träffa 

någon. Erikson (1993) lyfter att ungdomsperiodens kärleksrelationer präglas av många 

samtal mellan individerna, vilket tonåringarna i den här studien också ger uttryck för att de 

ägnar sig åt: 

 

“Asså, nu för tiden är det ju normalt. Det är ju så… Om man jämför för fem år sen med nu, 

för fem eller sex år sedan kanske det var så att en snygg tjej gick förbi och du ville ha 

hennes nummer eller så. Nu är det typ såhär, man går in, hittar en tjej på Instagram och 

tycker att hon är snygg, följer henne. Hon har säkert skrivit sin snapchat på hennes profil. 

Så tar man hennes Snapchat, börjar snacka med henne där. Sen efter, jag vet inte hur 

länge, så går man och träffar henne.” 

Respondent 4 

Vidare beskriver en av tonåringarna berättar att hon genom appen Yellow (en app som liknar 

dejting-appen Tinder, där användare som båda gillar varandras profiler ges möjligheten att 

lägga till varandra på Snapchat) träffat en kille som hon pratar mycket med: 

 

“Jag har själv en jag träffat på Yellow. Och jag har aldrig träffat honom innan, och jag ska 

göra det om drygt en vecka. ” 

Respondent 3 
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Hon menar att deras samtal utvecklat relationen till att bli mer än vänskap, vilket alltså 

Erikson (1993) menar är avgörande för kärleksrelationer under ungdomsperioden. De sociala 

medierna underlättar dessa samtal som därför kan likställas med de samtal som förs offline. 

Tonåringen i detta exempel beskriver hur hon kontaktats av killen hon mött på internet, efter 

att han varit med om en olycka. Även detta är ett tecken på att de sociala medierna har en lika 

viktig roll för det sociala samspelet som det samspel som pågår offline. Dessa vävs samman 

vilket tyder på att interaktionen är viktig oavsett arena: 

 

“Jag litar på honom och han måste liksom lita på mig också. För han var med om en 

hockeyolycka och han fick hjärnskakning. Och jag var en av de första som fick reda på det, 

för han skrev till mig. Så då måste det vara att han litar på mig.” 

Respondent 3 

 

De sociala medierna fungerar som ett verktyg för att bygga en relation fungerar väl på så vis 

att det är ett bra verktyg för att lära känna varandra. Här förs de samtal som Erikson (1993) 

lyfter som avgörande och de bygger relationer som blir viktiga för individen. I detta exempel 

visar tonårigen prov på att det trots alla dessa samtal och känslan av att känna den andra 

personen väl råder en viss nervositet över att träffas bortom skärmarna: 

“Jag är samtidigt lite nervös. Min kompis ska följa med. Och han har sagt vissa saker så jag 

blir såhär, jag vet inte om jag vågar.” 

Respondent 3 

 

Detta kan ses som en tecken på att precis som Erikson (1993) lyfter är samtalet det viktigaste 

i kärleksrelationen under ungdomsperioden. Att inleda fysiskt intima relationer är individen 

ännu inte redo för, vilket tonåringen i det här exemplet ger uttryck för.  

Samtliga tonåringar i den här studien belyser de risker som finns med användningen av de 

sociala medierna. Att de är medvetna och kan reflektera över dessa visar prov på deras 

reflekterande förmåga vilket enligt Baumeister (1999) är en av de funktioner som formar 

identiteten hos individen. Att vara medveten om riskerna men ändå ta dem visar prov på det 

som Erikson (1993) lyfter som viktigt i ungdomsperiodens utveckling av identiteten. Han 

menar att de självständiga valen, oberoende av andra, är viktiga för individens utvecklande 
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av det egna jaget. Vidare menar Erikson (1993) att ungdomsperioden bör kantas av 

risktagande och att detta är utvecklande för individen. Dessa exempel visar på detta: 

 

“Man kan egentligen inte kan vara hundra procent på att den personen, som liksom är på 

profilbilden är… Att den är rätt (...) Det finns så många som skriver att dom är femton, men 

är trettio egentligen.” 

Respondent 1 

 

“Jag tror inte jag skulle våga det. För det känns lite risky, för man vet ju aldrig riktigt 

säkert om det faktisk är den människan, liksom, som den säger att den är. Så därför blir 

det… Jag tycker inte det är fel, men jag personligen skulle nog aldrig kunna göra det på det 

sättet, speciellt inte så här lära känna folk och börja dejta folk. Det känns väldigt så här…. 

Det känns lite risky.” 

Respondent 2 

 

“Det kan ju finnas de som har en bild på någon i min ålder men som visar sig vara en man i 

sextioårsåldern. Så sånt är jag ju väldigt noga med.”  

Respondent 3 

 

“Jag vill ju veta vem du är. Du kanske inte heter det du säger att du heter, du kanske inte 

ser ut så.” 

Respondent 4 

De sociala medierna frammanar alltså både krav på individens reflekterande förmåga, 

självständighet och riskbedömande vilket kan liknas vid situationer offline som kräver 

samma ansträngning hos tonåringen. På så vis kan de sociala medierna framkalla likvärdiga 

psykosociala processer som de som framkallas offline.  

 

6.6.       Vänskapsrelationer 

De sociala mediernas främsta funktion har i denna studie visat sig vara att upprätthålla, 

underhålla och skapa kontakt. Det sociala samspelet är det allra viktigaste i dessa medier 

vilket enligt Giddens (1991) är avgörande för utvecklandet av en individs indentitet. De alla 
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kontaktmöjligheter som uppstår genom de sociala medierna ställer även krav på individens 

reflekterande förmåga (Baumeister, 1999) och de tvingas ta självständiga beslut i hur dessa 

kontakter ska se ut (Erikson, 1993):  

 

”Vänner på Facebook, det är inte någonting som man, alltså, håller koll på. För att dom du 

har på Facebook är ju typ enbart såna som du verkligen typ känner eller så här jamen, det 

är ju hon, hon är kompis med henne. Men på Snapchat har man folk som man bara vänta, 

vem är det här nu igen? Och så bara, just det, det var ju den från den gången, den 

personens kompis, liksom, det är ju mycket mer långsökt. Samma sak på Instagram” 

Respondent 2 

 

Att oberoende av andra, framför allt vuxna, fatta beslut och inleda handlingar menar Erikson 

(1993) är av stor vikt för identitetsutvecklandet under ungdomsperioden. Han menar att den 

unge individen nu är nyfiken på att sammanfoga tidigare livsinsikter med de nya som denna 

period framkallar (Erikson, 1993). Här beskriver en tonåring hur hon medvetet väljer att inte 

vara lika aktiv på Facebook, på grund av hennes föräldrars närvaro: 
 

“För det är lite mer typ privat på Facebook, för så här mina föräldrar använder Facebook, 

då blir jag ju taggad i foton för dom, dom ser vad jag gör.” 
Respondent 2 

 

Detta exempel visar också prov på att de sociala medierna framkallar samma sociala 

processer som händelser offline. Erikson (1993) menar att avståndstagandet från de vuxna, 

vilket sker såväl online som offline, är av stor vikt under utvecklingen av identiteten. På detta 

vis kan de psykosociala processerna vara av samma värde för identitetsskapandet hos unga 

oavsett arena.  
 
Enligt Giddens (1991) är det genom interaktion med andra människor som individen skapar 

sig en identitet. Hur de unga förhåller sig till den teknologiska utvecklingen och genom den 

finner sammanhang är en förutsättning för identitetsskapandet under ungdomsperioden 

(Erikson, 1993). Samtliga tonåringar i denna studie ger uttryck för ett reflketerande över 

vänskapsrelationer på internet vilket också är ett tecken på Baumeisters (1999) teori om 

reflektion skapar identitet hos unga är genom detta. En tonåringa reflekterar över vänner på 

internet: 
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“Det är klart man vill ju ha många följare på Instagram för att då får du mer likes och 

blablabla. Du vill ha många, så här, vänner på Snapchat, för då är det mer, fler som ser 

dina MyStories och allt sånt. Samma sak på Facebook, allt det här med att det är fler som 

ser det. Men det finns ju typ ingen… Asså med dom människorna jag typ inte känner på typ 

Instagram och Snapchat, alltså om de typ ser min MyStory eller gillar en bild, det blir ju 

inte samma sak som någon man känner, för det blir bara som en i mängden.” 
Respondent 2 

 

De andra tonåringarna menar att de inte spelar någon större roll för dem hur många 

kontakter de har men de beskriver att de känner till många andra som tycker det är av stor 

vikt. De är överens om att många vänner på sociala medier inte är detsamma som många 

vänner i verkligheten och upplever att det finns personer i deras omgivning som vill ha 

många följare “bara för att”. Dessa resonemang visar prov på att tonåringar som grupp har 

vissa normer som avgör vad som är rätt och fel. Detta lyfter Erikson (1993) som en viktig del 

av ungdomsperioden och framför allt är det viktigt att förhålla sig till dessa utan att sticka ut. 

Detta syns tydligt i dessa resonemang av tonåringarna: 
 

“Jag bli såhär, hälften av dem hon snappar med har hon aldrig träffat, hon har väl aldrig 

sagt hej till dem.” 
Respondent 3 

 
“Det är många som, liksom… Säger till andra följ mig, och så, för dom vill ha många 

följare. Jag tycker inte det betyder så mycket, hur många följare man har, utan det är väl 

bara dom man känner. Och dom man umgås med.” 
Respondent 1 

 

Genom dessa exempel visar även tonåringarna återigen prov på att de sociala medierna 

frammanar förhållningssätt till verkligheten precis på samma sätt som händelser offline. 

 

6.7.         Att skapa berättelsen om sig själv 

Det är på de sociala medierna som tonåringarna till stor del skapar det som Giddens (1991) 

kallar för historien om sig själv. De ges en chans att börja från en tom duk och sedan måla 

upp den bild som passar just idag, för att sedan kunna ändra den nästa dag: 
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“Det kan variera. Beroende på såhär, humör, hur… Vad som har hänt under dagen, vad 

som kommer hända, om jag… Nej men alltså det beror helt på vilket humör jag har. “ 
Respondent 2 

 

“Jag vill ju att alla ska få samma uppfattning. Men sen beror det ju lite på vilket humör 

man är på den dagen, såklart.” 
Respondent 3 

 

Sociala medier är en utmärkt plattform för att pröva olika roller på olika publiker (Goffman, 

2014). Varje text och bild som publiceras kan ses som ett framträdande, och publikens 

respons blir lätt att mäta i de kommentarer och likes som aktören får. Dessutom är det lätt att 

välja vilka delar från de bakre regionerna som ska visas upp på de främre regionerna: 
 

“Några bilder vill jag se lite rik ut. Det är väl det. Några bilder vill man se lite tuff ut, lite 

farlig (...) Folk ska veta vem jag är.” 
Respondent 4 

 
En av tonåringarna betonar hur viktigt det är för henne att vara äkta, och visa upp den hon 

verkligen är: 
 
“Jag vill ju inte bli sedd som något dåligt. Man vill ju bli sedd som något bra (...) Jag vill 

vara så äkta som möjligt.” 
Respondent 3 

 

En annan av dem instämmer i detta, men berättar även hur sociala medier ger henne en 

chans att prova nya roller. Genom att överdriva och justera sin egen personlighet i samtal 

med andra kan hon för en stund vara någon annan: 
 

“Det beror nog lite på situationen. Pratar jag med mina kompisar, då är det klart att jag är 

ärlig, men som om det är en människa man inte känner, då kan man ju liksom överdriva 

sanningen lite för att det ska, för att det är kul liksom.” 
Respondent 2 

 
En av tonåringarna avviker från dem andra genom att mena att han interagerar mer med 

andra personer offline än online. Hans historia om sig själv skapas alltså i första hand offline, 

även om hans frånvaro online spelar in i andras bild av honom: 
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“Jag är mer kommunikativ IRL än vad jag är på sociala medier. Jag pratar mycket mer 

IRL än vad jag gör online.” 
Respondent 1 

 
En tonåring ger uttryck för att hon upplever att hon blir mer modig online än offline. Hon 

beskriver alltså att det finns personer som hon kan vara öppen med online men inte ens hälsa 

på offline:  
 
“Jag är mycket modigare online. Det finns ju liksom folk som jag snappar med som jag 

aldrig någonsin pratar med. Alltså, verkligen aldrig, och vi har pratat så mycket, så här 

via Snapchat. Men så fort vi typ ser varandra i skolan så bara så här nej, jag känner inte 

dig.” 
       

 Respondent 2 
 
Hennes upplevelse skiljer sig från de andra tonåringarna som menar att andra blir mer 

modiga online: 
 
“Man tänker ”den här personen, killen, kommer inte se mig igen så jag kan säga vad jag vill 

till honom. Det är många som resonerar så.”  
       

 Respondent 4 
 

“Jag tror de vågar, för då, som du säger, man behöver inte prata med personen, utan man 

kan, göra det liksom bakom en skärm, så… Man… Vissa vågar mycket mer på nätet.” 
       

 Respondent 1 
 

En av tonåringarna menar att hon inte gör någon skillnad på hurdan hon är online och 

offline: 
 

“Jag är samma överallt. Eller jag försöker det i alla fall, för jag känner att jag inte vill att 

någon ska få en uppfattning om att jag kanske är ” 
       

 Respondent 3  
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Att vara modigare online och därmed anta en annan roll än den man har offline är i likhet 

med Goffmans (2004) dramaturgi. Teorin beskriver individens utveckling av den egna 

identiteten som en teaterföreställning där olika roller testas. Respondent 2 ger uttryck för hur 

hon genom sociala medier ges möjligheten att testa olika roller. Detta kan i förlängningen 

alltså ha en inverkan på hennes identitetsskapande. Tonåringarnas reflektion över hur andra 

blir modigare online visar på deras reflexiva medvetande som enligt Baumeister (1999) är en 

viktig funktion i utvecklandet av jaguppfattningen. 
 
En tonåring ger uttryck för att han upplever sig modigare online i relation till det motsatta 

könet: 
 

“Det är ju pinsamt om man säger något fel. Då blir man ju röd, blå, grön, alla färger men 

det slipper man där.” 
       

 Respondent 4  
 
Intresset för kärleksrelationer ökar under tonårsperioden och det har en inverkan på 

utvecklingen av den egna identiteten (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). Att vara modigare 

online är även i linje med Goffmans rollteori (2004). Detta genom att tonåringen kan 

använda de sociala medierna för att presentera en bild av sig själv som denne inte är modig 

nog att visa offline. På så vis testar tonåringen en roll online som hen beroende på respons 

kan utveckla eller lägga åt sidan.  

 

6.8.       Omgivningens respons på den egna identiteten 

Tonåringarnas inställning till respons i form av likes och kommentarer varierar. En tonåring 

beskriver hur hon resonerar kring likes: 
 
“Jag var mer fokuserad på det innan, då var det så här, får jag inte så många likes och 

uppåt, då tar jag bort bilden. Nu är det lite mer så här, klart, jag har ju lite koll så här, 

amen varför fick jag inte, jag fick ju mer likes på den bilden än vad jag fick på den bilden, 

varför typ? Men jag bryr mig inte lika mycket längre. Men så tror jag också för att, likesen 

typ, ökar ju med tiden eftersom att… Om jag tyckte liksom femtio likes var mycket förut, 

alltså femtio likes nu tycker jag typ är ingenting. Så det blir ju liksom, desto mer följare 

man får, desto mer likes förväntar du dig själv att få.” 
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 Respondent 2  
 
Hennes åsikt om responsen på sociala medier har alltså förändrats över tid. Men trots att hon 

beskriver att hon inte värderar responsen högt driver hon ett resonemang kring vad som är 

många likes och inte, vilket tyder på att responsen är av betydelse för henne. Detta gör även 

en av den andra tonåringar. Genom hennes idé om vad många likes är ger även hon uttryck 

för att responsen är viktig: 
 
“Över 30 likes, är många likes. Men jag tänker jag får de likes jag får, och jag får de 

kommentarer jag får.” 
Respondent 3 

 
En av de andra tonåringarna ger uttryck för att responsen är viktig för honom: 
 

“Ja det finns ju sådana som har 200-500 gillningar och typ 100 kommentarer. De skiter ju i 

om jag gillar eller kommenterar. Jag får ju typ 50 gillningar, och två kommentarer. Men 

typ de som har mycket de bryr sig inte om personer gillar eller kommenterar. Men de som 

har mindre, de bryr sig. De vill ju ha mer.” 
       

 Respondent 4  
 

Att vilja ha respons på sina inlägg på sociala medier är linje med uses and gratification som 

beskriver mediers förmåga att tillfredsställa användarnas bekräftelsebehov. Därför kan 

tonåringarnas användande av sociala medier tillfredsställa dessa behov. Vidare blir detta ett 

tydligt exempel på Giddens (1991) teori om den reflexiva identiteten. I relation till den 

respons de får i form av likes och kommentarer utvecklas tonåringarnas identitet. De lär sig 

vilken typ av beteende som får vilken typ av respons, och utifrån det skapar de en berättelse 

om sig själv som de vill visa upp för världen. Även Erikson (1993) lyfter att responsen från 

individens jämlikar är under ungdomsperioden avgörande. Det är viktigt att bli bekräftad och 

sedd för att kunna forma sin identitet därefter. Det är på så vis också tydligt att användandet 

av sociala medier kan tillfredsställa behovet av respons och genom detta vara lika viktigt som 

responsen offline.  
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6.9.      Vuxna och sociala medier 

“Sen är det ju så att lärarna lär sig också när de pratar med oss. För vi blir ju liksom ”då 

gör man så och inte så.” 
       

 Respondent 3 
 

“Även om typ, mamma liksom amen det är Instagram, och inte Snapchat jättemycket men 

hon har ändå Snapchat, hon förstår ju liksom inte och även om hon säger amen det var 

likadant när jag var liten, man bara nej det var det inte för du hade liksom inte Instagram 

när du var femton. Det blir… Mina kompisar förstår ju bättre för att dom är med om exakt 

samma sak, liksom.” 
       

 Respondent 2  
 

Tonåringarna beskriver här klyftan mellan dem och de vuxna gällande sociala medier. Båda 

menar att de vuxna inte har samma förståelse för de sociala medierna som de själva, trots att 

de använder dem. Respondent 3 ger uttryck för att finns en möjlighet för de vuxna att lära sig 

av den yngre generationen. I detta finns paralleller till Baumeisters (1999) teori om de tre 

olika funktionernas inverkan på jaguppfattning. Att tonåringarna få chansen att lära den 

äldre generationen är givande för jaguppfattningens i två steg. Dels får tonåringen möjlighet 

att hävda sin grupptillhörighet, alltså gruppen tonåringar. Dessutom ges denne möjlighet att 

kontrollera sin omvärld med hjälp av sin kunskap.  

 

Erikson (1993) menar att under ungdomsperioden är det viktigt för individen att också 

bekräftas av sin vuxna omgivning. Det är viktigt att låta individen få vara kunnig och lära den 

äldre generationen sådant denne har kunskap om (Erikson, 1993). De sociala medierna har 

här visat prov på att användningen av dem kan leda till en kunskap som stärker tonåringen. 

Att få chans att dela med sig av sin kunskap om detta kan således vara utvecklande för 

individen. På så vis går det även att se att de sociala medierna framkallar situationer som kan 

likställas vid sådana offline, där den unge individen kan lära den äldre generationen något.  

 

6.10.      Sociala medier som ett psykosocialt moratorium 

Erikson (1993) lyfter det psykosociala moratoriumet som en viktig aspekt av 

ungdomsperioden. Alltså en tid som kan betraktas som ett dröjsmål där individen ges 



46 

 

möjligheten att testa sig fram på olika sätt för att hitta sin identitet. Exempel i denna studie 

har lyft just dessa rollprövningar som användandet av de sociala medierna kan ge upphov till.  

 

Alltså kan de sociala medierna ses som ett psykosocialt moratorium vilket är avgörande för 

tonåringens identitetsskapande. Detta visar också prov på att användandet av de sociala 

medierna medför processer som kan liknas vid sådana som sker offline.   
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 Slutdiskussion 

Det här kapitlet utgår från tonåringars identitetsskapande på sociala medier. Vår 

slutdiskussion har ett fokus på hur användandet av de sociala medierna på så vis kan ha ett 

djupare värde för tonåringar. Diskussionen lyfter olika situationer som uppstår på de sociala 

medierna och som har en inverkan på tonåringarnas formande av det egna jaget. Den lyfter 

även hur dessa kan liknas vid situationer som uppstår offline och därmed ha samma värde 

som dessa. 

  

Vår studie ämnar bidra med kunskap om hur sociala medier kan tillfredsställa olika behov 

hos tonåringar och mer specifikt hur de kan fungera som som en plattform för 

identitetsskapande. Studien syftar också till att undersöka om psykosociala processer online 

kan liknas vid processer som sker offline.  

 

Resultatet av vår studie visar att tonåringarna genom de sociala medierna tillfredsställer 

olika behov. Behovet av information tillfredsställs genom att ta del av bilder och inlägg 

publicerade av såväl nära vänner och bekanta som kändisar. Att delta i diskussioner om dessa 

skapar social tillhörighet vilket också är ett behov. Den sociala tillhörigheten vävs samman 

med behovet av självbekräftelse som tillfredsställs genom omgivningens respons på de egna 

inläggen. Att följa flödet är till stor del en form av tidsfördriv och tillfredställer behovet av 

underhållning. Vår studie visar alltså att uses and gratification sin ålder till trots är möjlig att 

applicera på nutida fenomen. Vi är dock medvetna om att den här teorin, precis som många 

andra, har sina brister. Den tenderar att se på individen som en isolerad varelse oberoende av 

omkringliggande faktorer. Detta har vi i vår studie undvikit genom att studera individen ur 

ett socialpsykologiskt perspektiv som placerar individen i ett större sammanhang. 

 

Denna studie visar även att det på olika sätt går att se användandet av sociala medierna som 

identitetsskapande för tonåringar. En iakttagelse som fungerar som en bra utgångspunkt i 

studien är den som påvisar hur tonåringarna betraktar offline och online som en och samma 

värld. Detta är i likhet med vad de respondenter Eek- Karlsson (2015) och Abiala och 

Hernwall (2013) intervjuat uppger. Som tonåring i dagens samhälle värderar man händelser 

offline och online lika högt.  
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Att de olika världarna flyter samman är också något som går att se i tonåringarnas relationer. 

Här visar det sig att det inte är ovanligt att en interaktion som påbörjas online fortsätter 

offline, och vice versa. Man ser de sociala medierna som en verktyg som underlättar i 

kommunikationen kompisar emellan. Genom dessa håller man daglig kontakt och trots att 

det fysiska och geografiska avståndet ibland ökar fortsätter deras umgänge genom internet. 

Alltså kan individerna genom de sociala medierna utveckla sitt sociala umgänge. Möjligheten 

till att ha oändlig kontakt med sina kompisar, att kunna inleda nya relationer och återuppta 

gamla samt inblicken i varandras vardag innebär att tonåringarna ständigt måste förhålla sig 

till sin omgivning. Att förhålla sig och samspela med sin omgivning är enligt teorier om 

identitetsskapande avgörande i formandet av det egna jaget (Baumeister, 1999; Giddens, 

1991; Goffman, 2014).  På så vis visar vår studies resultat att de sociala medierna kan fungera 

som identitetsskapande för tonåringarna. Förhållandet och samspelet mellan individen som 

tidigare till störst del ägt rum offline har nu utvecklats till att även ske online. Det är alltså 

samma processer i identitetsskapandet hos tonåringar som tidigare, detta sker dock på fler 

arenor än tidigare. Även detta visar på den utsuddade gränsen mellan online och offline som 

lyfts i tidigare forskning (Abiala och Hernwall, 2012; Eek-Karlsson,2015).  

 

Trots att tonåringarna uppger att offline och online vävts samman till en värld ger de uttryck 

för en tvekan inför att inleda kärleksrelationer online. De har en hög medvetenhet om 

riskerna med att bygga relationer på internet. I likhet med tidigare generationer är detta en 

generation som vuxit upp med varningar om farliga personer med dolda agendor såsom 

pedofiler och så kallade fula gubbar. En tonåring beskriver hur hennes föräldrars 

förmaningar om riskerna på internet gör henne upprörd. Hon menar att föräldrarna inte har 

någon inblick i de sociala medierna och att de utgår från att tonåringarna inte skulle förstå 

riskerna. Vår studie visar alltså prov på den klyfta som Eek-Karlsson (2015) lyfter där de 

äldre saknar förståelse för de yngres användande av sociala medier. På så vis kan även den 

här studien visa på att de vuxna har mycket att lära av de yngre om de lyssnar till dessa. 

Precis som tonåringarna lyfter saknar de inte kunskap i detta avseende, utan det är snarare 

de vuxna som gör det. Genom att lyssna till tonåringarna skulle de vuxna kunna lära sig om 

de sociala medierna och därmed utvecklas tillsammans med sina tonåringar.   

 

Tonåringarna i vår studie lyfter denna klyfta mellan dem och de vuxna även i andra 

sammanhang. En tonåring beskriver hur de vuxnas avsaknad av förståelse för de sociala 

medierna och de ungas kunskap om dessa påverkar undervisningen i skolan. Hon berättar att 

hon och hennes klasskompisar får dela med sig av sin kunskap om sociala medier till sin 
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lärare i samhällsvetenskap för att öka dennes förståelse för medierna. Detta visar alltså på det 

förändrade synsättet som Eek-Karlsson (2015) lyfter som avgörande för de vuxnas förståelse 

för tonåringarna.  

 

Studien pekar alltså på att tonåringarna i viss utsträckning kan påverka sin omgivning med 

hjälp av sin kunskap om sociala medier. Detta är en av de avgörande funktioner för 

individens utveckling av jaget som Baumeister (1999). Alltså kan denna studies resultat peka 

på ett samband mellan användandet av sociala medier och tonåringars identitetsskapande.  

 

I vår studie ger tonåringarna uttryck för att forma det egna jaget genom att betrakta de 

sociala medierna som en möjlighet att testa sig fram. Trots att Goffmans rollteori (Goffman, 

2014) skapades långt innan sociala medier fanns, så är det ett näst intill exemplariskt 

exempel på det hans teori grundar sig i. De sociala medierna kan genom användarens makt 

över vad som publiceras och vem som har tillgång till innehållet betraktas som en scen. En 

scen där användaren, i likhet med en skådespelare, ges möjlighet att själv kontrollera det 

innehåll som omgivningen får ta del av. På så vis ges möjligheten att pröva olika roller vilket 

är precis vad tonåringarna beskriver att de gör genom de sociala medierna. Både Respondent 

4 och Respondent 2 ger klockrena beskrivningar av hur de genom sociala medier vill pröva 

olika egenskaper. Respondent 4 beskriver hur han publicerar bilder på Instagram som ska 

signalera egenskaper han vill vara känd för. Respondent 2 beskriver hur hon prövar olika 

roller genom att, i konversationer med personer hon inte känner särskilt väl, överdriva vissa 

personlighetsdrag.  

 

Vidare menar Goffman (2014) att den roll som individen prövar också påverkas av 

omgivningens respons. Även detta går att koppla till de sociala medierna som präglas av den 

direkta responsen på publicerade inlägg. Den direkta responsen består av kommentarer eller 

likes, eller avsaknaden av dessa, vilket även det kan ses som en form av respons. Responsen 

påverkar individen i sitt prövande av olika roller enligt Goffman (2014). Även detta är något 

som den här studien pekar på genom tonåringarnas beskrivningar av hur de reflekterar kring 

respons på sociala medier. Tonåringarna i vår studie visar prov på att ha en förmåga att 

analysera vad som kommer att vara mer eller mindre framgångsrikt bland deras följare eller 

kontakter, och kan göra medvetna val utifrån detta. Trots att flera av tonåringarna uppger att 

de inte är beroende av att få respons på sina inlägg har de utvecklade idéer om vad som är 

många likes och kommentarer. Detta visar prov på att responsen ändå har en central roll i 

deras användande vilket alltså kan kopplas till Goffmans rollteori (2014).  



50 

 

 

Resultatet av den här studien pekar på att tonåringarnas empatiska förmåga påverkas av de 

sociala medierna. Trots att samtliga tonåringar är väl förtrogna med näthat och nätmobbing 

uppger ingen att de tagit ställning i en situation då detta problem uppstått. Tonåringarnas 

oengagmang i de utsatta är i likhet med vad Abraham, Ferraro & Pocheptsova (2012) 

konstaterar i sin studie. Studien pekar på att användandet av smarta mobiler påverkar 

individens förmåga att känna för andra eftersom denne blir så upptagen av sin egen sociala 

värld i telefonen. Vår studie pekar på liknande resultat men visar dessutom att siutationer 

som ställer krav på individens empatiska förmåga även sker online. Inte heller här är man 

villig att gripa in för att ta ställning eller stå upp för någon som är utsatt för svårigheter.  

Tonåringarnas ambivalenta inställning till att agera mot näthat överensstämmer med den 

balansgång mellan rättigheter och skyldigheter på nätet som tidigare forskning visat (Eek-

Karlsson, 2015). Studien visar att användandet av nätbaserade medier ställer högre krav på 

tonåringarnas förmåga att kunna balansera ansvar, både för dem själva och andra. Vidare 

menar Eek-Karlsson (2015) att detta är en känslig fråga för unga, och hur de förhåller sig till 

frågan om ansvar för sig själva och andra påverkar utvecklingen av deras identitet. Detta 

betyder alltså att vår studie även på detta sätt visar att användandet av de sociala medierna 

har inverkan på tonåringars identitetsskapande. 

 

Samtliga tonåringar i denna studie ger uttryck för en viss typ av ambivalens. De beskriver 

näthat och kränkningar på sociala medier som något de är väl förtrogna med och som de 

anser vara fel, men trots detta inte agerar mot. De har goda kunskaper om de risker som 

finns i att inleda relationer online, men är trots det öppna för kärleksrelationer som 

utvecklats på internet. Den här ambivalensen inför de sociala medierna går att koppla till det 

Giddens (1991) beskriver som historien om oss själva. Han menar att individen i dag inte föds 

med en färdig identitet. I stället förväntas individen forma sin egen identitet vilket är 

kravfyllt i en värld präglad av globalisering där traditioner att förlita sig på saknas. 

Tonåringarnas ambivalens inför de sociala medierna och hur de resonerar kring denna kan 

därför ses som ett försök att forma sin identitet utan givna ramar. De tar sig alltså an 

utmaningen att på egen hand bygga sin egen identitet från grunden. Detta kan stundtals 

uppleva som en frihet, eftersom de sociala medierna möjliggör att pröva sig fram. Men i 

andra sammanhang kan det vara en börda, till exempel då de exponeras för näthat, då de vet 

hur de ska agera men trots det håller sig passiva.  
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Psykisk ohälsa har tidigare lyfts i forskningen som en effekt av användandet av de sociala 

medierna (Denti et. al, 2011; Thomée, 2012). Vår studies resultat pekar inte på detta 

samband då ingen av tonåringarna spontant gav uttryck för den typen av problematik. Vid 

frågor om detta var det ingen av dem som beskrev att det fanns baksidor av användandet som 

påverkade deras mentala hälsa. Vårt resultat skiljer sig alltså från vad tidigare forskning 

pekat på vad gäller detta. Enligt Erikson (1988) upplever unga som lever i en teknologisk 

utveckling, där de själva har en aktiv roll, ungdomsperioden som positiv och spännande. 

Detta kan vara anledningen till att tonåringarna i den här studien inte givit uttryck för 

psykisk ohälsa. 

 

Att användandet av de sociala medierna är en förlängning av det sociala samspelet offline 

pekar den här studien på i många fall. Den visar att det sociala samspelet online är detsamma 

som det offline och att händelser och kontakter där värderas lika högt. Användandet ger 

också fler möjligheter för den unga att ta självständiga beslut obereoende av andra, finna 

tillhörighet genom att förhålla sig till den teknologiska utvecklingen, bedöma risker och ta 

dem samt att projicera bilden av sig själv på andra vilket visar på att de kan fungera som 

identitetsutvecklande för den unga individen.  

 

Vidare visar även studien på det Erikson (1988) kallar psykosocialt moratorium, alltså att 

användandet av sociala medier kan ses som ett dröjsmål mellan barndom och det vuxna livet. 

Detta genom att omgivningen accepterar tonåringarnas användande av sociala medier. De 

använder dessa för att testa sin identitet vilket, om det medges från omgivningen, också 

utvecklar identiteten. På dessa sätt kan även användandet av sociala medierna frammana 

samma psykosociala processer som livet offline. 

 

Vår studie visar att användandet av sociala medier på olika sätt har en inverkan på 

tonåringars vardagliga liv. Resultatet pekar på att dessa medier påverkar individen på en rad 

olika sätt som rör både individens identitet, dennes olika behov samt dennes relationer till 

omvärlden. Studien visar också att användandet av sociala medier har ett lika stort värde för 

de ungas liv som de sammanhang de möter offline.  
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7.1. Vidare studier 

På samma sätt som vi dragit nytta av andras forskning hoppas vi att kommande studier ska 

ha nytta av vår studie. Baserat på de principer om indentitetsskapande som vi utvecklat finns 

vidare möjligheter att genom ytterligare studier bidra med en djupare och bredare kunskap 

och förståelse för hur användningen av sociala medier kan inverka på individen. Som redan 

nämnts finns ett värde av kontinuerliga studier av användandet av sociala medier eftersom 

detta är ett område som är under ständig utveckling. En studie med de teoretiska ramverk 

och de metoder som denna studie bygger på skulle kunna ge ett annat resultat vid ett senare 

tillfälle. Detta eftersom det ständigt tillkommer nya sociala medier som tillfredsställer 

liknande behov hos individen. De medier som tonåringar i dag betraktar som en självklar del 

av sin vardag kan ha försvunnit eller bytts ut inom ett år, även om de grundläggande behoven 

som tillfredsställs av sociala medier är desamma. Baserat på den tidigare forskning och de 

teorier som presenteras här skulle studien således gå att genomföra i en ny kontext. 

Resultatet av en sådan studie skulle därefter kunna jämföras med denna studies resultat. 

 

Gällande jämförande studier finns det även stora möjligheter att utveckla och fördjupa 

studien genom att ta in faktorer så som kön och ålder. Vi har valt att inte göra en jämförande 

studie, men det vore av intresse att se vilka mönster som uppstår vid en sådan. Det finns även 

ett värde i att jämföra två skolor med varandra, förslagsvis inom två olika socioekonomiska 

områden. 

 

Under vår studie har vi vid flera tillfällen reflekterat över hur de äldre generationerna beter 

sig på sociala medier. Hur förhåller de sig till en arena som kom in såpass sent i deras liv, 

men som de ändå förväntas vara helt bekväma med? Till skillnad från sina barn så har de inte 

vuxit upp med denna ständiga uppkoppling och nåbarhet, utan fått vänja sig vid det senare. 

Även om större delen av identiteten skapas och formas under ungdomstiden så är det ingen 

process som stannar upp, den fortsätter hela livet. På vilket sätt har sociala medier påverkat 

deras identitetsutveckling? Och hur ser det ut för den mellanliggande generationen, födda på 

80- och 90- talet? Hur påverkades deras identitetsskapande av sociala mediers intåg mitt 

under deras ungdomsår? Med en blandning av teorier ifrån MKV och socialpsykologin tror vi 

att det finns stora möjligheter till vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Vilka sociala medier använder du?  

2. Hur ofta är du inne på dessa sidor?  

3. Har du alltid använt dessa eller har detta förändrats över åren?  

4. Hur använder du de olika sajterna?  

5. Vad är det som är bra med sociala medier? Dåligt?  

6. Hur ofta pratar du med någon genom sociala medier? 

7. Vilka pratar du med online?  

8. Skiljer det sig ifrån vilka du pratar med offline? 

9. Pratar man om olika saker online och offline?  

10. Använder du olika sociala medier för olika personer? Varför? 

11. Vad betyder sociala medier för dig? Påverkar de livet offline?  

12. Vad tror du skulle hända om du inte använde dig av sociala medier?  

13. Finns det skillnader mellan online och offline? Vilka i sådana fall? 

14. Finns det likheter mellan online och offline? Vilka i sådana fall?  

15. Vad är “många vänner” för dig? 

16. Hur mäter man/du det? 

17. Är det viktigt att ha många vänner?  

18. Har du vänner som du bara umgås med online? 

19. Skiljer sig det umgänget från det i ditt offline-liv? 

20. Har du lärt känna folk via nätet? Hur? 

21. I så fall, träffar du dem även offline?  

22. Hur tänker du kring att hitta vänner via nätet? Kanske till och med kärleksrelationer? 

Varför då? 

23. Är det lättare/svårare att prata om svåra saker med dem du känner/inte känner?  

24. Är det viktigt att hålla kontakt med sina offline-kompisar online?  

25. Kan du berätta vad som helst om dig själv på nätet? 

26. Vågar du visa upp andra sidor av dig själv online som du inte gör offline?  

27. Blir du modigare online?  

28. Är det viktigt att vara trovärdig online?  

29. Tänker du dig för innan du publicerar något på nätet?  

30. Hur vill du visa dig själv? Foton? Symboler?  

31. Har du någon gång blivit utsatt för att någon använt sig av det du publicerat på ett 

negativt sätt? I så fall, vad gjorde du då?  

32. Kommenterar ni varandras bilder/publiceringar? Hur då?  
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33. Är det skillnad på hur man är mot varandra online och offline?  

34. Är det samma ”regler” som gäller?   

35. Är ditt beteende online annorlunda beroende på om du känner personen eller inte? 

Hur? 

Gäller samma sak offline? 

36. Om du ser att någon skrivit en elak kommentar någonstans, vad gör du? Hur? Varför? 

37. Är det lättare att det blir missförstånd när man pratar med varandra online?  

38. Pratar ni med varandra om vad som händer online lika mycket som vad som händer 

offline? 

39. Hur ser dina föräldrar på att du använder sociala medier? Påpekar de något om ditt 

användande? 

40. Är det svårt att prata med dem om sociala medier? 

41. Hur ser du på dina föräldrar och sociala medier? 

42. Har de tillgång till dina sociala medier? Kan de följa dig? 

43. Använder du och dina vänner sociala medier när ni umgås? Vad gör ni då? 

44. På vilket sätt påverkar det umgänget? Tycker du att sociala medier stör när ni umgås? 

45. Finns det skillnader mellan när du umgås med dina vänner och med din familj? 

46. Finns det de i din närhet som inte använder sociala medier? Hur ser du på det? 

47. Upplever du att du måste vara uppkopplad och nåbar hela tiden? 

48. Känner du press? 

49. Känner du att det påverkar dig i hur du mår? 

50. Hur tror du att det kommer att se ut i framtiden? Vilken roll har de sociala medierna 

då? 

51. Hur viktigt är det med “likes”? 

52. Vad är många likes? 

53. Tänker du på att du vill få “likes” när du uppdaterar dina sociala medier? 

54. Hur viktigt är det att dina inlägg blir kommenterade? 

55. Vad för kommentarer betyder mest för dig? 

56. Tänker du på att du vill ha kommentarer när du uppdaterar dina sociala medier? 

57. Har det hänt att du tagit bort bilder/inlägg? Vilka? Varför? 

58. Lägger du märke till att vissa inlägg får mer likes/kommentarer än andra? Vilka?  

59. Varför tror du att de får mer uppmärksamhet? 

60. Tänker du på det när du uppdaterar dina sociala medier? 
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Bilaga 2 

Intervju Respondent 1 

I: Då är första fråga, vilka sociala medier använder du dig av? 

R: Ähhh, jag använder mig av Snapchat, Instagram, ibland Skype om man ska spela med 

kompisar. Twitter, för det… Liksom gameing. Man får veta när vissa streamar och sånt… Ja 

det är nog det jag använder mig av. 

I: Och vilken använder du mest av dom? 

R: Snapchat tror jag. 

I: Använder du alla dom varje dag? 

R: Snapchat och Instagram använder jag i princip varje dag. Men…. Twitter och Skype är inte 

varje dag. 

I: Har det här ändrat sig mycket på sistone eller har det vart ungefär dom här du har använt 

hela tiden? 

R: Ja…. Ja, för jag, jag har inte använt så mycket innan, det… Utan det, det är det jag har 

använt. 

I: Hur använder du, om vi tar ett i taget, som Skype sa du att du använder medan du gamear, 

eller hur? 

R: Ja. 

I: Och Twitter för att gå in och se när streamen kommer att vara. Snapchat? 

R: Snapchat för att prata med kompisar, se vad dom gör… Och kommunicera så. Och 

Instagram på samma sätt ungefär. Jag brukar inte… Jag är ingen sån som lägger ut bilder 

hela tiden utan jag kollar bara mest igenom. Vad som händer… Och sånt. 

I: Följer…. På Instagram, följer du mest kompisar… 

R: Ja. 

I: …eller är det kändisar och så också? 

R: Både… Både och tror jag. 

I: Vad tycker du är bra med sociala medier? 
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R: *tystnad* 

I: Allmänt sådär? 

R: Allmänt. Att man… Det finns mycket, liksom… Det är stort… Att man kan, liksom, 

kommunicera på många olika sätt. Och… Träffa andra personer som gillar samma saker. 

Och… Ja. 

I: Och vad tycker du är dåligt med det? 

R: Det är att det är så… Att det… Liksom, man kan väldigt lätt gömma… Såna, jamen, hat och 

elaka kommentarer och sånt, det är inte så personligt, man liksom kan gömma allt. 

I: Dom du pratar med, är det som du känner i verkliga livet? 

R: Ja. 

I: Det är inga som du har lärt känna på nätet? 

R: Nej. 

I: Är det samma människor du pratar med offline, alltså ansikte mot ansikte, är det samma 

personer som du pratar med online, eller finns det dom du bara med på Snapchat eller 

något? 

R: Äm… Det finns ju vissa på Snapchat som man snapar med men inte träffar så ofta, men jag 

känner alla som… Alla som jag snappar med. Men det är ju dom jag snappar med mest som 

jag känner och pratar med hela tiden. 

I: Tycker du att du pratar om olika saker online och offline? 

R: Nej… Jag tror inte det…. Det är… Det är samma. 

I: Använder du dom olika sociala medierna för olika personer? 

R: Nej det är nog mest samma. Samma som jag har på Snapchat har jag…. Följer jag på 

Instagram, och tillbaka. 

I: Så det är samma som kommer igen hela vägen? 

R: Ja. 

I: Vad skulle du säga att sociala medier betyder för dig? Påverkar dom livet, är dom en stor 

del av ditt liv? 
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R: Nej alltså… Jag har egentligen inte så jättemycket tid för… För att sitta och kolla igenom 

varenda grej på Instagram, utan det är mest för att, mina kompisar har det och då har jag det 

med. För att se vad dom gör och sånt. 

I: Vad tror du… Om du inte kunde använda dig av sociala medier, skulle det påverka mycket? 

R: Alltså det skulle inte påverka, alltså stort. Men… Det blir ju, alltså lättare att skicka liksom 

en snap till någon snabbt då, alltså var är du någonstans eller… Sånt. 

I: Man pratar ju ofta om att ha många vänner, eller många följare. Vad tycker du är mycket? 

R: Det… Det beror på… Alltså, det… Jag…. Eller alltså, mycket och mycket, det… Man har väl 

så många, om man känner många så har man väl fler följare. Det är många som, liksom… 

Säger till andra följ mig, och så, för dom vill ha många följare. Jag tycker inte det betyder så 

mycket, hur många följare man har, utan det är väl bara dom man känner. Och dom man 

umgås med. 

I: Vart har du… Pratar du med mest människor på snap eller har du fler som du följer på 

Instagram eller fler vänner på Facebook… 

R: Jag…. Jag följer du fler på Instagram, eftersom… Det kan ju vara andra, kändisar och sånt 

också. Men jag pratar ju mer på Snapchat med dom jag känner. 

I: Tycker du att det är viktigt att ha många kontakter på dom sociala medierna? 

R: Nej, det spelar egentligen ingen roll. 

I: Har du… Du hade ingen som du har lärt känna via nätet, eller hur? 

R: Nej, det har jag inte. 

I: Men hur tänker du kring det, allt folk lär känna varandra… 

R: Det kan vara både bra och dåligt, det finns ju många dåliga… För att man egentligen inte 

kan vara hundra procent på att den personen, som liksom är på profilbilden är… Att den är 

rätt. Men det kan också vara bra för personer som är, liksom, är rädda för att gå ut, kan träffa 

människor och lära känna någon annan. På ett liksom, annat sätt. Så att dom inte… Om dom 

är rädda för att liksom… Kan ändå kommunicera med andra människor. 

I: Tänker du likadant kring det här, som kärleksrelationer, med Tinder och olika dejtingsidor 

och så? 
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R: Ja. Det är ju… Ja, samma sätt, men det är ju ofta… Ganska, liksom farligt, också. Det finns 

så många som skriver att dom är femton, men är trettio egentligen, så… 

I: Skulle du kunna använda dig av att något sånt? 

R: Nej jag tror inte det. 

I: Kan du känna att det är lättare att prata om svåra saker med någon online, när man inte 

sitter och tittar liksom, varandra i ögonen? 

R: N… Asså, jag brukar inte prata om så svåra saker med… Med dom som jag inte är med 

mest med. Mina bästa kompisar, då spelar det ingen roll om man snackar… Då kan man 

prata om det IRL eller på internet, så det spelar ingen roll. 

I: Är din Instagram öppen eller stängd? 

R: Öppen. 

I: Är du noga med vad du lägger upp? Alltså, tänker du, känner du att du kan lägga upp vad 

som helst? 

R: …ja…. Eller…. Jag vet inte. 

I: Är du noga med att inte lägga upp för personlig information på din Instagram? 

R: Jag tänker inte så mycket på det, utan om jag lägger ut något så lägger jag ut det, jag 

tänker inte så jättemycket på vad jag… Jag brukar inte lägga ut så mycket bilder egentligen, 

utan det är bara då och då på kanske, stora händelser, jag är på en tävling eller nånting och så 

lägger jag ut en bild på tävlingen. 

I: Så det är inte så personligt ändå liksom? 

R: Nä. 

I: Känner du att du visar upp samma bild av dig själv online som du gör offline? 

R: Jag är mer kommunikativ IRL än vad jag är på… på sociala medier. Jag… Jag pratar 

mycket mer på…. IRL än vad jag gör online. Så, men jag tror, jag tror man får ganska bra 

uppfattning om mig ändå, på båda sidor. 

I: Har du någon gång blivit utsatt, eller har någon kompis blivit utsatt för att det har hänt 

någonting kring en bild eller en kommentar? 
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R: Inte för min del. Men det har vart i… Jag tror det var sexan eller nånting, så på Kik, så var 

det nånting med tre stycken som… Eller det var en som skrev nånting och då kom det en dålig 

kommentar om den. Nörd, eller nånting sånt. Och sen så kom en till in och så blev det bråk 

mellan dom tre. Så… Det var inte så allvarligt egentligen, det var bara mellan dm tre, och alla 

sa grejer till varandra. Men dom redde ut det snabbt. Så det var inte så mycket om det. Men 

det är nog det enda stora… Som jag har sett. 

I: Så det är inte nånting du känner händer ofta? 

R: Nä…. 

I: Brukar ni kommentera varandras bilder? 

R: Äm, aa. Eller… Jag ser, jag brukar inte kommentera, jag brukar nästan aldrig 

kommentera. Men jag ser att det är jättemånga som kommenterar, så här, åh vad snygg eller 

nånting sånt. Och det är också ganska mycket, det är många som, eller speciellt tjejer, dom 

tävlar om så här jag har 76 kommentarer, jag har 34. Eller likes eller nånting sånt. 

I: Skulle du säga att det är mest positiva eller negativa kommentarer? 

R: Det är mest positiva. 

I: Tycker du att det är samma regler som gäller när ni umgås IRL som online eller kan det bli, 

att folk vågar mer när dom är bakom en skärm, att dom vågar lägga en elak kommentar? 

R: Ja, jag tror det. Jag tror de vågar, för då, som du säger, man behöver inte prata med 

personen, utan man kan, göra det liksom bakom en skärm, så… Man… Vissa vågar mycket 

mer på nätet. 

I: Tycker du att du själv beter dig… Online, som på Instagram, om du skulle kommentera en 

person som du känner jämfört med nån du inte känner, är det stor skillnad på vilken typ av 

kommentarer man skulle lägga då? 

R: Äm… Personer jag känner… Ja det…. Jag vet inte. Det… Är väl ungefär samma. Man 

kanske har mer frågor till kanske en kändis, eller så, många kommentarer är så följ mig, till 

en kändis. Men jag tror inte det är så jättestor, alltså att man kan se att det är någon skillnad. 

I: Om du ser att någon skriver en elak kommentar till någon som du känner, skulle du 

reagera på det då? Och agera? 
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R: Det skulle… Det skulle bero på också, för, hur allvarligt det är. Om personen, om det bara 

är en person mot en person, det är en annan sak än om det är många fler som trackar en 

person. Det är ju en annan sak. Men självklart om det är någon som, verkligen är, liksom 

utstött. Av fler. Då har jag ju hjälpt. 

I: Men om det bara var en person så hade du…? 

R: Jag hade ju inte… Jag hade vart, alltså, sett det och liksom kommit ihåg det, så att liksom… 

Jag har det liksom i bakhuvudet, men jag hade inte riktigt gjort någon jättestor grej av det. 

Om det bara var, liksom en person. 

I: Att man kanske låter dom reda ut det bara dom två istället? 

R: Aa. Mm. 

I: Tror du att det är lättare att bli missförstådd när man pratar online? 

R: Ja! Det är mycket med smileysar och utropstecken och sånt, och så skriver man nånting, 

och så tror dom att man är arg bara för att man inte skriver, liksom, en… Glad gubbe. Men aa, 

jag tror det är ganska mycket, kan vara ganska mycket missförstånd, för att man bara liksom 

inte hör hur man säger nånting. 

I: Tror du att det kan vara också… Kan du uppleva att det kan bli så om du inte svarar på nåt 

direkt, att den personen kan tro…? 

R: Ja, samma… Aa, precis. Det är, såhär, svarar man inte på två timmar så är det, är du sjuk 

eller, så här, eller nånting. Ja, 

I: Brukar ni prata mycket om det som händer online? 

R: Ja vi hade ju nån, förra veckan, nån temadag om just det här om, online, om mobbning 

och… Sånt. Och även, vi kolla på den där serien, Hashtag, om hon tjejen i Göteborg som… 

Den där händelsen på Instagram, och då, vi pratar mycket om det faktiskt. 

I: Känner du att du får ut någonting av det, eller blir det liksom bara en upprepning av saker 

man redan vet som kommer upp igen? 

R: Äm, ja, jag tror de flesta… Det är självklart att man inte ska skriva elaka kommentarer, 

men ändå är det många som gör det, så, då är det bra att man upprepar det och sen få se den 
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där, som jag sa, den serien, att, vad som händer för hon som gjorde det. Och det har ju blivit 

mindre nu bara för att alla har sett vad, hur mycket hon fick betala. Och sånt. 

I: Och, alltså, det kan ju vara positiva saker som händer online också, pratar ni om, alltså, att 

man pratar om, åh såg du vad den personen la upp eller så? 

R: *tystnad* 

I: …eller pratar ni mer om vad som händer IRL? 

R: Menar du, alltså med kompisar? 

I: Ja, med kompisar. När ni umgås liksom. 

R: Jaha…. Nä. Alltså man pratar ju inte så mycket, eller jag tror inte, i alla fall killar, vi brukar 

inte prata så mycket om, typ, kolla vad han la upp eller nånting sånt, utan vi pratar mest bara 

om vad vi gör just nu. 

I: Då ska vi prata lite om dina föräldrar. Hur ser dom på att du använder sociala medier? 

R: Dom ser inte så mycket på det. Så länge jag använder det på rätt sätt, och trackar någon, 

eller själv blir utsatt, så tycker dom inte nånting speciellt om det. 

I: Brukar dom säga nånting om att dom tycker att du använder telefonen för mycket? 

R: Nej, för jag har inte, knappt tid att använda telefonen. Så dom tycker inte det. 

I: Så det blir ingen debatt runt det? 

R: Det blir ingen debatt. 

I: Tycker du att det lätt att prata med dom om, om det skulle hända något, skulle du känna 

att du kan prata med dina föräldrar då? 

R: Ja. 

I: Så dom förstår dig och så? 

R: Mm. 

I: Använder dom själva sociala medier mycket? 

R: Äm… Min mamma läser Aftonbladet ibland, och kollar Facebook, men sen… Jag vet inte. 

Men… Pappa använder ingenting. Det är bara mamma som använder Facebook ibland. 

I: Är du kompis med din mamma på Facebook? 

R: …jag tror det. Jag är inte inne där, så att…. Jag vet inte. 
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I: När du umgås med dina kompisar, brukar ni använda sociala medier samtidigt som i är 

med varandra, eller lägger du bort telefonen? 

R: Äm, alltså, ibland. Man kanske tar upp och kollar nån snap eller nånting, men vi brukar 

mest prata med varandra och umgås. 

I: Så det blir inte, kan det vara att man tar fram för att visa en bild eller visa en video? 

R: Ja. Till exempel… Ja, en rolig video på Instagram eller nånting, och så visar man det. Och 

sen så… Ja… Mer så, vi brukar inte sitta och kolla igenom Instagram var för sig hela tiden. 

I: Är det en stor skillnad mellan att umgås med din familj och dina kompisar, hur mycket 

telefonen är framme? 

R: Nej, det är ungefär lika mycket, för jag är så upptagen hela tiden, jag tränar så mycket, och 

då träffar jag bara min familj på kvällen. Så sitter vi och kollar kanske på TV i tio- tjugo 

minuter och sen så måste jag göra läxor. Så jag, det är inte så mycket jag har telefonen 

framme. 

I: Har du någon i din närhet som inte använder sociala medier alls? Du pratade om din 

pappa lite? 

R: Aa…. Jag vet inte… Nä jag tror inte det. Det är det jag sa, att dom flesta kanske inte är 

beroende av grejer, utan dom bara har det bara för att alla andra har det. 

I: Och kanske lite som du, att man följer och ser vad andra gör, även om man inte lägger upp 

nånting själv? 

R: Aa. Precis. 

I: Känner du att du måste vara uppkopplad och nåbar hela tiden? 

R: Man… Man måste inte vara uppkopplad, men, så här, man blir så här uppdaterad på 

allting som händer då. Om man kollar Instagram, eller kollar vad som händer. Och sen så om 

man inte har vart inne så bara, har du inte, vet du inte det här, eller så. Så man liksom, vet 

allt som händer runtomkring. 

I: Så man missar saker om man inte är uppkopplad? 

R: Ja. 

I: Men du känner ingen press? 
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R: Nä. 

I: Eller stress? 

R: Nä. 

I: Hur tror du att det kommer se ut i framtiden? Hur kommer det utvecklas? 

R: Ja… Det kommer ju nya grejer hela tiden, och dom försöker ju, har ju försökt med, som 

Periscope, men det gick inte så bra. Jag tror det kommer bli bättre, i alla fall. Att man 

kommer inse att det inte är så… Jag tror man kommer göra säk… Alltså, systemet säkrare, så 

det inte kan bli så mycket mobbning. 

I: Och tror du att dom sociala medier som vi använder nu kommer att överleva? 

R: Jag… Jag vet inte, det beror på om det kommer någonting, vad ska man säga, bättre, och 

som sagt… Instagram eller Kik var en grej då, sen kom Snapchat, då kunde man både skicka 

sms och ta en bild, då blev det bättre, då använde alla det istället, så om det kommer nånting 

som gör det bättre så tror jag man kommer använda det istället. 

I: Och vad skulle det kunna vara då? Om du bara tänker helt fritt? 

R: Jag… Jag vet faktiskt inte. Det… Jag vet inte vad man mer, vad man kan göra mer 

egentligen? 

I: Det skulle liksom behövas någon helt ny teknik? 

R: Ja. 

I: Tycker du att det är viktigt att få många likes när du lägger upp nånting? 

R: Nej jag tror inte det… Det… Nä jag tror inte det. Men det är många, det är många som 

tycker det vet jag. Dom, man får på Snapchat, på MyStory, gå in och kolla på Instagram, 

likea, kommentera, och sånt. 

I: Men du känner inte det själv? 

R: Nä. 

I: Brukar du gå in och likea och kommentera när du får, när någon ber dig göra det? 

R: Alltså jag är ju inte så att jag ser en snap och går in, utan om jag är väl på Instagram och 

sen så ser jag att nån har lagt upp e bild så likear jag. 
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I: Kan du känna att vissa likes eller kommentarer betyder mer än andra? Beroende på vem 

dom är ifrån? 

R: Nä… Nej…. Eller självklart om det är nån kändis som gillar en bild så är det ju annorlunda, 

men annars, nä. 

I: Har det hänt att du har tagit bort bilder eller inlägg som du har lagt upp? För att du har 

ångrat dig efteråt? 

R: Ja… Eller inte så att jag har ångrat mig, utan jag mest raderar gamla bilder. 

I: Att du rensar ur flödet lite? 

R: Ja. 

I: Vad upplever du får mest uppmärksamhet, vilka inlägg? 

R: Jag tror det är mest bilder på personer. För det… Det är inte så intressant om man tar kort 

på träd. Det är inte så många som stannar upp på det. Men om det är bilder på personer eller 

något man gör, så tror jag att dom stannar upp och tittar på bilden. 

I: Brukar du, när du lägger upp en bild, brukar du tänka att, om du har tre bilder, brukar du 

välja ut den som du tror kommer få mest likes och kommentarer… 

R: Jag brukar ta… Det är den jag gillar mest. Eller den jag tycker är bäst. 

I: Så du utgår bara från dig själv? 

R: Mm.  
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Bilaga 3 

Intervju Respondent 2 

 

I: Så, då går vi rakt på! 

R: Japp. 

I: Vilka sociala medier brukar du använda? 

R: Snapchat. Instagram.  Ja, Facebook om det räknas. Ibland typ Twitter, men inte 

jättemycket. 

I: Och vilken använder du mest av dom? 

R: Snapchat. 

I: Ja. Och hur ofta på ett ungefär? Är du inne på alla dom varje dag eller är det….? 

R: Ja det är jag. Inte Twitter varje dag men Facebook, Instagram, Snapchat är jag inne på 

varje dag. 

I: Skulle du säga att det har varit så här länge eller har det förändrats? 

R: Det är nog olika. Det går i perioder. Just nu är det väldigt mycket Snapchat. Och 

sen…  Men ibland går man, är typ aldrig inne på Snapchat utan typ bara på Instagram och så. 

I: Det går i vågor med dom olika… 

R: Mm. 

I: Hur…. Tycker du att du använder dom på olika sätt liksom? Är Snapchat mer för nånting, 

eller? 

R: Instagram, då är det typ bara för att kolla typ vad folk gör och så bara typ titta fina bilder. 

Facebook bara scrollar jag igenom för man har tråkigt. Och Snapchat, då så här håller man så 

här kontakt med kompisar och ja…. 

I: Och Twitter? Är det att du följer dom du känner eller är det kändisar? 

R: Nej det är mer kändisar och sånt.  

I: Har du någon interaktion med kompisar på Twitter eller är det bara… 

R: Nej det är nästan bara kändisar där. Det är därför jag inte heller är inne på där så ofta. 
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I: Nej. Vad tycker du är det bästa med sociala medier, som ett fenomen, även om det låter 

väldigt brett…. 

R: Ja, asså, jag tror det bara är att man kan… Man kan, så här, ha koll. Man kan så här se vad 

andra gör och vara delaktig i deras vardag, både kompisar och så här, typ, förebilder och 

kändisar och sånt man följer för att se hur dom, typ, lever och… Inte för att typ… Snapchat är 

lite mer…. Typ…. För, alltså, vardag, medan Instagram är mer, lite så här svept i rosa papper. 

Men… Jag tror det är för att man, man liksom har koll på varandra, liksom ser vad folk gör 

och…. Ja.  

I: Tycker du att det är nånting som du upplever som dåligt? 

R: Ja men alltså det är att det finns så mycket hat. Alltså, jag förstår, alltså varför ska man 

hata på varandra på nätet liksom? Både i sociala medier och... Det är bara så onödigt.  

I: Upplever du att det någon av dom medier som du använder som det är mer hat på än dom 

andra? 

R: Det är nog mest på typ Instagram, så här, kändisars kommentarsfält och sånt. För jag har, 

alltså jag har aldrig varit med om hat, jag har aldrig… Jag känner ingen kompis som har fått 

liksom hat till sig så över nätet, så det är bara kändisar och sånt. 

I: Att det är när man blir en offentlig person liksom? 

R: Mm. 

I: Så du pratar framför allt med dina kompisar via Snapchat då? 

R: Aa. 

I: Och det gör du hela tiden? 

R: Aa, hela tiden.  

I: Använder ni, på Facebook, använder ni Messenger- appen mycket eller? 

R: Ja… Inte jättemycket så här med kompisar, det är nog mer med…. Typ…. Jag dansar, så 

det är så här jag har ju liksom kontakt med min danspedagog via Facebook typ, och vi lägger 

ut så här i Facebookgrupper och sånt, om man behöver komma ihåg nåt. Men annars inte 

jättemycket. Ibland, typ när man är utomlands när man inte kan smsa och det är typ dåligt 

internet så man kan inte snapchatta, då är det liksom messenger.  
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I: Så messenger är mer för att hålla ihop, liksom, en grupp? 

R: Aa, precis.  

I: De du pratar med online, skiljer det sig mycket från vilka du pratar med offline, eller är 

det…? 

R: Ja. Det skiljer väldigt mycket. 

I: Gör det? 

R. Ja. Det är, så här, speciellt på typ Snachat. Alltså, jag snappar ändå med typ relativt 

många, man har så här streaks. Jag har ändå streaks med typ fyrtio pers. Jag kanske pratar i 

verkligheten med tio av dom. Alltså, vissa typ knappt känner jag ens. Alltså det är så här, 

amen det är min kompis kusins storebror, det är min kompis kusins lillasyster, eller alltså du 

vet man har ju… 

I: Alla möjliga? 

R: Ja. Så det är inte jättemånga jag pratar med, så här, i verkligheten.  

I: Nej. Och använder du… Det har du redan pratat om i och för sig. Vad skulle du säga att det 

betyder, alltså sociala medier, är det någonting som påverkar ditt liv? Ser du det som en 

online- värld och en offline- värld, eller tycker du att dom går ihop?  

R: Ja, eftersom att jag använder det så ofta så känns det som att dom typ går ihop på ett sätt, 

för att är jag utan min telefon i två timmar, jag missar ju jättemycket, och det är ju så här, 

man typ orkar inte ens ta upp det då. Så då är det liksom bara skönare att ha den, att ha 

mobilen vid sidan, vid sin sida hela tiden och liksom hålla på hela tiden. Men det är klart att 

skulle jag inte ha några sociala medier så skulle jag ju ha tid, mycket tid, till annat. Men…. 

Jag vet inte.  

I: Och vad tycker du, man pratar mycket om att man har många vänner. Tycker du att det 

olika, alltså många vänner på Facebook är en grej och många vänner på Snapchat är en 

annan, och vad tycker du ungefär att, vad innebär det att ha många vänner eller följare? 

R: Ja, alltså… Vänner på Facebook, det är inte någonting som man, alltså, håller koll på. Det 

är så här… För att dom du har på Facebook är ju typ, det är typ enbart såna som du verkligen 

typ känner eller så här jamen, det är ju hon, hon är kompis med henne, men på Snapchat har 
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man folk som man bara vänta, vem är det här nu igen? Och så bara, just det, det var ju den 

från den gången, den personens kompis, liksom, det är ju mycket mer långsökt. Samma sak 

på Instagram, Jag vet inte, jag vet inte riktigt hur många följare jag har, men det är ändå så 

här, jag kanske har koll på knappt hälften. Det är verkligen så, amen den vet jag vem det är. 

I: Man kanske är mer selektiv på Facebook, med att lägga till… 

R: Ja. 

I: ...medan…. 

R: För det är lite mer typ privat på Facebook, för så här mina föräldrar använder Facebook, 

då blir jag ju taggad i foton för dom, dom ser vad jag…. Det blir ju större på Facebook om 

man säger så.  

I: Yes. Tycker du det är viktigt att ha ett stort socialt nätverk, liksom, på dom här olika…? 

R: N…. Asså… Det…. Asså, både ja och nej. För att, det är klart man vill ju ha många följare på 

Instagram för att då får du mer likes och blablabla. Du vill ha många, så här, vänner på 

Snapchat, för då är det mer, fler som ser dina mystories och allt sånt. Samma sak på 

Facebook, allt det här med att det är fler som ser det. Men det finns ju typ ingen… Asså med 

dom människorna jag typ inte känner på typ Instagram och Snapchat, alltså om de typ ser 

min mystory eller gillar en bild, det blir ju inte samma sak som någon man känner, för det 

blir bara som en i mängden. Så det är nog lite olika tror jag.  

I: Så det finns vissa likes som betyder mer?  

R: Ja mycket mer.  

I: Och dom du pratar om, som du bara pratar med online, är det människor… Finns det dom 

som du har lärt känna online också? Som du aldrig träffar, eller är det just det här att ni har 

träffats någon gång och sen… 

R: Ja, jag har inte lärt känna så många, så här, online. Det är nog mer att… I så fall… Amen, vi 

går på samma skola, vi snapchattar, vi… Vi gick på samma skola innan, vi gick i samma klass 

innan. Men vi har liksom ingen kontakt så här… 

I: Utan det är bara den kontakten? 

R: Det är bara den kontakten som man har kvar.  
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I.: Hur tänker du kring det, att folk träffas via internet? Både vänner eller kärleksrelationer, 

via Tinder och…. 

R: Det känns… Alltså, min kusin är väldigt… Hon är väldigt så via internet. Hon har ju så 

mycket vänner så det är helt sjukt. Ja, det är på alla platser i hela världen liksom. Men jag vet 

inte, jag tror inte jag skulle våga det. För det känns lite risky, för man vet ju aldrig riktigt 

säkert om det faktisk är den människan, liksom, som den säger att den är. Så därför blir det… 

Jag tycker inte det är fel, men jag personligen skulle nog aldrig kunna göra det på det sättet, 

speciellt inte så här lära känna folk och börja dejta folk. Det känns väldigt så här…. Det känns 

lite risky.  

I: För att man inte vet vem det är som sitter där? 

R: Mm. Det kan ju vara vem som helst liksom.  

I: Kan du tycka att det är lättare att prata om svåra saker, kan det vara lättare att prata med 

någon som inte står dig lika nära eftersom att dom inte är en del av ditt vardagsliv? Förstår 

du hur jag menar?  

R: Ja, jag förstår. Ja, i vissa sammanhang så är det enklare och speciellt så här att ta det, ja 

men ta det via Snapchat liksom. Det är mycket mycket enklare än att stå och prata så här face 

to face. Men när det kommer till… Att prata om typ jobbiga saker, då går jag alltid till mina 

bästa kompisar, och dom… Alltså dom förstår ju alltid liksom.  

I: Tycker du att det viktigt att hålla… Som med dina bästa kompisar då, är det viktigt att hålla 

den kontakten med dom både online och offline, eller är det…. 

R: I… Alltså det är nog olika. För jag har ju, jag har ju typ två bästa kompisar, sen har jag ju 

ganska många nära vänner, sen har jag ju typ kompisar och sen har jag typ bekanta. Men 

mina allra bästa kompisar, då gör det så här, vi kan, behöver inte höras på fyra timmar, nu 

gör vi ju det ändå, men det är så här, det spelar ingen roll om vi inte gör det, medans dom här 

som är lite närmare, så känner man ändå att man vill hålla uppe typ kontakten relativt ofta. 

I: För att du behöver jobba mer med det? 
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R: Ja, för det känns som man, man vill inte få det till, det här, till toppen, man vill inte heller 

att dom ska åka ner till att bara vara en kompis typ. Man vill ändå hålla dom där, nära 

kompisar liksom.  

I: Och dom som är, bottenskrapet höll jag på att säga, men…. 

R: Amen, det är såna som man typ egentligen inte tycker om. Som man ändå är kompis med 

för man typ måste.  

I: Känner du, skulle du kunna berätta vad som helst om dig själv på nätet, eller är du noga 

med…? 

R: Jag är ganska noga. Men det beror ju på vad, alltså, vad det handlar om. Det är nog 

beroende helt på situationen. Klart jag kan ju berätta mycket, för det är liksom inte så här… 

Alltså, jag är femton, jag är så här lång bla bla bla. Det är ju inte så här… De kan ju inte göra 

någonting med den informationen! 

I: Men mer så här, tankar. Alltså, som ett inlägg på Instagram. Är du noga med… Har du en 

låst eller en öppen Instagram? 

R: Det varierar lite. Det beror på lite vad jag känner för. Men den är oftast låst.  

I: Brukar du vara noga med om du lägger upp personliga saker eller är det….? 

R: Ja. Lite… Eller, det är klart, om jag är jätteförbannad så, och jag vill skriva världens 

elakaste text som ett påhopp till just den personen, men jag skriver inte så här direkt till den 

utan, det är så här, personen vet att det är till den personen, fast egentligen inte typ. Så, klart 

jag tänker ju över det, och sen så, ifall jag vill då skriva något typ elakt, så, amen, nu får vi 

göra det så fint som det bara går så det ska se ut som det är taget från någon låt eller bara så 

här försöker få det så att… 

I: Linda in det? 

R: Personen ska veta att det är till den personen. Men det ska inte märkas från utsidan.  

I: Känner du att du är modigare online än vad du…. 

R: Ja, mycket.  

I: Är det just som du sa, det här om att skriva elaka… 
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R: Jamen, nej, alltså, alltihop. Bara det här, om vi tar Snapchat som exempel. Det finns ju 

liksom folk som jag snappar med som jag aldrig någonsin pratar med. Alltså, verkligen aldrig, 

och vi har pratat så mycket, så här via Snapchat. Men så fort vi typ ser varandra i skolan så 

bara så här nej, jag känner inte dig. Så det är…. 

I: Att det på något sätt blir lättare för att man inte har den relationen? 

R: Mm.  

I: Tycker du att det är viktigt att vara trovärdig online, med vad du publicerar? Att det ska 

vara sant liksom, och inte…  

R: Ja.  

I: Att det ska visa upp vem du är.  

R: Lite både och tror jag. Det beror nog lite på situationen. Pratar jag med mina kompisar, 

typ, eller om det är liksom till mina kompisar, då är det klart att jag är ärlig, men som om det 

är en människa man inte känner, då kan man ju liksom överdriva sanningen lite för att det 

ska, för att det är kul liksom.  

I: Har du någon tanke liksom, om hur du vill visa upp dig själv, med foton och texter som du 

lägger upp, känner du att du har en tanke om vilken bild du vill visa upp av dig själv? Eller 

kan det variera jättemycket från gång till gång? 

R: Det är nog… Det kan variera. Beroende på såhär, humör, hur… Vad som har hänt under 

dagen, vad som kommer hända, om jag… Nej men alltså det beror helt på vilket humör jag 

har. Tror jag. 

I: Har du blivit utsatt för att någon har använt sig… Om du lägger upp någonting, har det 

hamnat i fel sammanhang, eller har du fått, du sa att du inte har fått hat, men har du fått 

kommentarer som du…. Kan du uppleva att andra lägger passivt aggressiva kommentarer om 

dig? 

R: Nej. Inte vad jag vet. Jag har aldrig fått det så här, till mig. Men det är klart, alltså, folk 

snackar ju. Det är klart att… Så som jag kan snacka, inte skit, men så här kan prata lite så om 

en människa, klart de kan prata så om mig. 

I: Inget direkt? 
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R: Nej. Inget som jag tar åt mig heller, för alltså, jag orkar inte bry mig.  

I: Brukar ni kommentera mycket på varandras bilder? Facebook och Instagram? 

R: Ja, alltså, kommenterar jag inte på mina bästa kompisars så här, bilder så får jag ju 

liksom, då blir dom ju arga liksom. Så jag måste ju typ kommentera någonting. Men jag 

kommenterar, annars kommenterar jag inte jättemycket. Det är nog mest likes, för det är så 

svårt vad man ska kommentera för någonting.  

I: Är det framför allt Facebook eller är det både Facebook och Instagram då? 

R: Framför allt Instagram.  

I: Tycker du att det är stor skillnad på hur du, hur ni beter er mot varandra online och 

offline? 

R: Det är nog samma, alltså när det kommer till så här, typ mina bästa kompisar. Då är det 

nog ungefär samma. Men, det är det klart, med typ dom här bekanta, så är man nog lite 

snällare mot varandra online än vad man är offline.  

I: Okej. 

R: För att offline, då kanske man typ pratar inte med varandra så mycket, men typ så här 

man ändå typ pratar på Snapchat och man gillar och kommenterar varandras bilder på 

Instagram och sånt. Så man är nog snällare på nätet.  

I: Tycker du att ditt beteende online skiljer sig mycket beroende på om du känner personen 

offline eller inte? 

R: Hur menar du? 

I: Om du… Som det här du pratar om, dom som du inte känner i verkliga livet eller vad man 

ska säga, tycker du att det skiljer sig mycket om du pratar, alltså, jämfört mellan dom och 

dina bästa vänner som du har den här relationen med? 

R: Lite, tror jag ändå det skiljer.  

I: Även om det är mer likt online än offline? Förstår du hur jag menar? 

R: Ja, ja förstår. Men det är så här, om till exempel dom jag inte pratar med i verkligheten, 

hade jag pratat med dom, så hade jag ju pratat med dom på samma sätt som jag skrivit till 
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dom till exempel. Så jag tror…. Men jag tror det också beror lite på, alltså, hur man mår vad 

som har hänt… Men annars tror jag, det är nog väldigt lika. 

I: Om du ser elaka kommentarer eller inlägg som är riktade mot någon, brukar du reagera på 

det? 

R: Ja. Eller… Om det inte är… Är det till en officiell person, då blir man så här, amen, alltså 

varför måste du kommentera, alltså det har väl, det är ju ingen mening med att kommentera 

det där. Nu är, det är väldigt sällan jag faktiskt ser att folk har kommenterat så här, alltså icke 

officiella personer. Men när man ser någon kommentar som är lite så här… Då kan jag bara, 

men liksom, varför? Det är onödigt liksom, varför ska du, du behöver ju inte kommentera det 

där.  

I: Brukar du gå in och svara på dom kommentarerna då, eller är det mer… 

R: Nej, jag vill inte lägga mig i. Jag vill inte bli indragen i det där.  

I: Tror du att det är lättare att blir missförstådd när man pratar online? 

R: Ja, det tror jag verkligen. För det är ju, det är så här, allting är ju bara, alltså det är ju bara 

text. Det kan ju betonas hur olika som helst.  

I: Har du varit med om det många gånger? 

R: Nej, jag… Inte vad jag kan komma på. Jag har säkert varit med om det, men inte vad jag 

kan komma på.  

I: Brukar ni, du och dina kompisar, pratar ni mycket om det som händer online? 

R: Jaja, varje dag! Varje dag. Det blir liksom att… Men liksom allting händer ju liksom, i sin 

telefon, så det är ju typ det, alltså det är ju det man pratar om.  

I: Skulle du säga att det är lika mycket som det som händer offline, eller är det mer åt ena 

hållet? 

R: Det går också i perioder. Så det är klart att vissa så här… Tillfällen. Vissa tillfällen är det 

klart det händer mer offline än online, men sen kan det också vara tvärtom, att det händer 

mycket mer online än vad det gör offline.  

I: Men dom balanserar varandra lite grann?  

R: Mm.  
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I: Då ska vi prata om dina föräldrar! 

R: Ja! 

I: Hur ser dom på att du använder sociala medier?  

R: De… Jag får ha sociala medier. För det… Alltså egentligen så skaffade jag ju det inte utan 

deras tillåtelse heller, men dom brukade ju liksom, alltså, dom är så här, bara du inte… 

Lägger ut typ det här och det här så är det… De har ju lite regler då, men… De…. 

I: Vad är det för regler då? 

R: Amen alltså, det är så här… Du får inte vara för avklädd, man bara nej men jag först, jag 

förstår reglerna liksom, jag är inte helt dum i huvudet. Så det blir… De tycker ändå det blir 

okej för det är liksom, min mamma har också Instagram, min pappa har också Instagram, 

min mamma har också Snapchat, alltså det är så här, hon har ju samma sociala medier som 

jag typ. Så det blir ju att… De tycker det är okej eftersom att dom använder det också.  

I: Kan du få kommentarer om hur mycket du använder mobilen, som vid middagsbordet 

hemma eller när du umgås med familjen? 

R: Mm, det är, dom tycker det är alldeles för mycket telefon och det är så här, jag tycker ju att 

jag inte använder den alls när jag är runt dom. Men det är så här, jag har den inte vid 

matbordet för jag orkar typ inte pick, alltså pick a fight varje gång för att jag liksom tar upp 

telefonen, för det får jag liksom inte. Men…. Alltså…. De har regler liksom, det är klart dom 

tycker… Yeah. Även om jag inte skulle använda den alls så skulle dom tycka jag använder den 

för mycket, så det… 

I: Det gäller att välja sina fighter lite? 

R: Ja.  

I: Har du svårt, känner du att du kan prata med dom om sociala medier eller är det bara 

påhopp? 

R: Ja, både ja och nej. Det beror nog på situationen också, vad det väl är som har hänt på 

sociala medier. Men annars så tror jag jag känner mig mer trygg med att prata med mina 

kompisar om det, för att dom… Även om typ, mamma liksom amen det är Instagram, och 

inte Snapchat jättemycket men hon har ändå Snapchat, hon förstår ju liksom inte och även 
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om hon säger amen det var likadant när jag var liten, man bara nej det var det inte för du 

hade liksom inte Instagram när du var femton. Det blir… Mina kompisar förstår ju bättre för 

att dom är med om exakt samma sak, liksom. 

I: Följer du dina föräldrar och följer dom dig? 

R: Ja. 

I: På både Facebook, Instagram…? 

R: Ja både Facebook, Instagram och Snapchat.  

I: Båda dina föräldrar? 

R: Min…. Mamma har alla tre, pappa har bara Facebook och Instagram, han använder aldrig 

det, så…. 

I: När du umgås med dina vänner, brukar ni använda sociala medier samtidigt som ni 

umgås? 

R: Äm…. Det beror lite på. Klart, ibland så sitter man ju… Alltså ibland kan vi typ bara sitta 

och kolla på TV, och då är det så här, då sitter man och snapchattar. Men annars så, inte 

jättemycket. Det beror också på vilka kompisar jag umgås med. Mina bästa kompisar nästan 

aldrig, då är, så här, då kan telefonerna ligga i så här ett helt annat rum. Medans typ, ja dom 

här lite bekanta kompisarna, om man väl skulle träffa på dom, då sitter man ju med telefonen 

typ hela tiden och bara småpratar lite. Men… Inte jättemycket faktiskt. 

I: Tycker du att det påverkar, alltså när du umgås med någon, skulle det påverka, påverkas 

det om du sitter med telefonen? 

R: Ja alltså det vet jag ju bara själv, att om man är med någon och så tar den upp telefonen, 

man bara, okej nu slutade du lyssna, då kan jag börja prata om nånting annat. Så det…. 

I: Under ett samtal så förstör det lite? 

R: Jamen det, jag tycker det förstör ganska mycket.  

I: Och det är då skillnaden mot med din familj att du då inte använder telefonen lika mycket. 

R: Precis.  

I: Har du någon i din närhet som inte använder sig av sociala medier alls?  

R: Nej…  
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I: Eller väldigt lite? 

R: Det är väl morfar i så fall, bara Facebook.  

I: Men han har ändå Facebook? 

R: Ja han har Facebook, men han använder den aldrig. Mormor använder ändå Facebook 

ganska mycket, och jag tror hon har Instagram men hon använder inte heller det. Men det är 

nog dom i så fall. 

I: Tycker du att du känner en press att du måste vara uppkopplad och nåbar hela tiden? 

R: Aa. Det är för att… Liksom svarar jag inte på två timmar, då får jag ytterligare sju snaps, 

bara vart är du nånstans, varför svarar du inte, varför svarar du inte? Så det blir… Det blir 

bara mycket om man liksom, är borta liksom.  

I: Och det här att man missar saker, som du sa innan? 

R: Mm.  

I: Känner du att det påverkar… Upplever du det som en negativ stress, eller är det bara något 

som… 

R: Alltså, man har typ lärt sig leva med det. Så det, det bara flyter in i vardagen just nu.  

I: Om vi tittar på framtiden, hur tror du att det kommer, om du bara tänker helt fritt, hur tror 

du att det kommer utvecklas? 

R: Jag vet inte. Jag tror, det kommer nog komma nya sociala medier. Alltså, så här, nya sätt 

att typ kommunicera och sånt där, men annars så tror jag även, för att dom här typ, amen 

dom här tre största, eller fyra då, Twitter liksom, Facebook, Snapchat, Insta, dom är ju så 

stora nu och det är så här, alla använder dom, verkligen, alltså jag känner inte, jag känner ju 

inte en människa som inte typ använder det i liksom typ, min ålder. Så det kommer nog 

utvecklas att det kommer komma så här nya uppdateringar, du kommer kunna göra det här 

och det här och det här, och det kommer komma nya appar… Men annars tror jag, det 

kommer nog leva kvar ganska länge.  

I: Vilken av dom fyra tror du kommer klara sig längst? 

R: Jag tror… Snapchat kommer klara sig längst. För det har slått igenom så himla mycket nu 

på sista tiden. Facebook har ju funnits länge, men det är ju inte lika, man är ju inte lika aktiv 



79 

 

på Facebook nu, som när man, alltså om man tänker på ungdomarna, som ungdomar var 

förr. Och Instagram, det var mer när man var mindre, och när man inte använde Snapchat, 

och liksom, Twitter, det är den som bara kommer följa med men inte riktigt kommer vara 

liksom i topp typ.  

I: Tror du att det är bilderna som är dit det kommer fortsätta? För det är ju väldigt 

bildfokuserat, Instagram och Snapchat. Att vi lämnar texten lite grann, eller tror du att det 

kommer svänga? 

R: Nej jag tror det kommer bara bli mer och mer bilder, för man vill se vad folk gör och 

liksom se hur dom har det och liksom få inspiration och massa sånt.  

I: Nu går vi tillbaka lite till det här med likes. Tycker du att det är viktigt att få mycket likes på 

dina bilder? 

R: Ja. Jag var mer fokuserad på det innan, då var det så här, får jag inte så många likes och 

uppåt, då tar jag bort bilden. Nu är det lite mer så här, klart, jag har ju lite koll så här, amen 

varför fick jag inte, jag fick ju mer likes på den bilden än vad jag fick på den bilden, varför 

typ? Men jag bryr mig inte lika mycket längre. Men så tror jag också för att, likesen typ, ökar 

ju med tiden eftersom att… Om jag tyckte liksom femtio likes var mycket förut, alltså femtio 

likes nu tycker jag typ är ingenting. Så det blir ju liksom, desto mer följare man får, desto mer 

likes förväntar du dig själv att få. Så det är nog där det ligger.  

I: Tänker du mycket på det när du lägger upp en bild, att du anpassar den efter vad du vet 

kommer få…. 

R: Ibland. Inte alltid. Finns det en bild som jag bara, den här kommer inte få många likes 

men jag vill lägga ut den ändå för den är så fin, eller den är så eller den är så, då lägger jag 

nog ut den ändå. Men sen så, vissa bilder är nog så, amen om jag inte får många likes på den 

här då är det konstigt liksom. Så det, det är nog olika. 

I: Tycker du att det är viktigare att få likes än kommentarer, eller tvärtom? 

R: Likes är viktigare än kommentarer. Kommentarer, alltså, jag orkar typ inte ens läsa, alltså 

om jag väl får några kommentarer så läser jag typ inte ens dom, för dom bara är där.  
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I: Tror du att det är, så som du sa förut, att dina kompisar förväntar sig att du ska 

kommentera på deras, och du förväntar dig att få deras kommentarer också? 

R: Ja, plus att man kommenterar ju, kommenterar jag någons bild, då kommenterar ju dom 

min bild tillbaka, och så liksom, det blir ju så här man typ byter liksom… 

I: Men det kanske är lite mer några personer som du vet att du får kommentarer av? 

R: Mm.  

I: Vilken typ av kommentarer betyder mest? Är det bara för att få den här bekräftelsen att 

dom har kommenterat, eller vill du ha… 

R: Jag vet inte. Jag tror jag… Alltså jag brukar inte bry mig jättemycket om kommentarerna. 

Om det inte är typ, alltså, någon crush eller någonting som kommenterar något, då blir man 

ju överlycklig! Men annars så, dom gör inte jättestor inverkan på mig över huvud taget. 

I: När du har tagit bort bilder och inlägg, har det då framför allt varit för att du inte tycker att 

du har fått tillräckligt många likes, eller kan det finnas andra anledningar? 

R: Förut var det mer likes, nu är det mer så här, nämen, varför la jag ut den bilden? Den är 

inte ens fin, den passar inte in i flödet, den passar inte… Alltså den är hel meningslös! Då kan 

jag lika väl ta bort den.   
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Bilaga 4 

Intervju Respondent 3 

 

I: Vad tänker du på när du hör ordet sociala medier? 

R: Asså, jag tänker väl typ Instagram och snapchat. 

I: Vilka använder du mest? 

R: Instagram är det ju. Sen är det Snapchat. Asså, det är väl dem jag använder mest. Sen 

kanske jag har någon annan app som bara ligger. 

I: Hur mycket tid tror du att du lägger på dem, på en dag? 

R: Snapchat är det ju mycket. För man svarar ju ändå på dem som skickar. Men Instagram, 

då går man väl in och gillar bilder, det är väl en, två gånger om dagen. 

I: Men det är Snapchat som är det främsta? 

R: Ja. 

I: Har det varit det hela tiden, eller har du bytt? 

R: Asså jag har väl varit på Snapchat hela tiden, det är väl lite för att... Nu har det ju kommit 

att man får dagar med människor och då vill man ju ha så mycket som möjligt. Och då måste 

man svara för att behålla det. 

I: Vad betyder det? 

R: Asså om jag skulle snappa med dig till exempel, så skickar jag en snap till dig och så svarar 

du. När man snappar så i flera dagar så får man ju dagar med varandra. 

I: Okej, och då får man någon slags markering för det då? 

R: Ja.. Eller det står typ hur många dagar man har snappat med varandra. 

I: Är det något man samlar på sig? 

R: Ja, det är väl det som har blivit lite av en trend. 

I: Är det så att man jämför med varandra då? 

R: Nej, det är det väl inte. Eller jag jämför mig inte med de andra. Men det beror ju på vem 

man frågar. 
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I: För andra kan se vem du har många dagar med? 

R: Nej, det är bara jag själv som kan se det, för det är min Snapchat. Men de som har dagar 

med mig ser ju det också. 

I: Har det någon extra betydelse att man har många dagar med någon? 

R: Nej, det är mer som en kul grej. 

I: Hur använder du de olika sociala medierna, vad gör du på Instagram? 

R: Jag gillar bilder, jag lägger upp bilder, och jag kollar väl på andras bilder. 

I: Vilka är det du följer där? 

R: Asså, det är familj och släkt och sånt. Och sen är det väl typ idoler typ. 

I: Vad kan det vara för idoler? 

R: Alltifrån handbollsidoler till artister, kanske hockeyspelare och lite träning. 

I: Vad ser du som bra med sociala medier? 

R: Asså, det är väl att man kan ha kontakt med någon som man känner på andra sidan jorden 

typ. Det är lite så jag tänker. 

I: Finns det något annat som kan vara positivt? 

R: Det är väl att jag kan se vad andra gör, när de lägger upp en bild eller så. 

I: Att man kan följa varandras vardag? 

R: Ja, precis. 

I: Är det någon skillnad på vad man lägger upp för bilder på Instagram och vad man skickar 

för bilder på Snapchat? 

R: Snapchat är väl lite till för, asså man behöver inte vara så seriös. Men Instagram vill man 

försöka få en fin bild så för att man lägger ut den och alla som följer en ser den. 

I: Okej, men på Snapchat är det mer riktat? Skickar du särskilda bilder till särskilda 

personer? 

R: Nej, asså om jag skulle svara på en snap nu så tar jag väl upp den och skickar. Jag är inte 

så noga med det. 

I: Vad ser du som Snapchats främsta användningsområdet? 

R: Det är väl att hålla kontakten med kompisar. Kanske såna som inte bor här. 
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I: Varför via Snapchat och inte via sms? 

R: Det är väl för att Snapchat är enklare och jag använder det mer. 

I: Har det någon betydelse att man använder bilder? 

R: Nej, det har väl mest bara blivit så för det är ju så det är uppbyggt att man skickar bilder 

till varandra. 

I: Du tänker inte på vilka bilder du tar när du snappar? 

R: Nej, det är väl typ så antingen ansiktet eller marken eller taket. 

I: Använder du stories för att berätta något om dig? 

R: Nej, asså det är väl mer att man vill visa någonting. Den ligger ju bara kvar i 24 timmar. 

I: Det är inte så att du lägger upp sådant som bara rör handboll, för du spelade handboll va? 

R: Nej, det är väl kanske mer att jag lägger upp en bild från en match och skriver typ ”Go 

vinst” eller någonting och så skriver man siffrorna. 

I: Men på snapchat kan man skicka till utvalda personer, eller hur funkar det med det? 

R: Asså, det funkar ju så att man lägger till folk så, och då blir man vänner med dem, och sen 

finns det inställningar som man gör om det är någon som lägger till mig och jag har alla på 

snapchat då kan någon som bara lägger till mig se min snapchat så. Men om jag har bara för 

vänner så är det bara dem som kan se. 

I: Skickar du mest direkt till dina vänner och inte så mycket som är publikt? 

R: Ja, typ bara till mina kompisar. 

I: Är du noga med vilka du lägger till, hur väljer du det? 

R: Ja, asså jag lägger väl till dem jag känner. Och om det är någon som jag inte känner igen så 

frågar jag någon kompis om den vet vem det är. 

I: Är det så att du har fått kontakt med någon du aldrig träffat på Snapchat? 

R: Nej, inte på Snapchat. 

I: Har du fått det på något annat sätt? 

R: Ja, det finns ju den här appen Yellow som cirkulerar väldigt mycket. Och den, man kan ju 

inte säga att den är som Tinder, men man kan swipa höger och då är det att man inte vill ha 

den så. Men om man swipar like och den andra swipar like. Typ om jag skulle swipa like på 
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dig och du på mig då kan man lägga till varandra på Snapchat för att man ska kunna få 

kontakt med folk så. 

I: Är det via bilder, så jag lägger upp en bild på mig själv? 

R:  Ja, det är typ som Tinder. Så man har en bild på sig själv och så typ om jag likar någon 

och den likar tillbaka så kan man lägga till varandra på Snapchat. 

I: Men man pratar inte med varandra på den appen? 

R: Min kompis gör det med några. Men jag gör väl inte det så mycket. 

I: Du hittar personer där som du sedan kan prata med på Snapchat? 

R: Ja. 

I: Hur ofta pratar du med någon via sociala medier? 

R: Dagligen, till och från när jag väl sitter med mobilen. Mer hemma än i skolan. 

I: Vad är dåligt med sociala medier? 

R: Det är väl att man kan skapa konton som är anonyma. Och man kan sprida hat, kränka 

och mobbing. 

I: Har du varit utsatt? 

R: Nej. 

I: Känner du någon som blivit utsatt? 

R: Nej, inte vad jag vet. 

I: Pratar ni mycket om det i skolan? 

R: Ja, i vår klass pratar vi mycket. Jag hade två lärare på lågstadiet som var väldigt noga med 

att man inte skulle mobba på sociala medier. Utan att det är bättre att ta saker face to face. Så 

man pratar ju väldigt mycket om det. 

I: Känner du att de förstår vad de pratar om då, lärarna? 

R: Det blir ju, det känns ju som att man måste prata med någon som använder det om det. 

Det är svårare med lärarna som inte själva använder det att förstå det. Inte samma sak som 

någon som använder det dagligen, liksom. 

I: Tror du att deras information ändå går in? 

R: Ja, det går ju in. Jag uppfattar ju det. 
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I: Och du tycker inte att känns konstigt att de pratar om det, som inte använder det själva? 

R: Nej, för sen är det ju så att lärarna lär sig också när de pratar med oss. För vi blir ju liksom 

”då gör man så och inte så.” 

I: Är de öppna för att lära sig av er? 

R: Ja, vår lärare speciellt. Vi lär henne nytt varje so-lektion. 

I: Pratar ni om det i so och andra ämnen också? 

R: Ja, i svenskan också. 

I: Vad pratar ni om då? 

R: Typ sociala medier i allmänhet och mobbing och så. 

I: Är det om vad man använder för språk och så då, i svenskan? 

R: Inte vad vi pratar om just nu, men jag vet att vi gjorde det i sexan. Inte just om språk men 

kanske mest om mobbningen så. Det är inte språket man går in på i första hand. 

I: Skiljer det sig i vilka du träffar online och offline? 

R: Ja, det skiljer sig ganska mycket. 

I: Hur tänker du då? 

R: Hur menar du, typ människomässigt? 

I: Ja, eller hur tänker du? 

R: Ja, asså jag uppfattade frågan så. Men jag umgås med alla typer av människor. Jag umgås 

med dem jag har roligt med och trivs med. Jag umgås med allt ifrån handbollsspelare, till 

hockeyspelare till de som inte har någon sport alls. Jag är väldigt öppen av mig, och väldigt 

”jag dömer inte hunden efter håren”. Jag lär ju känna människan innan jag väl kan säga 

någonting. 

I: Okej, är det viktigt att du lär känna personerna innan du pratar med dem via sociala 

medier? 

R: Man kan ju lära känna varandra på sociala medier. Men asså, man ska ju kunna lita på 

människan. Det är ju som det här med Yelllow, man får vara väldigt noga med dem man 

swipar like på. För det kan ju finnas de som har en bild på någon i min ålder men som visar 

sig vara en man i sextioårsålder. Så sånt är jag ju väldigt noga med. 
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I: Hur kan man vara noga med det? 

R: Asså, det ser man ju. Om man väl swipar like på någon, det finns ju många på Yellow som 

har samma bilder så då märker man ju att det här kanske inte är den riktiga den så. Så då 

kanske man inte swipar like på den. Sen om det har blivit en match så kan man ta bort dem, 

så man behöver inte vara med dem där. 

I: Pratar du om olika saker offline än online? 

R: Nej, det skulle jag inte säga. 

I: Känner du att du kan vara modigare eller djupare online? 

R: Nej, jag kan vara det både off- och online. 

I: Vad betyder de sociala medierna för dig? 

R: De betyder väl inte så mycket egentligen. Jag är inte så beroende som jag vet att andra  

är. För de är verkligen såhär ”åh jag ska ha det perfekta flödet och de perfekta bilder och jag 

ska vara så fin som möjligt”. Jag blir så här, till exempel på Snapchat, så lägger jag upp det 

jag känner för. Eller jag skickar det jag känner för, eller jag lägger upp det jag känner för på 

Instagram. 

I: Är det viktig att det du lägger upp är trovärdigt? 

R: Ja. 

I: Och det tänker du på? 

R: Ja, precis. För jag vill inte vara falsk. Jag vill ju vara så äkta som möjligt. 

I: Ser du många som du inte tycker är sanna eller äkta på sociala medier? 

R: Asså, det såhär, jag har en kompis i min klass. Hon åkte till Thailand, och efter hon kom  

hem från Thailand så, man känner inte riktigt igen henne. Hon har på sig kläder som man 

aldrig hade tänkt att hon kunde ha och sånt hon inte haft innan och såna saker. Och hon 

lägger upp bilder på Instagram som hon aldrig har lagt upp innan. 

I: Hur reagerar du på det då, säger du någonting då? 

R: Jag har inte sagt någonting till henne, jag har inte den bästa kompisförhållandet med 

henne. 

I: Är ni fler som pratar om det? 
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R: Nej, det är jag och min kompis. För det är såhär, när jag sökte till Junedal sökte jag på 

handbollsprofilen så det är ju jag en kompis från Huskvarna då som sökte in. Sedan flyttade 

jag in till stan, så jag var ensam tjej som kom från Huskvarna så. Så den andra kände redan 

varandra, så de märker väl inte det på dem. För de har varit kompisar sedan dagis. 

I: Vad är det för typ av bilder hon lägger upp? 

R: Asså, hon försöker vara så fin som möjligt. Det ska vara så snyggt och ingenting i vägen 

och sådana saker. Så hon har polerat sina bilder. 

I: Kan du se att du använder olika sociala medier beroende på vem du pratar med? 

R: Nja, det är ju Instagram och Snapchat. Men med tanke på att jag har halva min släkt i 

Örebro, och halva släkten i Stockholm så är det väl mest, eller jag har ju Facebook ifall 

mormor skulle vilja någonting så eller farmor. 

I: Så om du har kontakt med någon via Facebook så är det äldre personer? 

R: Ja, typ min släkt. 

I: Inte dina vardagliga kompisar? 

R: Ja, jag har väl några där men inte så att jag sitter och skriver med dem över Facebook. Det 

är väl mer släkten. 

I: Har ni några grupper där, till exempel för din handboll? 

R: Nja, vi har en sms-grupp men det är väl mest för att man ska få information om matcher 

och om man inte kan komma på träningen. Och sen har vi en grupp för vår klass på 

Instagram. 

I: Vad gör ni där? 

R: Det är väl typ allmänt att vi pratar, och sen om någon inte hittar läxan så skickar vi den till 

varandra och sådana saker. 

I: Kan det även pratas om annat? 

R: Ja, typ när vi hade klassträff med föräldrar förra veckan. Men asså, den där gruppen, jag 

har lite hatkärlek till den. För i somras, då var det två i min klass som blev osams och det, det 

är ju bara de i klassen som är med. Och så var det vissa kompisar till dem som går i min klass 

som la sig i och det blev så mycket större än vad det hade behövt bli. 
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I: Men hur kom de in? 

R: Genom kompisars telefoner, som går i min klass. 

I: Blev det bråkigt då? 

R: Ja, de två pratade inte med varandra under de två första veckorna. 

I: Hur blev det sen? 

R: Det blev, för mig är det väldigt konstigt om man blir osams och sen helt plötsligt bara så 

låtsas vi som om ingenting har hänt. För, jag är sån här, jag måste reda ut det så. Så de helt 

plötsligt började prata med varandra, och då frågade man ”är ni sams?”, ”äh, det tänker jag 

inte svara på” typ. Så det blev väldigt konstigt. 

I: Blev bråket värre på grund av gruppchatten? 

R: Ja, i somras blev det ju det. För det spårade ut och det var folk som började säga saker som 

”det här har du sagt till den och det här har du sagt till den” och sådana saker. 

I: Tror du inte att det hade blivit så om de hade gett sig in i gruppen? 

R: Nej, för det var dem det kom ifrån. För jag har hållit mig utanför bråket så mycket som 

möjligt så. Men det plopp, man var ju tvungen att stänga av telefonen för det ploppade upp så 

pass mycket. 

I: Kände du någon gång att du ville gå in och säga något, eller ta ställning? 

R: Typ bara ”sluta”. De två som bråkade är två jättebra kompisar till mig och då kände jag att 

jag inte ville ta sida. Så inte jag blir svartmålade, och typ ”du tar den andras sida” och sådana 

saker. 

I: Så du var helt passiv? 

R: Mmm… 

I: Var det någon annan som sa ifrån? 

R: Asså, de kunde hålla på fram till nio, tio, elva på kvällen. Så det var många i gruppen som  

sa kan ni inte ta det här utanför gruppen. För det ploppar ju upp och man kunde inte sova 

och så. 

I: Men det var mer att det störde som gjorde att man sa ifrån? 
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R: Nej, men killarna i våran klass är liksom, de lämnar liksom onödiga kommentarer ibland 

så det kunde väl ploppa upp någon kommentar från dem. Och man blir såhär ”det där var ju 

inte ens nödvändigt”. 

I: Så det bara spädde på situationen? 

R: Ja. 

I: Kunde man se där att de tog ställning för någon? 

R: Nja, asså de blev osams med hela klassen. De två som bråkade på grund av att de andra la 

sig i. 

I: Men nu är det okej? 

R: Ja, nu är det lugnt. 

I: Tycker du att det finns skillnader mellan online och offline? 

R: Ja, om man tar till exempel mobbare så vågar man väl ta det lite mer online i stället för 

offline. 

I: Tycker du att man umgås annorlunda över telefonen än offline? 

R: Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det är svårt. 

I: Tänker du att det är två världar? 

R: Nja, jag tänker väl att de flyter samman skulle jag väl säga. 

I: För det som händer där kan man prata om offline? 

R: Ja, det är väl lite så. Asså, jag vet att jag har kompisar som använder Yellow, och typ om de 

har matchat med någon så pratar de inte om det offline utan tar det online. 

I: Så de skulle inte prata med den personen offline? 

R: Nej. Det är väl också så att man vågar gilla dem på Yellow för att. Om jag skulle gilla dig till 

exempel, och du inte gillar mig tillbaka då ser inte du att jag har gillat dig. Så det är väl lite så 

att jag tror att man vågar tar det online i stället för offline. 

I: Är det viktigt att ha många vänner på de sociala medierna? 

R: För mig är det inte det. Det beror väl på lite vem man frågar. För det finns ju de som har 

tusen följare, och då kanske det är lite så ”nu har jag så många följer på Instagram så nu 

måste jag ha lika många på Snapchat”. Det är ju som en, jag har ju en i mitt handbollslag. 
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Hon är ju väldigt, hon lägger upp väldigt mycket bilder och sånt och hon är väldigt social och 

överallt. Och hälften av de hon snappar med känner hon inte, utan det är ju vänner hon fått 

genom andra, som hon kanske aldrig ens har träffat. 

I: Hur ser du på det då? 

R: Jag tycker väl inte att det är så roligt egentligen. Men jag bli såhär, hälften av dem hon 

snappar med har hon aldrig träffat, hon har väl aldrig sagt hej till dem. Så jag är liksom, är 

det inte bättre att ni tar det offline i stället för online. 

I: Tycker du att det är konstigt att bygga en vänskap så? 

R: Nja, det skulle jag väl inte säga. Jag skulle väl säga att ja, det är svårt det här med sociala 

medier. Jag vet inte vad jag ska ta för ställning, för jag har själv en jag träffat på Yellow. Och 

jag har aldrig träffat honom innan, och jag ska göra det om drygt en vecka. För han spelar 

hockey, så han kommer till Jönköping. Så jag vet inte riktigt, jag kan inte ta någon ställning i 

den frågan. 

I: Men hur känner du inför det då? Har ni snackat mycket? Lärt känna varandra? 

R: Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. 

I: Okej, men det ska bli spännande? 

R: Ja, men jag är samtidigt lite nervös. Min kompis ska följa med. Och han har sagt vissa 

saker så jag blir såhär, jag vet inte om jag vågar. 

I: Har du aldrig gjort det förut, träffat någon så? 

R: Nja, inte vad jag kommer ihåg. Så jag är väl lite såhär, jag vill dra mig ur. Men samtidigt, 

min pappa bor ju i Köpenhamn, jag har skilda föräldrar. Så han ba ”då kan ju ni komma på 

torsdagen” och då blir jag såhär, då säger jag att jag ska på hockey för annars kommer jag 

sitta där på tåget till pappa och tänka varför gick jag inte på hockeyn. 

I: Är det mer än kompis? 

R: Blandat, skulle jag väl säga. 

I: Det vet ni kanske inte än? 
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R: Nej, vi har väl pratat om det lite smått men vi har sagt det att det är väl bättre att vi träffas 

först. Med tanke på att han ändå är två år äldre än mig och han går första året på gymnasiet 

och bor i Oskarshamn. 

I: Har ni mycket kontakt? 

R: Ja, vi snappar ju dagligen. 

I: Och du känner att du har fått en bild av vem han är? 

R: Mm. 

I: Men du har aldrig träffat honom, du har bara sett honom på Yellow? 

R: Ja, jag litar på honom och han måste liksom lita på mig också. För han var med om en  

hockeyolycka och han fick hjärnskakning. Och jag var en av de första som fick reda på det, för 

han skrev till mig. Så då måste det vara att han litar på mig. 

I: Ja, just det. Och då kan man kanske säga att du är viktig person för honom även offline? 

R: Ja, precis. 

I: Känner du att det är lättare att prata djupare saker på sociala medier? 

R: Jag vet inte, jag har ju en kompis som jag är otroligt bra kompis med och vi pratar ju om 

allt med varandra. Men om man skulle ta någon som jag inte är så bra kompis med som 

henne så skulle jag väl säga att det är lättare att ta det online än offline. 

I: Gör du det? 

R: När jag pratar om djupa saker, så pratar jag ju bara med mina närmaste kompisar. 

I: Kan det vara online och offline? 

R: Ja, det kan vara både och. 

I: Känner du att du kan berätta vad som helst om dig själv på sociala medier? 

R: Nej, jag är väldigt noga med vad jag delar med mig av och vad som skrivs och allt det här. 

I: Har du någon idé om hur du vill bli sedd? 

R: Nej, asså jag vet inte. Jag vill ju inte bli sedd som något dåligt. Man vill ju bli sedd som 

något bra. 

I: Hur tänker du då när du lägger upp något? 

R: Jag vill ju vara så äkta som möjligt. 
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I: Och det är något du gör medvetet? 

R: Ja, det är det ju. 

I: Ja, för jag tänker för egen del om jag ska ta en selfie, hur många har jag inte slängt innan 

jag lagt upp någon. Gör du så? Kan du ta många bilder innan du publicerar? 

R: Ja, det skulle jag vilja säga. 

I: Känner du att du blir modigare online? 

R: Nej. 

I: Kan du visa upp sidor av dig själv på sociala medier som du inte kan göra offline? 

R: Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag är samma överallt. Eller jag försöker det i alla fall, för jag 

känner att jag inte vill att någon ska få en uppfattning om att jag kanske är. Säg att jag skulle 

vara typ, bitter och sur. Och någon annan ba ”hon är ju jätteglad och pratglad och så”. Jag vill 

ju att alla ska få samma uppfattning. Men sen beror det ju lite på vilket humör man är på den 

dagen, såklart. 

I: Så du försöker inte försköna verkligheten? 

R: Nej... 

I: Har du varit med om att någon har använt sådant du publicerat på ett negativt sätt? 

R: Nej... 

I: Hur är det med kommentarer av varandras bilder, gör ni det mycket? 

R: Ja, eller jag vet att det är många som kommenterar varandras bilder ”åh snygg” och 

kanske lägger dit någon emoji. Men jag kommenterar inte bara för att mina kompisar 

kommenterar, jag kommenterar om jag väl tycker att den människan är snygg eller 

någonting. 

I: Tror du att det är så att man gör det för att man ser att andra gör det? 

R: Ja... 

I: Är det viktigt att få kommentarer ifrån vissa personer? 

R: Ja, jag märker ju det på mina kompisar. För att, om jag skulle följa någon på Instagram, 

eller jag följer ju många. Så var det en kompis, som hade kommenterat på någons bild och så 
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hade den personen kommenterat tillbaka men sen hade inte hon kommenterat på den bilden 

som den hade lagt upp, och då hade inte den kommenterat tillbaka heller. 

I: Blir det en grej? 

R: Ja, lite så. 

I: Om du ser elaka kommentarer, vad gör du då? 

R: Det beror väl på om det är en nära kompis eller så. Jag vill ju inte lägga mig i, så att jag blir 

tillsagd för något jag inte har gjort. Eller typ att någon säger ”du skrev sådär”, det gjorde jag 

inte så. Så jag lägger väl mig bara i om jag känner att det inte är okej. 

I: Har du gjort det någon gång? 

R: Ja, det har hänt. 

I: Eller är det något du skulle ta offline med de berörda? 

R: Nja, asså skulle det vara online så skulle jag ta det online. Jag är väldigt såhär, jag är nog 

den mest frispråkiga personen i vår klass. Jag säger precis vad jag tycker och tänker, med viss 

måtta så att det inte blir så att någon blir sårad. Så jag är liksom, säger någon något i klassen. 

Det var som för någon vecka sen, när de skrek till varandra över halva klassrummet, och jag 

satt och skrev ett läxförhör som de andra redan var klara med. Så sa jag det sen när jag var 

färdig, jag sa det, ni är så respektlösa, ni kan inte sitta och vara tysta, ni har ingen respekt för 

någon, ni sitter och skriker. Och jag tror att de blir lika häpna varje gång, att jag vågar säga 

vad jag tycker och tänker. Det är liksom, skriker de över hela  

klassrummet, så säger jag ”kan ni bara hålla käften”. 

I: Men på något sätt säger det mig att du även skulle kunna säga ifrån på sociala medier om 

det hettade till, stämmer det? 

R: Mmm, men samtidigt beror det på hur hett, för jag vill inte lägga mig i någonting som jag 

ser börjar spåra ur alldeles för mycket. 

I: Men det behöver ju inte vara ett pågående bråk, utan bara en elak kommentar? 

R: Jo, men då skulle jag kunna säga ”det där är inte okej, så gör man inte”. 

I: Pratar ni lika mycket om det som händer offline som det som händer online? 

R: Ja, för tjejerna i vår klass, vi är väldigt öppna med allting. Typ ser man någon snygg kille  
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så pratar man om den, gör man någonting så pratar man om det. 

I: Det är alltså ingen skillnad beroende på var det sker? 

R: Nej… 

I: Vad säger dina föräldrar om sociala medier och att du använder dem? 

R: Ja, min mamma skaffa ju snapchat för att hålla koll på mig och min syster för att vi inte 

skulle göra någonting. Och det förstår jag, för det är ju många som lägger upp saker och det 

blir konflikter och så. 

I: Men blir inte det ett problem att hon inte behöver se, eftersom du inte behöver skicka till 

henne? 

R: Nej, och jag kan ju blocka henne. Asså jag lägger ju inte upp så mycket på my story. Så hon 

kan ju inte se så mycket, för det är ju inte så att jag snappar med henne så att jag får dagar 

eller så. 

I: Har hon andra sociala medier? 

R: Ja, Facebook och Instagram har hon ju, och hon säger väl mest att vi inte ska lägga upp 

olämpliga saker. Om min pappa är väl likadan. Han har ju också Instagram. Och jag tror det 

är lite att han vill hålla koll på mig och min syster, det också. För att han har bara följare, 

men lägger inte upp någonting, och han går väl in och kollar en gång per halvår, så jag tror 

det är lite det. 

I: Är det svårt att prata med dem om sociala medier? 

R: Pappa är väl lite svårare 

I: Varför då? 

R: För att han har lite svårare att förstå. Det jag känner är liksom, i min släkt är de så ”har du 

hittat någon kille?”. Men pappa är ju såhär “träffar du någon kille så kommer jag med 

hagelbössan, och jag ska träffa honom.” Jag vet ju att han skämtar men asså, på ett sätt blir 

det så jag har svårare att prata om killar med mamma än med pappa ändå. Och jag är väl inte 

så öppen i min släkt med sådant. Typ farmor, mormor, farfar, morfar. 

I: Har ni konflikter om ditt användande? 
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R: Nej. Men på något sätt blir det lite jobbigt, för hos min farmor, hon bor i Ställdalen 

utanför Örebro, och hon är väldigt social och känner alla. Och så hade jag börjat snappa med 

någon, och hon visste precis vem det var. Så jag kände lite såhär ”åh farmor, bara du inte 

skämmer ut mig nu.” 

I: Men det är ju ett kvitto på det är en verklig person? 

R: Ja, det är sant. 

I: På vilket sätt tycker du att de sociala medierna påverkar ditt umgänge? 

R: Blandat. När man var yngre så var det väl mer “ska vi leka med barbiedockorna.” Nu är det 

väl mer att man sitter med telefonerna, med snapchat och sådana saker. Och när jag är med 

familjen så är det väl, jag kollar väl inte lika mycket sociala medier då. Då känner man väl 

mer att nu är jag faktiskt med familjen, för jag träffar bara min pappa varannan, var tredje 

månad, så det är väl dyrbar tid liksom. Och med mamma är det väl typ samma sak, fast jag 

bor med henne. Kommer det en snap så svarar man väl på den, men sedan låter man 

telefonen ligga. 

I: Och när du är med dina kompisar, tycker du att de sociala medierna stör? 

R: Ja, med vissa kompisar. De håller på väldigt mycket med sociala medier. Och jag bara “kan 

man inte göra något”. Och de bara “ah, jag ska bara svara på den snappen” och då bara 

“okej”. Och så kan den snappen vara i en halvtimme så. 

I: Kan de tillföra något för umgänget? 

R: Nej, inte vad jag kan komma på något just nu. 

I: Det är inte så att man har roligare, eller har roligare saker att prata om? 

R: Det blir väl lite negativt att man inte pratar så mycket utan man skickar snaps till varandra 

och det är bara bilder som inte säger någonting. Så det är väl det jag ser, det är negativt. 

I: Men när ni har rast, är telefonerna framme då? Vad gör man då? 

R: Det är väl Snapchat, och Yellow och så. 

I: Kan man umgås trots att telefonerna är framme? 
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R: Jag svarar väl på snaps och lägger ifrån mig telefonen. Vi är mycket såhär i vår klass, vi 

umgås allihopa. Jag vet att det är många klasser som är tjejer, killar, tjejer, killar eller 

smågrupper i klasserna. Men vi umgås tjejer och killar. 

I: Men telefonerna förstör inte det? 

R: Nej, killarna sitter och spelar sina spel men på något vis förstör de inte för de är ju ändå 

med i det som händer. 

I: Finns det någon som du känner som inte har sociala medier? 

R: Jag har ju en kompis, han fick ju sin första telefon i sexan. Så han var ju inte så haj på det 

där med sociala medier i början. 

I: Hur gammal var du när du fick din första telefon? 

R: Jag vet inte. Min mamma jobbar ju på Pressbyrån, så vi gick ju själva till skolan så. Så jag 

skulle tippa på att jag var 6-7. Det var väl mest bara för att jag skulle kunna ringa henne om 

det var något. 

I: Hur såg man på det att han fick sin telefon i sexan och inte riktigt kunde de sociala 

medierna? 

R: De flesta i min klass var väl såhär “skämtar du, vet du inte vad det är, skämtar du, vet du 

inte vad det är.” Men samtidigt så är det ju så, det måste ha varit skönt att inte ha sociala 

medier. Det är som när pappa säger “äh nu får ni lägga ifrån er telefonerna” och jag bara 

“tack, ta den, varsågod”. 

I: Är det lättare att lägga ifrån sig telefonen när någon annan påpekar det? 

R: Ja, så är det ju. 

I: Känner du att du måste vara uppkopplad hela tiden, och ha koll? 

R: Nej, för man kan ta igen det man missar. Det är ju som när jag kommer ut till min farmor, 

hon bor ju på landet så hon har ju nästan ingen uppkoppling. Hon har liksom ett hörn i sitt 

hus där man kan stå och snappa, så då blir det inte lika mycket och det är jätteskönt. 

I: Kan du känna press över det här med sociala medier? 

R: Nej. Det är ju typ som Yellow, det visste jag inte vad det var för en månad sen. 

I: Varför skaffade du det? 
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R: Jag ville ju se vad det var för alla pratade om det. 

I: Påverkar de sociala medierna ditt mående? Blir du gladare, ledsnare? 

R: Nej… Det är bara en del av mitt liv... 

I: Hur tror du att det kommer se ut i framtiden då? 

R: Jag tror att det kommer att vara ännu mer sociala medier, jag tror att det kommer vara 

någon som kommer på nya appar som är bättre än Instagram, som är bättre än Snapchat. Det 

kommer att vara något helt nytt som blir jättepoppis. 

I: Ser du det som positivt eller negativt? 

R: Negativt. 

I: Varför då? 

R: För att man kommer sitta mer med mobilen. För jag vet att min mamma berättar ”åh när 

jag var liten hade man inga telefoner och vi satt där och lekte med våra dockor och kollade på 

svartvit tv typ såhär” och då känner jag ”vad skönt ändå” att växa upp med det i stället för att 

sitta fastklistrad med en telefon. Det är ju som min kusin, hon ska börja 1:an i höst. Hon fick 

sin ipad när hon var 2, 3, 4. Och hon sitter ju fastklistrad vid den redan, och jag känner ju 

bara att hon kommer vara ännu värre när hon får sin första telefon. 

I: Du ser det alltså som ett problem, kan du se fördelar? 

R: Jag tycker väl att det är lite tråkigt för henne, så fort hennes kompisar kommer över så 

säger de “vi går ut och hoppar studsmatta”. Men så sitter de där och håller på med ipaden. 

Men så säger de ”vi går ut och hoppar studsmatta” men så kommer de in och håller på med 

ipaden. 

I: Ja det är ju inte som förr då man kunde stänga av tv:n, nu har de ju med sig det hela tiden 

R: Ja, precis och de kan sätta på tv:n i telefonen 

I: Jag tänker på, vi ska avsluta nu men det är så spännande. Hade du bråttom förresten? Jag 

tänker på det här med likes, är det viktigt med många likes? Vad är många likes? 

R: Över 30. 

I: Är det viktigt för dig att få det? 

R: Nej. 



98 

 

I: Är likesen viktigare än kommentarerna? 

R: Nej. Asså, jag känner ingen press över det. Asså, jag känner inte att ”nu har min kompis 

102 likes, nu måste jag ha 103”. Jag tänker bara att jag får de likes jag får, och de 

kommentarerna jag får. 

I: Finns det några kommentarer som betyder mycket för dig? 

R: Nej. 

I: Har du lagt upp något som inte fått mycket reaktioner, tagit bort den och lagt upp något 

nytt? 

R: Nej. Jag kan lägga upp saker flera gånger som inte får kommentarer, och jag känner 

ingenting för det. Jag märker ju att det finns kändisar som lägger upp och tänker ”jag lägger 

upp i det här temat så vet jag att jag får många likes”. Men jag märker även det på Instagram, 

jag träffade Frans i somras, och jag tog en bild som jag la upp, och den fick många likes. Men 

sen la jag upp en bild på en katt, och den fick inte alls lika många. Man märker ju vad folk 

gillar och inte gillar. 

I: Blir du påverkad av det, så du tänker att du bör lägga upp fler sådana bilder? 

R: Nej. 

I: Använder du hashtags för att få fler likes? 

R: Nej, för nu är det ju så på Instagram att oavsett om du är privat eller inte så kommer du 

upp på den där ”utforska-sidan”, där man kan söka på olika användarnamn, så kanske man 

finns där. Så vissa människor har gillat mina bilder, och jag vet inte ens vilka de är. 

I: Varför tror du att vissa bilder får mer uppmärksamhet? 

R: För att det är en kändis. 

I: Tror du att det här med sociala medier kommer att ha betydelse för din person? 

R: Nej, det tror jag faktiskt inte. 

I: Du tror inte att det kan vara ett verktyg för dig? 

R: Nja, det beror ju på vilket sammanhang. Men om vi säger såhär att jag skulle starta ett UF-

företag i trean på gymnasiet, om det är något man vill få igenom så är det väl att man vill ha 

många följare och många man når ut till så att de märker det. 
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I: Tror du att man kan skapa bilder av sig själv genom de sociala medierna? 

R: Ja, det tror jag. Allting på Instagram handlar ju om att du ska kommentera mycket, du ska 

lägga upp mycket, och bli sedd mycket för det är så du blir sedd. 

I: Gör du mycket av det? 

R: Nej.. Men det verkar ha blivit en trend på Snapchat att man ska ba ”gilla kommentera 

instagram”. Men asså jag gör ju det om jag vill det. Jag har flera kompisar som brukar skicka 

till mig och lägga upp på my story ”Gilla kommentera”. Men man vill ju bara skriva ”men för 

helvete, jag gillar eller kommenterar om jag vill”. Jag brukar bara öppna dem och ignorerar 

dem. Men jag vet kompisar som skickar flera gånger för att man ska gilla. Det är som en 

kompis, han kan skicka fem gånger, men jag gillar ändå inte bilden. Så fort man skickar det 

fler gånger till mig så gillar jag inte bilden. Även fast det är bild som ser bra ut, det blir en 

principsak. Bara för att man skickar på Snapchat, så har inte det någon betydelse för mig. 

Och jag menar, hur kul är att det att få massa likes bara för att de sagt att man ska gilla. För 

då känns det mer fake än äkta. 
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Bilaga 5 

Intervju Respondent 4 

 

I: Sociala medier, vad tänker du när jag säger det? 

R: Typ snapchat och sånt. 

I: Är det snapchat som är det främsta? 

R: Ja. 

I: Vilka använder du mer? 

R: Jag har ju snapchat, instagram och Facebook. Facebook är jag minst inne på 

I: Hur mycket tid tror du att du lägger på det? På en dag? 

R: På Facebook? 

I: Ja, över huvud taget på sociala medier? 

R: Jag vet inte, halva dagen kanske. 

I: Mmm, det är så? 

R: Ja. 

I: Är det när du inte har något särskilt för dig, eller när? 

R: Ja, det är det. Och så är det i skolan också, mellan rasterna. Och så är det hemma, när jag 

inte har någonting att göra. 

I: Är det mer ett tidsfördriv än att du är aktiv? 

R: Nej, men det är tidsfördriv och ha roligt, snacka med kompisar och så. 

I: Det är kompisar ändå som gäller? 

R: Mmm... 

I: Har du använt de sociala medier du använder nu, du säger Snapchat. Är det så att du har 

använt dem hela tiden eller är det något som har ändrats? 

R: Först var det typ, när Facebook blev populärt, då använde jag det ganska mycket. Sen blev 

Instagram populärt, då använde jag det ganska mycket. Nu är det Snapchat som är populärt. 

I: Varför tror du att det har blivit populärt? 
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R: Det är väl för att det är annorlunda än Facebook och Instagram. Facebook och Instagram 

kollar man bara på bilder och gillar dem. Men på Snapchat så skickar man ju bilder och 

skriver saker till varandra. 

I: Hur använder du Snapchat? Vissa använder ju det för att skapa stories där de berättar om 

sina liv, eller använder du det för att typ skicka ett sms men med bild? 

R: Det är nog så, sms med en bild. Eller, typ bara skicka bilder. När man har tråkigt och inte 

har något att snacka om. 

I: Det är inget särskilt du fotograferar? 

R: Nej, typ bara på mina fötter. 

I: Det är inte sådär ”nu såg jag en ekorre” eller nu såg jag det …. 

R: Eh jo, det kan hända någon gång. 

I: Vad tycker du är bra med sociala medier? 

R: Det är som är bra är att när det har hänt någonting så får man reda på det snabbt. Ja, det 

är typ bara det. Bättre kontakt med kompisar. 

I: Okej. Du känner det. Har det blivit oftare kontakt med kompisar tack vare Snapchat? 

R: Ja... 

I: Är det kompisar som du umgås med dagligen som du har kontakt med där? 

R: Ja, asså... 

I: Eller är det personer som du inte träffar så ofta? 

R: Det är ju många jag känner. Många som jag snapchattar med går ju i min klass. Det är 

många som inte går i skolan också som jag har kontakt med. 

I: Vad ser du som är dåligt med sociala medier? 

R: Dåligt. Det är typ såhär, trakassering eller så. Typ om någon kille håller på med någon tjej, 

lurar henne att skicka bilder eller någonting sånt. Det är inte så jätteroligt. 

I: Har du varit med om det? 

R: Nej. 

I: Är det sådant som man pratar om? 
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R: Ja, fast då är det typ om några killar har gjort så mot en tjej då är det mer killarna som 

snackar om det och håller det hemligt mellan dem så att inte någon mer vet om det. 

I: Och tjejerna vad tror du att de säger om det? 

R: Ja, tjejerna de känner sig typ ledsna. Men det kommer fram till slut till alla. 

I: Går det sådana rykten då på skolan? 

R: Ja, men det går ju typ ”aah, den här personen, den här killen, är så jävla äcklig” eller något 

sånt. Han gör så och så, han vill ha bilder och så 

I: Ja, det är mycket sådant de vill ha då. De vill ha bilder? Avklädda förstår jag då? 

R: Mmm... 

I: Som sagt, de som du pratar med är sådana som du känner. Skiljer det sig från de 

personerna du träffar såhär (offline) och de du träffar på Snapchat? Har du någon du umgås 

med på ett annat sätt genom Snapchat? 

R: Ja, det är det. 

I: Hur då? 

I: Svår fråga kanske men om du träffar dina kompisar vad gör ni då? Går ni ut och fikar? Vad 

gör du om träffa dem utanför telefonen? 

R: Ja men då är det väl, vi hälsar på varandra. Asså om vi bara skulle träffa varandra på gatan 

så skulle vi prata lite med varandra, snacka lite ”vad händer, vad är det som har hänt, hur 

mår du” och så. 

I: Och sen på sociala medier kan det vara, kan man prata på ett annat sätt då? 

R: Ja, det kan det vara. 

I: Vad kan man prata om, är det djupare då eller andra ämnen som kommer upp? 

R: Nej, jag vet inte. 

I: Eller ser du att det är ungefär samma snack där som det är här? 

R: Är det om jag snackar med en tjej, är det så du menar? 

I: Ja, det kan det vara också men jag tänker nog mer på kompisar liksom. 

R: Ja men med kompisar är det ju typ samma sak. Men om jag skulle snacka med en tjej så 

skulle det vara på ungefär samma sätt som om jag skulle snacka med henne genom telefonen. 
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I: Använder du olika sociala medier beroende på vem du pratar med. Är så att du på 

Facebook har kontakt med dina släktingar kanske? 

R: Jo, Facebook. Innan var jag mer inne på Facebook för att ha kontakt med mina släktingar. 

Fast nu så har de, asså nu har jag deras nummer så att jag kan snacka med dem och sms:a 

med dem. 

I: Är det så att du har kontakt med äldre på Facebook? 

R: Nej, inte så mycket äldre än mig. Det är gamla barndomskompisar. 

I: Men det är personer som du känner ”på riktigt”? 

R: Ja. 

I: Men du ser inte att du använder olika beroende på vem du pratar med. Du använder 

snapchat mest, det är där du hänger? 

R: Ja, det är det. Asså jag snackar ju samma saker med alla där. Asså, samma sätt som jag 

snacka med en kompis på snapchat så snackar jag med honom på riktigt om jag hade sett 

honom i verkligheten. Om jag skulle sett en tjej som jag snackar med på snapchat på gatan 

skulle jag sagt samma sak till henne om jag skulle träffa henne. 

I: Det känner du att du hade gjort? 

R: Ja. 

I: Och det är inte så att du att använder olika medier, asså när du pratar med en tjej så skulle 

du använda snapchat framför instagram? 

R: Nej. 

I: Det är mest snapchat? Jag tänker på Instagram har man ju chattmöjligheter nu för tiden? 

R: Ja, men nu är det såhär på Instagram att om man går in på någons profil, då skriver de 

flesta sin snapchat. 

I: Så där får man kontakten? Där kollar man bilder men skriver inte med varandra? 

R: Nej.. Eller jo, man skriver med varandra om man inte har dens nummer eller snapchat 

eller någonting. 

I: Men det är främst på Snapchat man har kontakt? 

R: Ja, precis. 
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I: Vad känner du att de sociala medierna betyder för dig? Påverkar de ditt liv? 

R: Ja, eller. Typ om man har hamnat i bråk eller något och man har fått reda på…till exempel 

om jag har bråkat med en kille, och om den killen har fått reda på min snapchat eller 

instagram eller någonting sånt, och skickar ett sms. 

I: Så då fortsätter bråket där då? 

R: Ja, precis. 

I: Så det är inte så att man kan bli sams där? 

R: Nej.. Eller det kan ju hända att man blir sams.. Om asså, det kan ju hända att man blir 

sams. Fast om du inte känner den personen så blir det mer bråk. Man säger saker till 

varandra. 

I: Så där ser du en negativ del av sociala medier? Att bråk kan växa? 

R: Ja. Mmm.. Och så kan det bli bråk också. 

I: Där? 

R: Mmm. Utan att det har hänt någonting från början. 

I: Hur kommer det sig, eller hur händer det då? Hur börjar man bråka? 

R: Ja, till exempel. Vad ska vi säga. Någon har en dålig dag, och så vet man inte om det, så 

börjar man kalla varandra saker. 

I: Hur menar du då? 

R: Ja, man försöker du vara rolig och så blir personen sur eftersom den inte har en bra dag. 

I: Så det man säger kommer det fram fel? 

R: Ja, precis, så blir det missuppfattat. 

I: Är det också ett problem att det är lätt att missuppfatta? 

R: Jaa.. För man ser ju inte varandra. 

I: Känner du att det är ett problem att du använder snapchat när du umgås med folk? 

R: Ja men det, det distraherar. Man stör sig på det. 

I: Känner du att du blir störd av att få en snap? 

R: Ja, det gör jag. Till exempel om jag sitter med familjen, då är det inte så roligt att, om man 

får en snap, så sitter man där och håller på med mobilen och skiter i familjen. 
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I: Känner du det själv eller är det något som de har påpekat? 

R: Nej, jag känner det själv. Då brukar jag lämna telefonen i mitt rum eller något. 

I: Ja, men har du svårt att slita dig från att kolla den då? Eller kan du slappna av? 

R: Ja, jag kan slappna av. Men om det är något viktig så kan det vara svårt. 

I: Men det bästa är att lägga ifrån sig telefonen. Du kan inte ha den i fickan och strunta i att 

den vibrerar? 

R: Nej, det går inte. 

I: Vad tror du skulle hända om du inte använde de sociala medierna? Skulle du missa något? 

Skulle du känna dig utanför? Vara gladare? Ledsnare? 

R: Ja, det skulle ju bero på, skulle haft sociala medier och jag inte hade haft det då skulle man 

känt sig lite utanför. Men om sociala medier inte skulle funnits så hade det varit mycket 

skönare. 

I: Det tycker du alltså? 

R: Ja. 

I: Varför tycker du det? 

R: För då, då skulle det varit, till exempel om man snackar med en tjej på sociala medier. Då 

blir man lite svagare när man ska komma fram face to face. Men om det inte finns sociala 

medier för då måste man göra det. 

I: Så du menar att man då hade tvingats vara mer modig? Och ta för sig mer? 

R: Mmm. 

I: Tror du att det hade gällt även i relation till kompisar? 

R: Ja, för man hade varit mer med kompisar. Och det här med bråk hade inte blivit lika 

mycket. För då skulle man kanske inte våga säga en dum sak till någon i ansiktet. För då vet 

man ju att han antingen kommer slå till eller någonting sånt. 

I: Men nu får man ett skydd? 

R: Ja, precis. Man tänker ”den här personen, killen, kommer inte se mig igen så jag kan säga 

vad jag vill till honom.” 

I: Tror du att det är många som resonerar så? 
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R: Ja, det är det. 

I: Tror du att finns ett grupptryck i det här? 

R: Det beror på vem som börjar. Och vem som har rätt och vem som har fel. 

I: Och det beror på vilken sidan man står på? 

R: Ja, till exempel om jag skulle bråka med någon. Och min kompis ser det, och en kompis till 

den jag bråkar med ser det. Då skulle det ju varit så att min kompis var på min sida. Även om 

den andra personen hade haft rätt. 

I: Tror du att det hade varit likadant offline? 

R: Ja, det skulle det ju. Det skulle det. 

I: Har du några kompisar som du bara umgås med över internet? Som du aldrig har träffat? 

R: Nej, det har jag inte. 

I: Hur ser du på det, att folk kan ha internetkompisar? 

R: Jag tycker att det är lite konstigt. Jag gillar inte sånt. Jag vill helst känna personen, eller 

veta vem den personen är innan jag snackar med den. 

I: Så tror du inte att du skulle hitta en kompis på internet? 

R: Jag skulle ju kunna det, men jag gillar inte sånt. Jag vill ju veta vem du är. Du kanske inte 

heter det du säger att du heter, du kanske inte ser ut så 

I: Har du lärt känna någon djupare via snapchat? 

R: Ja, det har jag. 

I: Är det tjejer, killar? 

R: Tjejer. 

I: Tror du att det handlar om att man blir mer modig? 

R: Jag vet inte. Jag har ju ändå träffat tjejen. 

I: Okej. Men det är lättare där? 

R: Ja, det blir det ju. Det är ju pinsamt om man säger något fel. Då blir man ju röd, blå, grön, 

alla färger men det slipper man där. 

I: Men hur blir det med missuppfattningar där då? Kan de ställa till det? 
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R: Nja, det.. Men till exempel om jag ska skriva en sak då brukar jag fråga ibland om... asså 

jag menade inte på det sättet.. ah så. Så att jag inte går över gränsen. 

I: Hur tänker du på det här med att träffa en kärlek på sociala medier? 

R: Asså, nu för tiden är det ju normalt. Det är ju så..om man jämför för fem år sen med nu, 

för fem eller sex år sedan kanske det var så att en snygg tjej gick förbi och du ville ha hennes 

nummer eller så. Nu är det typ såhär, man går in, hittar en tjej på Instagram och tycker att 

hon är snygg, följer henne. Hon har säkert skrivit sin snapchat på hennes profil. Så tar man 

hennes snapchat, börjar snacka med henne där. Sen efter, jag vet inte hur länge, så går man 

och träffar henne. 

I: Det är rätt smidigt, om man kan hitta snapchatten så direkt? 

R: Ja... Precis. 

I: Det är skillnad från förr då man var tvungen att fråga. 

R: Ja, jag vet inte. Men någon gång kanske du får fråga, för att hon inte lagt upp sin snapchat 

eller sånt. 

I: Du har aldrig behövt fråga någon face-to-face kan jag få ditt nummer eller snapchat? 

R: Jo, kanske någon kompis eller så. Men inte om jag skulle haffa på någon, då hade jag 

kissat ner mig. 

I: Är det så att du har lätt att prata om svåra saker på snapchat? Lättare än offline? Pratar du 

svåra saker där? 

R: Ja, det skulle vara att…om jag hade haft något svårt så skulle jag inte vilja att någon visste 

om det. Förutom den personen jag pratar med. Jag bryr mig inte så mycket om det är på 

snapchat eller om det är face-to-face. 

I: Du hade inte valt det ena framför det andra? 

R: Liksom om jag inte hade träffat den personen jag ville prata med på länge, då skulle jag 

kunna skriva till den. Men om jag ser den varje dag hade jag tagit han eller hon åt sidan och 

snackat. 

I: Du ser inga skillnader då mellan att prata offline och online, utan mer att sociala medier är 

ett verktyg för kontakt. Inte så att du kan vara mer öppen online? 
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R: Nej, nej. 

I: Kan du berätta vad som helst om dig själv på nätet? 

R: Ja, det kan jag väl. Det kan jag i vanliga fall också. 

I: Du pratar om att vara trovärdig, att det är viktigt.. 

R: Ja... Det är det. 

I: Har du varit med om något fall där man inte varit det? 

R: Ja, det var ju min kompis, förra veckan eller två veckor sedan. Det var någon som hade 

tagit bilder på henne och ändrat hennes namn och så. 

I: Och han hade tagit kontakt? 

R: Nej, det var en hon. Någon hade tagit hennes bilder och använt.. 

I: Vad hände då? 

R: Jag vet faktiskt inte vad som hände. Min kompis, hon som de hade tagit bilder på, hon la 

ju upp på snapchat att den här personen är inte jag, den har bara tagit bilder på mig. 

I: Men det har inte hänt något mer? 

R: Jag vet faktiskt inte... 

I: Hur pratar man om det då? 

R: Vi vill få reda på vem den personen är. 

I: Var det något taskigt eller hade man bara använt bilden? 

R: Nej, det var bara att den hade gjort ett konto av hennes bilder och så. Det är ändå inte så 

jätteroligt liksom. 

I: Men man hade inte skrivit konstiga saker? 

R: Jag vet faktiskt inte. 

I: Tänker du efter på vad du lägger upp för saker? 

R: Saker på mig själv? 

I: Ja, på dig själv eller annat. 

R: Nej, jag brukar aldrig lägga upp bilder på någon annan. Om det inte är något roligt då. 

I: Och det är mer dina kompisar? 
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R: För, asså, om jag skulle lagt upp någon bild lägger jag bara upp bilder på mig. Fast om det 

skulle vara något roligt, typ video eller rolig bild så skulle jag lagt upp det. Men om min 

kompis ber mig att ta bort det så tar jag bort det. 

I: Men du har någon idé om vad som är okej och inte okej? 

R: Ja, det har jag. 

I: Vad är inte okej? 

R: Ja, vad är inte okej. Det är väl om personen jag lägger upp bilder på inte vill det, eller 

tycker att det inte är roligt. Då tar jag bort det, för man vill ju inte att personen ska ha en 

sådan bild på sig ute. 

I: Har du varit med om att någon har lagt upp en bild på dig så? 

R: Nej, ingen vågar göra det. 

I: Har du någon tanke på de bilder du lägger upp på dig själv att de ska se ut på ett visst sätt? 

R: Asså, mina bilder som jag lägger upp då är bara om det är något speciellt. Till exempel 

vilken rolig dag det har varit idag med de här killarna. Ah, vi har köpt en ny bil. Eller 

någonting sånt. 

I: Har du någon tanke på hur andra ser på dig genom dina bilder? 

(tar upp telefonen för att kontrollera sina bilder) 

R: Ah men några bilder är när något har hänt, några är att det har varit en skön dag, eller ja 

asså du kan få kolla. 

I: Får man någon känsla av vem du är när man tittar på det här? 

R: Ja, eller jag vet inte. 

I: Är så att du vill att de ska få en bild av dig? 

R: Ja, några bilder vill jag ju se lite tufft ut på. Några bilder vill jag se lite rik ut. Det är väl det. 

Några bilder vill man se lite tuff ut, lite farlig. 

I: Varför är det viktigt? 

R: Folk ska veta vem jag är. 

I: Och du är sann i dina bilder du visar där? 

R: Ja. 
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I: Jag tänker på elaka kommentarer, har du sett elaka kommenterar och försökt stoppa det? 

Kanske för någon du inte känner? 

R: Nej, det har jag inte. 

I: Har du känt någon gång kunna göra det? 

R: Nej, asså. Om det hade varit mina kompisar, om en person skulle skriva något taskigt till 

en kompis då skulle jag ställt upp för min kompis. Men om det är någon som jag inte känner 

så skulle jag bara skita i det. 

I: Varför då? Är du rädd för att bli inblandad? 

R: Jag har inget med saken att göra. Jag orkar inte bli inblandad. Men det är ju bara så att om 

de två bråkar så får de bråka. Alla andra har ingenting med saken att göra. 

I: Men om det inte är bråk, utan mer någon som skriver något elakt till någon? Skulle du 

kunna gå in och säga ifrån då? 

R: Ja, då skulle jag kunna skriva ”din mamma är ful” eller något. Då skulle jag skriva 

”respektera dig själv” eller något sådant, du känner inte personen, du har inte ens sett 

personen. 

I: Men det skulle du bara göra om det var en person du kände som blev utsatt? 

R: Ja. 

I: Det som händer online, pratar ni mycket om det? 

R: Bara om det har hänt något speciellt. Som typ det där med att killar vill ha bilder på tjejer. 

Till exempel om det är något bråk. Ja.. Eller om det är roligt också såklart. Typ video och 

sådant som har hänt. 

I: Pratar man om kändisar på sociala medier? 

R: Ja, det tror jag mer att tjejerna gör. Eller killarna kanske pratar om ”såg du vilket snyggt 

mål Zlatan gjorde” eller ”såg du att Zlatan vann”. 

I: Följer man kändisar, såsom sportkändisar? 

R: Ja kanske, eller någon snygg kändistjej. Ja, och typ ”kolla vad snygg bild hon har lagt upp” 

eller så. 
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I: Känner du att era samtalsämnen kan handla lika mycket om det som händer offline som på 

internet? 

R: Ja, jag vet inte. Men det är typ såhär, om en fotbollsspelare skulle vinna någonting då 

skulle man ”åh såg du att han vann den där kuppen”. Och sedan byter vi ämne ”öh, ska du 

köpa moppe.” 

I: Så man gör inte så stor skillnad på det som händer online och det som händer offline? Det 

flyter ihop? 

R: Ja, i killvärlden flyter det ihop. Men i tjejvärlden så vet jag faktiskt inte för tjejer har ju…. 

Blir ju mer utsatta för grejer. Så de kanske bara snackar om sånt som hänt på internet i flera 

timmar. 

I: Men ni pratar om de killarna som utsätter tjejerna? 

R: Ja, och om att det är dåliga personer. Men tjejerna kanske skulle prata om det som har 

hänt typ tre ti…. En hel vecka kanske. Varje gång hon ska träffa sin kompis och gå ut skulle de 

prata om det. Men om det skulle vara en kille så hade man bara skitit i det. Det är inget man 

hänger upp sig på. 

I: Påpekar din familj att du använder sociala medier mycket? 

R: Nej, men om det är något viktigt vi snackar om så säger de ta ner mobilen och så. Men vi 

bara tittar på teve eller sitter och äter då skiter de i det. 

I: Är det svårt att prata med dem om sociala medier? 

R: Nej, jag vet inte. Min mamma har ju Facebook och Instagram, fast hon tittar ju på hur 

man lagar mat eller hur man gör tårtor. Så hon får ju sin egna lilla version av sociala medier. 

I: Kan även hon ta fram telefonen och kolla sådant när ni umgås? 

R: Ja, jag vet inte. Hon försöker spela ungdom eller något, jag vet inte. Men asså om min 

mamma tar upp telefonen så är det inte för att kolla sociala medier, det är mer att kolla 

nyheter och sånt. Eller så kollar hon på hus eller något sånt. 

I: Har ni blivit osams över ditt användande av sociala medier? 

R: Nej. 

I: Kan de följa dig? 
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R: Ja, men asså mina systrar följer mig och har koll på allt jag lägger upp. 

I: Okej. Du var inne på det innan att när ni umgås så kan telefonerna vara framme och du 

tycker att det är både positivt och negativt. När är det positivt? 

R: Ja, de är oftast framme. Ja, det kan ju vara positivt om man tar någon bild för det är lite 

roligt att visa. Och negativt kan vara, asså när man är ute och äter lunch med en kompis och 

han får en snap eller ett sms och han måste kolla det. Och det stör samtalet. 

I: Kan du göra likadant? 

R: Ja, men asså jag kan ta upp telefonen och lägga den vid sidan. Och om han inte pratar 

klart kan jag säga ”håll käften jag ska kolla min snap”. Eller vänta lite jag ska kolla min snap.. 

I: Är det så att man visar varandra saker man ser när man håller på med telefonen, under 

tiden som man umgås? 

R: Ja, så kan det vara om det är något roligt liksom. 

I: Kan det på så sätt ge roliga samtalsämnen? 

R: Ja, då kan det bli roligare. Då har man något att prata om, man får ett skratt och så. 

I: Tror du att det hade varit tråkigare utan? 

R: Ja, för då skulle man bara snacka om vad har hänt, vad ska du göra. 

I: Man behöver inte vara så kreativ? 

R: Nej, om man inte kommer på något att prata om kan man ta fram och bara ”kolla vad rolig 

den här bilden är, haha.” 

I: Så har man något att prata om? 

R: Ja, precis. 

I: Finns det någon i din närhet som inte använder sociala medier? 

R: Nej, det tror jag inte. De flesta gör det. 

I: Är det viktigt med att likes och kommentera? 

R: Nej. Kanske inte kommentera. Eller jag vet inte. Jag gör det bara när jag orkar. 

I: Tänker du på det när du lägger upp, att du väljer inlägg för att få likes/kommentarer? 

R: Ja det finns ju sådana som har 200-500 gillningar och typ 100 kommentarer. De skiter ju i 

om jag gillar eller kommenterar. Jag får ju typ 50 gillningar, och två kommentarer. 
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I: Är det så att folk gillar mer än kommenterar? 

R: Ja. Men typ de som har mycket de bryr sig inte om personer gillar eller kommenterar. Men 

de som har mindre, de bryr sig. De vill ju ha mer 

I: Är du efter att få likes? 

R: Ja... 

I: Har du tagit bort någon bild som inte blivit gillad/kommenterad? 

R: Nej... 

I: Men på snapchat, där skickar man till många och vill ha respons? 

R: Ja och där kan man skriva gilla eller kommentera min insta eller något.. 

I: Är det några särskilda bilder som du ser får mer likes? 

R: Ja, det är det. 

I: Vilka är det då? 

R: Ja, om jag skulle lagt upp en bild på. Till exempel den bilden jag la ut på 15-16 (nyårsafton, 

bild på fotbollsspelare som håller ”målskylt” med siffrorna 15-16) så fick den typ bara 7 gilla. 

Men jag la ut andra bilder på mig och de fick ju typ 50. 

I: Är det selfies? 

R: Ja. 

I: Men du plockar alltså inte bort den bilden som fick färre likes? 

R: Nej, men det finns de som gör det. Eller typ. Om de inte får 50 gillningar på 10 minuter så 

tar de bort bilden, eller fem minuter. 

I: Uppmanar man folk att gilla ens bild? 

R: Ja, det gör man. Men det är också att man blivit beroende av att folk ska gilla den här 

bilden och kommentera den här bilden. 

I: Känner du någon stress över att få den responsen? 

R: Nja, men asså jag känner ju några som gör det. Det var en tjej som gick i min gamla skola i 

samma klass. Hon la upp en bild, fick inte många gillningar på några minuter, då tog hon 

bort den. Och så la hon upp den lite senare. 

I: Fick hon bättre respons då? 
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R: Ja, jag tror det. Eller hon tog bort den också, och la upp en annan nästa dag. Och då 

skrattar jag, skitmycket. 

I: Och du tror att hon gör det för att få mer likes? 

R: Ja, hon har ju typ blivit beroende av att få gillningarna. 

I: Vad tror du att de gillningarna betyder för henne? 

R: Ja, asså hon la ju ut en bild på sin kropp. När hon var och badade eller något sånt. Och så 

fick hon inte tillräckligt många gillningar på en viss tid. Så hon tog bort den. Så la hon upp en 

ny. Och så fick hon inte tillräckligt igen, och då tog hon bort den. 

I: Gör killar så också, på kroppen? 

R: Ja, om man är och badar typ. Killar tar ju inte bilder på sin kropp så, om de inte är på 

stranden och någon tar en bild oförberett. 

I: Tänker du på att man ska vara ständigt uppkopplad och hur mår du av det? 

R: Nja.. Men asså, om det händer en massa saker på några dagar då blir jag ju stressad. Men 

om det bara händer en sak varje månad då bryr jag mig inte. 

I: Finns det några regler för hur man ska bete sig på nätet i jämförelse med hur det är här? 

R: Asså, det. Jag vill ju typ att om någon skriver en massa saker till mig så vill jag ju att 

hon/han kommer till mig och säger det ansikte mot ansikte. Inte att personen är på ett visst 

på telefonen och sedan på ett annat sätt utanför. Det har hänt också.. 

I: Vad har hänt då? 

R: Till exempel någon skrev till mig, dumma saker. Men ansikte mot ansikte blir han en 

hund. Han blir feg. 

I: Är det det största problemet, att man hamnar i bråk? 

R: Ja, det tror jag. 

I: Tror du att det är likadant för tjejerna? 

R: Ja, där händer mycket värre saker. Bråk och allt det där. 

I: Vad tror du kommer att hända i framtiden? 

R: Jag tror att det kommer att bli mycket värre. Man kommer inte ha kontroll över sånt här. 

Det kommer att gå överstyr. Det börjar att gå överstyr redan nu. Om man inte håller koll på 
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sig själv så går det redan överstyr. Så asså, i framtiden. Om.. Mina barn.. Det kommer inte 

hålla. 

I: Tror du att sociala medier kommer att finnas kvar? 

R: Ja, det tror jag säkert. 

I: Ser du någon positiv utveckling? 

R: Hmm. Bra för framtiden. Det är väl typ att asså i framtiden att man sätter så att alla fula 

ord man skriver suddas bort eller inte går att skicka. 

I: Autokorrigering av fula ord? 

R: Ja, precis. Det går inte att ta bort sociala medier. Visst de kan bli mindre populära men det 

är fortfarande folk som använder dem ändå. Det går ju att göra sådär med autokorrigering. 

I: Tror du att de sociala medierna kan ersätta det fysiska umgänget? 

R: Ja, kanske. Jag vet inte. 

I: Tycker du att de gör det nu? 

R: Till exempel om man behöver hjälp med läxor så finns det ju en massa appar för det. Men 

det tycker jag inte är bra heller för då skiter man i skolan och håller på med dem i stället. 

I: Pratar era lärare om sociala medier med er? 

R: Naa. Lärarna lever ju i sin egna värld. De vet ju att vi håller med sociala medier och de har 

koll på nyheter. Så de kan ta med sådant som handlar om det, och då pratar de om ”sånt här 

händer på snapchat”. De förstår ju vad vi gör och så.. De pratar om både bra och dåliga saker 

med sociala medier. 

I: Finns det något som du vill säga slutligen? 

R: Ja, asså det är ju det där med att man kan skaffa en tjej lättare. Det är bara det. 

I: Kan du vara dig själv då? 

R: Ja, det känns så. 

I: Får de en bild av vem du är? 

R: Ja, det får de ju. 

I: Och det blir lättare om ni sedan ses offline? 

R: Ja, det är det. Det blir ju pinsamt att fråga liksom. 
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I: Har du träffat någon tjej så? 

R: Det har hänt mycket. Först var det såhär, jag träffade en tjej då och vi snackade. Sen så 

snackade hon med flera andra killar. Och det ju inte så roligt, men vi hade inte snackat så 

länge. Men ändå. Och det ju inte direkt bra killar heller, det är smågangsters. 

I: Vad hände då? 

R: Ja då, då blev det bråk. Då blev det bråk mellan mig och den personen hon snackade med 

och tjejen. 

I: Men hur blev det då, löste det sig? 

R: Nej, det blev bara värre. Jag skiter totalt i henne nu. Och med killen blev det bråk-bråk, vi 

träffades ansikte mot ansikte. 

I: Är det utrett nu då? 

R: Nej, asså jag skriver inte till henne mer och killen han sitter inne nu. Och han hade ju 

skrivit en massa fula saker till mig, efter det så flydde han eller liksom försvann. Jag vet inte 

var han gömde sig. Men sen tog socialen honom. 

. 
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