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och bildkommunikation 
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Michael Forsman



O: Killar ser surare ut typ [skratt]
C: De typ är såhär [visar min].
O: Ingen min ba [visar min] …
E: Stoneface.
O: Såhär [visar min] 
C: Mm typ sådär [visar min].
I: Stoneface?
C: Fokuserar.
E: Stoneface typ pokerface. 
I: Så det är stoneface och duckface?
E: Aah. 
[allmänt skratt]

[Intervju med två killar och två tjejer åk 7 Spångaskolan]
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Förord

Internet och sociala medier utgör en allt större, och helt naturlig, del av allas vår vardag och kom-
munikation. Samtidigt lever vi i tider, och i ett samhälle, som på många sätt genomsyras av ett 
jämställdhetstänkande. Framförallt i skolan. Man kan då ställa sig frågan om vi tar med oss våra 
beteenden, normer och en mer nyanserad syn på vad som uppfattas som manligt respektive kvinn-
ligt in i den uppkopplade verkligheten? Eller, är det precis tvärtom? Är det så att gamla ordningar 
istället ”cementeras” i den digitala verkligheten och att det så kallade ”isärhållandet av könen” blir 
allt mer kraftfullt när bilden och fotografiet – som är så starka uttrycksformer – alltmer ersätter 
text i den digitala kommunikationen? För de möjligheter som faktiskt finns att via internet på 
ett helt nytt sätt testa sin identitet och uttrycka sig fritt kanske begränsas när våra möjligheter att 
agera anonymt blir allt mindre. Kommunikationen inom ramen för sociala medier sker idag inför 
en öppen ridå. Och, när allt blir synligt och transparent  vad händer då med gamla föreställningar 
kring manligt och kvinnligt? Kryper en gammal maktordning, och genusstereotypa mönster, fram 
och kanske till och med accelererar? Är det fortsatt så att unga tjejers presentationer av sig själva 
i medierade sammanhang i första hand konstrueras för killar? Då gäller det att vara söt. Och, att 
killar i första hand presenterar sig för andra killar? Då gäller det att vara cool. 

Och, är det fortfarande så att tjejer både nedvärderar och ursäktar sig själva i en högre ut-
sträckning än killar? Det sistnämnda påståendet stärks av resultaten i vår egen enkätundersökning 
Ungar & medier 2012/13 där tjejer dels både utsätter andra och själva utsätts för mobbing i en mkt 
större omfattning än killar, dels att tjejer – till skillnad från killar - tycker att de använder medier 
för mycket.

I regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken framgår det att kvinnor och män ska 
ha samma makt att forma både samhället och sitt eget liv. Då gäller det också att ha den relevanta 
kunskapen för att faktiskt kunna både delta och påverka. En kunskap om medier och dess påver-
kan och om våra – som medborgares – rättigheter och skyldigheter oavsett om det är digitalt eller 
inte. En kunskap som vi till vardags kallar för medie- och informationskunnighet.

I föreliggande studie framkommer ett antal intressanta, och ibland oroande, iakttagelser som 
förtjänar fördjupning, diskussion och kanske också olika former av insatser i arbetet att stärka 
barn och unga som medvetna medieanvändare.

Stockholm, januari 2014
Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd
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Sammanfattning

I oktober 2012 fick Statens medieråd ett regeringsuppdrag att göra en studie av barns och ungas an-
vändning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv (Ku2012/1512/MFI).

I flera statistiska kartläggningar har man kunnat konstatera att skillnaderna mellan killars och 
tjejers medievanor är begränsade ungefär upp till tioårsåldern för att sedan öka kraftigt under de 
tidiga tonåren. 

Störst är skillnaderna avseende användningen av sociala medier och datorspel/tv-spel. Medan 
flickor lägger betydligt mer tid på sociala medier, är förhållandet det omvända när det gäller spe-
landet. I Statens medieråds senaste kvantitativa kartläggning Ungar & medier 2012/13 visade det 
sig t.ex. att bland 13-åringar använder 20 % av tjejerna sociala medier mer än tre timmar/dag jäm-
fört med 4 % av killarna. 36 % av killarna spelar datorspel/tv-spel mer än tre timmar/dag jämfört 
med 0 % av tjejerna. Mönstren är tydliga och väcker frågor både om vad som ligger bakom dessa 
skillnader, vilka konsekvenser de har, och hur föräldrar, lärare och andra vuxna i barns närhet kan 
förhålla sig till detta. För att närma sig svar på dessa frågor behöver man kvalitativa studier om hur 
barn i de aktuella åldrarna använder spel och sociala medier. Problemområdet väcker även frågor 
kring vad könstillhörighet betyder för barn och hur de förhåller sig till detta i sin användning av 
spel och sociala medier. 

Studiens genomförande
För att genomföra studien kontrakterades Michael Forsman, docent i medie- och kommunika-
tionsvetenskap vid Södertörns högskola. I samarbete mellan honom och Statens medieråd lades 
studien upp för att knyta kön till ålder genom ett genusperspektiv på centrala onlineaktiviteter 
bland 10- respektive 13-åringar.

Under våren 2013 gjordes först en pilotstudie i enkätform för att identifiera centrala frågeställ-
ningar. Utifrån pilotstudien planerades och genomfördes intervjuer (såväl individuella intervjuer 
som fokusgruppintervjuer) och workshoppar med totalt 142 elever (63 killar och 79 tjejer) i års-
kurserna 4 och 7 vid fyra sociodemografiskt olikartade skolor. I denna rapport kallas dessa för 
Botkyrkaskolan, Huddingeskolan, Spångaskolan och Södermalmsskolan, vilka inte är skolornas 
riktiga namn. De individuella intervjuerna gjordes hemma hos informanterna medan fokusgrupp-
intervjuerna genomfördes i de skolor som ingick i studien. Intervjuguiderna omfattade frågor om 
hur man använder mobiler och datorer, olika sociala medier (Facebook, Instagram, YouTube) och 
datorspel/tv-spel. Utifrån resultaten av pilotstudien inarbetades också frågor om bildkommunika-
tion och då främst så kallade egobilder (”selfies”), som visade vara centrala delar av de ungas onli-
nekommunikation. I intervjuerna fanns också inslag av det som kallas kreativa metoder (Gauntlett 
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2007, Buckingham 2009). Med hjälp av sådana metoder vill man få informanterna att också visa 
vad de gör och hur de gör detta, istället för att enbart som i traditionella intervjuer be dem klä sina 
erfarenheter i ord. Sådana tillvägagångssätt har visat sig vara användbara i undersökningar där 
informanterna är relativt sett begränsade i sin verbala uttrycksförmåga, blyga, eller kan uppleva 
sig vara i underordnad ställning. Kreativa metoder är också användbara i forskningsområden som 
omfattar sådant som generellt kan vara svårt att verbalisera.

I intervjusituationerna uppmanades barnen också att visa och berätta om sina mobiler och hur 
de använder dem för att spela, ta bilder och kommunicera. De fick också titta på bilder hämtade 
från sociala medier som intervjuarna hade med sig och diskutera dessa inom fokusgruppen. An-
vändningen av dessa metoder ingick i den empiriska materialinsamlingen men kan också ses som 
arbetsformer för reflektionsövningar och värdegrundsarbete.

Utöver fokusgruppintervjuer och individuella intervjuer har studien också omfattat två work-
shoppar.

I den workshop som kallades Gender Boards fick barn i årskurs 7 med ladda ned bilder från in-
ternet och skapa digitala collage med kvinnliga och manliga idoler och idealbilder samt egobilder 
(självporträtt tagna med mobilkamera) för sin egen ålder. De fick också i grupper samtala samt 
inför klassen beskriva och förklara sina val och bedömningar av dessa bilder. 

Den andra delen av workshoppen genomfördes också i årskurs 7. Denna kallades Gender Av-
atars (från datorvärldens avatar, ställföreträdande figur). Här fick eleverna arbeta med analog tek-
nik. Man satt i mindre grupper och tecknade gemensamt figurer, ansikten, kroppar som skulle 
representera han, hon, hen. Också här ingick övningar i att argumentera kring sina bildkonstruk-
tioner samt att presentera dem inför forskarna och den samlade klassen.

Studien har genomgående följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.1

Teoretiska utgångspunkter
Både metodiken och analyserna av materialet har utgått från ett konstruktionistiskt perspektiv, 
dvs. att föreställningar om sociala företeelser och kategorier inte är på förhand givna, utan skapas 
genom vårt sätt att tänka och agera kring dessa. Det betyder att våra föreställningar om genus och 
vad som förknippas med att vara tjej eller kille skapas genom våra handlingar runt detta; kön är 
inte något man är, det är något man gör. 

Vi gör kön likaväl som vi gör ålder genom våra handlingar både online och offline. På samma 
sätt ”gör vi vardag” genom dessa handlingar, då föreställningarna blir en del av det ”normala”, för-
väntade och vardagligt taget för givna. Våra handlingar – på internet och utanför – kan förstås 
utifrån hur vi gradvis lär oss vilka handlingar som förväntas av oss när vi är kille eller tjej, tio år 
eller tretton år, etc.

För att förstå vilken betydelse mobilen och datorn, de sociala medierna och spelen har för de 
unga måste man också förstå att de inte gör någon åtskillnad mellan livet online och offline. Nätet 
är en ständigt närvarande och naturlig del av deras vardagsliv. I och med genombrottet för internet 
i mobilen har att vara på nätet kopplats loss från sina tidigare fysiska begränsningar: tidigare var 
man tvungen att befinna sig på en viss fysisk plats där det fanns en dator och tillgång till internet 
för att kunna använda nättjänsterna. Idag har vi nätet i fickan, lätt åtkomligt oavsett om vi är hem-

1 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf



8

ma, i skolan, på väg någonstans, under träningen, på släktträffen och så vidare. Att onlinemedierna 
bäddats in i vardagen innebär också att de mediehandlingar som vi genomför både påverkar och 
påverkas av den sociala kontexten offline. Många föräldrar har säkert suckat över att deras barn 
inte vill sluta chatta eller spela vid middagsbordet – något som var omöjligt bara för några år 
sedan. På ett annat sätt medför denna ökade mobilitet för onlinemedier att sociala situationer i 
offline-verkligheten omedelbart kan dokumenteras, kommuniceras och distribueras till ett poten-
tiellt oändligt antal mottagare på ett sätt som tidigare var omöjligt. Allt detta har förstås betydelse 
också i relation till skolans värld.

Resultat
Möjligheterna att själv producera och publicera inom ramen för dagens mobila och digitala del-
tagandekultur är mycket stora, men i vår undersökning framstod självpublicering inte som någon 
stor aktivitet. De mediehandlingar som gjorde sig mest gällande i de svar vi fick kan snarare be-
skrivas i termer av att: delta och synas genom att följa, länka, sprida, titta, söka. Många gånger har 
denna deltagande kommunikation koppling till idoler och populärkultur. 

Bland tjejer är det inte ovanligt att följa bloggar och vloggar som handlar om shopping, kläder, 
smink, medan killar mer talar om vloggar som har att göra med populära digitala spel.

En stor del av onlinekommunikationen mellan barnen i denna studie består av bildkommuni-
kation. De bilder man har lägger man upp på mer eller mindre öppna sociala nätverk som Face-
book, Instagram eller Tumblr, eller skickar dem till varandra genom t.ex. mms, Kik eller liknande. 
Bilderna kan förses med kommentarer eller förklarande bildtexter och kommenteras vidare av 
de som ser dem, men kan lika väl läggas upp utan textuellt innehåll bifogat. Det finns en stark 
medvetenhet om vilka bildkonventioner som är genuskodade som ”killiga” respektive ”tjejiga” 
både hos tioåringarna och hos trettonåringarna även om den är mer utvecklad hos de senare. 
I centrum för detta står s.k. egobilder eller selfies, självporträttsbilder tagna med den egna mo-
bilkameran som sedan sprids i de sociala nätverken. Vissa bildkonventioner ses av killarna som 
fullständigt omöjliga att använda sig av utan att uppfattas som ”tjejiga” eller – än värre – ”bögiga”. 
Killarnas bildkonventioner domineras av att framstå som handlingskraftig och oberörd – att inte 
bry sig så mycket vare sig om hur bilden ser ut eller hur andra uppfattar den. Idealet är ett stone-
face. Det faktum att de är mycket medvetna om hur en egobild ska se ut och inte se ut visar att de 
i själva verket bryr sig mycket om detta – men det ska se ut som om man inte gör det. Bland de 
”tjejiga” bildkonventionerna återfinns t.ex. att manipulera och redigera bilderna i estetiserande 
syfte, att göra bilden sned för att åstadkomma en dynamisk komposition, att le mot kameran, att 
uppdatera sin profilbild (alltför) ofta och inte minst det otänkbara: att göra duckface (pluta med 
munnen mot kameran) och framstå som en fjortis2. Tjejerna gör allt detta på sina bilder men 
beskriver det ofta i urskuldande termer, väl medvetna om att det av andra kan uppfattas som 
lite fåfängt löjeväckande. Viktigt för såväl killar som tjejer är att absolut inte verka yngre än vad 
man är eller ”barnslig”. Det är en åldersmässig avgrund mellan tioåringar och trettonåringar – att 
distansera sig mot de yngre är centralt och idealet är istället att framstå som äldre än sin faktiska 

2  Det finns olika beteenden som förknippas med att vara fjortis och som vissa bilder kan bekräfta: att försöka att se 
äldre ut än vad man är, använda mycket smink, budskap om att man har ett roligt liv med mycket fester, alkohol 
och äldre killar. Det är oftast tjejer som förknippas med begreppet fjortis, även om också killar kan vara fjortisar; 
mycket hårgelé och uppåtkammat hår, markerade ögonbryn, vissa typer av kläder är några stilmarkörer. 
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ålder. Det är dock viktigt att man inte tar i för mycket i sina strävanden att verka äldre – då fram-
står man också som en fjortis.

Killarna och tjejerna bidrar genom sitt eget agerande, sina föreställningar och fördomar om 
varandra i hög grad till det som inom genusteori brukar kallas isärhållande av könen. Detta inne-
bär att barnen genom sina egna handlingar och föreställningar om genus skapar sin identitet och 
grupptillhörighet genom att återkommande understryka skillnaden mellan killer och tjejer. Detta 
sker samtidigt som samhället i stort och skolan i synnerhet lever efter en uttalad ideologi och 
retorik som genomsyras av jämlikhetstänkande och strävan mot ett ökat genusmedvetande. Inter-
vjuerna visade i stället hur det manliga görs till norm genom att det tjejer gör och det som förknip-
pas med ”kvinnliga” eller ”bögiga” online-handlingar (söka ”likes” på Facebook, lägga upp många 
bilder, vissa typer av miner etc.) beskrivs i negativa termer. Tjejerna förhåller sig urskuldande eller 
rent av självförebrående avseende ”tjejiga” beteenden, t.ex. när de kallar sig själva ”mobilberoende”. 
Barnen genomgår alltså i denna ålder genom sina kamratrelationer och sina mediehandlingar on-
line en form av genusträning som inte automatiskt öppnar för kritisk medvetenhet och förändring 
utan snarare verkar förutsätta anpassning till den traditionella överordningen av det manliga.

På många sätt dominerar tjejerna i de sociala medierna och där sker en uppenbar träning i 
kommunikation, social interaktion, estetisering och konsumtion kopplad till det egna jaget. De 
tillbringar mer tid där än killarna, laddar upp fler bilder och anger också att det är viktigt för dem 
på ett sätt som inte syns bland killarna (vars ideal som sagt är att inte bry sig så mycket).

Om man ska sammanfatta resultaten avseende hur killar och tjejer uppfattar sina egna och det 
andra könets egobilder kan man konstatera att de är påtagligt överens om hur typiska kill- och 
tjejbilder ser ut och hur de idealt ska se ut. Det förekom dock en hel del kritik av bilderna, kritik 
som framför allt handlade om killar som nedvärderade tjejernas bildkonventioner.

 TjejeR KILLaR

Ta gärna många bilder tills du får fram en bra  Det är onödigt att byta bild
Lägg inte upp bilder där du ser ful ut Verka inte som att du jagar bekräftelse
Se söt ut Se cool ut
Se glad ut Visa inte några inställsamma miner, ha gärna ett 
 stenansikte (stoneface)
Använd gärna bildfilter Fota dig själv i grodperspektiv så att du ser större ut
Titta gärna under lugg (håll därför kameran högt) Vill du locka tjejer: håll kameran högt, titta under 
 lugg och håll ögonbrynen högt
Se naturlig ut Var naturlig
Ta gärna på några nyinköpta kläder Visa gärna nya grejor du har köpt
Håll ögonbrynen högt Det är bra göra något i bild (som att åka skateboard  
 eller göra ett trick med cykeln)
Våga visa hud men var försiktig så det inte Det är bra att vara barbröstad, åtminstone om man 
blir för mycket är vältränad.
Lägg inte upp bilder där du är osminkad Ha inte för mycket gelé och annat i luggen det kan  
 verka tillgjort eller bögigt
Det går bra att göra duckface men gör det  Gör inte duckface
på rätt sätt 
 Keps är coolt
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Att se naturlig ut ingår i både tjejers och killars ideal för självpresentation. Det handlar dock om 
helt olika sorters naturlighet. För tjejerna krävs en omfattande planering för att framstå som na-
turliga: planering av bildvinklar och utsnitt, klädval, smink, retuscheringar och efterhandsbearbet-
ning av bilden etc. En killbild är naturlig om den (framstår som om den) inte alls har planerats 
utan bara tagits rätt upp och ned utan någon eftertanke. Helst ska man inte byta bild alltför ofta, 
eftersom det är att bry sig för mycket. 

Spelande
Spelandet på mobilen och på datorn ingår i en vardagskultur byggd kring vanor och ritualer. För 
killarnas del handlade det både i tio- och trettonårsåldern en hel del om äventyrs- och byggspelet 
Minecraft. Andra spel för hemdator som var viktiga var League of Legends (lagspel mot monster), 
Battlefield 3 (krigsspel), FIFA (fotbollsspel) samt några andra titlar. Då det gäller spel för mobilte-
lefon tillhörde Clash of Clans och Subway Surfers de mest omnämnda. 

Momenten av kamp, överlevnad och våld är framträdande i många av dessa spel, samtidigt som 
de har påtagliga sociala funktioner som text och/eller röstchatt. Inom ramen för en homosocial 
genusbunden gemenskap med jämnåriga förhandlas och omprövas positionerna i den maskulina 
hierarkin. Detta sker både genom den status som kan vinnas genom att känna till mycket om spel 
och digital teknologi, genom att vara en skicklig spelare, och genom det sociala spel som försig-
går mellan killarna i chatten. Även om onlinespelandet kan ske mellan fullständiga främlingar, är 
det i dessa åldrar mycket vanligt att det sker med skolkamrater och i kompisgäng. Spelandet blir 
alltså i detta sammanhang en förlängning av den sociala positionering som äger rum i skolan eller 
”ute”, efter skoltid. Spelen och spelandet fungerar inte bara som en onlinesamlingsplats för killarna. 
Det är också vanligt att man samlas hemma hos någon på helgkvällar och -nätter för att umgås 
med spelandet som gemensam aktivitet. Dator- och tv-spelande kunde tidigare, innan online- och 
multiplayerspelens stora genombrott beskrivas som en ofta solitär sysselsättning: antingen spelade 
man ensam eller så var man tvungen att samlas i den fysiska världen för att kunna spela gemen-
samt. Idag är spelandet påfallande ofta en påfallande social sysselsättning med kompisarna även 
om man sitter ensam på det egna rummet. 

Spel är viktiga också för tjejerna, åtminstone för tioåringarna. De tog främst upp spel(sajter) 
som MovieStarPlanet och Star Doll. Här ligger fokus en hel del på att odla en karaktärs utseenden 
och personliga egenskaper för att få social bekräftelse, pengar och berömmelse. Det finns både 
drag av konkurrens och gemenskap. Pou och Star Stable är spel som till stor del handlar om om-
vårdnad. Pou är en liten figur som behöver mat, sömn, omvårdnad etc., medan man i Star Stable 
tar hand om hästar och tävlar med dem.

Man kan alltså konstatera att spelens teman är synnerligen genusstereotypa. Tjejernas spelande 
domineras av titlar där å ena sidan utseende, mode, smink och glamour står i centrum, å andra 
sidan av titlar som handlar om omvårdnad och omhändertagande, oavsett om detta gäller gul-
liga små djur, hästar eller bygget av hem och familj i The Sims-serien. Killarnas spelande handlar 
istället om ”traditionellt manliga aktiviteter”: strid, kamp och bemästrande, antingen i renodlade 
krigsspel eller i sportspel som FIFA eller NHL. En udda fågel i sammanhanget är det kombinerade 
äventyrs- och konstruktionsspelet Minecraft, som spelas av både tjejer och killar, om än i betydligt 
högre utsträckning av de senare.
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avslutande iakttagelser
Det går att göra åtminstone fyra övergripande iakttagelser utifrån denna studie. 

Den första är det genomgående mycket starka draget av isärhållande av könen online. Killar 
och tjejer i trettonårsåldern gör vad de kan för att inte vara på samma arenor online. Detta kon-
staterande utgår från intervjuerna, främst med trettonåringar, men det var tydligt också hos tio-
åringarna. Killar berättar att de inte vet mycket om tjejer, de träffar dem sällan, tjejer spelar andra 
spel, eller spelar inte spel alls, utan håller på med sociala medier, och står för ibland konstiga bilder 
som man tar starkt avstånd från, även om de kan locka. Inom ramen för intervjuerna sade tjejerna 
något liknande. Killar är avlägsna, försjunkna i sina grupper och spel och kontakten är begränsad, 
om än inte obefintlig. Med detta sagt ska det också sägas att man ska komma ihåg att fokusgrupp-
intervjuerna gjordes mestadels i könshomogena grupper vilket kan förstärka den homosociala ge-
menskapen och det avståndstagande gentemot ”det andra könet” som både killar och tjejer gjorde 
i dessa. Dessutom befann sig de personer vi mötte i vårterminen i årskurs sju. Ett halvår eller ett år 
senare kan bilden vara annorlunda, men vissa grundläggande mekanismer är knappast bundna till 
tonårstidens växlingar utan är mer strukturella och hit hör isärhållandet av könen eftersom det är 
en grundbult i könsmaktsordningen som eleverna bland annat sinsemellan ska utforska och foga 
sig i genom aktiv genustillägnelse. Den andra dimensionen av denna grundläggande maktordning 
är det manligas överordning vilket också blev tydligt i studien. Både killar och tjejer tog avstånd 
från sådant som tjejer gör online, exempelvis genom sina egobilder. Både killar och tjejer ser på 
tjejer med en bedömande och bitvis fördömande utifrånblick. Också tioåringarna vet att detta är 
den ordning som gäller. 

Den andra iakttagelsen är homosocialitetens betydelse för genustillägnelsen online och genus-
socialisationen genom digitala medier. Det verkar som att de enkönade gemenskaperna förstärks 
online och genom det som sker online, även om killar och tjejer offline kan ha en hel del med 
varandra att göra, framförallt i skolan. Den digitala nätverkskommunikationen erbjuder en möj-
lighet att kommunicera enbart med det egna könet online, även om du tvingas befinna dig i en 
könsblandad miljö offline.

Den tredje iakttagelsen handlar om ett åldersmässigt särskiljande i förhållande till sociala me-
dier. När man är tio år lever man till stor del i ett annat landskap både online och offline jämfört 
med dem som är tretton år. De fenomen som har pekats på ovan inom ramen för studiens tre 
undersökningsområden kan också i hög grad förstås i förhållande till ålder. Det man gör online 
blir också ett sätt att göra ålder offline, genom att man kan berätta och framhålla vad man vet om 
spel, eller koder för bildkommunikation. Några som är tio år är redan proffsiga och insatta, verkar 
det som, i vad som händer online och kan berätta för andra, som ännu inte fått sätta igång på all-
var online, antingen på grund av föräldrar eller egna tveksamheter. Denna brådmogenhet ger hög 
social status.

Den fjärde iakttagelsen gäller social hierarkisering i fråga om spel och bilder. Det är inte bara ge-
nom valet av telefonmodeller och skal till telefonerna som genus och också smak kan formuleras. 
Också i valet av vilka spel man spelar kan sådana distinktioner uttryckas, på ett sätt som kan lik-
nas vid hur musiksmak är en socialt särskiljande aktivitet när man ”gör klass”. Vissa spel är starkt 
förknippade med genus. Pojkar som tycker om att spela MovieStarPlanet lär sig snabbt det inte är 
något man ska hålla på med eftersom det är något för tjejer. Andra spel har något av nördstämpel 
(t.ex. World of Warcraft), medan andra är för coola killar (sportspel, Call of Duty).

Undersökningen gjordes i fyra Stockholmsskolor i fyra ganska olikartade upptagningsområ-
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den vad det gäller socioekonomiska och sociokulturella sammanhang och uppväxtmiljöer. Detta 
var inte något framskjutet i studien men det kom ändå upp i förhållande till genus och ålder. 
Delvis handlade skillnaderna om tillgången till de materiella förutsättningar som krävs för ett 
rikt och varierat liv online: smartphone, mobilt bredband, bra hemdator etc. När det kommer 
till olikheter i användningen av onlinekommunikation består skillnaderna mer av hur de sociala 
mötesplatserna värderas och än mer vilken betydelse kommunikationen har i förhållande till vad 
som sker i skolan. Vi fick med koppling till pejorativa omdömen om egobilder (fjortisar, duckface) 
höra sexistiska och etnocentriska uttalanden från olika håll. Bildkapningar, bildbus och bildkränk-
ningar, tycks vara mer frekventa och grövre i skolor i mer socialt stigmatiserade områden än i en 
utpräglad medelklasskola i Stockholms innerstad. Detta pekar än en gång på sammanlänkningen 
mellan online och offline. Internet må vara globalt, men för dessa unga är användningen av nät-
kommunikation i hög utsträckning lokalt förankrad. 

Medie- och informationskunnighet
I rapporten presenteras några enkla upplägg för bildsamtal och för workshoppar med digitala 
och analoga bilder som tematiserar genus och självpresentation. Inom detta område finns redan 
mycket gjort, men mycket återstår också att göra. Frågan är då hur denna studie överlag kan kopp-
las till frågor om medie- och informationskunnighet? Följande kan påpekas:

 ✸  Vi behöver uppdatera våra traditionella sätt att se på medier, som något som står utanför 
eller vid sidan av ”verkligheten”. Den fördjupade medialiseringen gör att medier är en del av 
allas vår vardag, som ting, kulturella former och symboler. Medierna är en förutsättning för 
allt fler situationer, och för hur vi gör våra självpresentationer, skapar och upplever sociala 
gemenskaper och vardagsliv. Medierna är i oss och vi är i medierna.

 ✸  Vi behöver göra upp med tanken på internet som en annan dimension, som cyberspace. 
Idag bär vi internet med oss i fickan och nätkommunikationen är allestädes närvarande. 
Även de mest fantasifulla rollspelen är (också) en del av vardagen och vardagen är en del av 
internet.

 ✸  Vi behöver göra upp med vår rädsla att yngre är digitala infödingar medan vuxna är hjälp-
löst efter på internet. Genom att koppla ”nya medier” till lärande och värdegrundsfrågor ger 
man barnen möjligheter att reflektera utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Mycket 
av skoldebatten har under senare år handlat om vad barn inte gör: de lär sig inte matema-
tik, de saknar disciplin, de läser inte böcker. Utan att förringa dessa frågor kan man konsta-
tera att här handlar det istället om vad barn och unga faktiskt gör, och det alldeles frivilligt; 
de lever och lär sig på nätet, dock utan större stöd från vare sig föräldrar eller skola.
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1

Uppdrag

I detta kapitel presenteras studiens utgångspunkter, ramverk och huvudsakliga genomförande. 
Här presenteras också rapportens fokus och avgränsningar.

1.1 Uppdraget
I oktober 2012 fick Statens Medieråd ett regeringsuppdrag att göra en studie av barns och ungas 
användning av sociala mötesplatser på internet ur ett jämställdhetsperspektiv (se bilaga 1). Bak-
grunden till uppdraget var bl.a. resultat från Statens medieråds undersökningsserie Ungar & me-
dier där kvantitativa data över tid har visat att användningen av internet genom mobil och dator 
ökat kraftigt bland barn och unga. En parallell tendens är att frekvent användning av internet har 
blivit allt vanligare även i lägre åldrar, och att andelen ”högkonsumenter” (det vill säga de som an-
vänder nätet mer än tre timmar per dag) bland de lite äldre barnen har ökat i sådan utsträckning 
att det som förut var ett mått på avvikande idag utgör normaliteten.

Det finns slående skillnader mellan vad killar och tjejer i förpuberteten och puberteten gör on-
line. Det handlar inte bara om vad nätet används till utan också hur det används och hur mycket 
tid som killar respektive tjejer lägger på olika typer av medier och medieinnehåll.

Enligt Ungar & medier 2012/13 är dator- och tv-spel något som främst killar sysslar med. Sam-
tidigt använder tjejer sociala medier som Facebook, Instagram, Kik och Tumblr i långt större ut-
sträckning jämfört med killar i samma ålder. Dessa mönster etableras i åldern tio till tretton år 
och accentueras under de tidiga tonåren. Dessförinnan är killar och tjejers användning av både 
onlinemedier och broadcasting-medier mer likartad.

Föreliggande undersökning utgår från resultat från Ungar & medier 2012/2013 men här har 
syftet varit att ta fram kvalitativa data som kan komplettera och fördjupa bilden av killars och tje-
jers onlineaktiviteter. I det följande gäller frågorna därför mer innehållet i kommunikationen och 
sätten att genomföra och förhålla sig till de olika onlineaktiviteterna. Det handlar inte bara om vad 
man gör utan även om hur och varför.

Utgångspunkten har varit att samla data som så långt som möjligt kan presentera barns perspek-
tiv. Därför är det barnens handlingar och erfarenheter som sätts i fokus. Det har skett genom att 
kvalitativa metoder använts för att samla in utsagor och aktiviteter. Undersökningen omfattar tre 
huvudområden: sociala medier, digitala spel samt bildkommunikation. Det sistnämnda kom att bli 
en mer central del än först planerat eftersom det visade sig att den vardagliga internetanvändning 
som undersöktes i hög grad hänger ihop med visuella uttryck och med bildkommunikation. Rap-
porten omfattar därför ett längre avsnitt kring så kallade egobilder, det vill säga självporträtt som 
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tas med den egna kameran och sedan läggs ut på nätet. Det är från dessa data rapporten fått sin 
titel: Duckface/Stoneface. Sociala medier, onlinespel och bildkommunikation bland killar och tjejer i 
årskurs 4 och 7.

Den tolkning som har gjorts av uppdraget och studiens utgångspunkt har varit att knyta kön 
till ålder genom att anlägga ett genusperspektiv på centrala onlineaktiviteter bland tio- respektive 
trettonåringar. Då förändringar sker i övergången mellan det förpubertala stadium som av vissa 
benämns som tweens (9−12 år) och tonåren (tretton år och uppåt) har fokus i studien lagts på 
skolbarn som är tio år (åk 4) respektive tretton år (åk 7).

Då det slås fast i uppdraget att studien även ska kunna ligga till grund för verktyg som kan 
användas för att stärka pojkar och flickor i deras medieanvändning utifrån deras särskilda behov 
finns det flera resonemang som handlar om genomförandet av studien. Man kan säga att den 
explorativa metodiken och arbetet med kreativa metoder till viss del också är en del av resultatet. 
Detta gäller både de workshoppar som genomfördes och de fokusgruppintervjuer och individu-
ella intervjuer som har gjorts. Studien omfattar många citat från intervjuerna och även en rad 
litteraturtips och begrepp, som förhoppningsvis kan vara användbara i det fortsatta arbetet med 
att utveckla medie- och informationskunnighet och tänkande kring den nya mediekultur i vilken 
dagens barn och unga lever och verkar.

1.2 Utgångspunkter
Studien utgår från ett genusperspektiv. Således ses tjejers respektive killars onlineaktiviteter inte 
som avtryck av förutbestämda olikheter i fråga om behov eller läggning utan som sätt att ”göra 
kön”, som Ylva Elwin-Nowak & Heléne Thomsson benämner det i sin bok Att göra kön. Om vårt 
våldsamma behov av att vara kvinnor och män (2003). Det innebär att fokus läggs på handlingar 
och erfarenheter. Det är viktigt att betona att denna studie har försökt att frångå tänkande kring 
kön som något man har eller något man är för att i stället förstå kön som något man gör och ur ett 
sådant socialkonstruktionistiskt3 perspektiv blir en term som ”könsroller” mindre relevant.

Med stöd i Judith Butlers (2007) tankar om genus och performativitet riktas intresset mot kön 
som framställningar genom handling. Barn ses heller inte som passiva eller ”oskyldiga” mottagare av 
könsrollsmönster man fostras till att följa utan som aktörer i sin egen tillvaro. Barn är aktiva i det 
R. W. Connell (2002) kallar genustillägnelse och i åldern tio till tretton år och fortsatt under ton-
åren sker viktiga delar av denna i ett fördjupat samspel med jämnåriga och medier. Connell (1997) 
menar att skolan är en av de mest centrala spelplatserna för genusgörande. Kamratgruppen och 
medierna fungerar också som arenor där man undersöker, förändrar, experimenterar och befäster 
det Hirdman (1986) kallar genussystem. 

Att medier är viktiga för identitetskapandet i det senmoderna samhället är inte något nytt och 
det finns många studier som har pekar på hur detta går till och på den betydelse som populärkul-
turen har i denna process. I den här studien är det ”den nya mediekulturen” med så kallade 2.0-me-
dier och sociala medier som står i centrum. Det handlar om att vara djupt engagerad i digitala 
onlinespel, om att använda sociala medier för att kolla, följa och själv göra sig synlig. Det handlar 

3  Samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstru-
erade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. Konstruktionismen är 
primärt ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala företeelsers naturlighet eller oundviklighet.  
(Nationalencyklopedin)
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om att kolla videor på YouTube och om att ta egobilder på sig själv med mobilkameran och ladda 
upp dem för att få kommentarer. Vi betraktar dessa medieaktiviteter som former för genustilläg-
nelse och självframställning. 

Ofta ses medierna och kamratgrupper som främst knutna till barn och ungas fritid. I den här 
rapporten betonas också skolans roll som scen och struktur för genustillägnelse (jfr Ambjörnsson 
2004, Jonsson 2007, Leon Rosales 2010). Det empiriska materialet har till stor del också samlats in 
inom ramen för skolans verksamheter, inte minst genom fokusgruppintervjuer med skolelever i 
årskurs 4 och 7.

Med utgångspunkt i ett intersektionellt tänkande där genus inte ses som isolerat från andra 
sociala kategoriseringar och maktstrukturer (Lykke 2010) har studien haft som ambition att även 
försöka fånga något av hur genus görs i relation till att ”göra ålder”. Allt detta i förhållande till hur 
man använder mobiler, datorer, spel, sociala medier och bildkommunikation och det vardagliga 
meningsskapande som är förbundet med detta. 

I Ungar & medier 2012/13 visar det sig att de flesta barn över tio år har en egen mobil. De flesta 
har smarta mobiler, särskilt från högstadieåldern och uppåt. De smarta telefonerna är i ökande 
utsträckning anslutna till mobilt bredband. Detta gäller även yngre barn och onlinelivet är en 
inbäddad del i vardagen (hemma, i skolan, på väg, under träningen, på släktträffen och så vidare).

Man kan säga att vår tids medieutveckling där medieting (t.ex. mobilen, datorn och pekdatorn) 
är alltmer närvarande i alltfler situationer och där mediehandlingar av olika slag (messa, spela, 
kommentera, söka etc.) har blivit närmast ofrånkomliga, talar för ett perspektiv där medier ses 
som en del av vardagen. Detta innebär att vardagen färgar medieanvändningen (Couldry 2012, 
Moores 2012) och medierna påverkar vardagen och att det som sker online är intimt knutet till det 
som sker offline. Gränsen mellan dessa världar tycks bli allt mindre viktig, särskilt bland de yngre 
(jfr Turkle 2011). Det är mot denna bakgrund som begreppen medieting och mediehandling inom 
ramen för ett vardagslivsperspektiv har getts en nyckelroll i denna rapport.

Med ett perspektiv som intresserar sig för göra kön, göra ålder och göra vardag genom medie-
handlingar placeras medierna i ett sociokulturellt sammanhang. Man ser dem inte som ren tek-
nologi eller enbart som transportmedel för information. Tvärtom betonar det konstruktionistiska 
vardagslivsperspektivet de vanor och ritualer som är knutna till medier.

Med detta som utgångspunkt blir människors erfarenheter och upplevelser av sin egen värld av 
särskilt intresse. I denna studie gäller det hur tioåringar och trettonåringar gör genus, ålder och 
vardag med hjälp av sina medieting och genom sina mediehandlingar. De ständigt närvarande 
smarta telefonerna gör att man kan spela spel i smyg när det känns tråkigt i skolan, ta några själv-
porträtt på toa och ladda upp dem på Instagram, eller själv göra och sedan sprida egna versioner 
av en rolig dansvideo från YouTube. Allt detta är aktiviteter som numera ingår i barns (och många 
vuxnas) vardagsliv.

Genom att eftersträva ett möte med barns perspektiv på något som uppfyller dem och deras var-
dag kommer man inte bara in på frågor om vår tids mediekultur utan också om vår tids barns kul-
tur. Medan begreppet barnkultur syftar på kulturformer skapade av vuxna för barn åsyftar barns 
kultur kulturformer ”av barn, för barn och mellan barn” (Mouritsen 2002, Rönnberg 2006). 

En skillnad som ofta görs mellan vuxna och barn är att ”vuxna arbetar” och ”barn leker” (Mou-
ritsen 2004). Man kan med den danska medieforskaren Kirsten Drotner (2008) dock hävda att 
”fritid är hårt arbete” eftersom fritiden är ett sammanhang där både mycket identitetsskapande 
och annat informellt lärande pågår, nu i ökande utsträckning via internet. Trots detta symbo-
liska arbete med att ”göra sig själv” används begreppet medielek som är hämtat från Margareta 
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Rönnbergs bok Nya medier: men samma gamla barnkultur (2006) för att peka på att nätet på gott 
och ont också fungerar som ett slags förlängd skolgård. Där kan man genom roll-lekar (som t.ex. 
egobilder) och i förhållande till jämnåriga göra olika identitetstest inom ramen för den deltagande 
kultur (Jenkins 2006) som har utvecklats online. Där ingår man i vad den amerikanska internet- 
och ungdomsforskaren Danah Boyd (2010) kallar nätverksoffentligheter. Det finns många möjlig-
heter att ”spela spel” i nätverksoffentligheten, inte bara genom onlinespel som kretsar kring kamp 
och besegrande utan också inom självpubliceringsgenrer där egobilder utgör ett viktigt inslag. Man 
ska inte tro att det bara är det tjejer gör online i sociala medier som handlar om kommunikation 
med och socialt värde inom gemenskaper. Killarnas onlinespelande innehåller också moment av 
sociala hierarkier men även en hel del samarbete, omsorg och empati.

I vårt material syns tydligt att det finns flera identitetsaspekter (ålder, genus, social klass, och 
etnicitet) som har betydelse för hur mobiler och datorer används, vad de symboliserar och hur 
de värderas. Detta kan ses som en form av föregripande arbete med att hantera också framtidens 
frågor redan i tidig skolålder genom informella och kamratbundna processer. En sådan tankegång 
ligger i linje med vad pedagogikprofessorn Roger Säljö tar upp i sin bok Lärande och kulturella 
redskap. Om lärprocesser och det kollektiva minnet (2010). Säljö menar att identitet, mening och 
lärande förutsätter olika former av redskap och att skolan alltid har varit ett medierum (alltifrån 
svarta tavlan till pekdatorer). Vi behöver dock tänka i lite andra banor kring lärandet, klassrum-
met och relationen lärare–elev i och med att ny teknik alltmer blir en fråga om lärande ”anywhere, 
anytime, anyplace” (Cope & Kalantzis 2009).

Härmed har vi nått fram till den andra plattformen för denna studie, nämligen det som gäller 
medie- och informationskunnighet (MIK). Termen MIK betecknar ett vidsträckt område som inbe-
griper allt från frågor om demokrati och självframställningar till källkritik och informationssök-
ning. Det som denna rapport tar upp kan sägas handla mer om mediekunnighetsdelen i det hela, 
då det som tas upp här kanske främst kan användas för att arbeta med elever kring värdegrunds-
frågor, mediekritik och estetiska läroprocesser.

I rapporten används genomgående begreppen killar och tjejer istället för de möjligen något mer 
beskyddande, eller till och med nedlåtande begreppen pojkar och flickor (jfr Werner 2009). Det 
var också orden kille och tjej som genomgående användes av såväl informanter som intervjuare.

Studien kan beskrivas som explorativ4 och induktiv5 och har drag av grundforskning. Det inne-
bär att det har handlat en hel del om att samla in data med öppenhet och bredd. Avsikten med 
detta har varit att skapa ett material som kan öka förståelsen för relationer mellan ålder/genus och 
online/offline och ge ett underlag för nära-barn-professionellas vidare arbete med dessa frågor.

Genom intervjuer och workshoppar har tio- respektive trettonåringars erfarenheter, handlingar 
och tankar som rör sociala aktiviteter i spel, sociala forum och bildkommunikation samt de genus-
ideal, genusförväntningar och genuskonstruktioner som är verksamma i detta undersökts. Fokus 
ligger på hur kön görs utifrån ålder och jämnåriga gemenskaper. 

4  Utforskande
5  I en induktiv studie utgår forskaren från observationer av sakförhållanden och drar sedan slutsatser utifrån 
dessa. Motsatsen är en deduktiv slutledning, som dras utifrån logiska resonemang oberoende av observationer.
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1.3 Genomförande
För att samla in kvalitativa data utifrån barns beskrivningar och egna perspektiv har sammanlagt 
142 personer i åldern tio till tretton år intervjuats och eller deltagit i workshoppar (se kap. 5.5−5.8). 
Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (se kap. 5.9). Resultaten 
från intervjuerna och workshopparna har analyserats och tematiserats utifrån teorier och forsk-
ning om genus, vardagsliv och sociala medier och har kopplats till medie- och informationskun-
nighet (MIK).

1.4 Fokus och avgränsningar
Till ett utvidgat genusperspektiv hör ålder men också social klass, etnicitet och geografisk plats. 
För att få viss spridning i intervjumaterialet mellan olikartade socioekonomiska och kulturella 
kontexter (se kap. 5.2), gjordes fokusgruppintervjuerna i fyra skolor i Stockholmsområdet. Dessa 
kallas i studien för Botkyrkaskolan, Huddingeskolan, Spångaskolan och Södermalmsskolan för att 
peka på var de är belägna. I verkligheten heter skolorna som ingår i undersökningen något helt 
annat. Det har dock inte varit möjligt att inom ramen för denna studie närmare undersöka och 
analysera klass och etnicitet, utan fokus ligger på ålder och genus.

Ungar & medier 2012/13 och annan mediestatistik (se kap. 2.1) visar att onlinemedier blir allt 
populärare i allt yngre år. Därför ligger fokus i denna studie på två medieting nämligen mobiltele-
fonen och hemdatorn och på de medieaktiviteter som är knutna till dessa. Samtidigt är det viktigt 
att framhålla att traditionella medier (främst tv) fortfarande är viktiga för barn och unga, även om 
användningen också av dessa i ökande grad sker via bredbandsmedier. Självklart är det mycket av 
det som sker på nätet och som är viktigt i barns och ungas världar som inte tas upp här. Det ska 
också sägas att avsnitten om sociala medier i hög grad handlar om bildkommunikation och med-
delandetjänster (inte om telefonerande eller annat) och att avsnitten om spel främst fokuserar på 
några populära onlinespel och ganska ytligt berör mobilspel. En annan viktig avgränsning är att 
rapporten inte behandlar två av de vanligaste och mest centrala aktiviteterna online: att lyssna på 
musik och se på filmer och tv-program. Däremot diskuteras vloggar6 och YouTube.

Våra intervjuer och workshoppar har kretsat kring informella, och företrädesvis populärkul-
turella aktiviteter som görs i relation till jämnåriga, i skolan och på fritiden, där genus och ålder 
är länkat till mobiler och datorer. Det innebär att skolarbete, informationssökning och nyhetsför-
medling inte nämnvärt kommer in i materialet. 

Till nätkulturen hör att gränserna mellan olika åldrar, grupper och länder blir mer flytande 
vilket leder till allehanda möten med information och människor med olika uppsåt. Det gör att 
det finns risker för barn i livet online. Flera viktiga sådana aspekter kom upp i våra intervjuer men 
diskuteras endast kortfattat (se kap. 6.9) i denna rapport. Det finns också en hel del forskning på 
annat håll, t.ex. inom ramen för den omfattande undersökningen EU Kids Online (Livingstone & 
Haddon 2009) och hos den svenska internetforskaren Elza Dunkels (2009). Statens medieråd och 
andra aktörer erbjuder också publikationer och länkar inom detta område.

6 En vlogg är en videoblogg där man periodiskt postar videoklipp i stället för texter som på en traditionell blogg.
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1.5 Läsare
Rapporten vänder sig i första hand till nära-barn-professionella och beslutsfattare men även till 
andra, eller ska man säga alla vuxna med inflytande över barn och ungas vardag i och utanför 
skolan. Förhoppningen är att de kunskaper om ungas sociala genuskonstruktioner på nätet som 
denna rapport erbjuder ska kunna bidra till ett stärkt medie- och informationskunnighetsarbete 
och ligga till grund för pedagogiskt arbete kring genus, ålder och sociala medier. 

Det är barnens ord och tankar som står i centrum i resultatdelen och citat och beskrivningar är 
hämtade från intervjuer och möten med skolelever. Dessa källor anges enligt följande system. För 
fokusgrupperna (F1–F26). Ex. [F.2. 5 p åk 7 Södermalmsskolan]. Detta ska utläsas: Fokusgrupp-
intervju nr 2, där fem killar (p) från årskurs 7 i Södermalmsskolan medverkade. Eller [F.18. 3 f 
åk 4 Huddingeskolan]. Tre tjejer (f) från årskurs 7 i Huddingeskolan. För individuella intervjuer 
används följande system. [I.9. f 10 år Spånga]. Vilket ska utläsas Individuell intervju nr 9 med en 
tjej (f) som är tio år.

För att erbjuda möjligheter till fördjupning för den intresserade anges en rad källor i den löpande 
texten. Dessa utgörs mestadels av forskningslitteratur. Det finns också en utförlig källförteckning i 
slutet. I bilagorna finns sådant som hörde till studiens ramverk på olika sätt. Bland annat Power-
Point-uppläggen för de två workshoppar som genomfördes: Gender Boards och Gender Avatars.

1.6 Deltagare
Studien har designats och genomförts av Michael Forsman. Han har också skrivit föreliggande 
rapport. Han är fil. dr., lektor och docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns 
högskola. Forsman har också utfört de flesta av intervjuerna. Till sin hjälp har han haft Noursin 
Ossi Malki som gjorde fyra fokusgruppintervjuer och transkriberade dessa. Pontus Englund gjor-
de tre fokusgruppintervjuer och en individuell intervju. Pontus var också med och genomförde 
workshoppar i två av skolorna och har transkriberat ett stort antal intervjuer samt vissa ljudinspel-
ningar från workshoppar. Han har också tagit bilder och filmat i samband med workshopparna. 
Härutöver har följande personer transkriberat intervjuer: Einar Fessy, Alice Forsman Kocsis, Edith 
Lalander Malmsten, Bianca Mecweld och Max Nilsson. Statens medieråds forskningsansvarige 
Ulf Dalquist har varit projektansvarig och fungerat som redaktör för rapporten tillsammans med 
handläggare Jan Christofferson.

Mest avgörande för den text som följer var medverkan från de barn som har berättat, visat och 
förklarat. Ett mycket stort tack till er alla! Tack också till de föräldrar som lät oss komma hem och 
göra intervjuer, och tack ni lärare som trots pressade tidsscheman ställde upp och la manken till 
för att få det praktiska kring intervjuer och workshoppar att gå ihop. Ni alla gjorde detta möjligt. 
Lycka till med allt framöver. Online. Offline.
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2

Bakgrund

Detta avsnitt inleds med data från Ungar & medier 2012/13 avseende killars och tjejers mediein-
nehav, medieanvändning och aktiviteter online. Dessa och andra data relateras till tidigare forsk-
ning och begrepp kring den nya mediekultur där olika medieteknologier flätas samman, konver-
gerar (t.ex. telefon och kamera) i små, bärbara ting kopplade till internet. Dessa medieting ingår 
i vardagen och hänger ihop med olika mediehandlingar som att kommentera och följa andra, 
uppdatera och att publicera sig själv i olika självpubliceringsgenrer (t.ex. genom s.k. egobilder). 
Detta är en del av vardagen och hänger ihop med olika sätt att göra kön. Det är viktigt att koppla 
de statistiska skillnader som bl.a. Ungar & medier 2012/13 pekar på till den nya mediekultur som 
dagens barn och unga växer upp i. Förståelsen av denna kultur kan behöva tillföras lite andra tan-
kebanor än vad traditionell forskning om medieanvändning, mediepubliker och medieeffekter 
erbjuder. Man kan se detta som en av förutsättningarna för att kunna utveckla MIK-undervisning, 
inom lärarutbildningar och för skolelever, på ett sätt som tar fasta på de kunskaper och kommuni-
kationsformer som är vardagsnära och förenar dem med mer långsiktigt tänkande kring lärande.

2.1 Mediestatistik
Statens medieråd (till 2010 Medierådet) har gett ut Ungar & medier sedan 2005. Rapporten publi-
ceras vartannat år och kartlägger medieanvändningen hos ett riksrepresentativt urval av barn mel-
lan nio och arton år i Sverige.7 En annan undersökning av intresse i sammanhanget är Svenskarna 
och internet, vilket är en årlig rapport som sedan 2000 ges ut av Stiftelsen för Internetinfrastruktur.8 
Ytterligare mediestatistik som även täcker andra medier, hela befolkningen och olika åldersgrup-
per publiceras av det nordiska forskningscentrumet NORDICOM vid Göteborgs universitet. De 
ger ut rapporterna MedieSverige och Mediebarometern.9

Med hjälp av dessa data går det att statistiskt visa på mönster, skillnader och likheter mellan 
olika grupper inom befolkningen, samband mellan medieanvändning och variabler som ålder, kön 
och utbildning, samt förändringar över tid. 

Av den övergripande mediestatistiken framgår det att det finns både snabba och långsamma 
förändringar då det gäller vilka medier som används, när och av vilka. Den totala tid som läggs 

7 Rapporterna finns tillgängliga för nedladdning på http://www.statensmedierad.se/Publikationer/
8 Den senaste rapporten finns tillgänglig för nedladdning på https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf, 131201
9 Rapporterna går att beställa på http://www.nordicom.gu.se
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på medier utslaget över hela befolkningen har länge bedömts vara relativt stabil (drygt 6 timmar 
per dag i genomsnitt i befolkningen) men det har alltid funnits skillnader mellan exempelvis olika 
åldersgrupper i fråga om hur mycket tid som läggs på medier, vilka medier som anses viktigast, 
och i valet av medieinnehåll. 

En fråga som infinner sig i och med ”nya medier” är hur man ska mäta medieanvändning när 
medieteknologier som mobiler ingår i så många situationer. Man kan undra hur man ska skilja 
olika typer av mediebruk från varandra när apparater, tekniska system, innehåll och funktioner 
alltmer flätas samman (konvergens), är ständigt tillgängliga och något som man bokstavligen bär 
med sig. En annan intressant fråga är vad man nu och i framtiden ska lägga i begreppet ”publik” 
med tanke på de stora teknologiska och vardagliga förändringar som har skett och fortsätter ske 
i förhållande till vår medieanvändning. Alltmer av det medieinnehåll vi tar del av är nämligen ett 
resultat av produktion och kommunikation som användarna själva står för. Detta gäller i särskilt 
hög grad sociala medier och ungas medievanor.

Den första rapporten i serien Ungar & medier kom ut 2005. Ungar & medier 2012/2013 är den 
sjätte och senaste rapporten. Studien omfattar frågor om medieinnehav och medieanvändning 
bland barn mellan nio och arton år i Sverige. Medierådets undersökning omfattar olika medier 
men tonvikten har med tiden i allt högre utsträckning kommit att läggas på det som övergripande 
kan kallas nya medier, det vill säga datorer, datorspel, tv-spel, mobiltelefon, sociala medier och 
internet. De åldersintervaller som används i mediestatistiken brukar ligga relativt nära skolans 
stadieindelningar från mellanstadium till gymnasium. I Ungar & medier 2012/2013 används ål-
dersindelningen 9−12, 13−16 och 17−18. De siffror som tas upp nedan handlar uteslutande om 
de två yngsta kategorierna. I den vidsträckta gruppen barn (enligt svensk lag alla upp till arton år) 
var de under nio år länge uteslutna ur mediestatistiken, men sedan 2010 gör Statens Medieråd en 
särskild undersökning kring dem. Den heter Småungar & medier och tar upp medieanvändning 
bland barn mellan noll och nio år. Den baseras på uppgifter från föräldrar, men från och med nio 
års ålder bedöms barnen kunna svara själva.

Då det gäller den samlade bilden av användningen av nya respektive gamla medier i hela befolk-
ningen finns det sedan åtminstone tio år tillbaka ett tydligt mönster, som visar att de traditionella 
massmedierna (tv, radio, press och böcker) tappar publik, även om de försöker möta publiken på 
nya plattformar (via internet, i mobiler och datorer). Särskilt påtagliga har dessa tendenser varit 
bland tonåringar och bland unga vuxna. En annan tendens är att intresset för internet, sociala me-
dier och spel går allt längre ned i åldrarna. Ytterligare ett mönster är att hela befolkningen upp till 
79 år stadigt har ökat sin tillgång till hemdatorer, mobiltelefoner, bredband och mobilt bredband. 
Sammantaget kan man beskriva det som att det pågår och redan har skett en medierevolution i 
den svenska vardagen och att denna revolution i princip omsluter hela befolkningen.

Av Svenskarna och internet 2013 (Findahl 2013) framgår att spridningen av internet bland dem 
som är mellan tio och tretton år i princip är hundraprocentig. Man kan även notera följande av 
relevans i förhållande till denna rapport. Bland tioåringarna är 70 % på internet varje dag. Bland 
trettonåringarna är siffran 94 %. Den tid unga (12–15 år) tillbringar på sociala nätverk upptar en 
tredjedel av den tid de tillbringar med internet hemma eller på andra platser utanför skolan.

I Svenskarna och internet 2013 talas det om en ”mobil boom” i Sverige. Innehavet av smarta mo-
biler har ökat kraftigt. Idag har 65 % av befolkningen mellan tolv och åttio år en smart mobil. Bland 
förskolebarnen är omkring 25 % dagliga mobilanvändare, när de börjar skolan ökar användningen 
till 50 %. Vid elva års ålder är 90 % dagliga användare. I gruppen 12–15 år är siffran 94 %. Sett till 
hela befolkningen har den tid som läggs på mobilt internet tredubblats på två år.
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För inte så länge sedan var internetanvändning synonymt med att sitta framför en stationär 
dator kopplad till internet via kablar. Idag är allt fler uppkopplade mer eller mindre var som helst 
och när som helst (Ungar & medier 2012/2013: 7).

Debutåldern för att vara på nätet sjunker. Idag använder nära hälften av alla tvååringar internet. 
Av Ungar & medier 2012/2013 framgår också att den genomsnittliga dagliga användningen av 
internet bland dem mellan fjorton och arton år nu ligger på över tre timmar per dag vilket får Me-
dierådet att konstatera att begreppet högkonsument (mer än tre timmar per dag) tycks ha tjänat 
ut. En ny normalitet har etablerats. 

Den ökade internetanvändningen bland unga gäller alla mellan noll och arton år, både tjejer och 
killar. Däremot finns det som redan har påpekats stora skillnader i fråga om vad tjejer och killar gör 
på nätet och det är i och i riktning mot dessa mönster som trettonåringarna och tioåringarna rör sig.

2.2 Om det könsspecifika
I denna rapport används begreppet genus, men i kvantitativa sammanhang är kön en variabel som 
används för att peka på mönster och förändring. Så vad säger då Ungar & medier 2013 om innehav 
och användning i fråga om internet och mobiler bland tjejer och killar? 

Innehav
 ✸ Det är vanligare att tjejer har en smart mobil

Användning
 ✸ I takt med stigande skolålder använder tjejer sociala medier betydligt mer än killar 
 ✸ Tjejer fotograferar, filmar och laddar upp sina bilder i högre utsträckning
 ✸ Tjejer läser bloggar och bloggar själva i betydligt högre utsträckning än killar
 ✸  Killar spelar i takt med stigande ålder digitala spel (online, konsol, mobil) i långt större ut-

sträckning är tjejer
 ✸ Killar i alla åldrar spelar oftare spel tillsammans med andra än vad tjejer gör
 ✸  Skillnaderna i fråga om medieanvändning är som störst i åldern fjorton till femton år. Då 

spelar hälften av alla killar spel mer än tre timmar per dag. Motsvarande andel tjejer i sam-
ma ålder är efter avrundning till närmaste heltal 0 %

2.3 Om det åldersspecifika
Vilka åldersspecifika data från Ungar & medier 2012/2013 respektive Svenskarna och internet 2013 
utgör då relevanta utgångspunkter för denna studie?

Innehav
 ✸ Alla trettonåringar (100 %) har en egen mobiltelefon 
 ✸ Vanligtvis är trettonåringarnas mobil en smart mobil (84 %)
 ✸ 90 % av alla trettonåringar har mobilt internet
 ✸ Nästan alla tioåringar (89 %) har en egen mobiltelefon
 ✸ I ökande utsträckning är tioåringarnas mobil en smart mobil (61 %)
 ✸ 50 % av alla tioåringar har mobilt internet
 ✸ Det är mycket ovanligt att man delar mobil med andra i familjen



22

Användning
 ✸ Ju äldre barnen är desto mer använder de sin mobil
 ✸ Ju äldre barnen är desto mer används mobilen för internetrelaterade aktiviteter
 ✸ Den dagliga internetanvändningen ökar bland både tio- och trettonåringar
 ✸  Bland barn över tretton år använder en majoritet mobiltelefonen och internet mer än tre 

timmar per dag
 ✸  87 % av trettonåringar använder internet en vanlig dag. Mest ökar den mobila internetan-

vändningen
 ✸  47 % av tioåringarna använder internet en vanlig dag. Mest ökar den mobila internetan-

vändningen
 ✸ 78 % av trettonåringar använder mobilt internet
 ✸ 39 % av tioåringar använder mobilt internet

2.4 Ny mediekultur
Under internets första tid som konsumentmedium var ett vardagligt och viktigt inslag skapandet 
av miljoner ”hemsidor” bland privatpersoner, myndigheter och företag. I princip är hemsidan en 
slags broadcasting-idé med interaktiva inslag. En viktig skillnad mot de traditionella medierna var 
att det inte längre krävdes ett medieföretag för att ”sända”. Nu kunde alla som hade en dator och ett 
modem skapa sin egen hemvist online.

Den tekniska och kulturella fas vi nu befinner oss i brukar kallas webb 2.0. Nu bygger webb-
tjänster och affärsmodeller på att information kan publiceras, distribueras (delas) och redigeras 
i öppna nätverk. I princip omfattar denna tekniska och kulturella revolution de senaste tio åren. 
Man kan som van Dijck (2013) tidsmässigt beskriva webb 2.0 genom startåren för några av stora 
sajterna: Wikipedia (2001), MySpace (2003), Facebook (2004), Flickr (2004), YouTube (2005). Till 
detta kan man lägga Tumblr (2007), Instagram (2010) och Kik (2010). 

Findahl (2013) beskriver tre faser i internetkommunikationens utveckling i Sverige: 

 ✸  Spridningsfasen (1995−2005). Här skaffade alltfler hushåll mobiltelefon, hemdator och upp-
koppling (först modem, sedan bredband). En majoritet (över 80 %) av befolkningen kom 
att skaffa mobiltelefon och även ha tillgång till dator. Det är också under denna tid som 
sociala mötesplatser på nätet såsom Lunarstorm och Bilddagboken (numera Dayviews) får 
sitt genombrott för att sedan i princip försvinna under nästa fas

 ✸  Bredbandsfasen (2005−2010). Tillgången till bredband ökar ytterligare på jobbet, hemma 
och även i skolan. Parallellt med detta blir sociala medier en del av vardagen i många grup-
per. Det är också under denna tid som användningen av Facebook, YouTube och Instagram 
etableras. De unga ligger fortsatt i frontlinjen i fråga om användning och mönstret att killar 
spelar och tjejer använder sociala medier börjar bli tydligt

 ✸  Den mobila fasen (2006−). Ökningen i innehav av smarta telefoner med mobila abonnemang 
är som redan har framgått enorm. Det är i detta historiska sammanhang våra informanter har 
vuxit upp och det är här deras genustillägnelse och deras ålderskonstruktioner sker. De som 
idag är tio år gamla var fem år i begynnelsen av bredbandsfasen. Det innebär att de har vuxit 
upp med mobiler och internet som självklarheter. När de som idag är tretton år gamla befann 
sig i sin första internetfas var mobiler redan en självklarhet men däremot hade inte utbyggna-
den av stationärt och framförallt inte mobilt bredband kommit så långt ännu
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Historiskt sett reflekterar den mobila boomen och den statistik som tagits upp i föregående avsnitt 
en övergång från analoga till digitala system där mobiltelefonen intar en central plats. Mobiltele-
fonen har blivit ett föremål som tas för givet. Att ha en mobil är i princip lika självklart som att 
ha ett kylskåp. Dessutom förväntar sig omvärlden att det ska gå att nå oss i alla lägen. På kort tid 
har mobiltekniken blivit lika given som den mekaniska tiden, klockan (som de flesta numera har 
i mobilen). Rich Ling gör i Taken for Grantedness: The Embedding of Mobile Communication Into 
Society (2012) historiska jämförelser mellan dagens mobilsamhälle och 1900-talets bilsamhälle. 
När bilen kom förändrades det mesta. Infrastruktur, organiserandet av arbete och fritid, synen på 
personlig frihet och föreställningar om kommunikation, individ, tid och rum − och genus (bilen 
som mannens revir, hemmet som kvinnans revir). Ling menar att en liknande teknisk och kultu-
rell revolution pågår idag i och med mobiltelefoner och andra former av personliga datorer som 
förbinder oss i nätverk. 

Mobiltelefoner är små bärbara datorer som vi upplever som våra egna och högst personliga 
ting. Själva tekniken bygger på att var och en har sin egen mobil med ett eget nummer. Det gör att 
mobilen skiljer sig från den gamla stationära telefonen på flera avgörande sätt. Hemtelefonen var 
bunden till en plats, en adress, ett hushåll, en familj. Den stod inomhus och det fanns en (delvis 
genusbetingad) ordning för vem som skulle svara, hur länge man fick tala, med vem man fick tala, 
när på dygnet och var i hushållet detta skedde. Mobiltelefonen är en långt mer individualiserad 
och mindre platsbunden teknik som fungerar som en ingång till och förlängning av det egna jaget 
och kroppen. Mobilen är ett gränssnitt mot omvärlden och en länk till olika gemenskaper och in-
tersubjektiva nätverk, och den gör oss närvarande även när vi inte fysiskt är på plats (tele-presence).

Mobilen och de kontaktuppgifter vi har via våra datorer skapar inte isolering utan placerar oss i 
ett system. Raine & Wellman kallar i Networked: The New Social Operating System (2012) detta för 
nätverksindividualism. De menar att nätverksindividualismen är personlig (jag styr över min tele-
fon, mitt konto); att den kopplar oss till andra användare (multiuser), den gör att vi kan göra flera 
saker (multitasking) och den gör så att det kan ske samtidigt (multithreaded). För Raine & Wellman 
hänger detta skifte ihop med övergången från ett liv i ”little boxes” – där vi styrdes av relationer och 
hierarkier som utgick från ”face to face”-relationer inom familj, skolan, och på jobbet – till att var 
och en nu bär runt på sitt personliga nätverk. Detta gäller både vuxna och barn, elever och lärare. 

De individualiserade nätverken utgår mer från intressen och vilken fas i livet vi befinner oss i, 
exempelvis relationer med jämnåriga, än från något slags gemensamt och för alla övergripande 
samhällskontrakt. Snarare kan man säga att det pågår förhandlingar där tidigare regler för kom-
munikation, självframställning och uppfattning om tid och rum blir föremål för nya – outtalade 
men ständigt pågående – förhandlingar om sociala normer och beteendemönster. 

Mobiler är inte bara viktiga kommunikations- och informationsinstrument. De har också blivit 
ofrånkomliga som verktyg för att uttrycka oss själva och för att dokumentera och organisera våra 
liv. Det gör att det inte bara är opraktiskt att förlora telefonen, det kan till och med upplevas som 
en social och personlig katastrof. Detta gäller både för dem som är över och för dem som är under 
arton år. De mobila nätverken både symboliserar och möjliggör eftersträvansvärda värden som 
frihet och individualitet. Om man tänker i dessa banor är det inte konstigt att smarta mobiler är 
något som förknippas med att bli äldre, få eget ansvar och skapa ett eget liv. Det är en förklaring till 
att många yngre vill ha sin egen smarta mobil. 

I grunden är smarta mobiler, bärbara datorer och pekdatorer portabla verktyg som gör att man 
kan lagra och registrera personliga data eller komma åt databaser och system som möjliggör inter-
aktivitet (t.ex. sökfunktioner) och interaktion (sms, mms etc.). Med hjälp av uppkopplingen kan 
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jag använda mobilen för att skapa egna databaser på befintliga sajter (som att göra fotoalbum på 
Instagram). Jag kan också sprida, publicera, fildela och så vidare (informationsdiffusion), eller söka 
social bekräftelse (t.ex. genom ”likes” på Facebook).

Här möjliggörs också skapandet av nya former av berättelser i olika självpubliceringsgenrer. En 
del berättelser löper över flera medier, eller saknar given utgång (t.ex. onlinespel som Minecraft). 
Mobilen gör det möjligt att komma åt, kommentera och själv producera medieinnehåll på ett sätt 
som var helt otänkbart för inte så länge sedan. I den smarta mobilen konvergerar mediefunktioner 
(kamera och telefon, tv, tidningar och musikspelare) som tidigare har varit åtskilda och förbundna 
med olika dyra, skrymmande apparater som oftast stått i hemmet.

Man kan med hjälp av van Dijck (2013), skilja mellan tre olika men delvis överlappande former 
av sociala forum online. För det första sociala nätverk, eller social network sites (SNS). Dessa kret-
sar främst kring personlig kontakt mellan individer och grupper. Facebook är ett tydligt exempel 
på detta. För det andra, plattformar för användarproducerat innehåll, eller user generated content 
(UGC), där någon form av kreativ handling ingår. Ett exempel på detta är YouTube. Instagram 
kan sägas ligga mellan dessa två kategorier. En tredje kategori är olika spelforum, eller play and 
game sites (PGS). Dessa kan omfatta både breda onlinetjänster för spel för både dator och mobil, 
som spela.se; och spelplatser (servernätverk) dedikerade ett visst spel, t.ex. World of Warcraft 
(WOW). 

Det är de nya praktiker och system som utvecklas utifrån detta som den amerikanske profes-
sorn i medie- och kommunikationsvetenskap Henry Jenkins vill fånga i sin bok Konvergenskul-
turen: där gamla och nya medier kolliderar (Jenkins 2008). Jenkins lyfter särskilt fram den Do-it-
yourself (DIY)-kultur som har följt med digitaliseringen och etablerar i anslutning till denna även 
det klargörande begreppet deltagande kultur (participatory culture). 

Utifrån denna översikt och i ljuset av hur dagens medieanvändning faktiskt ser ut blir det svå-
rare att tala om medieanvändning, mediepublik och mediereception på de sätt vi varit vana vid. 
Övergången från massmediesamhället till nätverkssamhället kräver delvis nya sätt att förstå med-
ieanvändning och medieanvändare. Särskilt gäller det barn och unga, som träder in i det nya med-
ielandskapet som om det är en värld som alltid har funnits där.

2.5 Medialisering
De tekniska, materiella och kulturella förändringar som tagits upp kan ur ett längre och mer över-
gripande historiskt perspektiv fångas med begreppet medialisering. Det är en term som har lanse-
rats av bland andra den danske medieforskaren Stig Hjarvard (2008). Med medialisering vill man 
peka på att det som sker i och kring medier är en lika genomgripande och irreversibel process som 
urbanisering, sekularisering eller globalisering. Också medialiseringen är en historisk tendens och 
logik som kan sägas ha olika faser. Den upplevs inte heller på samma sätt överallt. Hjarvard pekar 
dock på tre huvuddrag i medialiseringen. 

För det första blir medier alltmer närvarande, ofrånkomliga och införlivade i vardagen och 
samhällets olika delar. (Tänk bara på den smarta mobilens ständiga närvaro.) Dessutom är medier 
något som vi behöver för att umgås och för att ha något att tala om.

En andra aspekt handlar mer om medier som tekniska och ekonomiska system. Här är den 
historiska tendensen att de har kommit att bli alltmer självständiga. Hjarvard menar att dagens 
medier inte bara förmedlar vad som sker i andra delar av samhället utan att också politik, sport, 
religion och annat (kanske även skolan?) anpassas till hur medier fungerar och reagerar Till detta 
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ska läggas att det i växande utsträckning är genom medialiserade nätverk som samhällets olika 
delar förbinds och hålls ihop.

Den tredje aspekten av medialiseringen handlar om mediernas egna logiker för berättande, 
form, estetik och hur något ska gestaltas liksom värderingar av vad som anses viktigt och intres-
sant (t.ex. nyhetsvärdering). Medielogiken och mediernas former har blivit något som vi inte kan 
undgå och som vi också använder för att tänka om oss själva och samhället, för självframställning 
och för att ge form till social gemenskap etc. Till exempel görs egobilder utifrån mediala kategorier 
som man anpassar sin självframställning till. När det är dags för skolavslutning så arrangeras det 
hela i form av en tillställning som hämtar formen från TV4:s succéprogram Idol. Man funderar 
över möjliga likes på Facebook redan när bilden av den nyinköpta tröjan tas med hjälp av mobil-
kameran. Och så vidare.

Det är en mediemättad värld (media saturated world) som vi lever i och som barn har att växa 
upp i. Paradoxalt nog verkar vi tänka allt mindre på mediernas närvaro och effekter ju mer vi 
använder dem. Mark Deuze menar i sin bok Media Life (2012) att medierna har blivit kärnan för 
vårt sätt att vara och vår livsform. En av hans metaforer för att beskriva detta är vi befinner oss i 
ett akvarium. Vi är fiskarna och medierna är det vatten vi rör oss. Det är också i vattnet/medierna 
den näring vi behöver finns. Vi överlever genom att kommunicera (simma) med de andra fiskarna 
i akvariet, och genom att hela tiden försöka få i oss mer näring, men vi kommer inte ut. Deuze har 
en annan fantasifull liknelse där han menar att vi alla är som zombies i förhållande till medier; vi 
behöver hela tiden mer och mer, men hur mycket vi än får i oss så blir vi inte nöjda och varken 
mer levande eller mer döda.

2.6 alltid uppkopplad
Fantasifulla beskrivningar som påstår att nu är allt annorlunda är inget nytt påfund. Då det gäller 
synen på medieteknik, nya medievanor och beteendemönster har det alltid funnits några som är 
positiva och utopiska och några som är oroade och dystopiska (och några som likt Deuze är nihilis-
tiska och ironiska). Samtliga dessa positioner kan man hitta också i sättet att se på internet över tid. 

En av dem som var tidigt ute med att skriva om internet var Sherry Turkle som är professor vid 
MIT i Boston. Hon skrev 1995 boken Life on the screen som på svenska getts ut som Leva online 
(Turkle 1997). I denna beskriver Turkle det som att vi lever i två världar, och att vi kan ta oss vissa 
friheter online som inte gäller offline. I sin senaste bok Alone together: Why we expect more from 
technology and less from each other (2011) menar Turkle att åtskillnaden mellan online och offline 
numera är överspelad och hon beskriver mobilen som ett relationsobjekt (relation artifact), om 
man så vill ett slags övergångsobjekt, som gör att jaget både kan befinna sig i den fysiska offline-
världen och den virtuella online-världen samtidigt. Det är en position som ger en ny upplevelse 
och värdering i förhållande till det egna jaget. Turkle talar här om The Tethered Self (ung. det 
uppbundna jaget). Vi är alltid uppbundna genom att vara uppkopplade och nåbara (always-on/
always-on-us) men hela tiden också (för)delade, eller ska man säga splittrade i vår uppmärksamhet 
(continuous partial attention).

Vi har etablerat djupt personliga och känslomässiga band till våra mobiler och till tinget i sig. 
Vad Turkle främst vill lyfta fram är att vi åtrår den trygghet som mobilen representerar. Den sym-
boliserar hela vårt sociala liv. Det handlar inte om ett allmänt sällskapsbehov utan om att mitt jag 
och mina tankar och känslor blir bekräftade utifrån vad jag gör med min mobil online och att det 
är lika verkligt för mig som det som sker offline.
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Socialantropologen Daniel Miller är inne på liknande tankegångar. I en artikel kallad An Ex-
treme Reading of Facebook (2010) talar Miller om Facebook som en ”metavän” som alltid finns där 
och som alltid är tillgänglig. När jag loggar in får jag omedelbart en bekräftelse på min existens. 
Miller hårdrar medvetet sitt resonemang genom att beskriva relationen mellan användare och 
system som en gudsliknande relation (utbyte, dygd och synd). Om jag inte är god och deltar i 
församlingen (uppdaterar och följer andra) kommer jag inte få några likes. Om jag utför de rätta 
mediehandlingarna som att kommentera eller uppdatera får jag svar av någon. I brist på mänsklig 
respons kommer åtminstone systemet (Gud) att bekräfta min närvaro; som när jag gör like på nå-
gon och direkt får svar på min skärm där jag ser den tummen-upp-ikon som så att säga bekräftar 
min existens.

När Turkle talar om nätet som en identitetsverkstad (identity workshop) särskilt för unga gör 
hon nog det mer profana föreställningar än Miller, men frågan är hur öppna systemen numera är? 
Den holländska bild- och kommunikationsforskaren José Van Dijck menar i sin bok The Culture 
of connectivity. A critical history of social media (2013) att vi måste lära oss skilja på connection 
(sammanhang) och connectivity (sammanfogning) när vi talar om nätets möjligheter, skapande, 
deltagande och tillit.

Connection är det vi gör genom att använda sociala medier för att knyta an, höra ihop, dela och 
skapa tillsammans i de gemenskaper som är våra närmaste (familjen, kompisar, personer med 
gemensamma intressen). Detta är också vad Ling (2012), Raine & Wellman (2012) och andra som 
forskar om mobiler och nätverk kan påvisa i sin forskning. De flesta av våra sms, mms, mail och 
mobilsamtal går till en mindre krets av personer. van Dijck menar att det tidiga internet gav mer 
utrymme för sådan fri kommunikation och utveckling av gemensamma intressen än vad som se-
nare har blivit fallet. Hon menar att sociala medier som Facebook och YouTube idag mer och mer 
styrs av en teknisk logik som av kommersiella skäl främst syftar till att koppla ihop oss mellan olika 
sajter och aktiviteter (connectivity) vilket gör det lättare att kartlägga våra preferenser och profiler 
för att få fram information som går att sälja till annonsörer.

2.7 MIK
Ett perspektiv på det samtida mediesamhället har allt sedan 1920-talet varit hur man i olika av-
seenden kan eller bör se på relationen mellan barn, unga och medier. Risker och faror är ett av de 
områden som ständigt tycks ha aktualitet i relation till förändringar i medielandskapet. Ett annat 
handlar om lärande och vilken ställning gårdagens kunskapskultur kan och ska få i förhållande till 
dagens mediesituation, exempelvis inom skolans ram. (Här har litteraturvetaren Magnus Persson 
(2000) på ett klargörande sätt visat att denna fråga oftast handlat om bokens ställning i förhållande 
till andra medier.) Ytterligare ett spår handlar om hur man kan använda ny medieteknik i skolsam-
manhang och om det också ska innebära förändringar i klassrummet, för skolan som institution 
och i relationen mellan lärare och elever (Säljö 2010). En annan tankebana kretsar kring hur man 
kan använda och undervisa om medier på ett sätt som gör att det skapas upplysta och kritiska 
medborgare. 

Dessa frågor och flera andra kan sägas höra hemma i det område som nu allt oftare refereras till 
som medie- och informationskunnighet (MIK). Att skapa ett paraplybegrepp för att på det sättet 
öka möjligheterna till samverkan och förändring är något som bland andra Unesco starkt förordar 
i en rapport om Media and information literacy där man också framhåller lärarnas och lärarutbild-
ningens centrala plats i detta. Denna rapport finns även i en svensk version: Medie- och informa-
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tionskunnighet i nätverkssamhället. Skolan och demokratin (Carlsson 2013). Av denna framgår att 
man kan dela in MIK i två huvudområden: mediekunnighet och informationskunnighet. Figur 2.1 
erbjuder en uppställning över något av det som ryms i dessa.

MeDIeKUNNIGheT

Förstå mediernas 
roll och funktion 
i ett demokratiskt 
samhälle

Att veta vilka 
förutsättningar som 
krävs för att medier 
ska kunna uppfylla sina 
funktioner

Kunna kritiskt värdera 
medieinnehåll utifrån 
mediernas funktioner

Förmåga att 
använda medier för 
att kunna uttrycka 
sig och delta i 
den demokratiska 
processen

Använda färdigheter 
som krävs för att 
producera eget 
medieinnehåll

INFORMaTIONSKUNNIGheT

Definiera 
och beskriva 
informations-
behov

Söka och 
använda 
information

Bedöma 
information

Sortera 
information

Använda 
information 
på ett etiskt 
hållbart sätt

Förmedla 
information

Använda IKT-
färdigheter 
som krävs för 
att processa 
information

Figur 2.1 Medie- och informationskunnighetens olika färdigheter (Carlsson 2013)

Läser man den här rapporten i förhållande till MIK hör den mest till området mediekunnighet 
eftersom den handlar om en mediekultur som barnen så att säga inte kan undgå och som de är 
mycket engagerade och aktiva i. I förhållande till detta är det viktigt att skolan, lärare och andra 
nära-barn-professionella och inte minst lärarutbildningarna utvecklas vidare. Det gäller att möta 
eleverna i de förmågor och erfarenheter de redan har, att hjälpa dem att skapa sammanhang och 
riktning kring vad som annars ofta stannar vid lösryckta och tillfälliga färdigheter. För att ge ett 
underlag till detta lyfter denna rapport fram några sätt att möta, forska om och arbeta med barns 
användning av mobiler och datorer samt diskuterar dessa och de data som undersökningen har 
gett i ljuset av teorier och begrepp som avser den samtida mediekulturen. Det gäller inte bara att 
skapa arbetsmetoder och konkreta lektionsupplägg utan också om att reflektera över utgångs-
punkter och om att ge barnen plats med sina färdigheter i detta arbete. Därför är denna rapport 
fylld med citat från intervjuer med barnen och rymmer även en hel del teoretiserande resonemang 
och tolkningar. Det är också sådana tolkande och kontextualiserande kombinationer som känne-
tecknar kvalitativ forskning.



28

3

Teoretiska utgångspunkter

Uppdraget har utförts med utgångspunkt i ett grundläggande genusperspektiv vilket har be-
tydelse för resonemangen kring ålder och generation och synen på barn, barndom och förhål-
landet till medier. Dessa och andra utgångspunkter tas upp i detta kapitel som även presente-
rar några av studiens centrala begrepp och teoretiska perspektiv. 

3.1 Göra kön
Utgångspunkten för denna studie är regeringens uppdrag till Statens medieråd att göra ”en kvali-
tativ studie av barns och ungas användning av sociala mötesplatser på internet” [ur ett] ”jämställd-
hetsperspektiv” (Ku2012/1512/MFI, se bilaga 1). 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet har med likvärdighet och rättvisa att göra och 
handlar om att förändra attityder med utgångspunkt i värdegrundsfrågor (Mark 2007). Det är i 
linje med detta som jämställdhet tas upp i den läroplan som gäller för de årskurser som den här 
undersökningen omfattar. Så här står det i LGR 11 kapitel 1 under ”Skolans värdegrund och upp-
drag”:

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 
flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, 
bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar 
för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och 
utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. (Lgr 11:8)

Genuspolitiskt sett har begreppet jämställdhet rötter i 1970-talet och bygger på vissa grundanta-
ganden som kan vara värda att fundera över utan att det betyder att man är emot jämställdhet. I 
citatet ovan kan man spåra ett essentialistiskt isärhållande av två kön, pojkar och flickor i kombi-
nation med socialpsykologiskt tänkande om ”könsroller”. Detta är inte oproblematiskt eftersom 
det i princip bygger på antagandet att man föds med ett kön och sedan lär sig hur man ska vara 
och agera i detta. Det finns alltså ett inbyggt påstående om grundläggande könsskillnader och att 
ojämlikhet handlar roller och om attityder snarare än om fundamentala maktfrågor.

Den här rapporten ansluter till ett genusteoretiskt perspektiv vilket ligger i linje med rappor-
tens konstruktionistiska ansats. Ylva Elvin Nowak & Heléne Thomsson menar i sin bok med den 
talande titeln Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att vara kvinnor och män (2003) att 
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kön skapas genom kulturella, sociala och historiska processer som rör kroppar, beteenden, tankar 
och handlingar och som i grunden handlar om makt. I detta följer de genushistorikern Yvonne 
Hirdman som på 1980-talet lanserade begreppet genussystem (Hirdman 1986). Med detta menar 
Hirdman att könsmaktsordningen inte bara är ett grundläggande utan det mest grundläggande 
systemet för fördelning av privilegier och makt i samhället. 

Enligt Hirdman styrs genussystemet av två grundläggande principer: isärhållandet av könen 
och det manligas överordning. Den första principen gäller att manligt och kvinnligt hålls isär och 
ses som varandras motsatser. Den andra innebär att könen konstrueras och definieras i relation 
till varandra med maskulinitet i en överordnad position; det som män gör betraktas som mer 
betydelsefullt. Detta kan man knyta till Connells (2002) begrepp hegemonisk maskulinitet. Med 
detta avses en dominerande kod för hur maskulinitet bör se ut, bör göra, bör tänka, bör känna, bör 
vara. Maskuliniteten består, liksom femininitet, av en mängd situationsbundna framföranden som 
uttrycker och ger form till individen (det här är jag) och kollektivet (det här är vi). Det senare kan 
kopplas till begreppet homosocialitet med vilket avses miljöer, sammanhang, grupper där endast 
det ena könet är representerat, eller kraftigt överrepresenterat. 

Till Hirdmans teori hör även begreppet genuskontrakt, vilket pekar mot att det samtidigt som 
det finns en grundläggande genusordning också pågår förhandlingar om genus på olika nivåer. 
Genus är alltså inte bara en fråga om strukturer; hit hör också människors vardagliga relationer i 
samhällets olika delar (hem, skola etc.). Här ska påpekas att varken vuxna eller barn ska ses som 
offer för dessa strukturer utan som aktörer som gör kön. Genussystemet är trögrörligt men genus-
kontrakten är inte statiska. De fasta och rörliga delarna i genussystemet samverkar dock på ett sätt 
som gör att normer och hierarkier mellan olika förmågor, intressen, känslor och utseendekoder 
fördelas mellan olika genuspositioner utifrån isärhållande som knyts till biologiskt kön. ”Redan i 
början av processen har det man tillägnar sig sannolikt anknytning till andra former av tillägnelse 
och smälter ihop till helheter. Barn lär sig, och formar sina egna liv, mönster och praktiker – de 
konfigurationer av genuspraktiker i privatlivet som vi kallar femininitet och maskulinitet” (Con-
nell 2002:109).

Enligt genusteoretikern Judith Butler (2007) bör även den biologiska könsindelningen förstås 
konstruktionistiskt i stället för essentialistiskt. Det är först när vi föds som vi får (eller snarare till-
delas) ett kön (det är ju en pojke) och det är denna bestämning som sedan och ständigt iscensätts 
genom olika fraser och symboler (stark–söt) (blå–rosa) och så vidare. Således finns det kulturella 
bestämningar även av det biologiska könet. 

Kön och makt görs i språk och handling och genom produktion av (med)vetande. Yttranden 
och uppföranden skapar inte bara betydelse, de har också verkan. Det vill säga: kön är performa-
tivt, det är något som görs. Detta hävdar i varje fall genusforskaren och queerteoretikern Judith 
Butler, bland annat i Genustrubbel (2007). Kön är inte något vi är, det är en effekt av vad vi gör: 
“identity is performatively constituted by the very ‘expressions’ that are said to be its results” (But-
ler 1990:25). Genom upprepade handlingar iscensätter vi och konstituerar oss själva och upplever 
därmed och blir betraktade och klassificerade som kön. 

Det här gäller inte bara vuxna. Barn, unga och kön kopplas ofta samman genom utvecklingspsy-
kologiska modeller och normalkurvor för identitet och sexualitet där huvudmålet är att antingen 
bli man eller kvinna, med början och slutmål i reproduktionen: han är pappan, hon är mamman. 
När man är tio eller tretton år är vägen till framtiden lång, men ändå finns redan en medvetenhet 
om de utstakade genusmålen. Genussystemet är en del av spelplanen i skapandet av självständig-
het och en egen identitet. Etnologen och skolforskaren René León Rosales skriver i sin avhandling 
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Vid framtidens hitersta gräns. Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola (2010:29): ”En 
individs könstillhörighet blir då en effekt av hur bra personen i fråga citerar de normer som skapar 
henne inom en specifik könstillhörighet”. 

Barn och unga är inte offer men de ska heller inte ses som ”mer äkta” än vuxna. Barn befinner sig 
i ett intensivt utforskande av bland annat förhållanden mellan genus, ålder och sexualitet och här 
utgör skolan och internet två sammanlänkade scener. León Rosales visar i sin studie hur masku-
linitet görs genom stil, agerande och tal av ett gäng ”invandrarkillar” och att detta i hög grad sker 
utifrån vad de upplever förväntas av dem. Linda Kahlin är i sin avhandling Sociala kategoriseringar 
i samspel. Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal (2008) inne på liknan-
de tankebanor men har ett striktare fokus på det muntliga. Kahlin pekar på de genusmatriser som 
gör det möjligt att ”göra kille” och ”göra tjej” i talspråket. Detta aktualiserar Butlers begrepp ”den 
heterosexuella matrisen”. Matrisen föreskriver inte bara hur man ska vara som man eller kvinna 
utan än mer att man ska vara antingen man eller kvinna, skriver Fanny Ambjörnsson (2006) i sin 
bok Vad är Queer? 

Ambjörnsson (2004) förklarar att den heterosexuella matrisen har tre grundsatser: det finns två 
positioner (man–kvinna), de är varandras kroppsliga och beteendemässiga motsats, och mellan 
dem ska det föreligga åtrå och sexualitet. Genusordningen och heteronormativiteten befästs inte 
bara i hem och skola, medier och samhället i stort utan också i den jämnåriga kamratgruppens ofta 
könshomogena sammanhållning (homosocialitet) vilken ofta utgör en av de strängaste formerna 
för social kontroll. 

Här fanns det många kopplingar till våra intervjuer. För att uppfattas som kille eller tjej krävs 
det utöver ”en kropp som stämmer” även att jag har lärt mig och vill göra kön på det sätt som är 
föreskrivet för min kategori. Det handlar om uppträdande, kropp, rörelse, språk, klädsel, aktiviteter, 
intressen, prestationer och om hur jag beskriver och värderar vad jag eller andra gör, både online 
och offline. 

Det var uppenbart att våra informanter, inför oss intervjuare och i förhållande till sina kom-
pisar i fokusgruppen, sökte positioner för matrisbundna formuleringar, självbeskrivningar och 
uppfattningar. Det ska dock sägas att dessa mönster kan ha förstärkts av att vi mestadels använde 
tjej- respektive killgrupper i studien. Detta gjorde vi i enlighet med rekommendationerna som 
ges för fokusgrupper med barn (Hennessy & Heary 2005/2011) som menar att detta underlättar 
samtal om det personliga och intima. 

3.2 Göra ålder
Ålder är också en identitetsordning som är förknippad med essentialistiskt tänkande kring kropp 
och biologi. Här finns också ålderskontrakt uppbyggda kring isärhållande och över- och under-
ordning samt olika värdeskalor för vilka åldrar som anses vara mest eftersträvansvärda och som 
förknippas med positiva sociala och kulturella värden. 

Ålder är en del av maktförhållandet mellan barn och vuxna och ur ungas perspektiv kan kanske 
ålder liknas vid social klass. Det menar i alla fall Rönnberg (2006:56 ff) som i en parallell till Hird-
mans begrepp könsmaktsordning talar om en generationsmaktordning i samhället. Rönnberg me-
nar att barn och unga först och främst sorteras och kategoriseras som grupp utifrån ålder. Alla 
andra egenskaper som är viktiga jämnåriga emellan, underordnas ålderskategoriseringen. 

Således är ålder inte bara en fråga om kroppslig utveckling efter en utvecklingspsykologisk nor-
malkurva. Ålder handlar också om sociala och kulturella matriser som ofta i uttalat eller outta-
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lat samspel med genus förhandlas och begripliggörs genom kommunikation och relationer med 
jämnåriga och andra. Man kan dela in ålder efter fyra dimensioner (jfr Fornäs & Ganetz 1989).

Biologisk ålder är förknippad med biologisk förändring och livslopp (från födelse till död). Här 
knyts gränser mellan barndom och ungdom till kroppslig förändring och könsmognad. Detta är 
också ett tema exempelvis i egobilder, som handlar om att visa upp sin kropp på olika sätt utifrån 
genus- och åldersnormer. I vissa lägen kan det vara eftersträvansvärt att framhäva kroppsdelar 
som är förknippade med reproduktion eller (hetero)sexualitet (som rumpa och byst). I andra lä-
gen att se oskuldsfull eller barnslig ut (höjda ögonbryn, räcka ut tungan).

Psykologisk ålder förknippas med inre mognad och utvecklandet av ett självständigt jag. Här ges 
adolescensen (tonåren) en central plats inom utvecklingspsykologin. Exempelvis används nätet 
och sådant som egobilder för att uttrycka hur man känner sig mentalt och emotionellt.

Social ålder är förknippad med hela livsloppet och med olika passager mellan faser i livet. Här 
spelar sådant som födelsedagar och åldersgränser en särskild roll. Vilka åldersgränser som gäl-
ler för vad man får eller inte får göra och för inkludering och utanförskap i förhållande till olika 
gemenskaper är högintressanta frågor både när man är tio år och tretton år. En tioårig kille som 
tar en bild på sig själv med en burk av energidrycken Red Bull (åldersgräns för inköp femton år) 
som han har tagit någonstans på nätet och sedan klippt in i sitt bildcollage berättar något om en 
föreställning och förväntan om att man ska vara tuff, vuxen och man (se kap. 9.3). 

Socialt sett tillhör tio- och trettonåringar ”samhällets juniorer” och skolan är en plats för ålders-
bestämda indelningar. Detta gäller även marknadens behov av att klassificera och organisera mål-
grupper (såväl termen tonåring som tween myntades från början som målgruppsbestämningar 
i marknadsföringssammanhang). Livet som tioåring och än mer som trettonåring präglas av en 
växande medvetenhet om åldersgränser och åldersindelningar, online och offline, och ålder har 
liksom genus att göra med makt och möjligheter att definiera sig själv. 

En fjärde åldersdimension är de kulturella föreställningar vi har om olika åldrar. Olika ålders-
stadier förknippas med mer eller mindre eftertraktade möjligheter och känslomässiga tillstånd 
eller sociala värden som skönhet, rörlighet och förändring. Olika åldrar förknippas även med olika 
stilar och smakmönster. Ungdomlighet är något som både vuxna och yngre barn suktar efter, sam-
tidigt som ingen verkar vilja vara ung i den sociala meningen utestängd eller omyndig. I detta 
finner man också en av förklaringarna till begreppet tweens, det vill säga nio- till tolvåringar med 
intresse för och engagemang i konsumtion, medier och mode som liknar vad som tidigare mest 
associerades med tonåringar (man kan göra gällande att tweens-fenomenet tillför nya sidor till 
förpuberteten). 

Man kan säga att det är i förhållande till dessa fyra åldersdimensioner (biologisk, psykologisk, 
social, kulturell) som ålder görs. Ålder förknippas med mognad och eftertraktansvärd självstän-
dighet men också med ofrivillig väntan och upplevelser av vanmakt och överbeskyddande.

I alla samhällen är övergångar mellan åldersstadier förknippade med någon form av övergångs-
ritualer men i ett senmodernt, avtraditionaliserat samhälle som Sverige kompletteras ritualer som 
skolavslutning eller konfirmation av övergångsritualer (initiationsritualer och andra typer av ri-
tualer) bland jämnåriga där medier finns med som en viktig del. 

Vissa typer av ritualer brukar förknippas med ungdomsgäng (se Lalander & Johansson 1999). 
Frågan är dock om inte även mobilen, datorn och det man får eller inte får göra på internet och 
också kan sägas ha sådana funktioner. Att efter lång tids tjatande få den där smarta mobilen, den 
coola laptopen eller få tillåtelse att ha ett Facebook-konto när man fyller tio år blir en symbolisk 
övergång och medietinget får en magisk betydelse som övergångsobjekt från ett stadium till ett an-
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nat. Det inte bara representerar, utan öppnar också rent faktiskt för ett utvidgat och mer autonomt 
livsrum online där kompisarnas betydelse ökar och familjens minskar. 

Vid tretton års ålder har den smarta mobilen blivit en del av ens vardag och internet är den 
självklara ingången till det Raine & Wellman (2012) kallar personliga nätverk. Här ökar betydel-
sen av mina egna vardagliga medieritualer. Det blir viktigt att jag varje morgon kollat om min idol 
uppdaterat på ”Insta” (Instagram), att mina hörlurar med musik alltid är på plats när jag går till 
skolan, eller att jag tar en bild på mig själv när det är kväll och skickar som mms till min bästis med 
texten ”dags att sova”.

Boyd (2010) menar att det skapas ålderszoner också online. För oss var det slående att så många 
trettonåringar som var aktiva i sociala medier (mest tjejer) avfärdade Facebook som något som 
väl var kul förut (underförstått: när man var yngre) och man distanserade sig från småsyskonens 
medievanor (se kap. 6.8) och från släkt och föräldrar. Det verkar nästan som att Facebook har blivit 
som IKEA, något som är alltför mainstream för att vara en attraktiv identitetsmarkör för denna 
åldersgrupp. Våra intervjuer indikerade att Instagram håller på att bli den nya nationalarenan för 
yngre tonåringarna, vilket i någon mån bekräftas av Svenskarna och internet 2013. ”Instagram har 
blivit de ungas medium. […] Drygt hälften av ungdomarna i åldern tolv till nitton år befinner sig 
där någon gång. Mest aktiva är flickorna och ju yngre man är desto mer aktiv är man.” (Findahl 
2013:37f). 

I och med internet och tjänster som Instagram ökar betydelsen av bildkommunikation. Ego-
bilder är en del av denna kommunikation och uppfattningar om ålder och genus uttrycks genom 
dessa. Ett begrepp som ”fjortis” kan både stå för strävan att vilja vara eller i varje fall verka vara 
äldre och mer erfaren, men det kan också vara ett begrepp för ett starkt genusbetingat avståndsta-
gande, med det manliga som norm (se kap. 8.5).

Vuxnas intresse för barn är stort men det är också fyllt av paradoxer. Det menar medie- och 
barnforskaren Sonia Livingstone som har varit en av de ansvariga för det stora forskningsprojektet 
EU Kids Online (Livingstone & Haddon 2009). I sin bok Young people and new media: Childhood 
and the changing media environment pekar Livingstone (2002) på ett antal paradoxer som karak-
teriserar vuxnas förhållningssätt till barn. Här är några av dem:

 ✸  De flesta vuxna tänker att det är bra att vara tillsammans med sina barn men tillbringar  
allt mindre tid med dem

 ✸  Man förknippar barn med positiv spontanitet men styr dem alltmer enligt olika tids- 
scheman

 ✸  Man vill ge barn en bra start och goda villkor men fattar många beslut utan hänsyn  
  till dem

 ✸  Man vill att barn ska fostras till demokrati och frihet men bygger upp strukturer som 
handlar om kontroll, disciplinering och byråkratiska system

 ✸ Skolan ses som en nyckel men barns egna kunskaper värderas sällan

Med detta som fond kan man anlägga ett perspektiv där man ser en del av det barn och unga gör 
i sin användning av och sina förhållningssätt till datorer, mobiler, spel, sociala medier, bildkom-
munikation som en form av symboliskt motstånd eller frihetsskapande visavi den position man 
har tilldelats på basis av ålder.
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3.3 Mediegenerationer
Så gott som alla de som medverkade i vår studie var födda mellan 2000 och 2003. Det innebär 
att de har vuxit upp med mobiler, mobilkameror, bredband och sociala medier. Om tio år (2023) 
kommer de att vara unga vuxna. Kanske kommer de då att förskräckt se på vad barnkullarna födda 
2010 och 2013 gör med och på internet. De yngre kommer nämligen att ha fått tillgång till skärm-
medier och informations- och kommunikationsverktyg ännu tidigare i livet än våra informanter. 

Således är mediebruk inte bara en fråga om ålder utan också om generation. Generationsindel-
ningar kan göras på olika sätt. Ett sätt är att se på dem är i termer av decennier; de som är födda 
på 1940-talet, på 2000-talet och så vidare. Ett annat sätt är att tänka i livsstilar, eller historiska er-
farenheter. I det senare fallet är tanken att yttre förändringar av mer genomgripande slag som sker 
under en persons ”formativa år” (tio till tjugo års ålder) kommer att få stor betydelse för resten av 
ens liv. Exempelvis kan man tala om krigsgenerationer som för alltid är märkta av sin historiska 
erfarenhet.

Att på detta sätt ta fasta på historisk och delad erfarenhet är en produktiv tanke också i förhål-
lande till medieutveckling (Bolin & Skogerbø 2013). Nya medieteknologier och deras tillhörande 
kulturella former kan, om de kommer in som nya under en persons formativa år, att förknippas 
med biografiskt betydelsefulla skeenden socialt och psykologiskt. Gumpert & Cathcart (1986) be-
skriver det som att barn- och ungdomsårens medier blir som ett slags modersmål som man tar 
med sig och alltid kommer att tala. Det betyder att olika mediegenerationer kan få problem med 
att kommunicera med. Detta är intressant i förhållandet mellan dagens vuxna och juniorer: Kan-
ske försöker vi förstå och tänka kring vad ”de gör” utifrån matriser och mallar som stämmer bättre 
överens med en tidigare medial era.

Dylika resonemang har förts kring internet och generationernas förhållande till den nya tek-
nikens inträde. Mest bekant av dessa är nog Mark Prenskys term ”digitala infödingar” (Prensky 
2006). Med detta syftar Prensky på dem som har vuxit upp med internet från första början. De 
som mött internet först i vuxen ålder kallar Prensky för ”digitala immigranter”. De kommer aldrig 
fullständigt bemästra de nya medieteknologierna lika naturligt som ”infödingarna”. Detta resone-
mang är vanligt i diskussioner om lärares förhållningsätt till sina elever i fråga om internet. 

Prensky och andra menar att vuxna bör låta barnen utforska nätet mer på egen hand och sam-
tidigt öppna sig för en dialog där man lär av dem. ”Kids learn more positive, useful things for their 
future from their video games than they learn in school!” skriver den populäre debattören i sin bok 
Don´t bother me Mom – I’m learning! How computer and video games are preparing your kids for 
21st century success and how you can help (Prensky 2006:4). 

Prenskys bild av nuet och av framtiden är slagkraftig, men den är också förenklad och har mötts 
av kritik. Till exempel finns det skäl att undra om barn och unga överlag är så medielitterata. Man 
kan även tycka att Prensky är genusmonolitisk och har ett manligt perspektiv som omedveten 
norm. Hos Prensky gäller vurmen datorspel, och utvecklande av läromedel som påminner om 
datorspel. Han så att säga både börjar och slutar i pojkrummet. 

En annan bild av genusordningen online finner man i Svenskarna och internet 2013: ”Redan för 
fyra år sedan var de unga kvinnorna mest aktiva på de sociala nätverken och bloggarna. Idag har 
de smarta mobilerna förstärkt denna dominans ytterligare. I åldern tolv till femton år känner sig 
flickorna mer delaktiga i informationssamhället än pojkarna” (Findahl 2013:5).
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3.4 Vardagsliv i perspektiv
Under ”massmedieeran” (press, radio, och tv) var medieanvändningen starkt förknippad med fri-
tid, hemmet och familjen. Med den mobila boomen och webb 2.0 är de mobila och personliga 
medierna med överallt, ständigt närvarande i vårt vardagsflöde och vår sociala interaktion. Därför 
behöver vi anlägga ett vardagslivsperspektiv för att förstå mobila onlinemedier som en integrerad 
del av och ett gränssnitt mellan online och offline bland barn och unga och som ett moment i den 
sociala konstruktionen av genus och ålder.

Tänkandet kring vardagen som social konstruktion är väl etablerat. Här finns ett talande nyckel-
begrepp, förgivettagande. Det syftar på att vardagen (som även omfattar det vi gör när det är helg) 
är det som är invant, praktiskt, det är det vi gör och länge har gjort utan att tänka på eller reflektera 
kring det. Det är dessa förgivettaganden som ger oss riktning och mening. Detta kallar Ellegård & 
Wihlborg (2001) för ”vardagens osynlighet” medan medieforskaren Magnus Andersson (2006:36) 
har beskrivit det med liknelsen ”Vardagen är som vår egen ficka”. 

3.5 Mediehandlingar
Den brittiske medieforskaren Nick Couldry menar i sin bok Media, Society, World. Social theory 
and digital media practice (2012) att det inte längre verkar fruktbart att se medier som det som är 
mellan eller vid sidan av våra vardagsliv. Medierna är inbäddade i vardagen och i våra liv (jfr kap. 
2.5). Särskilt påtagligt är detta i förhållande till ”nya medier”. Med det vardagslivsorienterade prax-
isperspektiv Couldry erbjuder kommer frågorna inte i första hand att handla om vad medierna 
gör med oss (effekt- och ideologistudier), eller hur olika grupper tolkar och förstår olika typer av 
medieinnehåll (kultur- och användarstudier), utan mer om vad vi gör med medierna i och genom 
vardagen och vad medierna gör med vardagen. Couldry erbjuder ett perspektiv på medier som 
vanehandlingar där medier förknippas med handling och inte ses som stumma kanaler för över-
föring av information.

Vår ständiga och vardagliga hantering av medieting som mobiler och datorer hänger ihop med 
en uppsättning vanebaserade handlingar vilka bidrar till att vår tillvaro upplevs som sammanhäng-
ande och har en riktning (”jag ska bara ta det här samtalet”). Detta perspektiv ger en betoning på 
social identitet och på aktivitet, görande. Det är detta jag fortsättningsvis vill kalla mediehandlingar. 

I princip kan allt mediebruk förstås som att det är knutet till olika typer av mediehandlingar. Att 
använda medier är ett ständigt görande: man ska slå på tv:n, duka fram tv-chipsen och så vidare. 
Mediehandlingar handlar således inte bara om tekniska handgrepp (trycka på knappar etc.) utan 
också om upplevelse, sammanhang, situation, plats, tid, ritualer, kontakter och kommunikation. Det 
är inte så att allt vi tar oss för kan beskrivas som mediehandlingar men i och med att mobila och 
personliga medier numera är ständigt närvarande på alla tänkbara tider och platser – där vi hand-
har dem ständigt och jämt genom att uppdatera, kolla klockan, dra med fingret, och så vidare – kan 
man hävda att antalet mediehandlingar och frekvensen för hur ofta vi utför dem har ökat på kort tid. 

Frågan är vilken betydelse detta har. Mediehistoriskt sett kan förändringen verka tydlig. Förut 
var vi hårt fostrade i en roll som publik som var församlad i både faktisk gemenskap (tv-familjen 
hemma i tv-soffan) och en föreställd gemenskap (tv-publiken med den övriga publiken: att upp-
leva nationell gemenskap när Sverige spelar landskamp på tv). Allt detta fortgår parallellt med att 
det utvecklas nya mediehandlingar som är knutna till nätverksindividualismen där gemenskap 
görs på delvis andra grunder och där mina egna handlingar med min mobil är en viktig del i del-
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aktigheten. Couldry pekar på ett antal nya mediehandlingar som har att göra med internet snarare 
än med de traditionella massmedierna.

En av de former som Couldry tar upp är att Visa och bli visad (showing and being shown). Här 
hämtar han sina exempel från YouTube och det handlar om sådant som att lägga upp videor och 
visa dem för andra. Det är något man gör, som är både handgripligt och en form av språklig ut-
saga. Jag laddar upp = kolla här, vad får jag för reaktion? I förhållande till vårt intervjumaterial är 
detta en handlingsform som kan kopplas samman exempelvis med aktiviteter där YouTube står i 
centrum. Det kan vara att prenumerera och följa vloggar av Kizzie, Miss Lissiebelle eller andra som 
har en YouTube-kanal med löpande uppdateringar med tips om mode, smink, shopping etc. (se 
kap. 6.7). För killar är det mer vanligt att följa vloggar som handlar om spelvärldar som Minecraft, 
Call of Duty eller Battlefield (se kap. 11). Många tycker om och kommenterar videor men relativt få 
lägger själva upp, i alla fall regelbundet. Betydligt vanligare är det att lägga upp egna bilder och följa 
och kommentera andra på bilddelningstjänsten Instagram (särskilt bland tjejer i trettonårsåldern).

Couldry talar vidare om en handlingsform som han kallar för presencing, vilket kan översättas 
som närvarogöra (sig själv). Vad han syftar på är rutiner och vanehandlingar som utgår från pu-
bliceringar och berättelser som handlar om det egna jaget, min vardag och mitt liv (project of the 
self). Här kan man se statusuppdateringar, uppladdningar av bilder och blogginlägg som sätt att 
upprätthålla sin närvaro, att skapa sig själv och att marknadsföra sig själv. Som framgår i kapitel 6 
till 11 var vårt material fullt av detta.

Två andra mediehandlingar som Nick Couldry lyfter fram är att söka information och göra in-
formation tillgänglig (searching and search-enabling) samt arkivering och hantering av information 
(i vid mening). Couldry anger också några grunder för dessa mediehandlingar.

 ✸  De är regelbundna. Vi gör dem ofta, kanske varje dag eller flera gånger om dagen. De följer 
vissa givna mönster och vi gör dem i vissa lägen. Handlingen är inbäddad i vardagslivets 
flöde (tid) och där vi befinner oss (rumslighet) 

 ✸  Mediehandlingar är sociala. Vår upplevelse av, uppfattning om och värdering av medieut-
bud (både det som är gjort av andra och av oss själva) hänger ihop med vårt sociala liv i 
och utanför medierna 

 ✸ De har att göra medmänskliga behov (kontakt, bekräftelse, gemenskap, tillit, frihet etc.)
 ✸  Mediehandlingar hänger ihop med normer. Vad förväntas online/offline för att uppfattas 

som ”normalt”? Vad är typiskt för killar och tjejer? Vad skiljer föräldrarnas eller lärarnas 
värdering av nätaktiviteter från mina jämnårigas? 

Shaun Moores (2012) är en annan brittisk medieforskare som i likhet med Couldry har ett intresse 
för medier i relation till den subjektiva erfarenheten av vardagen och hur tid, rum, subjektivitet 
och gemenskap skapas i och med medier. Moores lägger i Media, place and mobility till de mer 
materiella, handgripliga aspekterna av våra förhållanden till våra medieting. Detta är relevant då 
våra mediehandlingar inte längre handlar om att slå på en apparat och sedan luta sig tillbaka utan 
förutsätter ständiga handgrepp på datorn och på mobilen. 
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3.6 Medieting
Vi kommer ur en lång era där medietingen, medieapparaterna (telefon, radio, tv, hemdator) i hu-
vudsak stod i hemmet, men i och med den mobila eran förändras detta. I vårt material var det 
dock fortfarande så att ”mitt rum” var ett ställe som åtminstone av trettonåringarna förknippades 
med att få vara ifred. För killarna var rummet något som i hög grad definierades av den stationära 
speldatorn. För tjejerna definierades rummet mer genom mobilen.

Medieting som smarta mobiler används för att göra ålder och genus och för att göra positioner 
i familjen, skolan och kamratgruppen och det är ting som kommer in i livet enligt en viss logik. 
Detta kan förstås i linje med tanken om att teknik formas socialt från det att en ny medieapparat, 
ett nytt medieting är på väg in (Bakardjieva 2005, Ellegård & Wihlborg 2001). Redan då finns det 
en föreställning kring objektet. (”Alla andra har en Iphone”) Sedan följer (förhoppningsvis) in-
förskaffandet av apparaten i fråga. En ny Iphone kan vara något som man får i födelsedagspresent 
eller julklapp. Sedan ska objektet få en plats. Om man är tio år har fortfarande andra (föräldrar, 
lärare) stor beslutsmakt över denna (du får bara ha den hemma; ni får ta era mobiler ur mobil-
korgen först när ni ska gå till fritids.) Är man tretton styr man något mer själv, och framförallt vill 
man styra mer själv. 

Ytterligare ett steg är den rumsliga organisationen, den estetiska dimensionen och tilldelandet 
av en identitet till objektet. (Visst säger detta mobilskydd i Burberry-mönster något om mig som 
person.) Genom de funktioner min Iphone får och den mening den tilldelas blir medietinget ge-
nom omvandling också en symbol, en markör för status, anseende och social betydelse i relation 
till andra (Jag har en Iphone 5S 16GB: vad har du?).

3.7 Barns kultur
Det som barn gör med mobiler och datorer är vardagligt kulturskapande. Barnkultur brukar stå 
för kultur för barn, som oftast är gjord av vuxna, men inte sällan handlar om barn. Nätet är fyllt av 
barnkultur (även om det sällan rör sig om barn- och ungdomsböcker eller barnteater). Att i stället 
använda begreppet barns kultur stämmer bättre överens med vad som pågår i deltagande kulturer 
online (jfr Rönnberg 2006, Sparrman 2006). Barns kultur är en term som kan användas för att 
fånga upp det kulturskapande som sker genom lek, umgänge och annat mellan barn. Denna kultur 
är gjord av barn, för andra barn och handlar därmed om att vara och bli beskriven som ett barn. 

En hel del barnkultur har idealiserande drag och baseras på essentialistiska och universella 
isärhållanden av vuxna och barn som ofta bidrar till att mystifiera ”barnet” och barndomen på 
grundval av romantiska föreställningar om det ”naturliga barnet”. Alternativt finns det svartare 
tankegångar om det utsatta och hotade barnet. Föreställningar om ”barndomens död” och hur 
det moderna, kommersiella och mediala samhället förleder och förtär det äkta i barnet och till 
och med skapar det onda barnet ingår också. Under de senaste decennierna har dock bilden av 
”det hotade barnet” tonats ned och i stället har bilden av ”det kompetenta barnet” blivit mer fram-
trädande, inte minst i synen på internet, datorer och lärande. Detta sker ofta utifrån idealistiska 
tankar om barns ”naturliga nyfikenhet” och ”kunskapstörst”, och inte minst för att barn är duktiga 
på att trycka på knappar mycket snabbt.

Mediepedagogen och barndomssociologen David Buckingham pekar i sin bok After the death 
of childhood (2000) på att de elektroniska medierna och marknaden (till skillnad från boken) ofta 
ses som destruktiva krafter. Det finns sedan länge en diskussion om orsakerna till och konsekven-
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ser av förändringar som sker i gränsdragningar mellan barndom och vuxenhet, inte minst utifrån 
medieutvecklingen. Detta inverkar på hur de två grupperna ser på varandra och beter sig mot 
varandra. En del av relationen handlar om de generationsbundna föreställningar vuxna har om 
barndomen och dess olika faser. Exempelvis kan det handla om upplevelsen att något äkta eller 
naturligt har gått förlorat ur barndomen, genom att barn av idag (alltför) tidigt får ta del av sådant 
som förr hörde till vuxnas eller ungdomars liv. 

Alan Prout (2005) och andra som arbetar inom ”den nya barndomssociologin” menar att det 
inte finns någon naturlig, universell barndom. Vad vi har är sociala, kulturella och historiska kon-
struktioner. Barndomen erfars och den handlar om strukturella relationer mellan grupper i sam-
hället. Det innebär att barndom-ungdom-vuxenliv-ålderdom är relaterade och att förändringar i 
kategorierna inte sker isolerat från varandra. I och med att barndomen av idag är fundamentalt an-
norlunda jämfört med för ett antal decennier sedan, av en mängd djupgående orsaker som också 
har med mycket annat än medier att göra, måste även de strukturella relationer (isärhållanden 
och värdehierarkier) som tidigare har tagits för givna omförhandlas. Prout och andra använder 
termer som ”postmodern barndom” för att peka på att denna pågående omförhandling och på att 
villkoren för och gränserna kring barndomen har förändrats. Vi kan inte ha en stor berättelse som 
förklarar barndomen: Alla barndomar är olika. 

3.8 Medielekar och identitetstest
Medie- och barnkulturforskaren Margareta Rönnberg hävdar i ”Nya medier” − men samma gamla 
barnkultur (2006), att barns kultur inte bara är en fråga om de estetiska produkter (teckningar, 
foton) som barn producerar, ofta på uppmaning av vuxna. Det viktigaste är det som sker mellan 
barn (i olika åldrar) och där leken har en särskild plats. Det är bland annat genom leken som frågor 
om generationsmakt, åldersmakt och könsmakt tematiseras (i symboliska former). Detta är ett led 
i att forma en egen person i relation till andra. Lek förknippas oftast med småbarn och sådant som 
är icke medierelaterat. Rönnberg påpekar dock på att alltfler lekar är medierelaterade. Man spelar 
roller och leker skeenden där inspirationen kommer från tv, filmer, datorspel, idrottsstjärnor eller 
popidoler (jfr Sparrman 2006). Rönnberg kallar detta för medielekar. Vad hon beskriver är i princip 
sådant som sker offline, t.ex. på rastgården på förskolan eller i skolan. Här har vi lånat Rönnbergs 
begrepp till våra försök att förstå vad som sker i spel, i sociala medier, och genom bildkommuni-
kation online. Leken är en form av agerande med givna regler och ramar tillsammans med andra 
vilket både skapar trygghet och öppnar för mer individuellt utprövande. Att detta moment finns i 
digitala spel är uppenbart: Men tanken kan även användas för att förstå exempelvis egobilder som 
en del i sociala medier. Fotograferandet med en kompis, hemma eller på skoltoan, kan också ses 
som ett slags lek. Det är ett utprövande som oftast bygger på att vuxna inte är med. Det som pågår i 
lekens form innebär samtidigt en form av identitetstest med att ”göra sig själv” i förhållande till de 
genus- och åldersordningar mot vilka man oundvikligen måste positionera sig.
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4

Syfte och frågeställningar

4.1 Syfte
Föreliggande studie har två syften. För det första att med utgångspunkt i befintlig mediestatistik 
genom kvalitativa metoder kartlägga och fördjupa hur mobiler och datorer knutna till sociala 
medier, spel och bildkommunikation ingår i killars och tjejers vardagsliv samt att analysera detta i 
förhållande till genus och ålder utifrån hur elever i årskurs 4 och 7 själva återger och gestaltar sina 
erfarenheter, handlingar och uppfattningar. För det andra att utifrån medieteoretiska och pedago-
giska utgångspunkter utveckla tankegångar och arbetsmetoder kring ”nya medier” i förhållande 
till genus, barn och unga samt skola.

4.2 Frågeställningar
 ✸  Vilken betydelse har mobiler och datorer i skolelevers vardagsliv under årskurs 4 och 7 och 

vilka huvudsakliga aktiviteter är knutna till dessa?
 ✸  Vilka skillnader och likheter finns det mellan killars och tjejers användning av och uppfatt-

ningar om spel, sociala medier och bilder i relation till ålder?
 ✸  Vilken betydelse har bildkommunikation och visuella självpresentationer för konstruktio-

ner av genus och ålder?
 ✸  På vilka sätt får sociala medier, spel och bilder normerande betydelse för uppfattningar om 

genus och ålder? 
 ✸  Hur kan studiens slutsatser och formerna för den genomförda undersökningen bidra till 

utvecklingen av medie- och informationskunnighet bland nära-barn-professionella?
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5

Genomförande

I detta kapitel presenteras studiens upplägg, omfång och genomförande och de metoder som 
har använts: individuella intervjuer, fokusgruppintervjuer, workshoppar. Här berättas också nå-
got om de skolor som ingår i studien och om barnen som medverkade.

5.1 att forska om och med barn
Utgångspunkter och målbilder kan variera när man forskar om barn, men det är viktigt att med-
vetandegöra dem, menar Greene & Hill i inledningskapitlet till boken Researching children´s ex-
perience (2005/2011). Också David Buckingham (2009) varnar för ”naiv empirism”, dvs. tron att 
”verkligheten” kan observeras och dokumenteras utan att man påverkar den; att de data som en 
forskare inhämtar är objektiva och oberoende av forskarens arbete. Tvärtom är också forskning 
en verksamhet där undersökningsdesignen och genomförandet har stor betydelse för resultaten. 
Vidare bör man i studier av barn fråga sig vad det är det för syn på barn och barndom som ligger 
bakom (barn som biologi, sociologi, psykologi)? Är utgångspunkterna essentialistiska (alltså att 
man förutsätter att barn är en homogen grupp) eller ligger de mer i linje med vad Buckingham 
(2000), Prout (2005) och andra inom ”the new sociology of childhood” (3.8) gör gällande, näm-
ligen att ”barn” inte är en av naturen given grupp, att barn är olika? Den senare skolan ser barn-
domen som relationellt och strukturellt betingad i förhållande till andra åldersindelningar och 
samhälleliga kategoriseringar. Särskilt påtagligt är detta då det gäller barn i skolåldern. 

I förhållande till dessa strukturer bör barnforskningens mål, särskilt då det gäller barn i skolål-
dern och uppåt, vara att söka barns perspektiv och erfarenhet av dessa positioner och relationer 
och försöka förstå deras agerande och meningsskapande för att utifrån detta förbättra barns vill-
kor och möjligheter. Vilka forskningsmetoder passar då för att åstadkomma detta? Fokusgruppin-
tervjuer öppnar för interaktion, vilket är bra eftersom skolbarn i hög grad skapar mening kring sin 
situation i positionen som barn och elev, på basis av relationer med jämnåriga och i förhållande till 
närvarande vuxna (i detta fall intervjuaren).

I praktiken är det inte lätt att inta barns perspektiv. Man förlorar sig gärna i etablerade föreställ-
ningar om barnet och barndomen: det goda, det onda, det ofullständiga, det kompetenta barnet 
etc. (jfr Rönnberg 2006:19f). För att ändå försöka öppna för informanternas erfarenheter och per-
spektiv gjorde vi vad vi kunde för att hålla våra metoder öppna och explorativa. I mötet med våra 
informanter betonade vi att de var experterna inom det område vi ville undersöka och att vi var där 
för att lära av dem. Vi berättade också att det var deras samtal med varandra och deras gemen-
samma aktiviteter som var vårt fokus. 

I denna studie valde vi att använda individuella intervjuer och fokusgruppintervjuer som våra 
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två huvudsakliga undersökningsmetoder. En fördel med fokusgruppintervjuer är att deltagarna i 
dessa kan stödja varandra i att komma ihåg och ge mening till det som annars kan te sig trivialt 
(Barbour 2007). En ”intervjueffekt” som följer med fokusgruppmetodiken är att gruppen skapar en 
gemensam hållning i förhållande till teman som tas upp; man vill inte ta ställning mot det man i 
situationen uppfattar vara normen i gruppen (Wibeck 2010). Särskilt tydligt kan man anta att detta 
kan vara i skolklasser där det som sägs under intervjun och gruppdynamiken under intervjun 
ofrånkomligen har med den sociala hierarkin i klassen att göra.

Således är inte intervjuer någon naturalistisk spegel för ett yttre skeende. I likhet med andra 
talhandlingar och sociala situationer fungerar de som en form av genusmatris (jfr Kahlin 2008) 
där man ”gör kön” i stunden genom att framställa olika genuspositioner. Detta var också tydligt i 
våra fokusgruppintervjuer där ämnesområdet, intervjufrågorna, gruppernas sammansättning, och 
det sätt på vilket barnen samtalade sinsemellan tydligt demonstrerade normen om isärhållande av 
könen och förstärkte vissa av gruppernas homosocialitet.

En annan form av ”intervjueffekt” som kan vara särskilt påtagligt i forskning om och med barn 
är man får räkna med att det kan bli många och korta inlägg, vilket gör att intervjuerna ofta kom-
mer att omfatta en hel del följdfrågor (Hennessy och Heary 2005/2011).

Under intervjun hade vi skäl att återkommande använda formuleringar som ”hur gör du då?” 
eller ”berätta mer”. Då erfarenhet hänger ihop med position och perspektiv ville vi även att grup-
perna gemensamt skulle resonera kring och tolka sin värld. Hur väl detta föll ut berodde delvis på 
barnens ålder. Eleverna i årskurs 7 hade lättare att formulera sig om detta än de i årskurs 4. Mest 
avgörande var dock hur pass delaktiga, engagerade och insatta informanterna var. Både bildsamta-
len och workshopparna kan ses som exempel på det som inom samhällsforskningen för ”kreativa 
metoder”. Oftast handlar det om att man använder visuella tekniker i sin materialinsamling och 
själva tillvägagångssättet har förknippats med en ”visuell vändning” inom forskningen. Det kan 
handla om video, foto, teckningar, kartor men också om design och skapandeprocesser. 

Några av huvudargumenten för kreativa metoder är att man kan få fram andra typer av data än 
de som verbala insamlingsmetoder som intervjuer ger. Det hela har också beskrivits som ett sätt 
att uppmärksamma erfarenheter hos personer som kanske är mindre verbalt trygga och för att 
studera företeelser och fenomen som det så att säga är svåra att klä i ord. 

I medieforskningssammanhang tillhör David Gauntlett dem som mest entusiastiskt har argu-
menterat för kreativa metoder: Han gör det bland annat i Creative Explorations. New Approaches to 
identities and audiences (2007). Gauntlett har genomfört flera studier i denna anda, bland annat ett 
projekt där deltagarna fick gestalta sin identitet genom att bygga figurer och miljöer av Lego. Den 
här sortens forskningsmetodik förordas i forskning om och med barn. Det är en fördel att vara 
konkret och begriplig och det är bra om det finns utrymme för delaktighet och skapande. Buck-
ingham (2009) som har forskat länge om barn och medier varnar dock för att det kan uppstå en 
övertro på detta som en väg till mer ”naturalistiska material”. Han menar att man snarare behöver 
bli bättre på reflektioner kring hur forskning kan bedrivas på bästa sätt.

Resonemang om kreativa metoder är kanske än mer relevanta för den del av vår studie som be-
stod av en workshop. Denna del av projektet låg närmare det Veale tar upp i Researching Children’s 
Experiences (2005/2011). Veale pekar på en lång tradition av användning av kreativa metoder i 
studier av barns erfarenheter och menar att detta sätt att arbeta dels ger barnen möjlighet att skapa 
och använda fantasin och dels ger data kring barnens meningsskapande och deras erfarenheter. 
Inte sällan har det handlat om barnteckningar. Ett mer samtida exempel på kreativa metoder är s.k. 
digitalt berättande (se t.ex. Lundby 2008). 
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5.2 Skolorna
Det empiriska insamlingsarbetet skedde under senvåren 2013. Det föregicks av ett tidskrävande 
arbete med att hitta skolor. Efter en hel del mailande, telefonerande och väntan hade kontakt med 
fyra skolor från tre kommuner i Stockholmsområdet etablerats. 

Skolorna har relativt olika förutsättningar. Två av dem ligger i så kallade invandrartäta miljon-
programområden, en omges av villabebyggelse och en är en utpräglad innerstadsskola i ett område 
med många bostadsrätter. I studien kallas de fyra skolorna för Botkyrkaskolan, Huddingeskolan, 
Spångaskolan och Södermalmsskolan. I verkligheten heter skolorna något helt annat.

Studien är i grunden kvalitativ och har barnens erfarenhet kring mobiler, spel, bilder och sociala 
medier i fokus Trots det kan det vara intressant med en viss överblick kring skolornas samman-
hang. Figur 5.1 är en bearbetning av data från Skolverkets statistik SALSA (Skolverkets Arbets-
verktyg för Lokala Sambands Analyser). Dessa data avser jämförelser mellan riksgenomsnitt och 
enskilda skolor i fråga om skolprestationer och bakgrund. Här ska sägas att SALSA är en långt 
ifrån oproblematisk framställning som kan uppfattas som mer stigmatiserande än problemlösan-
de. Observera också att de data som finns i SALSA avser årskurs 9 medan våra informanter befann 
sig i årskurs 4 och 7.

Andel 
Pojkar

Andel elever med utländsk bakgrund Mått på 
föräldrars 

sammanlagda 
utbildningsnivå

Andel elever 
(åk 9) som
når målen i 

procent
Födda  

utomlands
Födda i
Sverige

Rikssnitt 51 9 9 2.23 77

Botkyrkaskolan 54 38 52 1.58 40

Huddingeskolan 55 37 36 1.88 43

Spångaskolan 60 16 29 2.21 77

Södermalmsskolan 55 17 6 2.40 78

Figur 5.1 SaLSa-värden för de fyra skolorna i undersökningen

Vi besökte fyra skolor i områden med olika socioekonomiska och etniska förtecken. Målet var inte 
att samla data om bredare sociokulturella sammanhang, men genom att vilja studera medieting 
och mediehandlingar aktualiserades även ett vardagslivsperspektiv (se kap. 3.4) och våra frågor 
om mobilen, datorn, spelen, de sociala medierna och bildkommunikationen kunde lätt leda vidare 
till hur det fungerar hemma, i skolan, i grannskapet. Därmed kom ändå frågor kopplingen mellan 
medieanvändning och social bakgrund, ekonomi, boende, uppväxtvillkor och etnicitet och bar-
nens vardagliga medieanvändning upp.
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5.3 Informanterna
Totalt har 142 personer deltagit i studien. Av dessa var 63 killar (44 procent) och 79 tjejer (56 
procent). 55 personer (39 procent) gick i årskurs 4 eller var i tioårsåldern. 87 (61 procent) perso-
ner gick i årskurs 7 eller var i trettonårsåldern. (I vissa fall var deltagarnas ålder plus minus ett år 
beroende på när på året man var född). Hur deltagarna i undersökningens olika delar fördelades 
med avseende på skola, ålder och kön framgår i detalj av figur 5.2 nedan. 

Utöver det kvalitativa materialet samlades ett större antal enkäter in från klasser i årskurs 4 och 
7 i de skolor där studien genomfördes. Dessa enkäter fungerade som en pilotstudie som gav oss 
underlag för formuleringen av intervjufrågor men de redovisas inte ytterligare i denna rapport.

Under arbetets gång har vi mött många pratglada och öppenhjärtiga barn som har velat berätta 
och bli lyssnande till. ”När kan man få bli intervjuad nästa gång?” frågade en flicka i Huddinge 
(F.15) omedelbart efter ”sin intervju”. Andra var fåordigare eller inte lika intresserade och några 
tvekade inför att få sina röster inspelade eller måna om att absolut inte synas på bilder. Gruppdyna-
mik en viktig aspekt av arbete med fokusgruppintervjuer och det gäller inte minst när man forskar 
om barn (Hennessy & Heary 2005/2011). I vissa av intervjuerna mötte vi kompisgäng och en in-
tervju kunde stundtals bli en scen för socialt spel elever emellan. Vid några tillfällen utsattes också 
forskarna för olika ”test”. Det kunde vara frågor om både det ena och det andra: Kan du gripa folk 
och ringa polisen? Brukar du kolla på tjejer? Någon grupp enades i smyg om att uppge fingerade 
namn och växla till för forskaren främmande språk i vissa partier av intervjun. Det kunde också 
inträffa oväntade saker med viss dramatisk effekt: Aj, min tand gick av, fan!

I några få intervjuer blev det ”möten” mellan övertrötta, rastlösa, ovana, eller dominanta delta-
gare som pressade tålamodet hos eller bedrev maktspel med forskare som inte alltid lyckades vara 
tillräckligt lyhörda, flexibla och inkännande. Det kan också spela roll om man blir intervjuad av 
en 25−30-årig student eller av en medelålders docent från innerstaden. Totalt sett gick de tjugosex 
fokusgruppintervjuerna över förväntan bra och det sammantagna resultatet blev ett fascinerande 
forskningsmaterial som är både omfångsrikt och av god kvalitet.
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INDIVIDUeLLa 
INTeRVjUeR

10 år 13 år

Kille Tjej Kille Tjej

Botkyrka 1

Huddinge 4

Spånga 2 1

Södermalm 1 4 2

Annan plats 1 2 1

Totalt 2 6 8 3 19

eNBaRT 
FOKUSGRUpp

Åk 4 Åk 7

Kille Tjej Kille Tjej

Botkyrka 4 7 4 15

Huddinge 11 9 4 1

Spånga 7 9

Summa 22 25 8 16 71

FOKUSGRUpp pLUS WORKShOp

Spånga 5 5

Södermalm 6 7

Summa 11 12 23

eNBaRT WORKShOp

Spånga 10 3

Södermalm 2 14

Summa 12 17 29

Totalt 24 31 39 48 142

Fig 5.2 Fördelning av deltagare/informanter i studien
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5.4 Fokusgrupper
Sammanlagt gjordes 26 fokusgruppintervjuer med totalt 94 barn. Ett skäl till att vi valde att göra 
fokusgruppintervjuer var att studien var explorativ och av grundforskningskaraktär. Vi ville också 
ta fasta på det gemensamma samtalets form, eftersom det handlade om sociala medier där man 
delar, sprider, kommenterar, publicerar och spelar. Fokusgrupper anses också vara lämpliga i stu-
dier av och med barn. Exempelvis har de använts inom det omfattande projektet EU Kids Online 
där barn och unga från ett stort antal europeiska länder har fått svara på frågor om sina internet-
vanor och upplevelser av hot och risker på nätet (se t.ex. Livingstone & Haddon 2009).

Poängen med fokusgruppintervjun är att skapa ett samtal mellan deltagarna om det som är i 
forskningens fokus, i detta fall sociala medier och genusaspekter. Det är gruppens samtal som i 
sammanhanget utgör forskningsdata. Således gäller det att skapa rätt sorts intervjuguide och ett 
bra samtalsklimat som både kan få igång samtalet, håller temat och lämnar utrymme för reflexio-
ner. Därför arbetar man med tematiska och övergripande frågor som gör det möjligt för deltagarna 
att berätta och samtala. I förhållande till barn och i ett skolsammanhang är det särskilt viktigt att se 
till att barnen får känna att det är de som är experter och auktoriteter på området, samtidigt som 
moderatorn måste vara tydlig i sin roll som den som styr samtalet genom att ställa frågor, följdfrå-
gor och fördela ordet på ett sätt som gör att alla i gruppen engageras i samtalet.

En mycket viktig sida av fokusgruppintervjuer är gruppens sammansättning. Det är ofta en för-
del om det finns sådant som i förväg förenar gruppen (ålder eller intressen etc.). I intervjuer med 
barn förordas det att man använder könshomogena grupper (Hennessy & Heary 2005/2011). Vi 
följde detta råd i 22 av våra 26 intervjuer. I övrigt och i stort sett har fokusgrupperna genomförts 
i linje med de råd och resonemang om grupper, moderator, plats, omständigheter, intervjuguide 
och analys som man hittar i Rosalinda Barbours Doing Focus Groups (2007) och Victoria Wibecks 
Fokusgrupper (2010).

Våra intervjuer omfattade tre till fem barn i varje fokusgrupp. Intervjuerna genomfördes i skol-
miljö efter skoldagens slut eller mellan lektionspass. Intervjuerna ägde rum med lärares, rektorers 
och föräldrars medgivande men ingen av dem närvarade under intervjuerna. Intervjuerna före-
gicks som redan har nämnts av att vi delade ut en enkät i ett antal klasser i årskurs 4 och årskurs 7 
i de aktuella skolorna och i samband med detta frågade vi vilka som ville delta i fokusgrupperna. I 
några klasser krävdes det tjat (årskurs 7). I andra klasser (årskurs 4) ville ofta så gott som alla vara 
med. Kanske berodde det på att deltagarna fick godis, frukt och dricka under intervjuerna.

Materialinsamling är en sak, bearbetningen av materialet en annan. Våra intervjuer har trans-
kriberats ordagrant, men som redan nämnts har citaten som används i denna rapport redigerats. 
Det innebär att många intervjufrågor, hummanden, bekräftanden från intervjuaren och stakning-
ar och visst talspråk lyfts ut. Många av frågorna finns ändå med. I intervjucitaten har intervjuaren 
genomgående getts beteckningen I. 

Vi har behållit en viss talspråkskänsla genom att inte använda versaler, kommatering och andra 
skriftspråkliga markeringar (jfr Kahlin 2008). Här bör något kort sägas om skillnader i barnens 
talspråk. Olika skolor, olika bostadsområden, olika uppväxtvillkor ger olika sociolekter. Vi har i 
den här rapporten tonat ned en del av dessa talspråkliga skillnader, samtidigt som vi inte har velat 
ta bort dem helt. 

Intervjucitaten har komprimerats på ett antal ställen. Vi kunde ha markerat varje exkludering, 
men då detta avsevärt försämrade läsbarheten valde vi att låta bli. 

Analysen av intervjumaterialet har skett i flera omgångar. Genomläsningarna av intervjumate-
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rialet har gjorts efter tematiska principer som följt frågeschemat, korsläsningar (t.ex. alla intervjuer 
med tioåriga killar), klusterläsningar (alla utsagor om spel) samt sökningar på nyckelbegrepp som 
namn på spel (Minecraft) eller vissa begrepp (egobild, duckface etc.)

Sammantaget intervjuades alltså 94 barn i 26 fokusgrupper. Fördelningen framgår av figur 5.2. 
Den kan också beskrivas på följande sätt: Flickor åk 7 (28), flickor åk 4 (25) Pojkar åk 7 (19), poj-
kar åk 4 (22). Antalet fokusgruppintervjuer var i stort sett lika i de fyra skolorna. Botkyrkaskolan 
(8), Huddingeskolan (7), Spångaskolan (8). Undantaget var Södermalmsskolan där det bara blev 
tre intervjuer i årskurs 7. I studiens planeringsfas konstruerades en idealmodell för urval av sko-
lor och klasser. Det visade sig att verkligheten förutsatte en betydligt mer pragmatisk hållning. 
Intresset bland lärare och barn var större på vissa håll än på andra, och några av de inplanerade 
intervjuerna blev inte av, antingen därför att intervjudeltagarna inte dök upp som avtalat eller för 
att de ångrade sig just när intervjun skulle börja. Ibland blev det fler personer i grupperna än pla-
nerat, ibland färre. Då intresset att medverka i studien bland eleverna i årskurs 4 var oväntat stort 
genomfördes extra intervjuer på två skolor istället för att neka barnen deltagande.

Intervjuerna var mellan 45 och 60 minuter långa och följde en strukturerad intervjuguide med 
tematiska frågor. Samtliga intervjuer inleddes med en presentationsrunda där var och en fick be-
rätta om sin mobil (sitt medieting) och vad den främst används till (sina mediehandlingar). På så 
sätt fick vi också en bild av vilka användningsområden som informanterna var mest inne i och 
därmed kunde vi planera fortsättningen av intervjun utifrån detta i stället för att följa guiden 
slaviskt och ”torrmjölka” teman där gruppen inte hade något att säga. Sedan följde frågor om hem-
madator och mobilanvändning hemma samt frågor om mobilspel, datorspel och sociala nätverk 
(Facebook, Instagram, Kik etc.). Därefter kom ett längre parti kring bilder och då främst egobilder 
(se kap. 8). I princip ställdes samma frågor i alla intervjuer om än inte i samma ordningsföljd.

För att hålla koncentrationen och intresset uppe och för att engagera fokusgrupper med barn 
är det bra om intervjun omfattar mer än bara prat. I Researching Children’s Experiences förordar 
Greene & Hill (2005/2011) aktiviteter av olika slag. Det kan vara uppgifter eller att ta ställning till 
olika påståenden. Det kan vara fiktiva situationer som man får ta ställning till. Eller det kan vara 
någon form av skapande aktiviteter. Vi hade med några enkla sådana inslag av det sistnämnda i 
våra intervjuer. Ett sådant moment var användningen av igenkänningslistor. Här fick grupperna i 
uppgift att gemensamt och med penna markera vilka sajter man oftast använde. Det fanns en lista 
över spel, en över sociala medier, och en över vloggar och kanaler på YouTube (jfr kap. 6.2). Ett an-
nat moment i liknande anda var att vi initierade bildsamtal kring några bilder vi hade med oss (se 
kap. 5.7). Informanterna fick också ta porträttbilder av sina egna mobiler.

5.5 Individuella intervjuer
Vi gjorde 13 individuella intervjuer med sammanlagt 19 barn, nio tjejer och tio killar. I vissa fall 
var det två barn med i en intervju. Åtta av informanterna var i tioårsåldern och elva av dem var 
runt tretton år gamla. Vägen till de individuella intervjuerna gick via kontakter och så kallat snö-
bollsurval. Med andra ord det var vänner, bekanta och informanter som ledde oss vidare. Alla 
intervjuer utom två gjordes hemma hos informanterna. Vi hade föräldrarnas tillstånd och de fanns 
också hemma men var inte med under intervjun.

De flesta av de individuella intervjuerna varade omkring en timme. Vi följde en intervjuguide 
liknande den som användes i fokusgrupperna (se bilaga 3). Däremot förekom bildsamtal och igen-
känningslistor endast i några av de individuella intervjuerna. Här fick vi möjlighet att gå djupare 
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in på specialintressen hos en informant och det var också lättare att ta del av bilder och annat 
som informanten ville visa. Intervjuaren fick också titta på diverse företeelser från Instagram och 
YouTube. Vi blev förevisade spel som MovieStarPlanet och fick också en hel del referenser till 
sajter, vloggar och annat som tidigare varit okända för oss. En intervju med en tioårig kille genom-
fördes i sin helhet medan han berättade om hur man spelar Minecraft genom att spela Minecraft 
(se kap 11.7). Onekligen påverkade detta hans koncentration både på spelet och på intervjun, men 
utskriften blev mycket intressant och visar att en hel del kan berättas och gestaltas också på detta 
sätt. Intervjuaren kunde i de individuella intervjuerna också fotografera (inga personer) och göra 
videoupptagningar av sådant som skedde på datorer och mobiler under intervjutid.

I stort har intervjuguiden och frågetekniken följt de riktlinjer och resonemang som presenteras 
av Kvale & Brinkmann i Den kvalitativa forskningsintervjun (2010). Intervjuerna har varit tematis-
ka, semistrukturerade och har haft som mål att få informanten att vilja berätta. Vägen till att uppnå 
detta har gått genom aktivt lyssnande, uppmaningar till att berätta, användning av följdfrågor, 
och flexibilitet i situationen. De individuella intervjuerna har i likhet med fokusgruppintervjuerna 
transkriberats ordagrant. I föreliggande rapport har även citaten från de individuella intervjuerna 
komprimerats och redigerats av läsbarhetsskäl. 

5.6 Bildsamtal
Att sitta stilla länge i en grupp tillsammans med klasskamrater medan en frågvis främling på be-
sök uppmanar en att sätta ord på sådant som handlar om en själv och ens vardag kan vara svårt. 
Dessutom är spel, sociala medier och bildkommunikation inte i första hand argumenterande och 
resonerande kulturformer utan något som är roligt och som man bokstavligen har i händerna och 
gör i farten (jfr Greene & Hill 2005/2011).

Till fokusgrupperna hade vi också med oss bilder att samtala om (se kap. 10) samt små “uppgif-
ter” där deltagarna tillsammans skulle markera på igenkänningslistor. 

Vi tog fasta på något av det som anförs kring kreativa metoder i vårt metodval. Det skedde 
bland annat genom att vi skapade utrymme för bildsamtal i intervjuerna (se kap. 9). Detta grepp 
påminner i viss mån om boksamtal som används inom ramen för skolans litteraturundervisning 
(Chambers 1998). Här var det dock bilder som gällde, främst egobilder, och vi hade med ett antal 
(10−15 st.) bilder som vi visade på en laptop och försökte föra samtal kring tillsammans med 
informanterna. Vi ville få igång samtal kring vad bilden föreställde och hur den föreställde detta. 
På detta sätt fick vi fram sådant som knappast hade kommit upp i de rent muntliga delarna av 
intervjuerna och det gav oss mycket data om egobilder (se kap. 8). Samtalen kom att handla om 
blickar, kameravinklar och ”budskap” som följer av att man gör vissa tecken med fingrarna, eller att 
man har speciella kläder på sig (som en keps eller en urringad topp), tar med vissa prylar i bilden 
(t.ex. en burk Red Bull), gör vissa poser (t.ex. håller ögonbrynen högt) och grimaser (”duckface”).

5.7 Workshoppar
I vårt upplägg med Gender Boards respektive Gender Avatars var målet det meningsutbyte som 
sker genom gemensam problemlösning. Vi såg detta som en väg till data om hur man tänker och 
agerar online i förhållande till genus och ålder, och våra workshoppar kom att komplettera och 
reflektera våra intervjuer. Uppläggen av våra workshoppar presenteras närmare i kapitel 10, men 
en kortare presentation kan vara på sin plats redan här. 
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Gender Boards gick ut på att eleverna tillsammans skulle ladda ned bilder från nätet och sätta 
ihop dem till ett slags bildtavla (i Power Point). Det skulle vara bilder som fångade ideal och ego-
bilder. För att skapa ett mått av distans i uppgiften och för att frigöra fördomar i syfte att diskutera 
dem, fick tjejgrupper ta fram Gender Boards utifrån sina antaganden om killars idealbilder och 
självbilder och vice versa. Grupperna skulle också göra en presentation av sina insamlade bilder 
och argumentera sina val av bilder.

I Gender Avatars var tekniken analog. Uppgiften var att i fritt formerade grupper åstadkomma 
tre teckningar på papper i storformat med hjälp av vad som fanns i bildsalen. Gruppernas uppgift 
var att göra en bild av en han, en hon och en hen. De skulle se till att bilderna och de förklarande 
texter de skrev på eller omkring sina figurer tematiserade nätet och medier. 

Det hela utfördes under ett dubbelt lektionspass och kunde knytas till kursplanen för bildäm-
net. Koncentrationen var god kring bägge uppgifterna och resultatet blev mycket bra. Totalt deltog 
52 barn (varav 23 även också i fokusgruppintervju). Av dem var 29 tjejer och 23 killar.

Dessa till synes mycket enkla övningar är relativt lätta och billiga att genomföra. Resultatet blir 
ett mycket intressant bildmaterial (se kap. 10). 

5.8 Forskningsetik
Studien har följt Vetenskapsrådets (VR) rekommendationer och har styrts av de fyra grundprin-
ciper som VR anger.10 VR har utöver detta några ytterligare direktiv för forskning om barn och 
forskning inom skolan.11 Dessa har också vägts in.

 ✸  Informationskravet. I denna studie har detta inneburit att deltagarna i intervjuerna noga 
har informeras om vad studien handlar om, hur intervjun är upplagd (tid, typ av frågor 
etc.), att inget av det som sägs ska spridas i klassen eller på nätet, att medverkan är frivillig, 
och att man när som helst kan välja att avbryta intervjuer och deltagande. Vi gick även ut 
med information genom veckobrev inför våra workshoppar, trots att det enligt Vetenskaps-
rådet räcker med skolledningens samtycke om undersökningen inte omfattar frågor av 
känslig karaktär eller frångår skolans ramar.

 ✸  Samtyckeskravet. I och med att undersökningarna har genomförts under skoltid har det 
krävts samtyckte från skolans rektor, ansvarig lärare samt eleverna själva. Då barnen är 
under femton år har det bedömts att även föräldrars samtycke varit nödvändigt. Därför 
har information om fokusgrupper och workshoppar gått ut via veckobrev till alla berörda 
föräldrar. Föräldrarna till de barn som deltog i fokusgruppintervjuerna hade informerats 
och skriftligen godkänt att deras barn deltog i intervjun. Flertalet av de individuella inter-
vjuerna genomfördes i barnens hem. Inför dessa skickades ett mail med information om 
studien och dess etiska förutsättningar till minst en av föräldrarna, ofta kompletterat med 
ett telefonsamtal eller annan kontakt med förälder. Vi var noga med att informanterna hade 
informerats om att intervjun spelades in och att de godkände detta innan inspelningen 
började.

10  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 131010
11  http://codex.vr.se/manniska1.shtml, 131010
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 ✸  Konfidentialitetskravet. Inga detaljerade person- eller familjeuppgifter används i undersök-
ningen och de uppgifter som samlats in har enbart används av forskaren och dennes as-
sistenter. Alla dessa har tystnadsplikt. I föreliggande rapport har personnamn och namn på 
skolor avidentifierats och det har på olika sätt säkerställts att de bilder som förekommer i 
rapporten inte ska gå att koppla samman med specifika personer eller skolor.

En särskild sida av fokusgruppintervjuer allmänt och kanske med barn i skolmiljö i synnerhet är 
att det som sägs i gruppen också stannar i gruppen (Hennessy & Heary 2005/2011). Vi betonade 
denna regel både innan och i vissa partier under intervjun. Det fanns anledning att göra detta i 
några av intervjuerna där det kom upp berättelser om personer i skolan eller i klassen som på olika 
sätt farit illa eller själva betett sig illa online eller offline.

Barnens namn har anonymiserats genom att vi använder en förnamnsinitial som inte stämmer 
överens med vad som egentligen är den första bokstaven i barnets namn.

 ✸  Nyttjandekravet. Det insamlade materialet används enbart i forskningssyfte. Ljudinspel-
ningarna avlyssnas endast av forskaren och dennes assistenter. 
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6

Mobila nätvärldar

Killar spelar. Tjejer använder sociala medier. Så kan man förenklat uttrycka startpunkten för 
den här rapporten. Man behöver inte se dessa skillnader som ett utslag av förutgivna köns-
bestämda skillnader, man kan också se dem som ett sätt göra kön genom aktivt isärhållande. I 
detta genustillägnande ligger att spelandet är socialt och att sociala medier ingår i ett socialt 
spel. För att förstå denna dynamik mellan medier, identitet och vardag kan man vända sig till 
den långa och etablerade tradition som finns av kvalitativ forskning om medier och vardag. 
Våra informanter tillhör en delvis ny mediegeneration som är alltmer uppkopplad via person-
liga medier vilket gör gränsen mellan online och offline mindre skarp. Det är för att närma oss 
dessa nya relationer och vanor begreppen medieting och mediehandlingar har lagts in. Det 
här kapitlet omfattar de data från intervjuundersökningen som belyser just frågor om de per-
sonliga medierna i vardagen och om medieting, mediehandlingar och relationer mellan online 
och offline, hem och skola.

6.1 Nätvanor
Studien fokuserar på hur tio- och trettonåringar använder olika sociala forum online, på ett sätt 
som gör dem alltmer uppkopplade. Användningen av mobiler, hemmadatorer och spelkonsoler 
ingår i en delvis ny mediekultur, och det är här denna studie har sitt fokus. Det är också viktigt att 
se sociala medier och spel bland tio- och trettonåringar i relation till användningen av andra me-
dier. Det gäller inte minst de onlineaktiviteter som inte tas upp i denna rapport, som att lyssna på 
musik, söka information etc. Då det gäller statistik över medieanvändning så kan den ha både ett 
nu-perspektiv och ett historiskt perspektiv. Betraktar man det över tid så är en av de mest påtagliga 
förändringarna i fråga om medieanvändning i Sverige den stadigt ökande betydelse som internet 
har fått. Denna expansion har delvis skett på bekostnad av traditionella medier, men enligt Svensk-
arna och internet 2013 börjar spridningen av internet och bredband nu att stabiliseras. 

För närvarande handlar de mest påtagliga förändringarna om att de yngsta (de under tio år) 
får tillgång till internet allt tidigare och använder internet allt mer. De gör olika aktiviteter online 
och kommer in i användningen av sociala medier och spel allt tidigare. Detta har betydelse också 
för våra data. Att dessa förändringar har skett och sker visar figurer 6.1–6.3 som har hämtats från 
Svenskarna och internet 2013.
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Figur 6.1 Barns dagliga internetanvändning. Källa: Svenskarna och internet 2013:40

Figur 6.2 Vad gör barnen på nätet? Källa: Svenskarna och internet 2013:41
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Figur 6.3 När börjar barn besöka sociala forum? Källa: Svenskarna och internet 2013:42

Det har blivit allt vanligare att de som är lite äldre (över tio år) har egen mobiltelefon och den har i 
ökande utsträckning uppkoppling till internet via mobil bredband. Ser man till dem som är tretton 
år så ingår en smart mobil med nätuppkoppling i vardagen, både för killar och för tjejer.

SMaRTphONe aNNaN  
MOBILTeLeFON

aNVäNDeR  
INTeRNeT  
I MOBILeN

10-åringar 61 % 28 % 39 %

13-åringar 84 % 13 % 78 %

Tabell 6.1 Tioåringars och trettonåringars mobilinnehav och användning av internet i mobilen.  

Data från Ungar & medier 2012/13
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Ungar & medier 2012/13 visar att 48 % bland tioåringarna och 88 % bland trettonåringarna (och 
95 % bland sextonåringarna) använder internet varje dag. Åldern för debuten online och ålders-
kurvan för det dagliga bruket har sjunkit, men det är också en generationseffekt som har att göra 
med tillgången till tekniken (hemma och med egen mobil) som i sin tur relaterar till vilken syn 
och prioriteringar föräldrarna har i dessa frågor. I generationseffekten ligger också att detta kom-
mer att forma en historisk erfarenhet som lär inverka på framtida medieanvändning (jfr kap. 3.3).

Den sjunkande åldern för debut och dagligt bruk av nätet är signifikant. Lika slående är de stora 
och växande skillnaderna mellan vad killar respektive tjejer gör online. Visserligen tillbringar man 
ungefär lika mycket tid online och andelen som har en egen smart telefon och internetuppkopp-
ling är ungefär lika, men man gör olika saker, vilket figur 6.4 visar.

Figur 6.4 Vad gör pojkar och flickor på internet när de är 12–15 år? Källa: Svenskarna och internet 2013:43

Vad figur 6.4 bland annat visar är att killar i åldern tolv till femton år spelar spel dagligen (84 %) 
och att de gör detta i betydligt större utsträckning än tjejer (50 %). Vidare framkommer att tjejer 
(68 %) i åldern tolv till femton år oftare än killar (50 %) gör dagliga besök på sociala medier (figur 
6.5 gäller endast Facebook). Vi kan också utläsa att killarna (53 %) tittar på YouTube dagligen i 
större utsträckning än tjejer (38 %). Andelen killar som uppger att de läser bloggar är 0 % medan 
37 % av tjejerna säger sig läsa bloggar dagligen. 

Det finns några saker man bör påpeka i förhållande till denna tabell. Det framgår inte hur 
mycket tid totalt per dag det handlar om, hur många besök per dag det gäller, eller hur långa dessa 
besök är. Vidare saknas uppgifter om det man gör online. Söker man information (kolla, följa) eller 
publicerar och laddar man själv upp material?
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Värt att notera är också att siffran för sociala medier endast avser Facebook. Man kan här sakna 
exempelvis Instagram eller Kik som i vår studie framstod som två av ”de största” webbaktivite-
terna, framförallt bland trettonåriga tjejer. Visserligen verkar ”alla” trettonåriga tjejer och killar ha 
ett (eller flera) Facebook-konton (ett öppet, ett för kompisar) men samtidigt beskrevs Facebook 
av flera som ett ställe där föräldrarna håller till och gärna vill vara vänner med barnen. Alla har 
Facebook-konton men tenderar att använda dem mindre och mindre under högstadiet och det 
får effekten att där ligger mycket icke uppdaterad information. Således verkade Facebook inte vara 
den viktigaste ”tonårsmiljön” utan framstod mer som det ställe dit de yngsta först siktar. Det är 
Facebook man först får använda när man börjar använda andra sociala medier än de som riktade 
uteslutande till barn, som Bolibompa.se eller MovieStarPlanet. I stället framstod Instagram och 
i viss mån Tumblr vara ställen för jämnårig gemenskap, liksom messengertjänsten Kik. Här ska 
återigen påpekas att det är tjejerna som är mest aktiva.

Även i Ungar & medier 2012/13 kan man hitta data som visar att skillnaderna mellan killar och 
tjejer i fråga om användning av sociala medier respektive spel är omfattande. 

Figur 6.5 Brukar spela datorspel/tv-spel. Källa: Ungar & medier 2013:22

Figur 6.5 visar i vilken utsträckning killar och tjejer brukar spela datorspel och tv-spel Som synes 
är det betydligt vanligare att killarna gör det och skillnaderna är störst mellan tretton och femton 
års ålder. 
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Figur 6.6 använder sociala medier dagligen. Källa: Ungar & medier 2013:22

Figuren ovan visar i vilken utsträckning tjejer och killar använder sociala medier dagligen. Som 
synes är skillnaderna i stort sett obefintliga upp till 11 års ålder, sedan ökar flickornas användning 
kraftigt jämfört med pojkarnas. Tjejer använder också mobiltelefonen mer än killar.

Figur 6.7 högkonsumenter mobil fördelat på kön Källa: Ungar & medier 2013:23
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Figur 6.7 avser s.k. högkonsumenter, det vill säga de som använder mobilen mer än tre timmar/
dag. Från tio års ålder och uppåt är betydligt fler tjejer än killar högkonsumenter av mobilen. Den-
na figur säger inget om vad man gör utan beskriver endast aktiviteten, men notera att skillnaden 
mellan hur mycket killar och tjejer använder mobilen ökar något under högstadieåren. 

6.2 Nätgenerationer
Sverige har under de senaste 20 åren genomgått en ”internetrevolution”. Enligt Findahl (2013) 
befinner vi oss nu i den mobila fasen av detta förlopp (jfr kap. 2.4). 

Genom webb 2.0 öppnar sig stora möjligheter till deltagande, skapande och kommunikation. 
van Dijck (2013) menar dock att den första fasen av internet 2.0 nu är slut och att den ”fria kom-
munikationen” kring det egna vardagslivet och sina åsikter, tankar och uttryck har övergått i nå-
got annat (se kap. 2.4). Visserligen erbjuder SNS (social network sites) och USG (user generated 
content)-sajter som Facebook och YouTube fortfarande möjligheter att vara sammankopplad 
och att kommunicera. van Dijck kallar detta för connectedness. Det handlar både om kommuni-
kation med dem man redan känner och med dem man möter online. Denna ”fria och personliga 
kommunikation” har dock alltmer kommit att präglas av en teknisk och kommersiell logik som 
handlar om att samla information om användarnas profiler, preferenser och beteenden för att 
förpacka och sälja denna till annonsörer. Det gör det intressant att skapa tekniska lösningar som 
gör att de olika sajterna lätt kan förbindas med varandra. Man gör en aktivitet på en sajt och 
länkar till en annan och så vidare. Det är detta van Dijck kallar connectivity. Till saken hör att det 
mestadels är användarna själva som gör dessa sammanläkningar genom sina olika mediehand-
lingar online (dela, tipsa, följa etc.) vilket har att göra med att man skapar och vårdar sociala 
kontakter, också offline (jag länkar den här videon från YouTube till dig via Facebook därför att 
jag tänker på dig).

Sålunda möter det Raine & Wellman (2012) kallar nätverksindividualism de globala kommer-
siella systemen för informationshantering. En annan nog så viktig fråga gäller sambandet mellan 
connectivity och de möjligheter till (automatiserad) övervakning av våra online-aktiviteter som 
ges, där information om användarprofiler kan säljas eller förmedlas vidare till exempelvis myndig-
heter, eller byggas in i system för gränslöst spionage (Andrejevic 2007).

Det är således i dessa samtidigt storskaliga, vardagsnära och personliga system som våra infor-
manter lever och gör sin vardag och det är inom denna infrastruktur de gör kön och gör ålder. 
Fortsättningsvis kommer data ”underifrån” som bygger på hur informanterna själva beskriver sin 
vardag, sina medieting och sina mediehandlingar att stå i centrum medan de politiska och ekono-
miska analyserna av strukturella omständigheter lämnas åt sidan.

6.3 Genus- och åldersting
Smarta telefoner är små handdatorer som ger oss tillgång till nationella och internationella medie-
världar, både i form av broadcastingmedier som press, radio och tv och nätmedier där interaktion 
och självpublicering mellan användare är huvudsaken (t.ex. datorspel eller Facebook). Medieting 
hänger ihop med vad vi gör med dem (mediehandlingar) och hur de ges plats i våra liv. Man tar 
fram dem från morgon till kväll för att kommunicera, uppdatera och följa. 

Till de materiella och funktionella aspekterna kan man lägga de sociala och kulturella betydel-
ser som knyts till våra medieting. Man skapar en relation till sin telefon (Turkle 2011), från tanken 
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om ett införskaffande till att den blir ett ting som man upplever att man inte kan leva utan (Bakar-
djieva 2005, Ellegård & Wihlborg 2001). 

Mobilen är ett ting som både är förknippat med nätverksindividualismen (Raine & Wellman 
2012) och den privata och intima sfären (det som är ”mitt liv”). Den är också ett objekt som län-
kar oss till det Danah Boyd (2010) kallar nätverksoffentligheter där vi kan delta (Jenkins 2006) i 
produktion och diskussion och göra vår självframställan i olika framväxande personliga genrer 
(Lüders 2010). Kring mobilen uppstår det i vardagen också förhandlingar kring vilka regler som 
ska gälla för hur och när vi använder den i ”den delade” världen: när det är okej att ha mobilen 
framme och till vad den då får användas. Mobilen blir till ett relationsobjekt med något av ett eget 
liv och den är med och nära oss från morgon till kväll. 

S: Då ringer den och säger att jag ska vakna och då gör jag det och sen så går jag in på den och 
ser vad som har hänt under natten om det har hänt nånting och sen är jag inne på Instagram 
eller Facebook och tittar lite och sen så går jag till skolan och då har vi mobillåda så jag får inte 
använda den i skolan och när jag kommer hem så använder jag den lite då och då om jag kom-
mer på nånting om jag ska gå in på nånting och kommer på att ah det där skulle jag kolla så gör 
jag det typ. 

[I.3. f 13 år Nacka]

Mobilen är enligt Turkle (2011) ett objekt som ger oss mening och riktning. Antropologen Daniel 
Miller (2010) resonerar i liknande banor. Han ser mobilen som vår väg till kontakt med andra, inte 
bara i konkret mening utan också på ett mer metafysiskt plan. Detta förstärker känslan av att mo-
bilen och den värld den öppnar är omistlig och utgör en trygghet som gör att vi inte behöver känna 
oss ensamma. Mobilen kan också bli ett objekt som förknippas med omsorg, den blir någonting 
man behöver förstå sig på och sköta om.

R: Det är mitt barn [skratt] seriöst det här det är …  
A: … det är allt för mig 
R: När min pappa tog min mobil ifrån mig det var som att de adopterade ett barn från mig. 
I: Varför tog han den? 
R: Han skulle göra några inställningar sen simkortet var låst så jag hade den typ inte i två eller tre 
dagar så det kändes jättetomt.  
A: Jag kan inte heller va utan alltså bilder Facebook Instagram allt sånt här man måste gå in  
och kolla. 
R: Jag också.

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Teknologier är inte genusneutrala, varken när de utformas eller används. Samhällsstrukturer, makt 
och teknologi vävs samman och teknologier bäddas in i vardagen och i produktionen av genus 
(Corneliussen 2012). Således finns det fog för att hävda att mobiltelefoner och datorer ingår i 
skolbarns genussocialisation och i det Connell (2002) kallar genustillägnelse. Detta handlar inte 
om inlärda könsroller utan om ”aktivitetsmönster” och mer medvetna rörelser i viss riktning där 
målet är att skapa genuskompetens. Det kan exempelvis gälla att flickor och tjejer tidigt kommer i 
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träning för att kunna göra ”mamma” vilket innebär att träna sig i att visa omsorg och se till andras 
intressen, medan killar i högre grad förvärvar förmågor som pekar bort från omsorgen, hemmet 
och det sociala (Elwin-Nowak & Thomsson 2003). 

I detta ingår ett samspel mellan tillvarons olika delar och de verktyg och situationer med vilka vi 
”gör kön”. Inför våra intervjuer ville vi bland annat ha svar på följande frågor: Har killar och tjejer 
samma modeller av mobiltelefon? Talar man om sina mobiler på samma sätt? Hanterar man dem 
likartat? Kopplas olika modeller och funktioner till gränser och isärhållande mellan att göra kille 
och göra tjej? Finns det några kopplingar mellan modeller, funktioner, skal, skärmsläckare och hur 
man ”gör kön” och ”gör ålder”? Under intervjuerna ställde vi frågor och bad informanterna att be-
rätta om sina mobiltelefoner och datorer som fanns hemma. Vi bad dem också att knäppa en svit 
av ”porträttbilder” av sina egna mobiler med hjälp av intervjuarens mobilkamera. 

  Bild 6.1 ”Tjejtelefon I” åk 7   Bild 6.2 ”Killtelefon I” åk 7

Vad det gäller modeller hade väldigt många av dem vi träffade från årskurs 7 någon form av smart 
mobil. Det gällde långt ifrån alla i årskurs 4. 

Även om många har liknande modeller så är skal och skärmsläckare viktiga markörer för att 
ge telefonen ett personligt uttryck. Detta kan sägas ingå i det ”sociala formandet av teknologin” 
(Bakardjieva 2005, Ellegård & Wihlborg 2001) och i genustillägnelsen. Det handlar om hur man 
uppfattar sig själv, vill bli uppfattad och upplever en viss gemenskap kring (medie-)tingen så som 
de används och ges mening i det egna vardagliga och lokala sammanhanget. 

R: Nästan alla från typ femman upp till jag vet inte vad … som går här i skolan i alla fall har ju 
Iphones och då är det lättare … när fler i vår ålder har det så det är lättare att kommunicera med 
varandra om man har samma appar … det är lite olika sorters appar på en Samsung som är en 
Android och Iphones.
V: Väldigt många vuxna har ju också Iphones!
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R: Men det spelar inte lika stor roll om man har Iphone eller vanlig smartphone.
V: Det är ju många som har touch-telefoner i alla fall man ser ju nästan aldrig någon [i skolan] 
som har med knappar som typ såhär gamla människor.
R: De har stora knappar. [skratt]

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

En sak som visade sig viktig i flera av intervjuerna var att berätta att man har en ny telefon. 

D: Jag har Iphone 4S jag fick den för några månader sen.  
S: Jag heter S jag har Samsung Galaxy S och jag fick den för två-tre månader sen. 
E: Jag heter E jag har Iphone 4S och jag fick den förra månaden.

[F.21. 3 f åk 2 Botkyrkaskolan]

I vissa skolor och familjer finns en social förväntan på att man ska ha relativt sena och uppdaterade 
modeller, även om det kan krävas väntan eller tjat för att få dem. Det ligger en statusaspekt i detta 
som både relaterar till känslan av att tillhöra nuet, att ha de senaste, att vara socialt intressant, och 
att visa upp att man har (föräldrar som har) råd, även om man inte är högst på samhällsstegen.

Det gäller inte bara att inneha tinget, det handlar också om att kunna behärska det. I samtliga 
skolor mötte vi killar som berättade om hur man ”moddar” (modifierar) eller jailbreakar (låser upp 
systemet för att komma runt begränsningar för vad man kan installera) mobiler för att få dem att 
fungera bättre, snabbare, eller gratis.

M: Asså jag kan rätt så mycket jag vet hur man jailbreakar och sånt där.
I: Jailbreakar?
M: Det är när man piratkopierar en Iphone jag kan göra så att du kan ändra din Iphone till  
tillexempel en HTC jag kan ändra den till en smartphone till en Android sen så kan jag ladda  
ner spel som kostar helt gratis. 
I: Hur har du lärt dig dom här grejerna?
M: Oftast YouTube … eller såhär min kusin han är också dataexpert han kan oftast allt så han  
visar mig mycket han piratkopierar spel och sånt men alltså jag tycker på nåt sätt att piratkopie-
ring är rätt men också ibland fel för många missbrukar piratkopiering.
I: Hur menar du missbrukar piratkopiering?
M: Asså dom laddar ner för mycket för mycket för mycket och sen polisen såhära trackar deras 
ip-adresser och sen så kommer dom till deras hem sen så bötar dom typ en miljon kronor för  
att har man laddat ner en film som inte har kommit ut.

[I.13. p 13 år Botkyrkaskolan]

Att veta hur man kopierar datorspel, laddar ned filmer gratis eller jailbreakar mobilen är kompe-
tenser som informanterna förknippar med maskulinitet. Här kan man även läsa in en social aspekt. 
I det ena fallet handlar det om en oro för att åka fast för något man gör av ekonomiska skäl som 
en form av subkultur, i det andra finns en tanke om att göra något mer personligt med sin mobil.
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D: Man tar in sin mobil i datorn och så applicerar man ett program på den så att man öppnar 
källkoden och allting så att man kan ändra vadsomhelst och det är som ett fusk typ till allting 
och alltså till slut så kommer mobilen gå sönder att jailbreaka det är det sista man gör på sin 
mobil.
I: Hur menar du det sista man gör?
D: Alltså om man gör det sen måste man liksom byta simkort och grejer för den förstörs.
I: Har du jailbreakat din mobil?
D: Nej.
I: Är det någon som har gjort det?
N: Jag kanske ska men jag kommer inte göra det för att fuska på spel jag tänker att man kan 
göra så mycket bättre grejer på mobilen typ förbättra mobilen så att kameran går att dra upp 
när man sätter på när man får ett sms så behöver man inte låsa upp mobilen för att läsa det så 
kan man göra så att alla appar blir till en ballong och så rullar den iväg.
J: Jag vill inte förstöra min Iphone.

[F.2. 6 p åk 7 Södermalmsskolan]

Förutom genuskodningen knyts även sociala och åldersmässiga betydelser till mobilerna. Om 
man har eller ska få en ny mobil är det betydelsefullt vilken modell och vilket abonnemang man 
får (med internettrafik eller med ett kontantkort som bara täcker sms och telefon). Detta handlar 
inte enbart om status, utan också om känslan av att vara barn, i relation till dem som är äldre, och 
exempelvis går på högstadiet. 

I: Mm vill du berätta lite om din mobil vad är det för någon och vad brukar du använda den till?
F: Instagram allting allting … allting som är vuxet. 
I: Okej och vad heter du [vänder sig till nästa]?
E: Jag heter …
F: [skjuter in] ska jag inte säga vilken mobil?
I: Eh jovisst.
F: Iphone [självsäkert]

[F.17. 3 p åk 4 Huddingeskolan]

Är man tio år och just har fått en Iphone så vill man berätta det därför att den är ett ting som både 
representerar självständighet och säger att familjen inte saknar ekonomiska resurser.

Förmodligen tänker många föräldrar att en ny och därmed kanske också dyrare och bättre 
mobil är något som följer med att bli äldre. En ny mobil samverkar med att man ges en ökad egen 
rörelseradie och kanske får andra hålltider för hemkomst på kvällarna (jämförbart med att få en 
ny cykel och tillstånd att vara ute senare på kvällarna). Det gör att mobilen, på ett närmast rituellt 
sätt, knyts till frågor om övergångar i ålder och känslan av självständighet. 

Mobilen är också ett ting som har att göra med position i det sociala rummet. Många vet vilka 
modeller deras kompisar och andra i klassen har. När telefoner går sönder eller råkar ut för olyckor 
så blir detta en del av telefonens, och personens historia.
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R: Förut hade jag en HTC som höll på och hackade det kom fram något ljud utan att jag tryckte 
på att jag ville så den vart trasig och då.
T: Köpte han [R:s pappa] den på Blocket?
R: Ja för tvåtusen.
I: Vad har du för telefon?
J: Xperia X10 jag fick den från min bror men jag kommer också få en ny till sommarlovet eller 
om jag får bra betyg och det.
A: Jag har en frälsare [fniss].
I: Vad är det för något då?
A: En Iphone 5 jag fick den genom att tjata den till mig för att alla andra i klassen hade typ en 
Iphone och då blev jag ledsen för att inte jag hade en för jag hade en sunkig Xperia X8.
T: Det är tre i klassen eller fyra eller fem i klassen som inte har en Iphone.
R: Och jag är en av dem.
A: Och jag hade näst sämst mobil i klassen och det kanske inte var så roligt att ha den.

[F.8. 4 p åk 4 Spångaskolan]

Det var bland dem i årskurs 7 vi mötte flest med relativt eller helt nya (yngre än tre månader) Ipho-
ner och Androider. I årskurs 4 fanns det fler som hade äldre och enklare telefoner som man hade 
fått ärva efter syskon eller föräldrar. Andra hade fått sina nya mobiler i samband med att familjen 
hade skaffat ett paket med mobiler och abonnemang till hela familjen. Hade man ingen bra mobil 
så kunde möjligen en Ipod, som snarare är en mediespelare än en mobiltelefon och saknar telefon-
funktion, få fungera som ”smart mobil” med ”touch”.

N: Jag heter N jag har en vanlig Samsung och jag ska få en ny. 
I: Vad är en vanlig Samsung?
N: En sån här gammal ingen touch. 
I: Jaha men du ska få en ny?
N: Ja. 
I: Mm får du den när du fyller år eller? 
N: Jag tror det. 
I: Ja spännande okej vad heter du?
O: Jag heter O jag har en Ipod … det är typ såhär applemärket [förklarar]. 
I: En I …?
O: Ipod.
I: Ipod ja ja.
O: Det är typ som en mobil fast man kan inte ringa med den man kan göra det fast med  
internet på olika appar Viber till exempel. 
I: Aha det är också en sån touch?
O: Ja det är touch. 

[F.14. 4 p åk 4 Huddingeskolan]
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      Bild 6.3 ”Tjejtelefon I” åk 4                 Bild 6.4 ”Killtelefon I” åk 4

6.4 en vanlig dag
De data om ungas nätvanor som presenterades i kap. 6.1 säger en hel del om att man använder 
datorer, mobiler, spel och sociala nätverk och att det finns påtagliga skillnader i detta. Däremot 
framkommer föga om hur dessa teknologier används, eller om när och var eller tillsammans med 
vilka de används. Eftersom vi inledde våra intervjuer med en del vardagsnära frågor om mobilen 
som medieting frågade vi i anslutning till detta om när och hur mobilen används under dagen.

S: Jag har den på nattduksbordet och på laddning sen använder jag den inte så mycket på 
morgonen men sen när jag går till skolan lyssnar jag på musik och så brukar jag göra det ibland 
när man jobbar på lektionerna för att man koncentrerar sig bättre och sen på rasterna och kollar 
Instagram och så där jag använder nästan inte Facebook [skratt].
A: Jag vaknar för jag har alarm på mobilen och sen kollar jag det vanliga typ Instagram YouTube 
Facebook om det har kommit nåt nytt eller nånting sånt och sen går jag till skolan och jag har 
den typ vid mig hela tiden och så tar upp den om jag har tråkigt eller om det blir lite skumt såhär 
om det är typ såhär helt tyst eller om man typ är själv bland folk och så.
N: Jag vaknar när mitt alarm sätts på och så tar jag upp mobilen och kollar allt som är nytt på 
Instagram Facebook och sånt där och om jag har fått nåt samtal eller sms sen i skolan så har jag 
alltid den i fickan så jag är beredd när nånting händer och håller på med den typ alltid helt ärligt 
talat på rasterna mellan lektionerna sånt där och sen går jag hem med den och lyssnar på musik 
eller nånting om jag inte går med A sen håller jag på med den på kvällen i min säng och sånt där 
då kollar jag på videoklipp på YouTube kollar på Instagram och Facebook och allt som är nytt 
och om det är någon som är vaken så pratar man med dom.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]



62

Att ha mobilen på det egna rummet eller i sängen på morgonen eller kvällen är att gå in i ett virtu-
ellt rum tillsammans med sina kompisar där en del av de gemensamma aktiviteterna är att chatta, 
uppdatera, dela länkar. Det är ett sätt att vara tillsammans och göra gemenskap.

A: Ja man ska ha Kik.
I: Berätta om Kik då vad gör man där på kvällen på kvälls-Kik?
A: Det är bara som vanligt det är mer att då gör inte folk så mycket annat.
N: Ja man chattar ju bara det är som gratis-sms och att man kan vara i grupper och sånt som 
gruppchatt när man sitter flera stycken och skriver.
I: Vad skriver man om då?
S: Det är allt möjligt.
N: Man kollar vad man gör vad man ska göra kanske någon länk kanske nåt klädesplagg som 
man vill visa för de andra jag vet inte.
A: Typ om nån har skrivit nåt på typ Instagram så börjar man prata om det och så.
S: Man kan länka till YouTube därifrån.
N: Så om man bara trycker på länken så kommer man fram.
I: Så du söker på YouTube så ser du något du tycker är intressant?
N: Ja eller Safari så kan man då klicka på länken så kommer de till Safari eller så kommer de till 
appen de har kollar vad man då gillar.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

          Bild 6.5 ”Tjejtelefon II”                  Bild 6.6 ”Killtelefon II”

Då det gäller broadcastingmedier (radio och tv) finns det en lång tradition av kvalitativ forskning 
kring hur medier bäddas in vardagen (t.ex. Andersson 2006, Bengtsson 2007, Morley 1986, Silver-
stone 1994). Genom vårt sätt att förhålla oss till medier som ting, funktioner och symboler skapas 
känslor och strukturer som hjälper oss att ritualisera vår identitet, gemenskap och strukturera re-
lationer till andra. Med tanke på att mobilen ständigt följer med oss är det rimligt att anta att detta 
gäller i än högre grad för mobilen än för de traditionella broadcastingmedierna. 
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F: På kvällen, jag brukar sitta nitti grader mot en vägg i mellan två och tre minuter och då lägger 
jag upp en bild det sista jag gör och sen går jag och lägger mig och typ läser lite.
I: Brukar du ta en bild på dig själv då?
F: Nä jag lägger upp nån sedan tidigare och så skriver jag nånting det kanske bara är nåt helt jag 
vet inte bara för att få nåt att skriva.
I: Då låter det som att det är nåt du gör innan du går och sover?
F: Ja och så lägger man sig och läser typ.
A: Jag kanske kollar på såhär tv-serier på datorn typ det.

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

I flera av intervjuerna med killar uppstod delvis andra språkspel och andra genusmatriser (Kahlin 
2008) aktiverades än de vi mötte i intervjuerna med tjejer. Många av killarna tycktes vilja betona 
att även om man naturligtvis har en mobil så använder man den inte på samma sätt som tjejer. 

I: Då tänkte jag tänkte att vi gör en presentationsrunda här ni säger vad ni heter berättar om ni har 
en mobiltelefon kanske vad det är för telefon och vad ni brukar använda den till vill du börja? 
C: Jag heter C och jag har en sån dära Samsung Galaxy 2 fast jag brukar inte använda den 
längre.
I: Varför inte?
C: För jag spelar mest på datan istället okej [med emfas] fast jag har den [mobilen] för säkerhets 
skull om jag ska gå ut och använda som att ringa föräldrarna och ringa och så kanske okej?
I: Mm okej vad heter du? 
S: Ah jag heter S min mobil den har sina problem med tekniken inifrån så jag spelar mycket på 
datorn nu.
I: Okej har du problem med din mobiltelefon?
S: Nä de va lite problem tekniska okej men nu är den tillbaka funkar och så som den ska. 
I: Ah jag förstår vad heter du?
A: Hej jag heter A jag har en Android nånting sånt men jag brukar använda den bara för att 
ringa och när jag går till träningen [fotboll] annars före jag spelar lite dator.

[F.20. 4 p åk 7 Botkyrkaskolan]

Som synes möttes vi emellanåt av reaktioner på vad man kanske tyckte var dumma frågor från vår 
sida, men många var också sugna på att berätta detaljerat om mobilens plats i vardagen. Det vill 
säga om det fanns något att säga. Flera av eleverna i årskurs 4 berättade om att telefonen inte alltid 
kommer med till skolan om inte mamma säger till.

Z: Jag tänker att jag har mobil här bara för att min mamma ringer mig ibland asså jag har inte 
med den idag jag har bara med den när det är en viktig sak tandläkare typ. 

[F.13. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

I: Vad är det bästa med mobilen då?
O: Man kan behöva den vid viktiga tillfällen. 
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I: Viktiga tillfällen? 
O: Om man typ har gått vilse så kan man ringa sin pappa eller mamma och säga jag är här. 
I: Har det hänt dig nån gång att du har behövt använda den så där?
O: Nej det har jag aldrig för att jag har nästan aldrig haft en mobil där man kan ringa utan inter-
net jag hade bara gamla telefoner som jag fick. 
I: När de [mamma och pappa] vill få tag på dig då kan dom inte ringa till dig?
O: Nej fast jag ska få en Iphone 4 den här veckan.

[F.14. 4 p åk 4 Huddingeskolan]

Bland tjejer i årskurs 7 fick vi ta del av beskrivningar av hur man med tiden har blivit alltmer ”be-
roende” av sin mobil. Det kan både tolkas ordagrant och symboliskt som ett sätt att markera att 
man inte längre är ett barn och intar ett mer reflexivt förhållande till sig själv.

I: Är det nån skillnad på hur ni använder mobil och telefon idag jämfört med vad ska jag säga för två 
tre år sen?
S: Asså visst då man brukade gå in i datan för att typ spela spel sådär barnspel och sånt men nu 
man är inne hela tiden. 
E: Man blir ju såhär typ van om man inte är inne i internet en timme så händer det massor med 
grejer man känner sig helt borta sen när man råkar ut för sånt.
I: Känns det viktigt att man måste va med hela tiden?
E: Inte hela tiden men om är intresserad av kändisar och sånt såklart man inte vill känna sig borta 
när de såhär skriver om nåt. 

[F.22. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Beroendet kan också förknippas med självförebråelse.

I: Du sa att det är mycket med mobilen och det lät som att du använder mobilen mycket när du 
tittar på YouTube och så också eller går du emellan?
N: Ibland så kollar jag på serier och då tar jag också upp mobilen ibland [skratt] jag vet inte var-
för.
A: Samma här.
N: Men jag kanske är van att kolla på Instagram vad som händer eller om nån har skrivit på Kik 
jag vet inte varför kanske är uttråkad mina händer … om jag kollar på datorn på serier då har jag 
ingenting i mina händer.
A: Det är en vana.
N: Ja men en vana att ta upp mobilen för att göra nånting.
A: Det är väl att man har blivit beroende av att vara uppdaterad hela tiden antagligen det är nog 
mer det inte att du är rastlös med händerna.
N: Annars håller jag på med mitt hår äter jag vet inte vad jag gör jag kan inte bara sitta såhär 
helt lugnt då blir jag uttråkad.
I: Tror ni det är nån skillnad här vad gäller killar och tjejer för det låter som att ni tar upp telefonen 
ganska mycket när ni beskriver det själva?
A: De har mycket mer träningar än oss tror jag och jag tror inte de sitter med mobilerna när de 
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spelar fotboll precis de är nog inte lika så men jag tror inte de kollar på serier eller de kollar inte 
på samma serier.
N: De kollar på tv vet jag.
S: Och på datorn.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

För tjejer i årskurs 4 kan ”beroende” vara en signal om att man är på väg att bli mer självständig.

J: Vi [talar för alla] använder [med emfas] mest Kik Facebook och Instagram.
S: Ja. 
J: Det är dom vi är mest beroende av.
I: Hur menar du då beroende?
J: Vana vid det.
I: Mm.
J: Att gå in i dom hela tiden. 
I: Mm. 
J: Det är flera gånger om dagen [stolt].

[F.13. 4 f åk 4 Huddingeskolan]

6.5 hem och skola
Som föregående avsnitt har visat så omfattar informanternas medieanvändning långt mer än det 
innehåll och de funktioner medierna erbjuder. Apparaterna, medietingen och vårt sätt att koppla 
på och av dessa blir verktyg som på ett mestadels omedvetet, vanemässigt och rutinartat sätt hjäl-
per oss att skapa mening och ritualisera sociala och emotionella lägen och zoner i tid och rum. 
De ingår också i skapandet av symboliska gränser och övergångar mellan olika sysselsättningar 
(Bengtsson 2007). Sådana gränser är också relaterade till makt och till genus. Exempelvis har et-
nografisk forskning om tv och tv:s plats i hemmet visat hur män genom att ta kontroll över tv-
fåtöljen, fjärrkontrollen och därmed val av tv-kanal markerar att nu börjar min fritid; medan kvin-
nor förväntas lägga barnen och ta hand om disken innan det är dags för tv-soffan (Morley 1986).

Flera av de klassiska studierna av medieanvändning (främst tv) i vardagen har utförts i hemmet 
(ofta arbetarklasshem) och de äger fortfarande sin giltighet. Vår studie kretsar dock kring samtida 
webbaserade medier och det handlar om barn från olika uppväxtmiljöer. I vår studie utgjorde 
också barnens relation till varandra och sina mobiler inom ramen för skolmiljön en viktig di-
mension. Mot denna bakgrund ställde vi inom ramen för fokusgruppintervjuerna frågor om och 
hur man får använda mobil och dator i skolan. Vi frågade också om eventuella regler hemma för 
användningen av datorer och mobiler. 

Reglerna gällande mobilanvändning i skolan vi fick höra talas om var förstås lite olika. För barnen 
i årskurs 4 verkade det vara en relativt allmän regel vara att mobilen inte får vara framme i klass-
rummet. Sedan varierar det mellan skolor och klassrum om man måste lägga mobilen i en korg när 
man kommer på morgonen, eller om det räcker att den ligger kvar i skolväskan eller i jackfickan. 

Skolornas mobilförbud för lägre åldrar motiveras med hänvisning till ordningen i klassrum-
met, försäkringsfrågor vid stöld, samt risker för statushets och mobbning. Många skolor har därför 
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mobilförbud också på rasterna. Däremot gäller andra regler på fritids. Där kan det också finnas 
datorer som man får använda för surf och spel, medan sådana aktiviteter oftast är förbjudna i 
skolans datorsalar.

För eleverna i årskurs 7 gäller andra regler. Bland våra informanter var mobilförbud i klassrum-
met vanligt, men oftast kombinerat med att man ändå fick använda mobilen för att kolla sådant 
”som har med skolan att göra”. Rastförbuden är heller inte lika tydliga i årskurs 7 som i årskurs 4. 
Oftast är det okej att spela spel på rasten, kolla klipp på YouTube och lyssna på musik. Det kan även 
vara tillåtet att lyssna på musik i vissa klassrum (både i årskurs 4 och årskurs 7). Det är dock inte 
tillåtet att ta bilder på varandra och lägga ut på nätet, något som skolorna kan ha svårt att hålla 
efter.

Det tycks inte vara så att man från skolans håll kräver att få gå in i elevernas mobiler och det 
verkar heller inte vara något som föräldrarna (åtminstone inte till trettonåringar) generellt kräver 
att få göra. Snarare tycks mobilen vara knuten till tanken om det kompetenta och självständiga 
barnet, som också är bärare av rättigheter (jfr Buckingham 2000, Prout 2005).

Att ha mobilen tillgänglig och kunna ta fram den när man själv vill signalerar självständighet. 
Att ständigt ta upp telefonen och bli tillsagd av läraren, kan även vara ett oppositionellt uttryck i 
klassrummet. I andra klassrum kan mobilen och hörlurarna vara ett sätt att komma undan och 
få en stunds lugn och ro i en kaotisk omgivning. Mobilen kan även användas för att i smyg doku-
mentera vad som pågår i klassrummet. Följande exempel kommer från G som är tretton år och 
bor i Spånga.

G: Man får ha den på sig i klassrummet men den ska vara avstängd eller ljudlös eller så för det 
kan ju ofta vara att nån ska till tandläkaren eller på nåt läkarbesök eller nåt sånt så då behöver 
man den ju men vissa personer kan ju ha liksom att de tycker att dom är coola liksom så har dom 
sin eller håller på i smyg och tror att dom inte syns när de håller på och kollar men.
I: Vet du vad dom gör för nåt då?
G: Nej men de kollar väl på såna där Instagram och saker eller tar bilder många kan filma när 
läraren blir sur bara för att dom tycker att det är kul jag vet inte.
I: Lägger dom ut det sedan?
G: Nä de visar väl typ sina föräldrar eller kompisar för att visa för att typ skydda kompisarna ja 
nåt sånt och så dom ändrar på hur det egentligen var och säger det var ju nästan ingenting och 
[läraren] blev jättesur.

[I.11. p 13 år Spånga]

En intressant tanke som man kan låna från tidigare kvalitativa forskningsresonemang gällande 
relationen skola–fritid, klassrum–medierum är att vända på resonemangen genom att hävda att 
det är skolan som skapar medievanor, och inte nya medievanor som skapar oordning i skolan (Roe 
1990). Mobilen hänger ihop med självbestämmande och är en symbol för självständighet och den 
personliga sfären, och även om det finns datorer i skolan så representerar dessa maskiner något an-
nat än datorn hemma. Både mobilen och hemdatorn är förknippade med spel, lust, social kontakt 
och självbestämmande. Skolans datorsal och till och skolans bärbara datorer är förknippade med 
obligatoriska uppgifter och formaliserade regler.
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    Bild 6.7 Datorskärm hemma        Bild 6.8 Datorskärmar i skolan

Frågan om och i så fall när och till vad man får använda mobilen i skolan respektive hemma är 
förknippad med både ålder och genus. Det var främst de yngre tjejerna vi träffade som berättade 
att föräldrarna, ofta papporna kan ha synpunkter på hur man använder mobilen. 

I: Tycker ni att mobilen hänger ihop mest med familjen eller med kompisarna?
L: Familjen mest [suck].
I: Varför är det mest med familjen tänker du?
L: Eh för att mamma eller pappa de ringer och undrar var jag är och ibland vill jag prata med 
dem och så pratar jag med dem.
I: Du då E?
E: Jag tycker både och familjen är också viktig men pappa brukar bara ringa var jag är och sånt 
eller så ringer han och påminner mig om nånting men om jag ska ha en touchmobil [E har blivit 
lovad ska få en touchmobil] kommer jag inte bara använda den för Kik eller Instagram.
Z: Jag skaffade en ny asså Moviestar fast jag har kommit till level fyra ah några människor de 
skrev såhär äckliga saker ah min pappa sa såhära uppriktigt sa han gå inte in på den och jag sa 
jag kommer aldrig gå in på den och han sa du får gå in i Moviestar fast om det händer saker kan 
du säga till mig för det kan va vuxna människor som döper sig till Nalle [skratt].

F.15. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

Det är inte okej att vara ute på nätet hursomhelst och oron tycks vara störst för vad flickor kan råka 
ut för online. Däremot gav vår fråga om regler för att använda mobilen vid måltiden inte någon 
större resonans. Här verkade reglerna vara föremål för mer löpande förhandlingar, som relaterar 
till när och hur föräldrarna själva använder sina mobiler. Vi fick också höra flera berättelser som 
hade att göra med hur man skapar gemenskap hemma genom att alla sitter med sin dator eller 
telefon och spelar, surfar och uppdaterar. 

A: Vi brukar inte sitta jättemycket med datorerna ändå.
N: Min mamma brukar göra det [skratt].
A: Min storebror sitter typ hela kvällarna men jag och resten av min familj brukar sitta och kolla 
på tv istället eller typ göra nånting annat.
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N: Min familj vi brukar kolla på tv såhär och då brukar kanske någon sitta med sin dator där i 
soffan.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

Mobiler och datorer är ting som det ständigt förhandlas om i familjen: vem som får använda vilken 
dator när, om de yngre använder äldre syskons konton på nätet, eller storasyskonens mobiler som 
har surfabonnemang. Som E som är tio år och går i Huddingeskolan och som är mycket förtjust i 
att vara online, som kan mycket om bildkoder och annat online, och som gärna vill göra det som 
äldre gör online.

E: Eh jag har ingen touchmobil men jag hade en Iphone 3 fast jag kunde inte gå in på appstore 
för jag hade ingen lösenord och jag hade en Sony Xperia men jag kunde inte hitta Kik eller In-
stagram så det gick inte bra och jag har nu en knappmobil men jag brukar använda min brorsas 
mobil för Kik.

[F.15. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

Tjejernas överlag mer frekventa användning av mobilen i sociala nätverk kan ske mer löpande 
och i olika situationer, både hemma och i skolan, eftersom sociala medier som Instagram, Kik och 
Facebook bland annat karakteriseras av att det inte krävs så lång sammanhängande tid vid varje 
inloggning, koll eller uppdatering, Det handlar mer om att man är inne och är aktiv ofta. Att spela 
”tunga spel” kräver en kraftfullare, stationär PC som står hemma och förutsätter mer samman-
hängande tid. Man kan beskriva det som två olika sidor av det uppbundna jaget.

På några håll och mest tydligt i de individuella intervjuerna med barn till akademikerföräldrar 
fick vi höra talas om regler för datorspelandet. G (tretton år, Spånga) berättade att han och hans 
yngre syster bägge får viss datortid av sina föräldrar, men att man måste ta pauser mellan passen 
vid skärmen. På helgerna får G längre speltid och han har längre datortid än sin tioåriga syster. 

G: Jag har ju tider som jag har tjatat upp lite eftersom att de flesta har ganska långa tider och 
jag har ju haft ganska kort tid tidigare, men den där andra gruppen de coola killarna i klassen 
dom har ju haft ganska lång tid eller de flesta har ju haft hela tiden hur länge dom vill, så då har 
jag i alla fall fått upp det min datortid till lite längre det är ju egentligen att jag får sitta typ två 
timmar sedan ska jag ta en paus sen får jag sitta mer men det blir ofta mer. 
I: Så du har alltså två timmar sen ska du ha en paus vad är tanken att du gör under pausen? 
G: Vad som helst som inte riktigt har med skärmar att göra.
I: Hur lång paus ska det vara då?
G: En timme en och en halv eller nåt sånt om jag sitter fyra timmar är det två timmar paus sitter 
jag fyra timmar i sträck då blir det svårare att gå ifrån datorn men det är ofta jag går över tiderna 
sen har jag ju vissa kompisar som han D jag var hemma hos honom för några dagar sen så visa-
de de sig att paus var att ta fram chipspåse och kolla på film vilket jag inte tyckte var så mycket 
till paus det var ju bara att byta skärm.

[I.11. p 13 år Spånga]
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För en del barn som bor växelvis hos sina föräldrar kan den tillåtna speltiden variera beroende 
på hos vilken av föräldrarna man är. Detta berättar R som är tio år och deltidsbor på Södermalm. 

R: På vardagar en timme, på fredagar en och en halv och på helgerna två timmar ja och det är 
här [hos pappa] fast hos mamma får jag spela lite olika så jag håller inte reda på det om jag är 
hemma själv då spelar jag.

[I.10. p 10 år Södermalm]

6.6 publicera och skapa
En sida av rapportens idébas som värd att påminna om här är Nick Couldrys (2012) diskussion 
om medier som praktiker som togs upp i kapitel 3.5. Couldry menar att vår användning av medier 
både är vanebaserad och har att göra med hur vi skapar och upplever socialt värde. Det senare 
avser bland annat vilka medieinnehåll, vilka medier och vilken sorts medieanvändning som anses 
vara legitim i olika sammanhang och grupper. Inget av detta är i sig nytt, men i och med smarta 
mobiler, sociala medier och internet 2.0-kulturen har det uppstått delvis nya medievanor och med 
dem andra mediehandlingar. Couldry nämner, som redan har framgått, några exempel på sådana 
internetrelaterade handlingar.

Bland annat talar han om att synliggöra för att därmed uppnå något. Här hämtar han exempel 
från såväl företag, kvällspressen som alternativrörelser, som alla lägger ut material på nätet för att 
synliggöra och väcka intresse, köplust eller opinion. En annan form av offentliggörande som Could-
ry tar upp är att närvarogöra (presencing). Då är det inte vad som förmedlas eller effekterna av detta 
som är det viktiga utan själva det faktum att man är närvarande, finns med i det offentliga rummet. 

Couldrys resonemang handlar i grunden främst om möjligheterna för ett modernt medborgar-
skap och även om han nämner sociala medier och mer populärkulturella aspekter som bloggande 
och uppdateringar så går han inte in på djupet i mer konkreta aspekterna av vad människor gör på 
Facebook, Instagram eller YouTube. Man kan tycka att det finns ett stort avstånd mellan Couldrys 
teorier och barns och ungdomars vardagsliv och den typ av populärkulturella företeelser som står 
i centrum för den här rapporten (spel, egobilder osv.). Ändå är Couldrys resonemang användbara 
för förståelsen av hur tio- och trettonåringar i några Stockholmsskolor gör kön och ålder genom 
att följa, uppdatera, sprida, dela, visa för varandra, själva ladda upp, kommentera och så vidare.

De mediehandlingar som Couldry urskiljer tycks delvis vara präglade av den medielogik som 
mer gällde för internet 1.0-eran och tankar om tydligt urskiljbara sändare och mottagare. Hans 
uppsättning av handlingar kan således behöva kompletteras eftersom 2.0-medier är baserade på 
interaktiva plattformar där individer, organisationer och sociala gemenskaper delar, samproduce-
rar, diskuterar och modifierar olika typer av användarproducerat material. 

Det handlar alltså om den typ av kreativa onlineaktiviteter som exempelvis David Gauntlett 
(2011) lyfter fram i positiva ordalag. Några av de mediehandlingar som man utifrån detta skulle 
kunna lägga till Couldrys schema är att skapa, remixa, modifiera och kommentera (Jenkins 2006, 
Sonvilla-Weiss 2010). 

Dessa och andra skapande aktiviteter pekar mot det uppbundna jaget som en producerande 
enhet. Bland våra informanter träffade vi flera som sade att de gillade att fotografera och lägga 
ut bilder. Några bloggade. Några gjorde hemsidor, organiserade LAN-träffar eller hade en egen 
spelserver. Vi mötte någon med egen videoblogg som använde Photoshop och Movie Maker i sin 
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produktion. Vi mötte några som var djupt inne i fankulturer som Hunger Games. Många använde 
Instagramfilter och flera tioåriga tjejer gjorde filmer och Art Books på MovieStarPlanet.

Vi fick dock uppfattningen att flertalet, med undantag för den dagliga kommunikationen med 
ord och bilder, inte aktivt och kontinuerligt producerar material som man lägger upp. Att ha ett 
konto på Instagram, Facebook eller att använda Kik många gånger per dag för sin löpande kom-
munikation och för att hålla ihop sitt personliga nätverk kan också det ses som mediehandlingar 
som är producerande. Detta görs inom ramen för olika själpubliceringsgenrer (Lüders m.fl. 2010) 
som ingår i det Boyd (2010) kallar för nätverksoffentligheter. Att unga människor är aktiva med att 
blogga och på andra sätt berätta om och gestalta sina liv är också en av de dimensioner som brukar 
lyftas fram när man talar om medie- och informationskunnighet.

I: Har du nån egen blogg också eller?
S: Ja den ser då ut såhär.
I: Aha här ser man bilder på dig och lite sminkgrejer och där har du målat ögonen lite grann va?
S: Ja. 
I: Det är lite blandat här [tittar] olika naturbilder och där har du varit på Åland och det är skördefest 
och det är massa äpplen och får kossor väderkvarnar. 
S: Om jag ska ta lite såhär typ fulare bilder så brukar jag ta med mobilen, men om jag ska ta 
såhär lite finare bilder så tar jag med kameran och så väljer jag den som jag tycker blev bäst för 
vissa blir ju suddiga och då kanske det inte är så kul att lägga upp dom. 
I: Mm ah just det och på din blogg står det foto skönhet vardag de tre delarna lägger du upp bilder 
kring nåt slags tema?
S: Ja eller bara skriver men oftast är det bilder. 
I: Okej du skriver texter också? 
S: Jag skriver alltså då skriver jag till exempel jag tycker att det här hårschampot är bra för att 
det man får fint hår typ jag har skrivit till exempel här eh har jag gjort ett collage med typ mina 
favoritgodisar.
I: Har du en egen kanal på YouTube också? 
S: Ja jag och min kompis tänkte eller vi hade lite tråkigt så då hade vi tittat på sån här videos, 
så då gjorde vi en egen eller ja jag gjorde en egen hon hjälpte mig och typ göra om den lite i 
datorn.
[Visar video]
I: Okej … nu får vi se hur du använder dagkräm från Aco här då aha.
S: [fniss].
I: Men när ni gjorde det i datorn vad hade ni för program då för det är lite klippning där när de här 
produkterna dyker upp. 
S: Ja det var Movie Maker så det är det här vanliga. 

[I.3. f 13 år Nacka]

T är också tretton år men bor i Huddinge kommun och är både väldigt intresserad av datorspel 
och Eurovision Song Contest. Han är både aktiv med spel och ordnar LAN-träffar och använder 
sociala medier flitigt. Där lägger han bland annat upp saker han skrivit, skolarbeten och annat 
”man har gjort som man är stolt över”. T har tre bloggar. Den han använder mest handlar inte om 
hans eget liv eller om schlager utan om teknik, rent generellt grejer hur man gör grejer med tekniken 
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vad som är bra och såna grejer råd till folk som ska köpa kanske den här datorn är extra bra eller den 
här datorn är extra dålig eller det här grafikkortet ja, du förstår.

S var en av de få som både berättade ingående och visade sitt bloggande och videobloggande. 
I fråga om bloggar framkom det annars snarare att blogg var något ”man hade förut när man var 
yngre”. I Södermalmsskolan träffade vi några som var tveksamma till hela fenomenet med bloggar 
och vloggar.

I: Är det nån av er som har blogg?
G: Jag hade det här är lite pinsamt jag hade när jag var liten och jag skäms jättemycket för det 
för …
I: När du var liten när var det då?
G: För tre år sen jag hade ingen aning jag visste inte vad det var jag fattade inte att man skulle 
skriva vad man gjorde så jag la ut lite roliga … sen förstod jag det här är så jävla tråkigt vem vill 
veta vad jag gör.
I: Du har en blogg?
V: Ja [fniss].
I: Vad skriver du om då, då?
V: Fast det är mest såhär jag lägger upp vad jag har gjort eller typ nån kändis kanske eller nåt 
typ på vad jag har gjort eller shoppat.
I: Gör du det varje dag eller?
V: Nej det är typ nästan aldrig speciellt nu när min telefon inte funkar. Det går inte att lägga in 
eller nåt på den här, så … fast jag brukar nästan aldrig blogga för jag tycker det är onödigt att 
slösa sin tid på att blogga och det är nästan inga som läser min blogg så det spelar ändå ingen 
roll.
G: Den här bloggvärlden är ganska stor del av manligheten för det började med de här gejmar-
na som tar på när de spelar såhär grymma gejmers liksom och sen är det många killar som gör 
såhär roliga klipp när dom håller på och busar och så men tjejer börjar komma in mer i den här 
man gör sminkvideos men jag tror många får dåligt självförtroende av internet för man visar den 
perfekta du tar bort allt som är dåligt med dig och tar allt som är bra med dig.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

Bloggande och videobloggande kan lätt uppfattas som ensamaktiviteter och som ett sätt för en 
individ att uttrycka sina åsikter och känslor, men i vissa skolor och klasser kan bloggar vara för-
knippade med att göra något gemensamt.

I: Aha okej är det nån av er som har blogg? 
S: Hade … 
D: Jag har haft blogg tillsammans med alltså med min bästis har jag haft blogg. 
J: Sen R och B också [två andra tjejer i klassen]. 
D: Ah jag har också haft blogg med dom.

[F.19. 5 f åk 7 Botkyrkaskolan]
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Föreställningen om att bloggen är en dagbok som används för att uttrycka egna vardagserfarenhe-
ter och tankar visade sig vara begränsande. Bloggar kan även användas som ett slags distributions-
verktyg för att skicka andras inlägg vidare. Det gör att bloggaren går från att vara självpublicerande 
till att mer gå in i rollen som ett slags publicist.

I: Okej sista frågan här innan vi avslutar eh bloggar är det nån som har en blogg?
S: Jag har Tumblr blogg men asså jag … 
N: Jag har också Tumblr blogg.
I: Vad är en Tumblr blogg?
S: Man ser hur många inlägg på sin dashboard och sånt det är nästan som Facebook men det är 
också som Twitter men man kan reblogga istället för retwittra och sånt. 
I: Men vad gör du då när du bloggar då skriver du inte och lägger upp bilder eller?
S: Nej inte där asså jag ser andra inlägg som andra lägger upp om jag gillar det så rebloggar jag 
eller gillar jag den. 

[F.22. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Deltagande online kan stimulera kreativitet och ta sig många uttryck, men också leda till förvänt-
ningar som kan vara svåra att leva upp till. I Botkyrkaskolan mötte vi några killar som planerade 
att göra film men som ännu inte hade fått upp farten riktigt eftersom det återstod en del frågor 
kring tekniken, filmens tema och varför man skulle göra filmen. I grunden verkade projektet mest 
stå och falla med yttre omständigheter.

I: Aha ni gillar I just want to be cool [humorgäng med egen kanal på YouTube] men är det nån av er 
som lägger upp videofilmer själva ni gör ju filmer här hörde jag ni sa i början? 
J: Nä men vi försöker vi vill göra men vi är inte säkra hur vi ska göra.
S: Vi e inte typ säkra på vad vi ska göra och vad de ska handla om …
I: Okej om ni gör den spelar ni in med telefoner eller?
S: Nej aldrig med telefoner jag försöker hitta ett program som kan spela in skärmen men när vi 
spelade börja skärmen hacka.
I: Så ni fyra har ett filmprojekt på gång? 
S: Asså vi har två andra kompisar som har gått hem.
I: Så ni sex killar som ska göra en film då?
S: Ah nån dag …
I: Och alla ni går i 7X?
S: Ah nån dag kommer vi bli kända!
A: Vi tänkte göra för ett år sen men vi har inte ens börjat.
S: Men nästa år vet vi inte hur det blir för nästa år kommer det vara fyra klasser asså man ska ju 
få mer hjälp [på lektionerna]. 
J: Vi vet inte om vi kommer vara …
A: … tillsammans längre.

[F.20. 4 p åk 7 Botkyrkaskolan]
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Man kan också ha mer riktade filmintressen. F och K från Södermalmsskolan var bägge väldigt 
inne på Hunger Games (bok, film, spel etc.) och gjorde själva bilder och ommixningar av olika slag 
med material ur de professionella förlagorna. Genom dessa aktiviteter möter de också nya vänner 
och får nya kontakter.

F: Man träffar ju personer på typ Instagram och så som man aldrig har träffat förut vi träffade en 
tjej som bor i Portugal men är italiensk och går i engelsk skola hon ska flytta till Sverige …
K: … i augusti.
I: Ni gjorde det tillsammans då eller?
K: Ja för hon har också ett sånt där Hunger Games-konto och sen kan man hitta såna som man 
brukar kalla för instagramkompis och det är såhär personer som tekniskt sett är anonyma men 
det är såhär konton till samma vad ska man kalla det fandom och så pratar man med dom och så 
kan man säga att man blir instagramkompis med dom fast man inte är det.
F: Man blir det inte på riktigt bara över nätet …
K: … precis man delar samma intressen typ.

[F.3. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

Fankulturer har funnits länge men de har fått ett delvis nytt ansikte genom internet. Det beror dels 
på att kändisarna och idolerna kan twittra och lägga upp saker direkt och löpande till sina fans, och 
dels på att fansen kan göra inlägg och skicka material vidare. 

Att skapa, kommentera och dela är sätt att vara tillsammans men det kan också vara ett sätt att 
skapa social status i skolan. R i Botkyrkaskolan är ett stort fan av artisten och skådespelaren Chris 
Brown och delar hans uppdateringar på nätet. Det är inte bara möten med andra fans utan också 
möjligheten att samla många följare som kan bidra till att skapa status offline.

R: Jag är offentlig för att jag skriver såhär på Twitter här är det också Chris Brown jag stalkar 
honom hela tiden sen jag delar den hela tiden så hans fans kommer besöker min blogg så det är 
bara Chris Brown fans. 
C: Jag har på Twitter det är många som kommenterar sen man får fler följare. 
I: Hur många följare har du [C]? 
C: 780 tror jag. 
R: Jag också 780 prick. 
I: Och vad är det man vill uppnå med Twitter typ? 
R: Eh det är olika budskap tror jag för att jag skriver såhär followme followme men som jag sa 
det är Chris Brown så man retweetar hela tiden.  
C: Man kan också få chansen att just artisten kan få se en och det blir många som retweetar då. 
R: Chris Brown retweetade mig jag grät i tre timmar [skratt]. 
I: Det är ganska stort va? 
R: Ah jag höll på dö fick nästan hjärtattack jag dör för honom.  
C: Man kan kicka med Justin …

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]
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6.7 Följa och uppdatera
Som vi såg av föregående avsnitt finns det skäl att till Couldrys lista över mediehandlingar lägga 
onlineaktiviteter som möjligen mer kan beskrivas i termer av reaktion än produktion. Vår under-
sökning synliggjorde åtminstone två sådana mediehandlingar. Den ena är att följa kändisar och 
att följa kompisar. Man följer uppdateringar på Instagram och Facebook, prenumererar på någons 
Twitter eller prenumererar på videobloggar (vloggar). Den andra är att dela information som man 
får online genom att länka, retweeta, vidarebefordra etc. Detta är inte samma typ av handling som 
att publicera något på sin blogg. Den ”tänkta publiken” och tilltalet på en blogg eller på ett Face-
book- eller Instagramkonto som alla kan följa (öppet konto) eller när man laddar upp en egen film 
på YouTube är så att säga mer masskommunicerande (hoppas många ska gilla detta) och fokuserar 
på reaktioner jag som sändare kan få från mottagare. Detta moment finns delvis med också när 
man delar genom att länka vidare, retweeta etc. Men många gånger sker detta mer riktat till vissa 
personer i de egna individuella nätverken och den kommunicerande akten är mer direkt knuten 
till ett vardagligt socialt sammanhang. Det blir ett sätt att visa att man tänker på någon, känner 
omsorg, saknad, bryr sig etc. (Boyd 2010).

Att få likes, få följare, bli retweetad och så vidare kan bli ett socialt värde exempelvis i skolan. För 
att få följare måste man vara aktiv och bjuda på sig själv men man får inte bli för ivrig och det gäller 
också att veta på vilken sajt det för tillfället är högst status att ha många följare. 

F: Sen en liten grej på Facebook det fanns like- freaks alltså ba like like like och sen fanns det 
status- freaks Hej jag är på bio idag omg [oh my god] jag är inte i ett förhållande med honom 
sen såhär friends freak man bah jag känner inte honom men jag måste ha fler vänner på Face-
book det är dom där som jag hatar. 
I: Så ni vill ha många vänner på Facebook? 
F: Nej jag har bara dom som jag känner jag har 300.
I: Hur är det i klassen då går man runt och säger jag har så här många vänner på Facebook?
F: Nej jag brukar inte använda Facebook så mycket jag använder Instagram.
I: Men Instagram är det viktigt att ha många följare?
F: Ja. 

[F.17. 3 p åk 4 Huddingeskolan]

Hos somliga finns förhoppningen att man genom sin blogg eller videoblogg, eller genom att vara 
mycket intressant och uppskattad, kan bli rik och berömd som de mest framgångsrika bloggarna 
och videobloggarna med egna kanaler på YouTube. 

Det är inte kul att uppdatera och lägga ut om inte någon följer och gillar, men man får inte verka 
desperat, eller veta exakt hur många följare man har (det är ju bara att ta upp mobilen och kolla) 
och man ska inte jaga uppskattning. Ändå är det uppenbart att det finns en relation mellan popu-
laritet online och socialt värde offline.

I: Hur många är det som följer din [Instagram]
R: Min vanliga tolvhundra.
I: Hur många Instagram-konton följer du?
R: Typ två-trehundra det är kompisar och det är lite blandat alla lägger inte upp så mycket.
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I: Du är en av de trehundra [vänder sig till V]?
V: Ja exakt och det är tvåhundrasjuttitre som följer mig men jag följer bara sjuttisex så jag följer 
bara dom jag känner fast vissa känner jag ju som jag inte följer men ja [fniss].
I: Du har tolvhundra följare [R] och du har tvåhundrasjuttisex?
V: Ja eller [kollar mobilen] tvåhundrasjuttitre.
I: Varför är det så … är du mer populär? 
[skratt].
V: [förklarar] jag är inte så jätteaktiv jag lägger inte ut så mycket bilder.
R: Nej inte jag heller.
V: Fast du har mycket mer bilder än vad jag har.
R: Jag vet faktiskt inte varför jag har det [1200 följare] det är inte så många som känner mig så …

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

Det finns tydligen ett tävlingsmoment i att ha många följare, men det hindrar inte att man också 
kan hjälpa varandra för att öka antalet följare. 

R: Man kan göra shoutouts till varandra typ såhär ”följ den här personen”.
V: Precis och då får man nya följare.
I: Vad är det då?
R: Alltså då lägger man ut en bild på den personen på sin profil och skriver följ den här personen.
V: Och då kan andra börja följa den andra personen.
I: Vem är det man lägger ut där?
V: Kompisar.
R: Typ såhär följ V eller nåt.
I: Då får V ett gäng nya följare så kan du få 350 istället för 276?
V: [fniss] Ja.
I: Men är det nån tävling i det här, om många följer så är det bra?
V: Det var det förut att man skulle tävla vem som har mest liksom då är man populärast helt 
enkelt den som har mest men nu är det inte så längre liksom.

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

Det är roligare att dela och göra saker tillsammans än att vara själv och det finns en stark längtan 
efter att bli känd och uppmärksammad. Några av dem som bloggar och vloggar och är mycket 
populära är i ungefär samma ålder som de vi intervjuade. De kan ha tusentals prenumeranter och 
miljoner träffar på YouTube. Några av dem är involverade i företag med annonsörer, som exem-
pelvis Miss Lissibelle som också är något av en idol bland många unga tjejer. Många av YouTube-
videorna är gjorda med webbkamera eller mobilkamera på det egna flickrummet och har redige-
rats i MovieMaker eller liknande program innan de läggs upp. En ofta återkommande del av dessa 
är att visa hur man använder olika hudkrämer, testa nya produkter och att prova och betygssätta 
olika klädesplagg. Det hela kan beskrivas som en blandning mellan reklam och konsumentupplys-
ning. Oftast är vloggerskan själv central i bild och hon använder så att säga sig själv som en slags 
ställföreträdande kropp för sina tittare.

Bland killarna kan man säga att motsvarigheten till detta är vloggar och YouTube-kanaler där 
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det ges tips och råd på olika spellösningar i Minecraft och de andra populära spelen. Det finns 
många sådana YouTubekanaler. I spelvideorna är det ofta två (eller flera) killar som talar om spelet 
medan de spelar det. I bild ser man datorskärmen och vad som sker i spelet. Till detta hör man kil-
larnas kommenterande jargongprat och skämtande. Både bildinformationen och snacket kan vara 
ganska svårbegripligt för någon som själv inte spelar och är väl införstådd med den speciella vo-
kabulär som är förbunden med spelen. Även här finns det kanaler som har nått stora framgångar.

Ett tredje fenomen som kom upp i nära nog alla intervjuer när vi talade om YouTube är de 
många humorkanaler som finns där. Ett par av de mest kända är William Spetz med Lilla Blog-
gen och humortrion I just want to be cool. I bägge fallen har man hållit på ett par år och lagt upp 
en stor mängd hemproducerade humorvideor på sina YouTubekanaler. Man har hundratusentals 
prenumeranter och tiotals miljoner visningar.12 Några av dessa vloggare har också engagerats av 
Sveriges Television. 

Genom att följa en kändis eller genom att prenumerera på en modevlogg eller spelvlogg får man 
kännedom om och samtidigt tillgång till olika typer av material som kan spridas vidare. Därmed 
vidtar ytterligare en aktivitet som även leder till handlingar offline. I skolan och på rasten är det 
status att kunna kommentera och känna till det andra känner till. Det blir del av det man talar om 
och det kan också bli föremål för sms och meddelanden som skickas mellan kompisar via Kik, till 
och med i inne klassrummet. 

Ett fenomen som mer liknar hur massmedier förr kunnat starta epidemier av efterapningar är 
videor på YouTube som sprids viralt – snart har ”alla” sett dem eller i varje fall hört talas om vi-
deon. Vi stötte på flera sådana fenomen. De två som alla kände till var Gagnam Style och Harlem 
Shake som bägge var aktuella våren 2013. 

Gagnam Style är en musikvideo med den sydkoreanske rapparen Psy.13 Den lades upp i mitten 
av juli 2012. Sex månader senare hade den långt över en miljard träffar (i december 2013 cirka 1.8 
miljarder). Poängen i videon är en till synes fånig dans, där rörelseschemat kan liknas vid hur man 
rider en häst.14 Alla kände till videon, hade prövat rörelsen och en del hade även gjort eller försökt 
göra egna kommenterande videor. 

Samma logik gäller för Harlem Shake. I grunden är detta en disco- och remixlåt gjord av en 
amerikansk DJ.15 Men det är inte låten utan de efterapningar som har gjorts i stort antal av männ-
iskor från många olika delar i världen som har blivit något av en egen genre på YouTube. Alla dessa 
videor bygger på ett givet format: I en grupp av människor som är sysselsatta med något relativt 
viktigt (jobba, ta sig till arbetet etc.) finns det en person som utför en mycket fånig dans. Sedan 
kommer ett klipp. I nästa scen har alla flippat ut fullkomligt och utför konstiga dansrörelser iförda 
konstiga munderingar. En äkta Harlem Shake-video bör inte vara längre än trettio sekunder och 
ska helst bara bestå av två scener och ett klipp, före och efter att vansinnet brutit löst.16

I undersökningar om varför barn och unga vill vara online återkommer att det viktigaste mo-
tivet är att man vill vara med och umgås med sina vänner. Då ligger det nära tillhands att vara 
”medlem” i de nätverk och sociala sajter som ger möjligheter till detta. Ungar & medier 2012/2013 

12 http://www.youtube.com/user/IJustWantToBeCool, 131205.
13 http://www.youtube.com/watch?v=60MQ3AG1c8o, 131205.
14 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gangnam_Style, 131205.
15 http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem_Shake_%28song%29, 131205.
16 http://www.youtube.com/watch?v=3R8HGsbI4QY, 131205
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visar att andelen medlemmar i åldrarna tio och tretton år är hög, med Facebook i topp både bland 
tioåringar och trettonåringar, och bland killar och tjejer. Instagram ligger näst högst. Twitter ligger 
också högt på listan. Ser man till vilka sajter man uppger att man besöker oftast så toppas listorna 
av YouTube. Intrycket från våra intervjuer var att Instagram var ”hetare” än Facebook. Åtminstone 
bland trettonåringarna, och att messengertjänsten Kik ingår i att ”göra trettonåring” mer än att 
”göra tioåring”. 

Skapandet och delandet synliggör och närvarogör var och en. Det blir också en del i hur grup-
per och sociala hierarkier skapas. van Dijck (2013) menar att ”friheten” att publicera sig och att 
dela är begränsad, och att möjligheterna att verkligen påverka något i sitt eget liv eller i samhället 
är små. Snarare, menar var Dijck, är de allra flesta som använder sociala medier producenter av 
innehåll (smakpreferenser, konsumtionsvanor, sociala nätverk) som andra tjänar pengar på återi-
gen med referens till den tekniska och kommersiella logik som kallas connectivity.

Till detta ska man lägga att längtan efter att bli känd, sedd och räknad med förstärks ytterligare 
genom den mediala logiken online. Vad kändiskultur och de automatiska sammankopplingarna 
får för betydelse i förhållande till hur kön och ålder görs hänger också ihop med skolornas socio-
kulturella kontexter, vilket betyder att de fenomen som verkar likartade ter sig olika beroende på 
med vems ögon de ses (jfr Säljö 2005).

6.8 Nästa generation
Till intervjuerna hade vi med oss listor, bland annat över olika sociala medier och spel. Vi bad 
grupperna att markera vilka de kände igen och använde. I våra intervjuutskrifter finner man flera 
exempel på att de i årskurs 7 skrattar igenkännande åt spel och sajter, som man höll på med ”förut” 
när man ”var yngre”. 

S: Jag spelade Sims förut men inte längre [fniss].
A: Jag gjorde det lite.
N: Jag gjorde det förut.
A: Det var mer när jag var yngre när jag inte hade typ Facebook och Instagram nu orkar jag inte.
S: Man har inte tid heller.
A: Nej eller hur det kan vara såhär att man sitter med någon kompis ibland bara för att fjanta till 
det liksom att göra såhär jättekonstigt men det händer ganska sällan.
I: Så det är inte så mycket spel då på datorn?
Alla: Nej.
N: Förut körde jag typ spela.se och såhär.
A: Mm det spelade jag hela tiden.
N: Fast nu är det inget spel mer.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

I fokusgruppintervjuerna uttrycktes även åsikter om ”nästa nätgeneration” och känslor att debut-
åldern för onlinelivet nästan sjunkit väl fort.

I: Är det nån av er som har småsyskon?
E: Min lillasyrra hon sitter ju och håller på med Ipaden.
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G: Det kan också min göra.
V: Det är ju verkligen så jag har en kusin och han är typ 6 eller 7 nu och när han var ett tror jag 
det var då började han få en aning om vad en dator var medan när jag var ett år jag visste inte 
ens vad Teletubbies var och min kusin han började använda dator när var tre-fyra och han bah 
”V sätt på datorn jag vill se på Bolibompa” och jag bah ”okej ta de lugnt jag ska sätta på datorn”.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

R: Men dagens barn nu shit dom har bättre telefoner än mig. 
A: Fyrorna har Iphone 5. 
R: Förut jag hade såna tamagotchileksaker nu dom har Iphone 5 och grejer man bah oh my god!

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

I årskurs 7 kastade man sig inte över våra listor med samma entusiasm som i årskurs 4. Man tog 
sig an dem lite mer förstrött, påpekade felstavade namn på spel och sajter, eller diskuterade vilken 
version av spelet som egentligen avsågs Det var betydligt vanligare att informanter från årskurs 
4 prickade av allt man kände igen på ett nästan triumfatoriskt sätt. Det var också vissa sajter och 
spel som verkade vara ”de rätta” för åldern och som visade att man var lite mer avancerad, medan 
annat var ”barnsligt”. 

E: Jag säger till min bror gör en bild på mig så jag ser bara ut så sen jag får en bild och lägger in 
den på Instagram och sånt.
I: Okej och vilka bilder är det man taggar då eller lajkar ska jag väl säga vad är det för bilder vad 
brukar ni lajka?
D: Snygga och roliga.
I: Snygga bilder?
F: Och roliga och typ såhär life photos I have duties for my mom så kan jag skriva och kommen-
tera It was nice of you och sen typ lajka den. 
I: Och du hade ganska många vänner följare på Instagram.
F: Runt 200 tror jag 216 eller 224. 
I: E då hur ofta använder du Instagram gör du det varje dag eller?
E: Jag har tagit bort den.
I: Varför gjorde du det?
E: Jag vet inte jag orkade inte.
D: Faktiskt alla de där bloggar och allt börjar bli tråkiga för mig. 

[F.17. 3 p åk 4 Huddingeskolan]

E: Asså förut [avbryter Z som fortsätter prata lågt i bakgrunden] när jag hade Instagram jag gjor-
de det i februari och det var asså det var kul för det var många som följde mig här från skolan för 
dom känner ju mig jag hade bah tretton följare på en dag sen efter det då ja då det börja det bli 
såhär mycket alla börja tro att de är jättemycket och sen efter alla skaffa Ask fm för att jag gjorde 
också det som för att märka mig efter gjorde det det blev det såhär kränkande för många asså 
man ska fråga frågor inte bara såhär för många frågor asså det är såhär frågor om gillar du …
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I: Men är det Ask fm då?
E: Ja Ask fm man ska fråga såhär vettiga frågor men de frågar såhär frågor som inte ens vuxna 
klarar av att svara på och såhär privata frågor om hur mycket du väger och din dumma tjockis 
och skit om din familj asså jag brukar inte svara … bara ibland så.
Z: Jag har aldrig hört den hära för när nån ställer frågor som jag inte känner typ jag går alltid till 
MovieStarPlanet.

[F.15. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

Alla kände förstås inte igen lika mycket på de listor vi presenterade och inom ramen för inter-
vjusituationen kunde det uppstå ett visst socialt spel som hängde ihop med vem som höll i mar-
keringspennan, vem som verkade veta mest och var mest erfaren, och vad som i situationen kom 
att uppfattas som det rätta. Som här i en intervju med tre flickor på Södermalm där F och S går 
igenom vår lista över sociala mötesplatser på ett sätt som gör att E hamnar vid sidan av, medan 
intervjuaren tar fram godis.

I: Okej jag tänkte jag skulle ge er ett papper här med en gul penna så kan ni hjälpas åt och markera 
gult på sociala mötesplatserna ni känner igen eller brukar använda.
[Alla skrattar]
S: Snuttis [börjar markera].
I: Jag vet knappt vilka alla är om det är några som ni undrar …
F: Snuttis [skrattar].
S: Mm okej.
I: Då ska jag ta fram lite dricka och godis.
F: Vänta Facebook … inte Hamsterpaj … inte Snuttis … inte Instagram.
S: Instagram … det har jag. 
E: Inte jag.
S: Ja men vi har!
I: Gillar alla Coca Cola?
Alla: Ja. 
S: Ja men gör [markerar] Instagram för det är ganska många i vår klass som håller på med det 
också … okej … Instagram … Kik. 
F: Ja Kik och eh Y [tjej i klassen] har en MSN men jag har inte det. 
S: Men vi tar det … YouTube?
F: Ja YouTube lugnt. 
F: Panfu?
S: Ja Panfu.
I: Nu blir det lite godis här.
E: Jag har …
S: Minecraft?
F: Ja Minecraft … fast det är felstavat. 
S: Ja.
F: Spela.se Spel.se jag brukar ju spela båda.
S: Ja jag med … Skype?
F: Ja Skype eh Habbo Sims [fortsätter markera].
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S: MovieStarPlanet [ jublande].
E: Spelar jag också typ [ohörbart]. 
F: Gör du?
E: Ja. 
F: Fett lyllo dig.
E: Mm.
F: Fast de spela vi mest förut.
S: Horse … men gör den gul för vi vet vad det är. 
F. Ja.
S: Stallet nej … Star Doll ja.
E: Jag gör det.
F: Gör du!
E: Nja.
F: Pirate bay nej … Tanka fetast.
S: Inget av det.
F: Spotify.
S: Ja jag har det.
F: Twitter … får inte ha det.
Alla: Flashback nä … Bolibompa nä [skrattar].
I: Om det är några som borde vara med som inte är där så kan ni skriva upp dem.
F: Asså till exempel Star Stable?

[I.7. 3 f 10 år Södermalm]

För de yngsta fungerar sajter som bolibompa.se, kpwebben.se, habbo.se, hamsterpaj.net, Snuttis 
och MovieStarPlanet och Star Stable som introduktioner till livet online. Vill man vidare ut och 
komma in på de sajter där det är trettonårsgräns eller högre (vilket kan vara både spännande och 
skrämmande) får man be äldre syskon eller andra att hjälpa till så att man kan öppna ett konto. 
Åldersgränsen på Facebook är tretton år. Där hade många helt enkelt bluffat sig in. Andra ville inte 
göra något utan föräldrarnas medgivande utan försökte förhandla sig till ett tidigarelagt inträde till 
de eftertraktansvärda sajterna eller spelen. R är tio år och bor i Nacka. Hans föräldrar går ännu inte 
med på att han får delta i de mest populära sociala medierna med hänvisning till att de vill hålla 
sig till gällande åldersgränser.

R: Jag vill både ha ett Facebook och YouTubekonto men jag får inget av det.
I: Aha. 
R: Men när jag blivit tretton kommer jag få det eller tolv. 
I: Okej hur är det med kompisarna då har de Facebook och YouTube? 
R: Många fler har Facebook än YouTube och min kusin fick ett YouTubekonto när han var åtta men 
deras föräldrar tycker väl att det är okej och min kusin spelar Halo 4 som är sextonårsgräns och han 
är tio. 
I: Halo 4 är det varför är det ett sånt spel som det är åldersgräns på då? 
R: Eh asså de är rattatttattattta [imiterar skottljud] bomber.
I: Man skjuter?
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R: Ja det handlar om tänk dig att du är hälften människa och hälften robot och du ska döda ut-
omjordingar!
I: Okej men vad säger din mamma och pappa då [om att kusinen får]?
R: [ohörbart] jag vet inte de säger typ att de vill följa åldersgränserna för grejer. 
I: Brukar du liksom tjata på dem då?
R: Jag har tjatat jättemycket på dem på Facebook och YouTube. 
I: Aha hur går det? 
R: Det går skitdåligt.
I: Mm.
R: Eller jag har fått dom till tolv i alla fall.

[I.5. p 10 år Nacka]

Andra väntar på tillstånd eller använder storasyskonens eller mammas eller pappas konto. Några 
tycker det hela verkar lite skrämmande.

I: Hur var det för dig då N du sa nånting … du har Facebook men inte jättemånga vänner ännu?
N: Nä jo jag har typ [hostar].
J: Fyra vänner. 
N: Inte fyra typ femton sexton stycken.
I: Mm. 
S: Jag har inte asså jag har ingen egen men asså jag loggar in på hennes [pekar] eftersom asså 
jag har fått lov så. 
I: Du går in på J:s konto?
J: Ja [skrattar] jag har typ hundra nånting vänner.
S: Asså jag har fått jag har frågat henne och fått lov att gå in i hennes Facebook och såhär göra 
saker på den och så men jag får inte chatta med vem som helst.
I: Hur kommer det sig att du inte har egen Facebook?
S: Jag vet inte min pappa säger såhär hela tiden snart så ska du få.
N: Men mamma hade en Facebook men nu har hon typ avstängt den för det kommer typ okän-
da killar på hennes och vill typ vara vänner och sådär så nu vill jag inte ha.
J: Men hon kan bekräfta nej?
N: Ja men en gång så gjorde hon ja och sen han skriver typ försöker typ komma in på hennes 
eller nånting sen så stängde han av och typ så nu vill jag inte ha så jag fick ha pappas.
I: Okej.
N: Så för att han är typ kille.
I: För egentligen ska man väl vara tretton år?
J: Japp men man kan bara låtsas man kan göra på åldern och sånt där att man är äldre.
S: Det är så vi gör.

[F.13. 3 f åk 4 Huddingeskolan]
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I förhållande till nätet utvecklas också en slags sensationskultur på skolgården och på fritiden kring 
äckliga och läskiga filmklipp som ”alla har sett”, eller i varje fall pratar om. Länkar till filmerna delas 
vidare online och man talar om dem, även om man inte har sett dem. Att känna till, att säga att man 
har sett ger också status. Några videor som varit uppe på YouTube under hösten 2012 och våren 
2013 kände alla i både årskurs 4 och 7 till, som exempelvis Harlem Shake och Gagnam Style. Vissa 
humorsajter som William Spetz och Lilla Bloggen och framgångsrika vloggerskor som Kissie, Kenza 
och Miss Lissibelle kände också alla till. Annat var mer åldersspecifikt. I årskurs 4 kunde det vara 
videor med gulliga djur eller småbarn som gör roliga saker eller The Knife Song som ”alla” testar.17 I 
årskurs 7 kunde det mer kretsa kring chockäckel med våldsamma eller pornografiska inslag.

Medier utgör ett råmaterial i ett pågående arbete kring genus och ålder och de används för att 
testa de egna gränserna och som del i jämnårigas ritualer. Det är kring olika typer av medieinne-
håll och medievanor som mycket av de moderna vardagliga gemenskaperna, sociala hierarkierna 
och smakformationerna skapas. Att detta gäller såväl barn och ungdomar som vuxna har popu-
lärkulturforskningen sedan länge kunnat påvisa (Lindgren 2005). Mycket av det som cirkulerar 
online är del av en global underhållningskultur som samspelar med amatörproduktioner och en 
sensationsorienterad sprida-vidare-kultur (Jenkins 2006). Genom de enkla system för taggande 
och länkande som erbjuds via de stora sociala medierna länkar användarna vidare sina aktiviteter 
från den ena sajten till den andra. Detta kan man liksom van Dijck (2013) se som en form av con-
nectivity som gynnar de kommersiella intressena lika mycket som de kommunikativa. För använ-
darna handlar det fortfarande om kommunikation och kontakt med kretsar av mer eller mindre 
närstående. Bakom många av de internetfenomen, de framträdanden och de kändisar som får 
miljontals visningar eller följare finns det ett mer lokalt, vardagligt sammanhang där dessa landar 
och det är där de får sin ”egentliga mening”. 

De populärkulturella fenomenen och kändisarna bäddas in och tas in i vardagliga, lokala och 
till och med situationsbundna konstruktioner kring genus och ålder. Här är ett exempel på detta 
från Spångaskolan. I en fjärdeklass i Spångaskolan intervjuade vi nästan alla (10 killar och 9 tjejer), 
eftersom nästan alla uttryckligen ville vara med (kanske beroende på att vi bjöd på godis). Vi hade 
då inte hjärta att säga nej till några. Genom de fem intervjuer vi gjorde med eleverna i klassen fick 
vi en viss inblick i en del av genusspelet i klassen i relation till onlineaktiviteterna. Bland annat 
gällde det popstjärnan Justin Bieber. Bland tjejerna i klassen fanns det några verkliga ”Beliebers” 
(Justin Bieber-fans). 

F: Jag har Bieberfever.
V: Jag med!
E: Oj jag har feber [tar sig för pannan].
M: Alla gillar Justin Bieber.

[F.7. 4 f åk 4 Spångaskolan]. 

Om man har Bieberfeber följer man honom varje dag genom de inlägg han gör via Twitter och på 
Instagram och man kollar YouTube och kvällstidningarna för att kolla vad som hänt, för det går 
rykten att han knarkar/slår en massa papparazzi, men de är bara låtsasrykten.

17 http://www.youtube.com/watch?v=oPkO2VmMx94, 131205
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Runt Justin Bieber fanns det en konflikt, framförallt med vissa killar i klassen och tjejerna be-
rättade med både ilska och sorg att killarna säger ”Justin Bäver” och ”Justin Bög” och att de ritar 
bäverhuvud på honom.

J: Justin Bögbert.
A: Vi är emot honom han är en liten knarkare.
J: Han är sämst.
A: Kommer du ihåg E:s bild … Justin Bäver [skratt].

[F.8. 4 p åk 4 Spångaskolan]

A: De flesta tjejerna i alla fall i vår klass går typ in på Facebook och Instagram och kollar på bil-
der på Justin Bieber.
S: Bläh han är dålig han är inte min smak.
G: Han är ingens smak.
S: Jo vissa tjejer.
G: Han är ingen killes smak.

[F.8. 3 p åk 4 Spångaskolan]

Den markering man här gör är riktad mot tjejerna. Den kan också ses som ett sätt att göra ”masku-
linitet” inom ramen för homosocialitet genom att man förknippar ”tjejighet” med ”bögighet”. Detta 
ger så att säga ett dubbelt minus i förhållande till den hegemoniska maskuliniteten (Connell 2002) 
som killarna vet att deras genustillägnande ska förhålla sig till, och där skolan utgör något av en 
huvudscen i konstruktionen av denna.

Det som görs eller sägs offline i skolan kan få konsekvenser online och det som sker online kan 
får konsekvenser offline. Det kan bli till något som håller ihop eller splittrar en klass. Det kan också 
bli något som blir en del av stigmatisering eller förföljelser av enskilda personer. Också detta var 
något vi stötte på i Spångaskolan. Det visade sig att det fanns en video ”som alla pratade om” och 
som hade lagts upp av några av killar i klassen, som för övrigt inte gillade Justin Bieber. Videon 
handlade dock om en kille i klassen och var en ”taskig video” där de gjort en sång (utan bild) där 
de hånade sin klasskompis. Videon låg online men var fullkomligt obegriplig för någon som inte 
kände till sammanhanget från insidan. I klass 4 var videon något som alla hade hört talas om. 
(Frågan om videon reddes senare ut med hjälp av klassläraren). 

6.9 Riskhantering
Det exempel på e-mobbning som nämndes i föregående avsnitt var det enda av sådant slag vi 
stötte på medan det pågick. Däremot fick vi höra talas om flera exempel på sådant som hade skett 
tidigare. Egentligen ställde vi inte några frågor om risker online men frågan kom ändå upp i nästan 
varje intervju. I några fall fick vi känslan av att man ville berätta för oss, eller att man ville fråga 
eller dela med sig av något. I andra fall ville man kanske provocera oss eller testa vad vi klarade av. 

Risker och obehagligheter online är ett stort och viktigt område som samspelar med det som 
sker offline. Det finns ett växande forskningsfält kring detta. Exempelvis var risker online en viktig 
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del i det omfattande EU-projektet EU Kids Online.18 Det finns också kortare sammanfattningar på 
svenska.19 En bra bild av EU Kids Online och av forskningsläget i stort ges i Med egna ord. Barn och 
deras föräldrar om vad som kan vara obehagligt på internet av (Findahl, Dunkels & von Feilitzen 
2013). Frågor om risker, kränkningar och porr är också stående inslag i Statens medieråds åter-
kommande undersökningar Ungar & medier. Det finns också en omfattande debatt på området, 
liksom ett antal ideella aktörer och andra typer av initiativ på området.20

Få i årskurs 4 har själva råkat ut för något, men många har hört talas om olika risker, inte sällan 
av föräldrar och syskon.

C: Jag tycker inte såhär att man ska liksom beskriva sig själv och säga vart man bor och nämna 
sitt riktiga namn för då kan det typ komma en sånhära hackare eller mördare eller nånting 
så … säger den typ vi träffas hemma hos dig tolv på natten för att dina föräldrar har åkt på resa 
och vi är helt själva och så mördar de den personen.
I: Vad hemskt!
C: Det var mamma som berätta för mig så jag brukar alltid hitta på nåt namn för att på Mo-
vieStarPlanet då får man inte använda sitt riktiga namn fast vissa gör det ändå.

[I.9. f 10 år Spånga]

I detta ryms upplevelser av risker och hot från ”konstiga vuxna” och rädslan att man kan bli ”hack-
ad” eller att för mycket tid vid datorn gör att man ”blir blind”. För några av killarna i Huddingesko-
lan som också berättade om att Gud är viktig gällde obehaget att det finns ungdomar online som 
lägger upp äckliga bilder eller använder fula ord, vilket fick killarna att tänka på (utomäktenskap-
ligt) sex. Vilket både upplevdes som obehagligt och som en hemlis.

D: Ibland stora tjejer ungdomar pratar något äckligt om Facebook och lägger upp äckliga statusar. 
I: Vad menar du då när du säger så äckliga statusar och äckliga bilder?
D: De skriver såhär [tar fram sin telefon för att visa] man får inte säga det det är faktiskt fula ord 
där. 
F: Vilka får jag se?
D: De letar efter en pojkvän …
F: … säg bara Pv …
D: … okej, Pv som du vill.
F: Hm hm.
D: [fniss].

[F.17. 3 p åk 4 Huddingeskolan]

18 http://eprints.lse.ac.uk/21656, 131205
19 http://www.nordicom.gu.se/common/publ_pdf/334_ASEU%20EU%20Kids%20Online.pdf, 131205.
20 Se t.ex. surfalugnt.se eller friends.se.
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I en intervju med killar i årskurs 4 uppstod en situation där en av killarna lämnade intervjun. 
Förmodligen uppfattade han det som att de andra pekade ut honom som en person som tittar på 
nakna tjejer, vilket sårade honom. 

I: Vad använder tjejer mest då är det Kik eller Facebook?
E: Instagram.
N: Instagram dom sitter och kollar på killarnas bilder.
E: Och killarna kollar på deras bilder [skratt].
I: Men det är mer tjejer på Instagram än killar eller varför är det så?
A: Det är nån bredvid oss som kollar på nakna tjejer [allmänt fniss].
I: Nån som är här [fattar ingenting] … men vi kan ju prata lite mer om bilder vilken sorts bilder kollar 
ni på?
S: Nej alltså de överdriver.
I: Det här är anonymt så ni kan prata som ni vill.
A: Spelar nån in det här?
I: Men vem tänker ni ska se dom här bilderna som ni tar på er själva?
N: Tjejer!
S: Ursäkta jag vill gå jag vill inte vara här.
I: Det är okej du kan gå.
[S lämnar rummet]
I: Om man känner att man inte vill vara med så får man gå.
N: Ska jag säga varför han gick … för att vi golade på att han kollar på nakna tjejer.
I: Jaha oj … men fortsätter ni tre?
N: Ja.
I: Varför vill ni att tjejer ska se bilder på er då?
E: De kan se att vi är coola sedan golar de till andra tjejer.

[F.25. 4 p åk 4 Botkyrkaskolan]

För dem som är i trettonårsåldern är känslorna av hot och risker starkare. Det handlar om känslan 
av risker för att det kan bli tekniska problem som har att göra med att ”man får virus” eller att det 
”laggar” och blir ”glitchar” i spelen. Det handlar också att man kan stöta på oönskat material som 
porrbilder eller erbjudanden om omedelbara sexpartners som plötsligt poppar upp på olika sajter.

P: Man går in på alltså Pirate Bay hela den där sidan är ju inte bra för det är ju reklam bredvid 
och då är det ju lättklädda tjejer där bland annat har köpt det här linnet, kostade tretusen.
V: Ja och sen är det nån jättekonstig bild som brukar komma upp på Hotmail när man är inne 
då är det liksom nån tjej och sen är det nån telefon som dom drar upp och då ser man liksom 
insidan av tjejen liksom, naken det är så himla irriterande när det kommer såhär porrinformation 
såhär högst upp på vissa sidor då kommer det såhär vill du ha en knullkompis tryck ja eller nej.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

Vi fick höra talas om oro för mailbombning och kontokapning. Vi fick även höra talas om att bli 
utsatt för rasister och om att man känner att andra skriver illa om platsen där man själv bor, vilket 
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inte känns bra när man är tio år. Man blir rädd för vad som kan hända där man bor. (Vi gjorde våra 
intervjuer under en period när det pågick bränder och oroligheter i några av de Stockholmskom-
muner vi besökte.)

Till de vanligaste och mest vardagliga riskerna hör att någon tar ens telefon och använder den 
för att lägga upp bilder eller meddelanden som man inte vill ha där. En variant på detta är att man 
råkar ut för att någon tar oönskade bilder av en själv i ett obevakat och ofördelaktigt läge och 
sedan lägger upp dessa via sitt konto. En annan är att någon tar sådana bilder och behåller dem i 
sin kamera och har dem som ett slags hot och som något som går att ta fram om man blir osams. 
Ytterligare en variant är att någon tar någon annans mobil och fotar eller textar från den.

F: Alltså att dom inte tar bilder på sig själv och lägger upp på min sida.
I: Om din telefon är kvar alltså?
F: Det händer.
I: Så om du hade lämnat din telefon där så kanske nån hade tagit den och … Är det nåt som  
brukar hända?
F: Ganska ofta.
A: Ja.
F: Det är bara på skoj då, men …

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

I flera intervjuer refererade man till de brott som två tonårstjejer begick i Göteborg där de gjorde 
Instarape och la upp bilder och sexuellt kränkande meddelanden via andra personers (främst tje-
jers) instagramkonton. Instarape och Facerape är näraliggande fenomen och båda är ofta förekom-
mande. Det handlar främst om att man tar någon annans mobil och fotar och textar med den.

J: Det händer hela tiden man blir såhär störd. 
M: Dom [syftar på killarna] tar mobilen sen dom kollar på våra bilder det är det enda dom gör 
eller skriver åt folk. 
D: Facerape. 
I: Hur känns det då? 
M: Man vill inte. 
D: Alltså liksom jag blev facerapead av henne [Q] när jag skrev med min tränare [skratt] min 
tränare frågade mig om jag ville börja på fotbollen igen och jag skrev okej jag börjar efter att 
jag kommer tillbaka från England och hon [pekar på Q] och jag gick på toa när jag kom tillbaka 
så hade hon skrivit till min tränare jag älskar dig [skratt] jag skrev förlåt det var facerape och han 
bah jag förstod det sa han han reagerade inte som tur. [fnitter] 
I: Men hur kändes det för dig liksom att.  
D: Äuhm de va jobbigt. 

[F.19. 5 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Facerape och Instarape är något som alla kan råka ut för och det är något som ingår i det sociala 
spelet i skolan och som kan användas av personer som söker bekräftelse på sätt som kanske inte 
är helt bra för dem själva.
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J: Det var en tjej i skolan några facerapeade henne hon sa att de skrev till hennes farbror fast 
att ingen hade gjort det sen hon grät hon bah ni hade skrivit till min farbror såhär saker och jag 
skäms jag vet inte hur jag ska förklara till honom fast det var hon som själv skrev till honom. 
I: Så folk använder facerape?
D: Ah. 
J: Dom hade bara facerapeat henne dom hade bara skrivit såhär jag älskar dig bara nånting bara 
på startsidan sen hon hade skrivit till sin morbror sen hon sa det är deras fel dom har gjort det! 
D: Men vi har facerapeat varandra … typ henne [tjej som sitter i fönstret] … monster det var hon 
som gjorde fejkkontot [tjejen i fönstret fnissar].  
J: Ah just de det var en annan tjej hon går inte hära dom gjorde fejkkonto på henne eller dom 
gick i hennes Facebook sen dom skrev till alla såhär fula saker och det sen hon fick såhär pro-
blem tjejen kom fram till henne.  
D: Alltså vi tog typ såhär en tumblrtjej sen vi hade typ såhära svenska namn [skratt]. 
M: Inte vi du! 
D: Du var inte ens med det var jag och B [annan tjej i klassen] alltså vi hade gjort bara för kil-
larna hade typ gjort ett fejkkonto på oss så vi gjorde detsamma. 

[F.19. 5 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Instarape kan både betyda att man lägger upp oönskade bilder på Instagram och att man så att säga 
stjäl andras följare.

J: Ah i Instagram när kanske nån kompis lånade för att ta kort då skriver man Instarape sen skri-
ver man följ mig.
I: Det är om nån har tagit din kamera då eller?
F: Men det är såhära till exempel jag är inne på min Instagram och inte loggat ut och min kom-
pis vill till exempel logga in då brukar dom såhär inte logga ut direkt dom brukar typ såhära ta 
bilder och lägga ut den och såhära Instarape följ mig sen namnet på Instagramen.
I: Aha.
F: Och sen loggar hon in och då får ju hon mina följare. 

[F.18. 4 f åk 4 Huddingeskolan]

I princip var berättelserna både om vad som sker och vad som kan hända grövre i årskurs 7 än i 
årskurs 4. Det finns inget skäl att ifrågasätta dessa historier men man kan också se dem som delar i 
hur man narrativiserar sin identitet som tjej respektive som kille. Detta sker både i relation till den 
tillfälliga intervjusituationen och till den omgivande könsmaktsordningen. I relation till intervjun 
finns en vilja att visa upp sig och berätta om sina kunskaper och erfarenheter för att vinna status 
i gruppen. Att utmana, testa och provocera intervjuaren var ett annat sätt att försöka vinna status. 

Dessa narrativ görs i relation till den rådande könsmaktsordningen, vilket innebär att tjejerna 
förväntas lära sig att man både måste ha en förhöjd beredskap och samtidigt visa fördragsamhet 
mot olika typer av sexualiserade kränkningar och förväntningar, som en form av ”träningsläger” 
(där skolmiljön är en viktig spelplan) inför sin framtid som tjej och kvinna på det Ambjörnsson 
(2004) kallar den heteronormativa begärsmarknaden.
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R: Det finns mycket skumma människor vi har fått killar som har messat oss och skickat liksom 
bilder på dom, eller vad man ska säga …
V: … alltså det är inte bilder på deras ansikte då utan det är ofta liksom bilder på könsorgan om 
man säger så.
R: Och dom raderar man ju snabbt det är skitäckligt.
V: Ja man messar ju inte tillbaka.

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

I: Jag vet att folk har pratat om den här Ask.fm. 
R: Oj den dära 
A: Aaah ask! 
C: Aaah. 
R: Dom skriver om mig hela tiden utan att jag vet om det. 
I: Vilka är dom? 
R: Alltså det är såhära … 
A: Alltså jag vet dom som har skrivit till mig på min Ask jag vet typ alltså nästan vilka alla är. 
I: Är det nåt du tagit tag i alltså pratat med dom på riktigt? 
A: Alltså det är ingen idé dom lyssnar ändå inte alltså palla ingen idé att slösa sin tid på dom 
kommer ändå inte lyssna dom tar ingenting seriöst dom tar allt som en lek bara man har ingen 
lust att slösa sin tid på dom alltså man tar det som en droppe i regnet typ skit i det. 
I: Är det inget som påverkar er på riktigt? 
A: Det är irriterande för att man alltså för dom vet ingenting om mig egentligen och sen dom 
tar sin tid och skriver om sånt … på riktigt det är så onödigt.

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

6.10 Slutsatser och metodreflektioner
Möjligheterna att själv producera och publicera inom ramen för dagens mobila och digitala del-
tagandekultur är mycket stora, men i vår undersökning framstod självpublicering inte som någon 
stor aktivitet. De mediehandlingarna som gjorde sig mest gällande i de svar vi fick kan snarare 
beskrivas i termer av att; delta och synas genom följa, länka, sprida, titta, söka. Många gånger har 
denna deltagande kommunikation koppling till idoler och populärkultur. 

Det gör att det finns en framgångsideologi knuten till mycket av det som sker online, vilket 
reflekteras i bloggar och vloggar med tips om utseende och spel. I många fall är dessa gjorda av 
personer som själva fortfarande är i tonåren, och har omfattade online-verksamheter i semikom-
mersiell tappning, medan många följare talar om att de har tröttnat på att blogga och förknippar 
det med något lite ”barnsligt”. Här finns tydliga skillnaderna mellan killar och tjejer. Bland tjejer 
är det inte ovanligt att följa bloggar och vloggar som handlar om shopping, kläder, smink, medan 
killarna mer talar om vloggar som har att göra med populära digitala spel.

Det finns risker förknippade med att vara online och obehagliga kontaktförsök kan komma från 
helt okända. För att hantera detta lär sig många (främst trettonåriga tjejer) att ha både öppna och 
stängda konton på Instagram och Facebook. De vanligaste hoten tycks dock komma från personer 
i den egna närheten, både killar och tjejer, som stjäl telefoner i smyg och lägger upp bilder och an-
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nat som kan vara socialt degraderande och integritetskränkande. 
Det blev tydligt i vår undersökning att mobilen och datorn är två avgörande medieting för de 

mönster som här har beskrivits. Mobiler är funktionsting som är inbäddade i vardagslivet, men 
de är också statussymboler som hänger ihop med gruppbildningar och sociala hierarkier. Att ha 
en dyr, ny modell ger status och självkänsla. Att känna till hur saker fungerar online, att ha många 
följare och att kunna berätta historier, också om det som är obehagligt på nätet, kan också det 
fungera statusfrämjande. 

Det finns också kopplingar mellan ålder och mobilinnehav. Tillgången till och kontrollen över 
den egna mobilen ökar med stigande ålder i förhållande till hem och skola. Detta gör att mobilen 
och de handlingsmöjligheter den möjliggörförknippas med att ”vara stor” och med ökad autonomi 
och rörelsefrihet. 

Kring en och samma modell av mobiltelefon skapas det också olika laddningar med avseende 
på genus. För killar är en del av att ”göra kille” att man talar om mobil i termer av funktioner och 
prestanda och framhåller att den inte är så viktig. 

I vår undersökning var det också uteslutande tjejerna som berättade om hur mobilen tillhör 
vardagslivet från morgon till kväll och fungerar som en länk till det egna personliga nätverket. 
Man talade om mobilen som ett nästan besjälat ting man inte kan leva utan, och för några blir den 
omfattande och frekventa hanteringen och användningen av mobilen så känslomässigt intensiv att 
den känns nära nog livsviktig. Det var bara tjejer i trettonårsåldern som med viss självförebråelse 
berättade om sitt ”mobilberoende”.

För killar har långa spelpass vid hemdatorn tillsammans med onlinekompisar liknande inne-
börd. Det är främst i de spelzoner man kan upprätta hemma, där man låter sig omslutas och inne-
slutas i spelet och tillsammans med de andra spelarna, kan ses som ett slags motsvarighet till den 
intensiva kontakt som tjejer kan uppleva online. Även om killarnas spelande kunde vara minst lika 
intensivt och tidskrävande som tjejernas mobilkommunikation, nämndes inte ”beroende” av en 
enda kille. 

För killar är det alltså viktigt att berätta att man inte gör sådant som förknippas med tjejer och 
därmed med social kontakt, självpublicering och förhållningssätt till andra. Att hålla kontakten 
och visa omtanke genom att länka, gilla, följa och dela var mediehandlingar som tjejerna i mycket 
högre grad berättade om. Mobilen används löpande, på olika platser hemma och i skolan, för att 
skapa, upprätthålla och utvidga sina personliga nätverk. 

För de yngre är mobilen än så länge mer förknippad med familjen än med kompisar eller det 
egna jaget. En del glömmer telefonen eller ser den mer som en utgångspunkt för lekfulla berättel-
ser om olika bravader. Andra har föräldrar som anger regler för när man får använda mobilen. De 
regler som gäller för mobilanvändning i skolan på både raster och lektioner i årskurs 4 och årskurs 
7 skiljer sig också tydligt åt.

Regler offline och åldersgränsen online är något som många antingen bluffar med eller där man 
ber någon annan om hjälp, exempelvis att ordna uppkoppling och skapa konton. Bland trettonår-
ingarna är den smarta mobilen numera en självklarhet i vardagen, långtifrån alla tioåringar som 
har en så nära relation till sin mobil. Med ett par undantag hade tioåringarna i vår undersökning 
ännu inte mobilen, datorn och livet online som centrala delar av sin vardag och självdefinition. 

Vad man gör online är definierande för hur man uppfattas offline och det som sker offline får 
många gånger sin betydelse först när det kommer online. Normen är isärhållande av könen och 
hur man beskriver vad man gör online, och offline med mobilen utgör en del av isärhållandet. Det 
gör att de regler för mobilanvändningen som etableras hemma och i skolan i sig kan bli det man 
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vill överskrida, genom att gå till de delar av onlinevärlden som är mer befolkad av jämnåriga och 
mindre reglerade av vuxna, men som samtidigt blir alltmer styrda av olika kommersiella intressen 
och krav på likformighet i uttrycksformer, onlinebeteenden och sätt att framställa sig själv.

De resultat som har presenterats här är frukten av både fokusgruppintervjuer och individuella 
intervjuer. Under dessa ställdes frågor bland annat om mobiler, vardagsliv, regler hemma och i sko-
lan. Det ingick även teman kring sådant som YouTube och bloggar. Eftersom studien var explorativ 
fanns det en viss tematiska bredd i intervjuguider, och här finns mycket skulle behöva fördjupas. 
Ett sådant område är hur killar och tjejer förhåller sig till varandra i relation till hur man beskriver 
och upplever sina mobiler och datorer som relationsobjekt, och därmed som förlängningar och in-
gångar till det egna jaget. Detta skulle vara intressant att ställa till andra teman som finns i studien 
kring visuella självpresentationer online och till vilken typ av överskridande och ”kapningar” man 
själv upplever att man kan utsättas för online och offline och hur dessa hänger ihop.
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7

Bildvärldar

Grunden för den samtida nätkulturen är telekommunikation, men uttrycken och estetiken 
handlar mycket om det visuella. YouTube och andra kanaler för spridningen av video, spelbil-
der och idolbilder togs upp i det föregående kapitlet. I de följande tre kapitlen (8–10) ligger 
fokus på ”stillbilder”. Till stor del handlar det om så kallade egobilder (selfies), det vill säga 
självporträtt tagna med den egna mobilkameran. Vi tog upp denna bildgenre inom ramen 
för våra fokusgrupper och diskuterade bildkommunikation med koppling till sociala nätverk. 
I våra fokusgrupper hade vi också samtal kring egobilder i förhållande till genus och ålder (se 
kap. 8). Under intervjuerna förde vi också enklare bildsamtal med våra informanter kring några 
egobilder vi hade med oss (se kap. 9). Dessutom var egobilder i relation till idealbilder ett tema 
i våra workshoppar (se kap. 10).

7.1 Bildvanor
I alla mobiler tillverkade efter 1999 finns det en kamera som det går att ta digitala bilder med. Till 
en början var konvergensen mellan telefon och kamera i sig sensationell. Däremot var den digitala 
bildkvaliteten dålig, minneskorten var små, redigeringsprogrammen begränsade, varje bild var dyr 
att skicka, och det tog lång tid att ladda upp eller ned en bild (Van Dijck 2007).

Numera finns det en kamera av hyfsad kvalitet i alla mobiler samt minne nog för att lagra 
hundratals bilder och ett antal videofiler. Det finns också möjligheter att redigera bilderna direkt i 
telefonen, eller genom olika typer av bildfilter och redigeringsprogram på nätet. 

Att ha en mobilkamera och att använda den ingår i dagens nätkultur, men som redan har på-
pekats finns det ålders- och generationsskillnader i detta. Så hur ser då de övergripande mönstren 
vad gäller innehav av mobilkamera, fotografering och uppladdning ut bland unga? Av Ungar & 
medier 2012/2013 kan man utläsa följande då det gäller tillgång till kameramobil, och använd-
ningen av den i förhållande till ålder i de grupper som denna studie omfattar.

9–12 år 13–16 år

Har egen mobil 89 % 99 %

Brukar ta bilder 74 % 87 %

Brukar skicka bilder/filmer 34 % 53 %

Brukar ladda upp bilder/filmer 13 % 34 %

Tabell 7.1 Killars och tjejers innehav och användning av mobiler i procent Källa: Ungar & medier 2012/13
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I gruppen tretton till sexton år är mobilinnehavet i det närmaste hundra procent och det är som 
synes mycket vanligt att ta bilder. För de yngre är siffrorna lägre. Att det är färre bland de yngre 
som tar bilder kan bero på att inte alla har en egen telefon ännu, men det kan också bero på be-
gränsningar i möjligheten att använda telefonen (skolregler, hemmaregler). 

Många tar bilder men siffrorna för att skicka och ladda upp bilder är lägre. Det gäller båda ål-
dersgrupperna. Det kan bero på att de abonnemang eller kontantkortslösningar som barnen har 
(och som föräldrarna betalar och därmed delvis styr över) kan vara begränsade i fråga om surf och 
nättrafik. En annan begränsning som våra intervjuer indikerar är att det bland tioåringarna inte 
är ovanligt att telefonen bara får vara med ibland, i skolan och på andra ställen. Ofta är den kvar 
hemma därför att föräldrarna anser att den inte behövs eller för att man vill vara rädd om telefo-
nen. Skolreglerna för de yngre är också hårdare, de får lämna ifrån sig sina telefoner etc. Vidare är 
de yngre barnens abonnemang eller kontantkort ofta tämligen begränsade och många får mobilt 
bredband först när de närmar sig högstadiet. 

Tabell 7.1 presenterar siffror som utgår från ålder. Hur ser det då ut bland killar respektive tjejer 
vad det gäller mobilkameror och bruket av dem? Både Ungar & medier 2012/2013 och Svenskarna 
och internet 2013 visar att tjejer i väsentligt högre grad än killar i samma ålder använder mobilen 
till att fotografera med och att de publicerar sina bilder oftare. Tjejer är överlag också mer aktiva än 
killar då det gäller att besöka sociala nätverk, skicka sms och mms (bilder). 91 procent av tjejerna 
i åldern tolv till tretton år uppger att de skickar bilder (mms) ”någon gång i veckan”. För killar i 
samma ålder är siffran 40 procent. I åldern fjorton till femton år är siffrorna 68 procent för killarna 
och 100 (!) procent för tjejerna.

Det fanns stora skillnader avseende hur ”avancerad” bildkommunikationen var bland dem vi 
intervjuade. Några var mycket fotointresserade, de hade många bilder i telefonen, tog mycket bil-
der, laddade upp bilder ofta och deltog i bildkommunikation nära nog dagligen. Andra använde 
knappt alls mobilkameran och tyckte att egobilder är onödiga och jobbiga. De flesta av dessa var 
killar. 

Jag använder inte mobil till så mycket ja använder bah min mobil till att ringa och smsa jag an-
vänder inte den till Facebook Kik Instagram inget annat utan jag använder den bara till de den 
behövs ringa och smsa ah men inte slösa tid på nåt annat fan sitta och kolla igenom Facebook 
tills jag tycker det är slöseri med tid hela Facebook saken är onödig för att alltså dom har gjort 
Facebook som typ e-kontakt förståru såhär man letar efter killar sen typ hälften av alla i våran 
skola dom addar killar som dom inte ens känner och sen dom såhär går igenom han e skitsnygg 
jag vet inte vad.

[I.13. p 13 år Botkyrka]

Det finns inte bara genusnormer och individuella skillnader i intresse och aktiviteter på detta 
område. Av Svenskarna och internet 2013 framgår att det även finns stora ålders- och generations-
skillnader. Enligt rapporten är aktiviteten ”laddar upp innehåll på internet” (som inkluderar ”lägga 
upp foton”) något som sju av tio i åldern tolv till trettiofem år säger sig bruka göra (motsvarande 
siffra i gruppen trettiosex till sextiofem år är fyra av tio). Att använda telefonen som kamera och 
att skicka bilder etc. är alltså något som karakteriserar de yngre nätgenerationerna.
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7.2 Visuella generationer
Det finns fog för att tala om olika nätgenerationer (jfr kap. 6.2). Digitaliseringen har också lagt 
grunden för vad man kan kalla olika visuella generationer. Övergången från analogt till digitalt 
fotografi under 1990-talet förändrade fotografiets ställning och fotograferandet som aktivitet. Di-
gitala tekniker gjorde det lätt att manipulera, justera, filtrera och distribuera bilder på helt nya sätt 
och det öppnade för diskussioner om bildens förändrade relation till verkligheten, seendet, origi-
nalitet och sanning. (Vad är en bild? Vad är en sann bild? Vem äger bilden?) 

På kort tid har mobilkameran, blivit tagen för given i de flestas vardag och det är inte alls märk-
värdigt att ta upp telefonen och fotografera eller filma lite närhelst andan faller på. Detta kan ses 
som en del av medialiseringen (se kap. 2.5) av vardagen och som ett tecken för hur vardagen tar 
plats i medierna. Många gånger är de bilder som tas tämligen triviala (t.ex. något jag gjorde idag 
eller något jag ska äta) och de fungerar främst som en bekräftelse av det som redan är bekant och 
av etablerade sociala kontakter där fotograferandet ingår i den sociala samvaron och ritualiserad 
kommunikation. Dessutom upplevs det som ”gratis” att ta bilder, skicka bilder och lägga upp bilder 
online eftersom det är inkluderat i mobilens inköpspris, abonnemanget eller kontantkortet.

Det spontana situationsbundna fotograferandet tilltog i och med de små digitala amatörka-
merorna som kom i slutet på 1990-talet, men dessa kameror var relativt dyra och knappast något 
som barn generellt hade tillgång till annat än genom föräldrarna. Med mobilkamerorna och sprid-
ningen av mobiler till allt yngre åldrar demokratiseras bildproduktionen, och det förändrar våra 
koncept kring vad som anses värt att fotografera liksom våra normer kring när det anses vara till-
låtet och läge att fotografera och hur bilder bör se ut. Numera upplevs den tekniska kvaliteten vara 
av underordnad betydelse. Det situationsbundna och spontana fotograferandet har som kanske 
främsta funktion att bekräfta de skeenden och situationer vari bilder tas.

Van Dijck (2007) konstaterar att fotografiet och fotografering inte längre bara handlar om do-
kumentation utan lika mycket om kommunikation med andra och om själva ritualen att ta bilder. 
Jag kan omedelbart visa bilden som togs för andra som är med mig och bekräfta vår samvaro och 
gemenskap genom att den dokumenteras, betraktas och kommenteras medan den pågår. 

När en smart mobil kan användas för att ta bilder får fotograferandet en ny förankring i var-
dagen, vilket förändrar synen på bilders värde och vårt tänkande om bildkvalitet. Numera är det 
lätt att ta många bilder. Lika enkelt är det att radera, redigera, justera och estetisera dem direkt i 
kameran. Många abonnemang inkluderar bildöverföring och uppladdning och det gör att upp-
laddningen och aktiviteterna i sociala nätverk (som kommentarer på bilder) blir en del av själva 
fotograferandet. Det finns en term för denna nya fotografiska ordning: iphoneography.

Till skillnad från i den analoga bildvärlden är inte kameror, fotograferandet och framkallning 
längre något högtidligt utan man kan ta foton när som helst. Bilderna är inte längre bundna till 
familjens privata fotoalbum utan var och en kan direkt i sin mobiltelefon producera, manipulera, 
lagra, distribuera och dela bilder i nästan samma ögonblick som de tas. Under de första åren med 
mobilkameror pågick ”kulturella förhandlingar” kring mobilkameran, både i privata och i offent-
liga sammanhang. När skulle det anses vara okej att ta bilder och hur skulle bilder hanteras på 
nätet? I dag är fotograferande och uppladdning av bilder en form av mediehandlingar som sällan 
uppfattas som avvikande, stötande eller störande utan som en del av vardagen. 

Forskningen om visuell kultur omfattar enligt Anna Sparrman (2006) som har forskat om barn-
teckningar, populärkulturella bilder och den visuella ordningen bland barn på fritidshem, inte 
bara fotografiet och fotografering. I princip ingår allt där ögat och seendet är involverat. Sparrman 
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menar också att seendet inte är en rent kroppslig funktion utan i högsta grad historiskt och kul-
turellt kodat och i och med detta förbundet med makt. Det handlar bland annat om hur vi i olika 
typer av bilder ser på barndom. Det handlar också om hur barn lär sig att se sig själva. 

7.3 Bild som representation
Den visuella kultur som följer med mobilkameran har lett fram till delvis nya bildgenrer. Vissa av 
dem bygger på att mobilkameran alltid kan tas fram. Andra består av bilder på hur andra tar bilder 
med sina mobilkameror (exempelvis vid konserter och andra evenemang). Vissa bygger mer på de 
möjligheter till redigering och bildmanipulation som digitaliseringen erbjuder genom program-
varor som Photoshop. 

B: Vi brukar redigera bilder också.
F: Jag kan visa vi har väldigt mycket från typ filmer och sånt man gör typ såhär att man klipper 
ut saker lägger till något nytt.
B: Skriver citat eller nåt.
F: Vi alla tre har sån här fandom-grej typ att man har nåt relaterat till kanske en bok eller en film 
vi har hungerspelen eller Hunger Games.
I: Berätta mer om The Hunger Games på Instagram.
A: Man lägger upp bilder som man redigerar typ kändisar som man redigerar.
F: Alltså hela den här [visar] det är liksom bara från den filmen det är om dom som är med i fil-
men och typ från böckerna.

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

Vi har i denna studie valt att fokusera på en specifik bildgenre, Egobilder (eller ego-pics, selfies). 
Genrebenämningen avser den sorts självporträtt som var och en kan skapa med sin egen mobil-
kamera. Egobilder är mycket vanliga och ingår i det vardagliga flödet, främst bland tjejer och mer 
bland dem som är tretton år än de som är tio år. De är också en viktig aspekt av hur sociala medier 
används. Man tar ett antal egobilder, väljer ut någon av dem, justerar den med några bildfilter, lad-
dar upp den, skriver en kommenterande text och får kommentarer av andra. Sedan byter man ut 
sin bild eller lägger upp ytterligare en, och så vidare. 

Således handlar egobilder i hög grad om kommunikation, men också om representation. Be-
greppet representation är dubbelbottnat. Det avser både att något avbildas (i detta fall en person) 
och att det som avbildas skapas, konstrueras i kraft av hur bilden är tagen (Hall 1997). I represen-
tationstänkandet ligger att bilder återger vad som är i bild (en bild av mig är en bild av mig) sam-
tidigt som de producerar föreställningar om det som återges i bild utifrån hur bildens betydelser 
skapas. Således är egobilder inte bara ett sätt att avbilda och dokumentera personen, egobilderna 
är också en kulturell form som kan användas för att göra ålder och kön och därigenom utforska 
och skapa sig själv. Alla bilder är kodade och tolkas genom olika visuella genrekonventioner och 
ideologier. Den här typen av tankegångar är viktiga inte minst ur ett genusperspektiv (Fagerström 
& Nilsson 2008, Hirdman 2001, 2012). 
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7.4 Bild som kommunikation
I och med att kameror och telefoner konvergerar och är knutna till nätverk är de inte bara doku-
mentationsverktyg utan också kommunikationsverktyg. Att skicka en bild till en vän är som att ”slå 
en signal”. Här kan bilder fylla flera funktioner. De kan informera om något (exempelvis var jag är, 
hur jag ser ut). De kan fungera som social bekräftelse (jag tänker på dig). De kan verka som ett rent 
upprätthållande av kommunikation (här är en bild, vi har kontakt). Bilder kan också ha mer rituella 
kommunikativa innebörder. Bilder tas och skickas för att bekräfta och upprätthålla en gemenskap 
(vänskap, familjeband), ungefär som när man skickar vykort.

Att skicka en bild till en eller flera andra personer har blivit en ritual och en vanehandling. 
Många gånger är det viktiga inte vad som syns i bild utan att bilden skickas. Att ta bilden och 
skicka den blir ett tecken på omtanke, gemenskap, önskan om svar etc. 

Den finske medieforskaren och sociologen Mikko Villi pekar i sin avhandling Visual mobi-
le communication. Camera phone photo message as ritual communication and mediated presence 
(2010) på betydelsen av att dela närvaro, trots att man befinner sig på fysiskt avstånd (telenärvaro) 
genom rösterna (var är du nu) och genom bilder (så här ser det ut). På så sätt konkretiseras platser 
där aktörerna befinner sig, men det är också ett sätt att dela närvaro (jag vill att du också ska vara 
här). Bilderna blir en del i en mellanmänsklig och avgränsad kontakt i det Villi kallar för en teleko-
kong. I denna är närvaro och delad virtuell rumslighet kärnan. Besvaras bilderna från den ene med 
bilder från den andra kan det uppstå det Villi kallar ”visuellt småprat” (visual chit-chat). Denna 
rituella och sociala tele-närvaro ligger nära Turkles uppbunda jag (se kap. 2.6). 

Bilder som skickas via mobil och sociala medier sägas ha åtminstone följande funktioner:

 ✸  Bilden överför information (titta på denna bild = här befinner jag mig, så här ser det ut där 
jag nu är, detta är jag i min nya frisyr etc.) 

 ✸  Bilden innebär ett rituellt upprätthållande av en relation (här får du en bild = jag tänker på 
dig)

 ✸  Bilden innebär ett rituellt upprätthållande av en faktisk eller föreställd gemenskap (kolla det 
här är bilden [eller videon] alla snackar om just nu)

 ✸  Bilden bekräftar kommunikationskanalen (här kommer en bild = vi har kontakt, kanalen är 
öppen och fungerar)

 ✸  Bilden gör det möjligt att dela plats och närvaro, särskilt när den kombineras med samtal, 
textmeddelande etc. (bild = jag är med dig, du är med mig)

 ✸ Bilden gör det möjligt att dela tid (detta händer just nu)

I och med smarta telefoner, mobila bredband, sajter för bilddelning (som Instagram), samt möj-
ligheten att lägga med bild till textmeddelanden och uppdateringar (som på Facebook), har möj-
ligheten att lägga upp bilder för omedelbart påseende och kommentarer blivit en given del av 
vardagen.

E: Jag är ganska ofta inne på Instagram på morgonen också när jag inte riktigt har nåt att göra 
eller har lite tid över eller nåt sånt då brukar jag liksom sitta och titta på Instagram eller sitta och 
titta på eller lägga upp eller inte lägga ut men oftast bara titta liksom.

[F.3. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]
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Att sträcka ut armen och knäppa av mobilkameran några gånger för att sedan lägga ut en yrvaken 
bild på sig själv kan vara en del av någons morgonritual. (Jag dokumenterar att jag är yrvaken.) Att 
skicka bilden till en bästa kompis är som att ringa och säga hej. Att skicka bilden kan vara sätt att 
berätta att jag tänker på dig, att vi fortfarande är bästa vänner, att skolan suger, och att vi hörs på 
sms, innan vi ses och går till skolan tillsammans, och så vidare. Att lägga upp samma bild i kombi-
nation med en text där det står ”life sucks” på Instagram ger mediehandlingen en annan innebörd. 
De kommentarer som bilden kan generera på mitt Instagramkonto blir också en del av bildens 
betydelse. Mina kommunikativa avsikter och de sociala konsekvenserna av min kommunikations-
handling hänger ihop med om jag lägger upp bilden på mitt privata Instagramkonto (som bara 
mina kompisar kan se) eller om jag lägger den på mitt öppna Instagramkonto (som alla kan se).

V: Det är nästan som nån skulle skriva det här är jag på en blogg fast man lägger ut en bild istället. 
R: Så uppdateras din status det här gör jag just nu. 
V: Alltså dom som följer en då är det kul för dom att veta det är nästan som nån skulle skriva det 
här är jag på en blogg fast man lägger ut en bild istället. 

[I.1. 2 f 13 år Södermalm)

I en av de individuella intervjuerna berättar S om sitt fotointresse och att hon har en egen sys-
temkamera som hon använder när hon vill ta ”fina bilder”. S har dessutom en egen blogg där hon 
skriver om och lägger ut bilder som gäller henne själv och ger tips på smink, berättar om kläder 
hon köpt och annat som är viktigt för henne just nu (jfr kap. 6.6). 

S: Man gör oftast inlägg för att göra ett inlägg så att det blir lite uppdatering typ och då kan 
det ju vara att typ någon mat man åt eller om man gjorde nånting med en kompis eller om man 
köpte nånting så lägger man ofta upp en bild på det.

[I.3. f 13 år Nacka]

7.5 Bild som umgänge
Mycket av dagens fotograferande sker spontant och på impuls och knyts till hur jag upplever och 
uppfattar min egen närvaro och delaktighet i olika situationer. Det gör att såväl motivet som själva 
fotograferandet länkas till erfarenheten av att vara och verka i vardagen. Inom ramen för det var-
dagliga flödet i skolan förflyttas ”det fotografiska ögonblicket” till helt andra sammanhang.

E: När man har Instagram i skolan går man in på skolans toalett sen tar man ut vänner man går in 
såhär med några kompisar på toaletten stänger dörren och låser den sen man lägger upp såhär 
bilder i spegeln inte så att man vänder så man ser sig själv såhär sen så det syns på spegeln att du 
är på spegeln så man bara tar bild de är populärast nu kändisar gör det Robin Stjernberg [vann 
Melodifestivalen 2013] gör det på hans Instagram eh ja men det måste inte alla gör det inte på 
toaletten de brukar göra det på sin rumsspegel eller nånting men många gör det på toaletten.

[F.15. 3 f åk 4 Huddingeskolan]
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Man tar bilder på sig själv och en kompis för att se ”hur ser vi ut?”. Man har kul när man förbereder 
sig inför fotograferingen (sminkar sig) och man har kul när man är framför kameran. Social sam-
varo genom telenärvaro innebär inte att fotografiet inte längre är verksamt som representation och 
dokumentation (minne) men fotografiets och fotograferandets sociala och kulturella funktioner 
blir mer betydelsefulla och komplexa menar José Van Dijck i Mediated Memories In the Digital 
Age (2007). I linje med detta kan man säga att den fotografiska akten, som ibland sker ihop med 
kompisar, och uppladdning av bilder och hanteringen av kommentarer också ingår i bilden. Det 
är det inte bara det som finns så att säga bakom bilden (personerna, platsen) och det som sker 
under fotograferingsakten (situationen, känslan) som ingår i bilden. Även tanken på det som sker 
efter när bilden är online och mellan bilder (kommentarer, bilder byts ut etc.) online blir en del av 
motivet och bildens kommunikativa och sociala värde.

Att tala om egobilder inom ramen för fokusgruppintervjuerna var inte helt enkelt. Särskilt inte 
när frågorna kom att handla om hur det går till när egobilderna tas: I de intervjuer som öppnade 
sig lite mer kom det fram att egobilder är något man helst tar på egen hand.

A: Jag brukar sitta på mitt rum för det är lite awkward om min familj eller min storebror typ står 
utanför och vill komma in på toaletten och så står jag typ där och fotar han hör ingen som typ 
spolar eller nånting så han bara va’ gjorde du därinne?

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

När man är på egen hand, utan andra ögon närvarande, annat än möjligen någon förtrogen, kan 
det vara läge att ta seriösa bilder. Alltså bilder där ”man är sig själv”. Då handlar det om att göra en 
bild där man ser ”naturlig” och ”äkta” ut, men om bilden tas i exempelvis skolmiljö med folk i när-
heten, och man har ont om tid definieras bilden som en oseriös bild. Det betyder att man flamsar, 
gör sig till, gör grimaser eller driver med vissa av genrens bildkonventioner, så kallade drivbilder. 
Det handlar också om att lämna kommentarer till bilden och markera att detta inte är en seriös 
bild, utan bara en pose, ett infall.

A: för folk brukar bara typ skratta när man sitter och tar så det är mer på kompisar jag tar i  
skolan [så] om man ska ta bild på sig själv då är man oseriös i skolan.
S: Oseriösa bilder med kompisar som man aldrig kommer lägga ut nånstans.
A: Ja precis eller om man lägger ut typ haha såna.
N: Och skriver typ haha såhär driv och sånt.
S: Att man driver.
I: Vad gör man då?
N: Konstiga miner.
A: Oseriösa bilder och hemma är det mer sånt som man kanske har som profilbild och såna saker.
I: Tar man dem hemma?
A: Ja oftast.
N: Eller ute.
A: Ute om man inte ser nåra omkring. 
[allmänt skratt].
I: Ska man vara själv när man tar en seriös bild?
S: En kompis kan hjälpa en.
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A: Fast man tar oftast själv.
I: Hur ofta tar man seriösa bilder?
S: Typ aldrig.
A: För ofta.
N: Två gånger i veckan typ sånt där sen är det mer ta bilder och så raderar jag dom på en gång.
A: Jag tar ganska ofta men jag raderar typ alla för att jag inte vill att nån ska ta min mobil och 
kolla på dom.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

En annan del av bildernas kommunikativa värden och umgänget kring bilderna är att skicka dem 
till sina vänner. S som är mycket intresserad av fotografering berättade att hon tycker att mobil-
kameran är bra för att det går snabbt och lätt att spontant dokumentera sådant som hon gör eller 
är med om. Hon berättade också att tanken samtidigt finns där att det kan bli aktuellt att skicka 
bilden eller att lägga upp den på den egna bloggen eller i ett album på Instagram. Man kan alltså 
säga att, i princip redan när bilden tas integreras den i ett potentiellt socialt förlopp. Bilden kan bli 
inledningen på en dialog där även sms eller telefonsamtal och också fler bilder kan ingå.

S berättar om när hon köpte en tröja och tröjan och själva inköpet genom fotograferingen blev 
en del av hur hon samtidigt umgicks med en kompis och hade en annan i åtanke i en utvidgad 
telenärvaro. 

S: Jag var på Hollister i stan med en kompis i höstas och jag bara tog en bild på den när den 
hängde på en galge en tröja har jag köpt nu och den är köpt i den här affären och den kostade 
så här mycket typ. 

[I.3. f 13 år Nacka]

Det snapshot som S tog i butiken bekräftade samvaron ihop med kompisen A under shoppingrun-
dan och i provrummet. Samtidigt blev fotograferingen också ett föregripande av kommunikatio-
nen med kompis B. På väg hem från besöket i staden ringde S till B: 

S: Då vill hon liksom se hur tröjan ser ut som jag köpt och då lägger jag upp en bild på den för 
att hon ska kunna se den liksom. 

[I.3. f 13 år Nacka]

Om bilden dessutom kommer upp på S egen blogg eller om hon lägger in den på Instagram kan en 
större krets kommentera och reagera på den. Då gäller det också att positionera sig och föregripa 
eventuella reaktioner genom den text man själv kan lägga till bilden. 

S: Då brukar man oftast skriva om den är fin eller om man inte tycker det så brukar man oftast 
inte kommentera. Man brukar liksom inte skriva vad ful den är. 

[I.3. f 13 år Nacka]
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7.6 Slutsatser
Statistiken visar att det är betydligt vanligare att tjejer tar bilder, laddar upp bilder, kommenterar 
och skickar vidare bilder och att de rent allmänt är mer aktiva på bildsajter. Detta mönster bekräf-
tades också i vår undersökning. Det var långt fler tjejer, framförallt bland dem som gick i årskurs 
7, som tog bilder mer eller mindre ofta, och resonerade initierat kring olika bildgenrer. Utifrån 
intervjuerna och efter genomgång av ett stort antal bilder som (mest) tjejer och (en del) killar i 
åldern 10−14 år har laddat upp på bildförmedlande sajter som Instagram och Day Views (tidigare 
Bilddagboken) kan följande sägas då det gäller tjejer och killars bild- och fotograferingsvanor med 
mobilkameran.

 ✸ Äldre barn laddar upp bilder mer frekvent och i större antal än yngre barn
 ✸ Det är vanligare att äldre barn lägger upp bilder på sig själva (egobilder)
 ✸ Tjejer fotograferar och laddar upp bilder oftare
 ✸ Tjejer laddar upp fler bilder
 ✸ Det är vanligare att tjejer laddar upp bilder på sig själva
 ✸ Egobilderna som killar respektive tjejer lägger upp är påtagligt olika
 ✸  Killar framhåller att deras bilder ska vara konkreta och inte insmickrande, idealet är att inte 

lägga upp några bilder alls
 ✸  Tjejer talar om att de vill se söta och naturliga ut på sina bilder och är intresserade av att 

lägga upp intressanta bilder
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8

Självbilder

Detta kapitel tar upp hur genus och ålder i samspel konstrueras och hanteras inom ramen för 
bildkommunikation i sociala medier. Till stor del handlar kapitlet om egobilder som laddas upp 
och kommenteras och som är en påtaglig del av kommunikationen inom sociala medier som 
Instagram, Facebook, Tumblr och Kik. Mycket av detta sker i relation till en i grunden hete-
ronormativ, utseendefixerad och starkt värderande ordning där det finns påtagliga skillnader i 
vilka estetiska och moraliska bildkoder som gäller för tjejer respektive killar. Att ta bilder och att 
ladda upp och kommentera dem är en form av medielek som möjliggör pågående reflektioner 
kring det egna jaget genom kommunikation och interaktion med jämnåriga, online och offline. 
Detta sker inom ramen för vardagliga och vaneartade mönster och en kommunikationskultur 
där bilder kopplas samman med vänskap och tillit men också med maktspel och mobbning. 

8.1 Bilder från en ny barndom
Ett moment i fokusgruppintervjuerna och i våra workshoppar var resonemang kring den bild-
genre som våra informanter refererar till som egobilder. Dessa bilder kallas också ego-pics (den 
engelska term som används är selfies). De egobilder som tas upp i detta kapitel är gjorda av barn, 
för andra barn, och är främst avsedda att diskuteras barn emellan. Det gör att det finns skäl att 
betrakta dessa egobilder som ett uttryck för barns kultur (se kap. 3.7). Hur gränser mellan barn, 
ungdom och även vuxenliv ska dras i detta sammanhang är inte givet. Snarare är denna fråga en 
del av vad som undersöks genom produktionen och cirkulationen av egobilder. Med hjälp av ned-
anstående begreppsuppställning som är hämtad från Sparrman (2006:23) och baseras på Prout 
(2005:10) kan man peka på några sådana förskjutningar i relationer mellan barn och vuxna och då 
inte minst i fråga om hur vuxna betraktar och värderar barn.

 Barndom Vuxenhet
 privat Offentlig
 Natur Kultur
 Irrationell Rationell
 Beroende Oberoende
 Inkompetent Kompetent
 Lek arbete
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Egobilderna kan ses som en kulturindikator på det skifte som har skett i de strukturella relatio-
nerna mellan barn och vuxna (jfr kap. 3.7). Det handlar om vem som har makten att avbilda och 
definiera. 

De egobilder som diskuteras här är tagna av skolbarn och de avbildar och värderas av skolbarn. 
För att fånga den förändring som har skett i fråga om visuell kultur och i synen på barn och barn-
dom kan det vara intressant att sätta egobilderna i relation till en annan och äldre bildgenre som 
har skolbarn i fokus, nämligen skolfotografiet. Skolfotografier är dokumentationer av en grupp, 
som inte är skapad utifrån elevernas egna val. Skolfotografier är en genre som bygger på ett vuxet 
och professionellt utifrånperspektiv. Kameraögat skapar i detta fall normalisering (skolfoton och 
skolbarn ska likna varandra). Mot detta kan man ställa egobilder, som är egeninitierade och ofta 
lekfulla självframställningar. Barnet är fotografen, och det är barnets egen blick som i flera avseen-
den är det centrala: det är jag som fotograferar, det är jag som tittar in i kameran, och det är mina 
ögon du möter. 

I egobilder prövas det egna utseendet och uttrycket i förhållande till egna och andras blickar. 
Även om bilderna ofta tas i privata sammanhang bygger hela genren på dess plats i ett offentligt 
kretslopp – online. Genus och ålder är två centrala parametrar i egobilder. Inte bara därför att an-
siktet och ibland kroppen är i bild utan också genom de visuella koder som både kan uttryckas ge-
nom blickar, gester, mimik och genom texter eller visuella filter som inverkar på bildens betydelse. 

Sammantaget gör egobilder det svårt att upprätthålla föreställningar om ”det naturliga barnet” 
(jfr kap. 3.7) då de visuella koderna (poser, blicken, sminkning, attityd, sättet att ta bilden) på ett 
så påtagligt är konstruktioner. Egobilderna visar hur barnet själv kan göra genus och ålder genom 
sin egen självbild. Ofta tas egobilder under lekfulla former (jfr kap. 7.5), men frågor om urval 
(vilken bild) och var den ska laddas upp, gör att bilderna inte bara kopplas till det som rör este-
tisk uttrycksfullhet och medielekar utan också till strategiska överväganden kring vad bilden ska 
åstadkomma online. 

Det ska påpekas att egobilder inte alls är ett rent ungdomsfenomen. Inom den anglosaxiska 
världen har det under de senaste åren talats alltmer om ”The Selfie Craze”. Begreppet syftar på 
att egobilder numera är något som ”hör till” i alla möjliga sociala situationer. På Tumblr finns en 
bildblogg som heter ”Selfies at funerals” och onlinerubriker som “How selfies became a global phe-
nomenon” (Mail Guardian 14.7 2013) och ”Pope Francis joins the selfie craze” (Mail Guardian 31.8 
2013) berättar också något om spridningen och normaliseringen av egobilder. En brittisk gallup-
undersökning pekar på selfies som ett verkligt massfenomen: ”Half of the UK Has Joined the Selfie 
Craze Creating Over 35 Million Selfies a Month” (PR Newswire 13.8 2013). Denna undersök-
ning gjordes bland personer över 18 år och visade att inom denna del av befolkningen hade nära 
hälften tagit selfies. Enligt den brittiska undersökningen var de främsta skälen till att ta selfies att 
komma ihåg ett speciellt eller särskilt roligt tillfälle; att dokumentera en snygg klädsel, sminkning 
eller frisyr eller att stärka självkänslan. Närmare hälften använde bildfilter för att justera hudfärg, 
ögonfärg, ögonstorlek, läppar eller kroppsfigur. Selfies tas oftast i sovrummet eller på krogen och 
det vanligaste stället att ladda upp dem på är Facebook (där det är lätt att begränsa vilka som får se 
bilderna). De mönster som dessa undersökningar påvisar är, som det kommer att framgå, inte helt 
olika vad som visade sig i föreliggande studie.

Det finns också starka kopplingar mellan kändiskultur och ”the Selfie Craze” och många av de 
kändisar som återkommande kom upp i intervjuerna (Amir Ashoor, Justin Bieber, Neymar, Nicki 
Minaj, Rhianna, One Direction) twittrar, bloggar och tar selfies.
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8.2 Intryckshantering
Danah Boyd (2008) ser egobilder som en form av intryckshantering (impression management). 
Detta innebär att det finns en medvetenhet om de egna uttrycken och agerandet i förhållande till 
andra aktörer i nätverket och visavi outtalade men högst verksamma sociala regler online/offline. 

Intryckshanteringen omfattar enligt Boyd tre sammankopplade delar av jaget. För det första 
det jag uppfattar vara mitt verkliga jag; För det andra hur jag tror att andra ser mig; För det tredje 
hur jag önskar att jag var (i mina eller andras ögon). Den svenska genusforskaren Jenny Sundén 
(2002) har studerat rollspel och menar att identiteter görs och omformas genom självrepresenta-
tioner, med andras reaktioner som en form av spegel i en pågående identitetsprocess. Detta gör att 
Sundén menar att identiteten online ”skrivs fram” (writing yourself into being).

I förhållande till dessa teorier kan bloggar och nätdagböcker framstå som särskilt tydliga exem-
pel på hur identiteten skrivs fram (jfr Sjöberg 2013). Men även egobilder har dessa kvaliteter. Man 
kan se dem som ett slags ”work in progress” och ett uttryck för ”learning by doing” (vad får jag för 
reaktioner om jag ser ut så här?). 

Den estniska medieforskaren och sociologen Andra Siibak har gjort flera studier kring egobil-
der som en form för självpresentation, berättande om sitt liv, sin sexualitet, och sociala relationer 
(Siibak 2009, 2010, 2013). Siibak hävdar följande då det gäller egobilder:

 ✸ De får gärna påminna om professionella bilder
 ✸ Man väljer bilder där man själv tycker att man ser snygg ut
 ✸ Man väljer bilder som man tror att andra tycker är snygga
 ✸ Man väljer bilder där man tycker att man ser snyggare ut än vanligt
 ✸ Bilderna ska förstärka eller förgylla de texter man lägger upp
 ✸ De ska förmedla intrycket att jag har ett roligt och intressant liv
 ✸ Bilderna ska vara i linje med hur andras bilder ser ut
 ✸ Man väljer bilder som betyder något för en själv

Mot denna bakgrund av tidigare studier och materialet i denna studie kan man hävda att egobilder 
fyller åtminstone följande, inbördes relaterade uttrycksfunktioner:

 ✸ De är expressiva uttryck (det här är jag, så här mår jag, så här ser jag ut etc.)
 ✸  De är strategiska uttryck (jag lägger ut den här bilden för att uppnå vissa effekter, social  

status, ”likes” etc.)
 ✸  De är reflexiva uttryck (genom att lägga ut den här bilden kan jag undersöka mina egna 

reaktioner och identitetsformationer)
 ✸  De är kommunikativa uttryck (jag lägger ut den här bilden för att kunna delta i en fortsatt 

nätverkskommunikation)

8.3 Genrekoder
Med egobilder avses här sådana självporträtt som enkelt kan tas med hjälp av den egna telefon-
kameran, en webbkamera eller en lätthanterlig digital kamera. Som kulturell form är egobilden i 
denna tappning förbunden med en teknologi som gör det möjligt att ta många bilder som man 
omedelbart kan inspektera och värdera (till skillnad från väntan på framkallning av analoga bil-
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der). ”Självfotograferandet” har funnits länge men har ökat exponentiellt i och med små digitala 
kameror, mobilkameror och sociala medier. 

Egobilder, liksom bloggar och tweets, är en form av själpubliceringsgenrer (Lüders m.fl. 2010). 
Egobilder kan också ses som en del av en amatörbaserad gör-det-själv-kultur och som uttryck 
för vardaglig kreativitet (Gauntlett 2011). Detta skiljer självpubliceringsgenrer från massmediala 
genrer där det är en storskalig medieindustri som hanterar genrekonventioner i förhållande till en 
spridd och anonym publik. Egobilder och bloggar skapas utifrån andra förväntningshorisonter 
och den publik man föreställer sig inskränker sig ofta till ”mina vänner”. Det gör att känslan av att 
skapa, dela och delta också blir en del av genren. Egobilden är inte ren avbildning, den är också 
del av en kreativ process (vad händer om jag håller kameran såhär?) och del av en kommunikativ 
process (vilka reaktioner får jag om jag ser ut såhär?). 

Som genre betraktat är egobilder ett relativt enkelt och vardagsnära kulturellt uttryck. Man kan se 
dessa bilder som ett slags snapshots från samtiden och som exempel på en ny vardagsnära fotografisk 
genre men genren bör inte uppfattas som ”dokumentär”. Det handlar om visuella konstruktioner och 
om en form av intryckshantering (impression management) och skapande av ett slags varumärke 
(self-branding) kring sitt uppbundna jag inom den nätverksoffentlighet vari bilderna cirkulerar. 

Redan i fotograferingsögonblicket finns det i bildens konstruktion en inbyggd medvetenhet 
om att bilden kan komma att cirkulera online (om man laddar upp den) och att den kommer att 
ses och bedömas av (många) andra. Man kan säga att egobilder är ”mer än en bild”. Egobilden är 
inte bara ett självporträtt och ett personligt avtryck. Den är också en kommunikationshandling 
vars visuella kod synliggör det som sker när bilden tas (var, hur) och säger något om hur bilden är 
tänkt att cirkulera och kommenteras. Man kan med ett begrepp lånat från Anna Sparrmans bok 
Barns visuella kulturer (2006) se egobilder som en ”visuell händelse” som omfattar allt från när 
kameramobilen höjs till hur bilderna blir betraktade och värderade i enlighet med de normer och 
värderingar som gäller online/offline.

Egobilderna är vardagsnära och personliga och samtidigt pekar de in i de professionella och 
industriella mediesystemens standardiserade upprepningar av populärkulturella bildformler. Det 
gör att många egobilder kan beskrivas enligt följande formel: I bilderna framstår Han som aktiv, 
oberörd, på väg, utomhus och sig själv nog. Medan Hon mer är utseende och kropp för betraktaren 
att värdera (Hirdman 2012).

Det finns tre grundläggande tekniker för att göra egobilder; a) sträck ut armen och knäpp av 
b) använd speglar som finns i rummet c) använd speglingsfunktioner i kameran (Boyd 2008 och 
Lüders m.fl. 2010). Till viss del kan dessa tekniker förstås i ljuset av det konstnärliga självporträt-
tet, från renässansmåleri via fotografiet och in i det moderna självporträttet. Det är ansiktet och 
därmed ögonen, munnen och mimiken i det fotografiska ögonblicket som står i fokus. Detta gör 
frågor om skönhet, blickar, betraktande och värdering av utseenden och personliga uttryck centra-
la, men även bildvinklar, miljö, ting och sättet genom vilket självporträttet är en del av egobildens 
”budskap” (jfr Crenzien m.fl. 2012). 

Våra intervjuer visade att egobilder är något som alla känner till och som de flesta säger sig ha 
tagit. Vissa egobilder används som profilbild, medan andra lagras i kameran, läggs i album, eller 
skickas till kompisar. Det visade sig också att våra informanter lätt kunde identifiera egobilder som 
genre, att de flesta hade något att säga om dem i förhållande till genus och ålder, och att det finns 
en rad undergener under paraplybegreppet egobilder. 

Det framkom att egobilder helst tas i avskildhet, men att kompisar också kan vara involverade, 
antingen genom att vara med i bild eller genom att man tar porträttfoton av varandra. Däremot 
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tycks det sällan eller aldrig vara några vuxna med när bilderna tas. Det finns inga generella svar på 
varför och när egobilder tas. Produktionen och cirkulationen av dessa bilder ingår i och styrs av 
vardagslivet. Vi fick också veta att den fotografiska akten och hanteringen av och samtalen kring 
egobilderna och andra bilder så att säga är halva nöjet. 

I: Du sa egopics heter det så?
G: Det är när man tar på sig själv.
I: Hur är det för er som är här brukar ni ta?
E: Jag lägger inte upp nåra på mig själv om jag inte är nöjd med dom. Ibland händer det att jag 
tar på mig själv men jag lägger inte upp dom ja jag kan lägga upp en jättebra bild på en blomma 
det har jag gjort det är inget som är nödvändigt men jag blev väldigt nöjd med just den bilden.
G: Jag tycker ibland om att ta men jag vill inte att det ska vara såhär när man putar jag tycker 
det är roligt att ta när man tycker att nån har cool frisyr eller liksom jag brukar ta på mig själv när 
jag tycker att nu är det nånting som sticker ut inte bara för att ta och det värsta jag vet är när 
folk tar och skriver gud vad ful jag är.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

Vi fick lära oss att egobilder omfattar flera subgenrer och att det är skillnad på seriösa bilder, all-
varliga bilder, drivbilder, skojbilder, smygbilder, pinsamma bilder och Gud-vad-ful-jag-är-bilder. Se-
riösa bilder ligger nära naturliga bilder. En naturlig bild är att man till synes inte gör sig till. 

V: Det är typ när man bara står och ler eller nånting sånt det är för tjejer killar är annat. 
N: Dom är seriösa när dom gör ingenting vi är seriösa när vi ler och nånting.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan].

Begreppet ”sned bild” kom upp bland tjejer tio och tretton år i Huddingeskolan och Botkyrkasko-
lan medan termen ”seriös bild” mer hörde hemma bland tjejer tio och tretton år i Södermalms-
skolan och Spångaskolan. Tre tjejer i sjuan i Södermalmsskolan lärde oss att i en seriös bild får det 
inte vara för mycket poserande eller smink och inga tillgjorda miner eller tramsiga upptåg. 

F: Seriösa bilder då är det att man försöker se hyfsat bra ut och oseriösa bryr man sig inte lika 
mycket du ska inte vara rolig men den ska inte vara seriös helt enkelt om man är på ett konstigt 
humör då kanske man lägger upp en konstig bild och kanske skriver vad håller vi på me vi är 
bara konstiga typ. 

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

En oseriös bild fångar personen ”off guard” eller så tar man en bild när man räcker ut tungan ihop 
med en kompis. En bild där man gör grimaser och spexar kan både klassificeras som en ”rolig bild” 
och som en ”ful bild”. Vilket det blir beror på vad man har tänkt med bilden när man tog den och 
laddade upp den och vad som sedan händer med bilden.

För tjejerna i årskurs 7 i Spångaskolan var ”seriösa bilder” helt enkelt de bilder som inte är ”ose-
riösa”. Oseriösa bilder ligger enligt tjejerna i denna klass närmare ”drivbilder”. Seriösa bilder bör 
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helst tas i avskildhet. Finns det mycket folk runt omkring blir det lätt så att en egobild snarare blir 
något som roar i stunden. Man tar bilder och visar dem direkt för kompisarna. Deras reaktioner 
kan avgöra om man behåller bilden eller ej. Om man befarar att bilden inte blir bra, eller om risken 
finns att man skrattar eller tappar masken så är det lika bra att ta en ”ful bild” direkt. Ett sätt att 
göra en ful bild är att fåna sig på något sätt eller grimasera. Detta markerar att det är fråga om en 
”drivbild” eller en ”oseriös bild”. 

I våra intervjuer ställde vi inga specifika frågor kring motiven bakom att man tar egobilder (jfr 
kap. 7.5). Förmodligen skulle sådana frågor upplevas som alltför personliga inom ramen för en 
fokusgrupp med klasskamrater. Vi frågade heller inte närmare om användningen av bildfilter etc. 
Det vi ändå fick veta om bildideal och bildbehandling handlade mycket om hur man gör för att se 
äkta och naturlig ut och hur killar gör för att se ”coola” ut (se kap. 8.7) och tjejer gör för att se ”söta” 
och ”fina” ut men också ”sexiga” (se kap. 8.6). Det visade sig att ”naturlig” inte är en fråga om ren 
dokumentation utan att också det är en estetisk och visuell kod. När man ska ”göra naturlig” så är 
det i högsta grad beroende på hur bilden är tagen och justerad med olika filter i efterhand. Vilken 
betydelse en bild i slutänden får har mer att göra med var den cirkuleras och hur den används och 
blir avläst. 

Under intervjuerna och i våra workshoppar fick vi se en hel del egobilder som våra informanter 
självmant visade oss. I några fall var det just bilder som beskrevs som ”naturliga” eller ”äkta”. Vi såg 
då att bildfilter som tar bort det som kan upplevas som missprydande (hudblemmor, finnar etc.) 
eller som kan bidra till att förstärka något man vill framträda genom (ljusare hud, större ögon etc.) 
ofta används. 

En annan visuell kodning som återkom i flera av intervjuerna (med tjejer) var att bilder ska vara 
sneda. Sneda bilder är naturliga medan exempelvis smink är ”onaturligt”, Åtminstone enligt denna 
intervju med tre tjejer i årskurs sju i Botkyrkaskolan:

R: Jag kan inte stå rak jag måste va’ sne [skratt]. 
C: Det blir finare. 
R: Ah annars det blir sådär kant som Hitler [skratt] han hade alltid bilder när han var jättestel. 
R: Ja om man har sne då det blir annan vinkel. 
A: Jag sminkar aldrig mig. 
I: Men jag vet att vissa brukar …[sminka sig]. 
A: Dom visar sig bra bara för bildens skull. 
C: Dom vill ha likes. 
A: Dom vill ha uppmärksamhet dom vill att killar ska alltså dom kanske skickar bilder till killarna 
när dom är sminkade sen dom ser i verkligheten sen killarna vill inte ha dem ey det här är inte du.

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Det finns två grundläggande sätt för att få bilden att se ”sne” ut. Antingen håller man kameran snett 
eller så använder man någon typ av programvara för att manipulera bilden.

Z: Ah ja jag brukar göra det för då blir det så snyggt asså jag brukar typ såhär foto rakt och sen i 
det där programmet då brukar jag göra bilden sne.

[F.15. 3 f åk 7 Huddingeskolan]
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8.4 Åldersskillnad
Många av tioåringarna har inte haft sin mobil (-kamera) så länge. De har kanske heller inte ännu 
internet i mobilen och de kanske inte får eller vill ha Facebook och Instagram. Det gör att mo-
bilkameran blir mindre förknippad med egobilder och mer med att dokumentera och upptäcka 
omvärlden. Det är också något som de äldre barnen kan se när de stöter på småsyskon och yngre 
eftersom tretton- och tioåringarna delvis rör sig på samma plattformar.

I: Men vad gör dom som är tio år på nätet ser man dom på nätet? 
F: Ja det gör man men då är det ofta såhär många tioåringar tar såhär oklara bilder ingen skärpa 
alltså att det inte är något fokus och så skriver dom helt opersonliga texter dom kan ta en bild på 
det här och så är det ingen skärpa och så kan dom skriva typ läsk. 
M: Jag kan ta ett exempel min lillebror han går i femman och han lägger upp jättetråkiga bilder 
och skriver typ såhär kul under. 
I: Vad kan en tråkig bild vara då? 
M: Hans ansikte och så skriver han hemma.

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

Egobildsgenren är något man måste lära sig, genom att titta på andra och genom att lära av varan-
dra. Den är också en starkt genuskodad genre med strikta regler för hur killar och tjejer ska se ut. 
Känslan av att man förhåller sig till det som sker online och de regler som gäller där är stark hos 
dem som är tretton. För dem som är tio år är Facebook och Instagram fortfarande nya territorier. 
Många vill ha konton för att pröva sig fram vilken sorts bilder som kan få likes och verkar vara okej 
att lägga upp. Man kan också lägga förklarande texter till sina bilder. För killarna får det gärna vara 
en sakligt konstaterade text som i ord helt enkelt anger vad som syns i bild.

T: Det är en kille som går i klassen bredvid [bilder] han bara [skriver] nybastad.
R: Och en kille i femman här la ut en bild på ett berg som liknar en hund.
J: Det finns också ett berg som liknar en sjöjungfru har du sett den?

[F.8. 4 p åk 4 Spångaskolan]

De bilder som kommer ut på nätet föreställer många gånger relativt vardagliga saker, situationer 
miljöer, mat, något man gör.

O: Om jag typ ska sova då kan man typ ta bild och säga gonatt nu ska jag sova så att man vet 
att folk kan veta vad det är som händer. 
A: Nån kan ta en bild på vad dom har gjort till exempel åker till Gröna Lund och tar bilder det 
räcker.

[F.25. 4 p åk 4 Botkyrkaskolan]

Av allt att döma är egobilder viktigare när man är tretton år än när man är tio år. Men redan bland 
tioåringarna finns det de som lärt sig en del av de bildkoder som gäller på nätet. 
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J: Jag har nånting med femhundra bilder i min mobil.
I: Jaha så du tar bilder nästan varje dag då låter det som?
S: Ja jag tar bild om det är nåt billigt typ om ballerinakex då tar jag bild såhär på den och lägger 
ut på Instagram.
I: Tar du bilder på dig själv också du pratade om att ha solglasögon på sig och så.
J: Ja jag fixar mitt hår solglasögon sen har jag fina kläder på mig och så tar jag en bild.
I: Vill du se fin ut?
N: Typ inte fixa mig eller nånting … för jag tar bara bilder när vi är på fester så är jag fixad.

[F.13. 4 f åk 4 Huddingeskolan]

Det var också från de yngre informanterna vi lärde oss skillnaden mellan att ta egobilder med 
”framkamera” och ”bakkamera”. 

S: När man fotar då finns det ju en kamera där bak som man kan fotografera såhär [visar] så 
finns det ju en kamera där fram då finns en knapp längst upp man kan klicka på och då liksom 
vänds den så att den där kameran längst fram liksom fotar istället och då kan man ta på sig själv 
då kan man hålla här fortfarande så då behöver man inte vända [mobilen].

[I.7. 3 f 10 år Södermalmsskolan]

Många tioåringar har prövat på att ta egobilder, men det är inte samma sak som att man vill eller 
får lägga ut dem. 

S: Jag får inte ta bilder på mig själv [för föräldrarna] så jag gör inte det. 

[F.10. 3 p åk 4 Spångaskolan]

De flesta som går i fyran måste lämna ifrån sig mobilen när de kommer till skolan och det begrän-
sar möjligheterna att ta (ego)bilder där. Hemma kan kameran användas för att busa med andra i 
familjen. Så här berättar en flicka i årskurs 4 i Huddingeskolan.

Z: Jag var arg på min mamma för jag såhär duschade och sen efteråt när jag duschade min 
mamma hon brukar alltid ha en jag vet inte sådär handduk …
I: … morgonrock?
Z: Ah just de och sen hon gör sådär med min rygg och till sist jag tar mobilen och tar foto på 
henne och hon typ har på sig en sån där linne och jag vill lägga den på Instagram fast sen sa jag 
nej för min mamma har sjal.
I: Hon hade inte den på sig då?
Z: Hemma har vi inte det. 

[F.15. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

Självpublicering kan verka riskabelt (jfr kap. 6.9). Det är inte säkert att föräldrarna tillåter det, men 
det kan också vara barnen själva som inte vill. R är tio år och bor på Södermalm och hon känner 
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att hon nog inte vill vara online med bilder. I varje fall inte än så länge. 

R: Jag tror det är typ såhär trettonårsgräns och sånt så jag får inte ha det även om jag skulle vilja 
men om jag har förstått det rätt kan man ju typ såhär lägga ut bilder och så får andra kommen-
tera och jag vet inte om jag skulle vilja att andra ska lägga ut bilder och att alla kan kommentera 
hur dom ville för det har ju kommit såhär nätmobbing när flera såhär kända artister har fått  
jättetaskiga kommentarer. 

[I.4. f 10 år Södermalmsskolan]

Två tjejer i årskurs 4 i Botkyrka hade liknande tankar. 

H: Jag har ingen Instagram Facebook eller nåt men i alla fall tycker jag det är lite dumt för jag 
har hört många nåra typ en tjej hon tog självmord för att en man hotade alltså jag vet inte såhär 
la bilder på henne jag kommer inte ihåg så mycket så hon kasta sig mot tåget eller nåt. 
V: Jag har hört jättemånga nyheter om det här fast inte ifrån Sverige mesta av dom är från 
Amerika [här] har jag sett och många blir mobbade genom Facebook.

[F.24. 3 f åk 4 Botkyrkaskolan]

Det är inte bara det man hör talas om utan också sådant man möter online som kan kännas förbju-
det eller som att det bryter mot någon slags normer som man känner att man bör omfatta.

I: Vad för typ av bilder tycker ni om att titta på såhär på Instagram eller på Facebook? 
V: Jag gillar att kolla på modebilder och bilder som folk brukar lägga ut såhär på när dom har 
fina bilder på sig själva eller bara såhär selfies när dom tar bilder men jag brukar inte kolla på 
selfies så mycket och jag gillar när dom tar bilder över en stad eller nåt. 
S: Jag gillar att kolla på bilder dom har gjort såhär nånting med mode som såhär eller nån av 
min släkting har gått nånstans kul och tagit bild på det eller typ nån maträtt. 
H: Ah jag med. 
S: Eller typ såhär om nån har bakat typ nåt jättegott eller om nån har gjort nagellack på nån eller 
söta djur.  
H: Ah söta djur älskar hon. 
I: Vilken typ av bilder vill ni inte se på Facebook eller Instagram? 
H: Får jag säga typ såhär äckliga grejer och sånt vissa dom lägger såhär väldigt väldigt äckliga 
grejer och jag hatar att kolla på såna bilder. 
I: Snuskiga bilder? 
H: Ah snuskiga precis och så jag gillar inte att kolla på såna bilder. 
V: Det är mest tjejer. 
I: Varför tror ni att det är så då varför tror ni tjejer lägger upp såna bilder? 
H: Dom ska se såhär snygga ut så att killar gillar dom. 
S: Dom är psykiskt sjuka.

[F.24. 4 f åk 4 Botkyrkaskolan]
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Bland de tioåringar vi träffade fanns det flera som tydligt sa att det där med bilder och nätet inte 
var så viktigt. Oftast är det roligare att leka med kompisar och emellanåt glömmer man mobilen 
hemma (jfr kap. 6.3).

Andra tioåringar var redan mycket aktiva med sin telefon och insatta i olika bildkoder som 
gäller online. En av dem var E i Huddingeskolan som med gester och i raketfart i fragment under-
visade intervjuaren om hur olika bildkategorier hänger ihop med killighet och tjejighet medan de 
andra två i gruppen satt tysta, rätt imponerade av allt som E kände till.

I: Sillyface?
E: Asså varje onsdag jag brukar använda min kompis mobil för jag och min bästis vi gör alltid så 
hära [visar rolig grimas och ljudar till] mmh öh mmh öh.
I: Aha.
Z: Vet du de här? [visar grimas].
I: Ni gör olika miner sträcker ut tungan!?
E: Ah alla gillar det för det är väldigt roligt. 
I: Okej och det här med de här minerna man kan pluta med munnen eller hålla?
E: Jaså det där asså. 
I: Med fingrarna såhär eller?
E: Du får inte se det här [visar en egobild i sin kameramobil] det kallas för bitchblickar.
I: Bitchblickar?
[Skratt]
I: Aha och den där blicken B-blicken då hur gör man den? 
E: Man gör såhära ögonen [visar]. 
I: Man ska liksom kisa?
E: Asså några kallar det för kattig bild så man är snygg när man gör det.
I: Kattig!?
E: Kattig såhär att man är katt.
E: Och alla killar och några fans [visar] brukar göra såhär ibland gör de så [visar] asså några bru-
kar ta bilder av sin mage asså sixpack det är så nästan alla killar gör det eller det hära [visar].
I: Vad är det peace tecken? 
E: Neymarstyle det är [visar igen].
I: Tumme och lillfinger?
E: Asså de e Neymar fotbollsspelaren han gör alltid såhära [visar]21

I: Aha det ser ut som att det betyder ring mig?
[skratt]
E: Nej asså jo det betydde ring mig förut men den här nya det är typ som att man är fan av 
Neymar.
Z: E Du är faktiskt proffs. 
E: I know. 

[F.15. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

21 Neymar är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar för FC Barcelona.
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En viktig del av utträdet ur barndomen sker numera på nätet och en viktig del av genustillägnelsen 
sker online. 

8.5 Genuskoder
Det är tydligt att grunden för tio- och trettonåringars självrepresentation i form av egobilder utgår 
från en visuell kultur där de visuella normerna återkommande bekräftar rådande genusordning. 
Man kan med ett begrepp hämtat från Yvonne Hirdmans bok Gösta och genusordningen: feminis-
tiska betraktelser från 2007 säga att de beteenden, kläder, bildvinklar, blickar, prylar som används 
för att ”göra kille” eller ”göra tjej” online och offline ingår i en genuskoreografi. 

Mycket av det Connell (2002) kallar genustillägnelse sker i skolmiljö, i homosociala grupper 
(Ambjörnsson 2004, Leon Rosales 2010) och i samspel med en ständigt närvarande mediekultur 
där en av grundpelarna är värderingar av utseende, prestationer, status och rikedom. Anja Hird-
man menar i Den ensamma fallosen: mediala bilder, pornografi och kön att genus är en grundlogik 
för visuell framställning (Hirdman 2012). I sin bok tar Hirdman bland annat upp snyggast.se, en 
sajt som var ett mycket populärt socialt forum bland ungdomar för några år sedan. Utifrån olika 
egobilder som lades upp där diskuterar Hirdman utvecklingen av en medial bedömningskultur 
online där barn och unga lär sig ta för givet att de ska bedöma och poängsätta varandras yttre (jfr 
Siibak 2008, 2010, 2013). Enligt Hirdman var mönstret i de tjejbilder som blev mest framröstade 
och fick högst poäng att tjejen i bild tittar ”med sidoblick mot betraktaren” och ”småler och håller 
huvudet lite nedböjt så att ansikte och byst har lika stor plats i bilden” (Hirdman 2012:115). Ibland 
håller personen som tagit självporträttet sin mobilkamera högt så att bysten ska blir mer framträ-
dande. Enligt Hirdman poserar och uttrycker Hon en ”önskan om att bli uppskattad”( Hirdman 
2012:115). Kameran tycks fungera både som en spegel för det egna jaget och som ett fönster ut mot 
betraktarens bedömande blick. I killbilderna hittade Hirdman ett annat mönster. Där var ansiktet 
mer än kroppen i fokus och Han är i bild ofta upptagen med något (som att sitta vid en dator-
skärm, sporta, eller spänna musklerna). Enligt Hirdman associerar inte de eventuellt förekom-
mande kropparna i killarnas bilder till sexuella signalsystem, inte på det sätt som tjejernas bilder 
så ofta gör. Snarare präglas killbilderna av ”självupptagen fundersamhet” (Hirdman 2012:118). Till 
många av bilderna hör bildtexter. Enligt Hirdman är tjejernas bildtexter ofta känslomättade och 
vänder sig direkt till betraktaren. Killarnas bildtexter är korta och sakliga beskrivningar av vem 
bilden föreställer, var den är tagen, vilken situation den är tagen i etc. 

Hirdmans iakttagelser stämde väl med karaktären på de bilder vi hade med oss till intervjuerna 
och med de bildnormer som kom upp i bildsamtalen. De visuella koderna och blicksystemet i den 
visuella kultur vi omges av och ofta uttrycker oss genom tycks sedan länge vara uppbyggt kring 
genusordningens två grundprinciper, isärhållandet av könen och det manligas överordning. Man 
kan även säga att egobildsgenren präglas av ”genusslentrian” (Ganetz 2012:220) eftersom de flesta 
av självporträtten baseras på bildstereotyper som är så djupt inristade i vår tids ”seenderegim” 
(Sparrman 2006:9) att vi knappt tänker på dem. 

De bildkoder och bedömningsgrunder som används kommer i hög grad från den dominerande 
och breda mediekulturen (Fagerström & Nilsson 2008). Till det underliggande genuskontraktet 
och de grundläggande genusmatriserna i detta hör att män i bild på olika sätt framställs, framstäl-
ler sig i enlighet med den hegemoniska maskulinitetens visuella regim. Den hegemoniska mas-
kuliniteten är som Connell (2002) påpekar inte enhetlig. Här finns allt från bilden av den aktive, 
utåtriktade mannen i rörelse, till den coole och oberörde mannen som i bildsammanhang ändå 
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signalerar handlingsberedskap. Kvinnan framställs istället som huvudsakligen som inbjudande 
och tillgänglig för betraktaren.

I Sverige har jämställdhet, genusmedvetande och kritiska diskussioner kring heteronormativitet 
blivit en del av det gemensamma samtalet. Vi lät tjejerna berätta vad de visste och tyckte om kil-
lars bilder och vice versa. Vi ställde frågor om varifrån ideal kommer. Vi ville lära oss om vad olika 
poser, miner och tecken i bild betydde för våra informanter. 

Härnäst följer två avsnitt om tjejbilder respektive killbilder. Vi har valt att kalla dem så för att 
betona att även de bilder som är var och ens subjektiva avtryck online (det här är jag) ingår i genrer 
som på olika sätt är sammanvävda med populärkulturella bildkoder för genus och ålder.

Fokusgruppintervjuerna gjordes med i stort sett könshomogena grupper. I dessa fick tjejerna 
berätta om sina egobilder (tjejbilder) och om vad de visste eller antog om killars egobilder (killbil-
der). I killgrupperna gällde de omvända.

Vi ville vi veta mer om hur genustillägnelse och medial bedömningskultur hänger ihop med 
egobilder och i dessa samtal kom följande frågor att få betydelse.

 ✸ Vad brukar och bör egobilder föreställa (ansikte, kropp, ögon etc.)?
 ✸ Hur brukar och bör bilden vara fotograferad (armlängd, spegel, bakkamera)?
 ✸ Hur brukar och bör man hålla kameratelefonen (vinkel)?
 ✸ Vad brukar och bör miljö, föremål, andra personer fylla för funktion?
 ✸ När och varför brukar och bör egobilder tas?

Våra fokusgrupper genomfördes i forskningssyfte. Men det sätt vi genomförde dem på kan i prin-
cip också användas, efter anpassningar, i ett skolsammanhang. Man kan ordna bildsamtal (se kap. 
9) där eleverna i mindre grupper får tala om (ego)bilder. De får i uppgift att beskriva bilden och att 
diskutera hur de tänker att bilden är gjord, varför den ser ut som den gör och vad den ska användas 
till. En fråga är också: brukar man själv ta sådana bilder och hur ser de i så fall ut? Eleverna kan 
också ha med sig egna egobilder, eller ta bilder på sig själva och på varandra på plats. Killar och 
tjejer ges i uppgift att jämföra ”sina bildkoder” och att jämföra dem med ett utbud av breda popu-
lärkulturella bilder, som de själva får plocka fram från internet (jfr kap. 10). 

8.6 Tjejbilder
Tjejbilder kallar vi här egobilder tagna av tjejer. Egobilder gör att man både framställer sig själv 
– och därmed genus och ålder – och gör sig tillgänglig för andras betraktande och för egna reflek-
tioner kring hur man ser ut och förväntas se ut som ”tjej”.

I: Bilder på sig själv då hur tar man den då?
V: Man tar ofta snygga bilder där man ser lite äldre ut.
R: Man lägger ut dom där man tycker att man ser bra ut.
V: Då har man ofta den som profilbild också.
R: Man lägger helst inte ut en ful bild på sig själv.
V: Nej.
R: Man blir inte alltid så bra på bild.
V: Man kan lägga till lite effekter också.
I: Photoshop eller?
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R: Jag gör min svartvit i Instagram till exempel så att det ser bättre ut.
V: Man kan lägga till effekter om man är jättevit i ansiktet så kan man lägga till så man får en 
brun effekt liksom.
I: Vad är det då se bra ut då?
R: Jag vet inte alla ser bra ut på olika sätt.
V: Jag skulle inte lägga ut en bild där jag var osminkad till exempel.
R: Det skulle inte jag heller göra tror jag i såna fall skulle jag skriva typ så här no makeup på bil-
den.
V: Jag tror inte jag gör det heller för då känns det som att man vill att folk ska tycka att man är 
snygg liksom. 
R: Jag har inte lagt ut så många bilder där jag är osminkad.
V: Jag går inte till skolan utan smink heller oftast men det kan hända att man glömmer.

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

Som tjej är det bra se snygg ut, men det värderas också högt att vara söt och fin. Det är också bra att 
se naturlig ut. Då får bilden gärna vara sned. Detta med sneda bilder återkom i flera intervjuer med 
tjejer eller då killar talade om tjejbilder. Däremot verkar inte sned bild ingå i den visuella koden för 
”kille”. Det var svårt att få klarhet i varför sneda bilder är finare, annat än att det ”ska” vara så. Med 
andra ord är det (en möjligen tillfällig) genrekonvention, som man själv använder, men distanserar 
sig ifrån när frågan kommer, genom att tala om det som något som andra tjejer gör.

I: Vad är grejen med de här sneda bilderna då?
N: Ingen aning.
A: Ingen aning.
N: Alla gör det så vill de också göra så.
S: Och så tar de ovanifrån så man ska se smal ut.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

S: Alla bilder är snea det är ju bara tråkigt med rakt.
E: Det är finare om man tar snett.
I: Varför är det finare? 
E: Jag vet inte jag bara tycker så.

[F.22. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

I tjejernas samtal om tjejbilder kom det alltså upp att det är eftersträvansvärt att se ”naturlig” ut. 
Utöver att bilden kan vara sned så ska man inte ha för mycket smink. Det är bra att se söt, fin och 
glad ut men tjejerna i Södermalmsskolan underströk också att det är viktigt att man har ett per-
sonligt yttre som inte bara följer genusnormerna. I Botkyrkaskolan lärde vi oss istället att man för 
att se fin ut bör sminka sig, vara uppklädd, och gärna ta sin bild vid ett speciellt tillfälle.

I: Hur ser den ut den bästa profilbilden eller den bästa bilden att lägga upp? 
B: Såhär en fin bild på dig till exempel när du är på fest …  
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M: … när man är såhär mer fixad.  
D: Nåt man själv är nöjd över.

[F.19. 5 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Killbilder och tjejbilder är kategorier som görs i relation till varandra. Därför frågade vi vad våra 
informanter visste och trodde om ”det andra könets” bilder. Det visade sig att beskrivningarna och 
distinktionerna konstruerades kring olikhet, isärhållande och i viss mån avståndstagande genom 
negativa omdömen.

I: Har ni lagt märke till några skillnader i hur killar och tjejer tar bilder av sig själva?
Alla: Ja.
I: Berätta.
N: Alltså killar dom har mest såhär antingen tar dom i kameran och inte ler nånting bara sitter 
helt seriöst såhär.
A: Vissa visar magrutorna fast vissa har inte ens det typ drar upp tröjan för att dom typ vill att 
tjejer ska gilla bilden och sånt och vissa ser bara helt oberörda ut typ så här helt ointresserade.
N: Det kan vara samma bild som dom har tagit framifrån bara bitter och seriös.
A: Men tjejer gör mer typ miner och så olika.
I: Dom där minerna är jag lite nyfiken på.
N: Vissa ler vissa gör duckface då dom håller på med fingrarna över ansiktet såhär [visar] lite olika.
A: Men jag tror tjejer använder mer den där fram den där kameran [visar] och gör så.
N: Killarna också …
A: Ja men då gör dom i spegeln.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

I: Har ni lagt märke till några skillnader i hur killar och tjejer tar bilder på sig själva?
T: I profil faktiskt tror jag det är mycket sånt i profil för tjejer som gäller och så ska dom fota 
sig framför när dom är i gallerian i profil när dom är med kompisarna i profil och ja mycket sånt 
överallt och sen tror jag det är så att vissa killar kan fota lite mer med andra saker med tjejer tror 
jag också det är ganska mycket djurinspirerat det är kaniner hundar katter och såna grejer eller 
när dom gosar med katter eller whatever.
K: Mm dom tar på sig ett par kläder på morgonen tar foto flera foton lägger ut och sen nästa 
morgon tar på sig ett nytt par kläder foto lägger ut.
T: Jag tror mycket det är att dom vill se nya saker kanske ett nytt örhänge då fotar dom sig 
själva i samma profil varje dag kanske lite hur outfiten är … maten tror jag många bryr sig om inte 
för att jag riktigt vet varför men det är mycket mat att fota och lägga upp.

[I.6. 2 p 13 år Huddinge]

Genomgående hade både killar och tjejer mycket att säga om varandras bilder men mest pratade 
både killarna och tjejerna om tjejbilder som uppfattades som ”för mycket”, antingen i det visuella 
uttrycket eller i anspråket på att bli sedd. Detta föranledde närmast automatiskt objektifierande 
kommentarer. 
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L: Göra någon pose.
A: Lite duckface där.
L: Och sminkad.
F: Det är några tjejposer som är väldigt vanliga eller populära bland tjejer dom typ vänder sig 
om fotar i spegeln så dom ska få med sitt ansikte och flasha sin röv dom ställer sig och fotar 
såhär bakom sin rygg typ [demonstrerar] och såhär vrider på huvudet.
I: För att rumpan ska synas?
F: Ja.
L: För att få mer likes.
F: För att få mer likes.
L: Sen är det väldigt sällan dom lägger upp bilder osminkade men om dom gör det så står det 
osminkade och massa kommentarer och så.
F: Jag har massa kompisar som har tjejer som har Instagram jag har en kompis hon lägger näs-
tan upp såhär två eller tre foton om dagen på Instagram och då blir det lite jobbigt för varje 
gång man skrollar ner så är det en ny bild på henne skrollar ner lite till en ny bild på henne och 
hon har lagt upp säkert 500 bilder minst.
L: Och det är oftast samma bilder som ser likadana ut samma poser och områden eller vad man 
ska säga.
F: Och det tjejer brukar göra mycket som jag har sett det är att lägga upp deppbilder dom tar 
nåt foto lägger till jättemycket effekter och sen skriver dom nåt litet citat bara såhär.
L: Love is love eller nåt poetiskt.
A: You’re not you when you’re hungry.
F: Typ ett citat, när dom har gjort slut med sin pojkvän eller så.
L: Sen kan dom skriva jättelånga texter om nån har varit taskig eller skrivit nåt bakom ryggen så 
kan dom skriva så varför svek du mig vi var vänner, blablabla.
I: Så det är en del deppbilder då kan man säga finns det andra typiska poser?
A: När dom står med mobilen i spegeln och gör så här duckface kallar man det när dom gör så 
här [visar hur man plutar med munnen]. 
L: Sen är det vanligt att man såhär tar bilder på sig själv i spegeln med blixt och sådär massa 
effekter som F sa förut.
F: Det är som min syster på hennes mobil hon har typ såhär förut hade hon sju sju [betonar] 
redigeringsappar som hon gjorde såhär effekter med sina bilder för att de ska se bra ut såhär 
extra bra ut.
I: Men det här är inget som ni håller på med?
F: Nej [betonar] verkligen inte.
A: Nej när vi lägger upp bilder då är det bara …
L: … naturligt.

[F.5. 3 p åk 7 Spångaskolan]

För att sammanfatta uppfattningarna om tjejbilder kan man lyfta fram följande:

 ✸ Ta gärna många bilder tills du får en bra bild
 ✸ Lägg inte upp bilder där du ser ful ut
 ✸ Lägg inte upp bilder där du är osminkad
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 ✸ Använd gärna bildfilter
 ✸ Se glad ut
 ✸ Se söt ut
 ✸ Det går bra att göra duckface men gör det på rätt sätt
 ✸ Titta gärna under lugg (håll därför kameran högt)
 ✸ Håll ögonbrynen högt
 ✸ Våga visa hud men inte för mycket 
 ✸ Se naturlig ut

Den sista kategorin är intressant eftersom den återkommer både vad det gäller killbilder och tjej-
bilder och i förhållande till ålder. Vi återkommer till detta i avsnitt 8.8.

8.7 Killbilder
Överlag var intrycket att killar, åtminstone inom ramen för den homosociala gemenskap som 
intervjusituationen utgjorde, inför oss och varandra ville markera att egobilder inte är särskilt 
viktiga. 

D: Jag lägger aldrig upp bilder typ.
Z: Nej jag bara kollar på andra.
D: Ja.

[F.2. 5 p åk 7 Södermalmsskolan]

K: När jag ska ta en profil när jag går in på en sajt som jag inte har varit inne på då tar jag typ en 
profil med webbkameran och låter den vara där i typ resten av hela …
T: medlemskapet [fniss].
K: ja, typ [fniss].

[I.6. 2 p 13 år Huddinge]

De killbilder som ändå lades ut av de killar som distanserade sig från bruket av egobilder kan be-
skrivas som funktionsbilder (profilbilder) eller som deklarationsbilder där man på ett sakligt sätt 
återger vad man gör, vad som händer, var man är, snarare än uttrycker vad man känner eller hur 
man förhåller sig till sin roll som kille. Det finns också en uppfattning om att detta är bildkoder 
som fungerar, både i förhållande till andra killar och i relation till tjejer.

L: Jag lägger ut ganska sällan på både Facebook och Instagram.
F: Jag lägger aldrig upp på Facebook jag har inte lagt upp ett foto på säkert fem månader så-
vida jag inte blir taggad i nåt foto [eller] om jag till exempel är glad på en lördag.
I: Men du kan lägga upp bilder när du känner dig glad sa du?
F: Om jag till exempel är glad på en lördag och jag ska till Gröna Lund med några kompisar då 
kan jag lägga upp en bild och bara wohoo jag ska till Grönan.
I: Hur kan en sådan bild se ut då?
F: Jag vet inte jag står vi vår altan med min hund eller nåt sånt.
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I: Med din hund?
F: Ja, jag har fått bra feedback på min hund om jag har lagt upp bilder.

[F.5. 3 p åk 7 Spångaskolan]

Efter vad som framkom i intervjuerna med killarna angående killbilder verkar det vara bra om 
bilderna är konkreta och dokumenterande snarare än symboliska eller emotionella. Det är en bild-
norm som kan uppfattas som mer given och självklar, eller om man så vill överordnad. Den kan 
också tolkas som en reaktion på att tjejerna så att säga dominerar i de sociala medierna och där 
har satt en visuell agenda kring kropp, utseende, konsumtion, shopping.

T: Jag tror mycket mer att folk … eh killar fotar mer objekt händelser eh saker som händer vad 
som händer nu liksom 
K: Nånting speciellt liksom.
T: Kanske när man är utanför Eiffeltornet om man är utomlands eller du förstår man kan vara typ 
i USA kanske man fotar man står uppe på nån byggnad helt generellt … men att man fotar sig 
själv varje dag i samma position ibland också på samma ställe det tycker jag är lite onödigt.

[I.6. 2 p 13 år Huddinge]

Att tjejerna i tjejbilder ska ”se snygga ut” eller ”se söta ut” kan ställas mot den bildnorm som killar 
angav och tjejer kommenterade kring att killar ska verka eller ”vara coola” i sina bilder. 

R: Det finns ju många såhär fjortistjejer om man säger så lägger ofta ut bilder där dom putar med 
läpparna, alltså putar med allt dom har helt enkelt men killar ser oftast väldigt sura ut på alla bilder.
V: Gör några miner liksom eller så tar dom en bild på liksom sig själva i spegeln och liksom leker lite.
R: Leker lite coola helt enkelt killar ler inte så ofta på bilder … det händer inte så jätteofta.

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

Det var svårare att få killarna att tala om bildkoder. Därför var det till stor del tjejerna som fick ge 
oss detaljer kring killbilderna.

A: Åsså kommer den där med spegeln alltid.
I: Är det så att killar gör mer det där med spegeln?
A: Nej men dom gör på ett annat sätt dom står typ och lutar sig mer mot och står helt oberörda 
medan tjejer står och pratar och visar kroppen istället.
F: Om tjejer ser uttryckslösa ut eller dom brukar inte se uttryckslösa ut överhuvudtaget men 
killar kan se ut liksom väldigt tråkig.
A: Stoneface?
F: Precis.
I: En tjej som ska se uttryckslös ut?
F: Jag vet inte tjejer brukar inte se uttryckslösa ut.

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]
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Det visade sig att ”cool” lika lite är resultatet av slumpmässiga tillfälligheter som ”snygg” eller ”söt”. 
Cool är också något som måste göras visuellt genom den ointresserade minen, den bortvända blick-
en och så vidare. Detta är signaler som kan tolkas som tecken för kontroll och självbehärskning. Det 
finns också en annan sida av den hegemoniska maskuliniteten för yngre tonåren som är mer fysisk 
och kroppslig. Man kan också se det som en genusbetingad polarisering mellan utseende och egen-
skaper. I detta ingår att visa först och främst överkroppen, helst med en vältränad mage.

V: Dom flesta killar brukar stå framför spegeln och ta bild på hela sig medan tjejer mest tar på 
ansiktet eller nånting.
I: Vad kan man tänka om det då?
G: Men killar vill väl visa sina muskler, om dom har några annars tror inte jag dom tar lika mycket 
men tjejer tar ju oftast härifrån och upp och trycker upp [visar hur man trycker upp brösten].

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

Killarnas resonemang om sina bilder byggde till stor del på att man som kille helst inte bör ta 
egobilder och om man gör det gäller det att se cool ut eller att ”bara vara sig själv”. Att se inställsam 
ut står inte högt i kurs, samtidigt blev vi visade många egobilder och även idolbilder där killar tar 
egobilder genom att hålla kameran högt och titta uppåt, vilket gör att ögonbrynen blir mer fram-
trädande och så att säga kommer högre upp i pannan. Att killar vill se coola ut för att få tjejer och 
inte uppfattas som inställsamma eller ”bögiga” var något som tjejerna kände väl till.

I: Okej så killar lägger upp vilken bild som helst och tjejer? 
D: Såhär såhär såhär [visar olika tecken med händerna]. 
I: Killar gör tecken med fingrarna? [för typ ”my hood”]. 
E: Såhär [visar]. 
F: Bröder [skrattar]. 
I: Varför tror ni dom gör så? 
E: De leker tuff … 
D: … mm tuff. 

[F.21. 4 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Medan diskussionen om tjejbilder bitvis kunde bli grov och nedsättande kretsade diskussionen 
om killbilder mer kring en slags förnekelse av att utseende, bekräftelsebehov och inre osäkerhet 
hör till att var människa, inte minst under tonåren. I ett par av fokusgrupperna möttes killar och 
tjejer. Dessa intervjuer flöt inte på lika bra, men blev också intressanta. I en intervju i Spångaskolan 
diskuterades frågan om att som kille ta egobilder. Det visade sig att det fanns en starkt negativ och 
nästan skamfylld laddning i att som kille ta bild på sig själv i avskildhet och sedan lägga ut den 
för beskådande och bedömning. Normen om att inte ta bilder kom i intervjun att fungera som en 
genusmatris som styrde hur samtalet utvecklades. Det är dock inte säkert att detta är ”hela san-
ningen” om trettonåriga killars bildkommunikation.

I: Har du tagit några bilder på dig själv?
A (kille): Nä. 
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O (kille): Jag har inte heller aldrig, tagit bilder på mig själv.
I: Inte en enda?
[några fnissar].
A: Sure [ifrågasätter vad O säger]. 
O: Vadå! [irriterad på A]
E (tjej): Det har jag!
O: Tror du [vänder sig till A] att jag går fram såhär a ah jo men nu ska jag ta ett kort på mig 
själv?
A: [Fniss].
O: I spegeln …
A: Asså [skratt]. 
O: Åsså ställer jag mig ensam är jag ensam hemma och tar kort på mig själv i spegeln [skratt].
[Allmänt skratt].
A: Ja såklart.
I: Men det är ganska många som gör det.
O: Jag vet [uppgivet].
I: Ganska många killar också.
O: Jag vet.

[F.6. 2 f & 2 p åk 7 Spångaskolan]

Att vara ensam och oberörd, den homosociala gemenskapen, sportprestationer och att ha en trä-
nad kropp som utstrålar kraft var några av den centrala koderna för killbilder. Stil, nya kläder och 
rätt prylar är saker som kan ge social bekräftelse (jfr kap. 10). För killarna som fortfarande går i 
årskurs 4 är ”de stora killarnas bilder” något man ser och möjligen kan vilja likna men fortfarande 
har långt kvar till.

I: Vad är det som behövs för att man ska vara cool som kille då? 
B: Man brukar ha såhär mest märkeskläder sen såhär värsta kepsar.
S: Det dära man blir fattig inte cool av.
[skratt]
B: Ibland dom säger varför leker du cool om man gör ingenting bara. 
S: Ah exakt.
I: Men vad sa du att man blir fattig vad menar du då? 
S: Ah om man vill göra sig cool man slösar mycket pengar och till slut tycker ingen om honom. 

[F.20. 4 p åk 7 Botkyrkaskolan]

För att sammanfatta uppfattningarna om killbilder kan man lyfta fram följande:

 ✸ Byt inte bild i onödan
 ✸ Jaga inte bekräftelse
 ✸ Se cool ut
 ✸ Visa inte några inställsamma miner
 ✸ Fota dig själv i grodperspektiv
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 ✸  Håll kameran högt, titta under lugg och håll ögonbrynen högt (om du vill appellera till tjejer)
 ✸ Keps är coolt
 ✸ Ha hela och rena kläder, gärna märkeskläder
 ✸ Ta gärna bilden på en intressant plats eller med något föremål
 ✸ Visa gärna upp nya grejor du har köpt
 ✸ Det är bra göra något i bild (som att åka skateboard eller göra ett trick med cykeln)
 ✸ Det är bra att vara barbröstad och gärna ha ett så kallat ”sixpack” att visa upp
 ✸ Håll inte på för mycket med gelé och annat i luggen det kan verka tillgjort eller bögigt
 ✸ Gör inte duckface
 ✸ Var naturlig

8.8 erkännande 
Sammanställningen av bildnormer ovan av är en sammanfattning av utsagor från intervjuerna och 
bildsamtalen (se kap. 9). Sammantaget pekar de på att det finns starkt normerande genuskoder 
för hur bilder ska se ut, hur de ska vara tagna och hur de ska hanteras. Genomgående uppskattas 
”seriösa bilder” och ”naturliga bilder” när man tar egobilder; det vill säga bilder som ser ut att vara 
tagna utan alltför mycket ansträngning, förberedelser eller strategiskt tänkande. 

Att en bild är ”naturlig” kan betyda högst olika saker i förhållande till genus och ålder. Tioår-
ingarnas egobilder är naturliga i den meningen att graden av medvetenhet om de visuella koderna 
är begränsad. Bilderna kan vara suddiga och tagna utan någon större eftertanke. Ofta är det den 
medföljande bildtexten som förklarar vad det är bilden föreställer. Hos trettonåringarna präglas 
genustillägnelsen av ett annat bildmedvetande. Det finns spridda och välkända bildkoder för hur 
tjejer och killar ska se ut. En av dessa koder är naturlighet. 

För att tjejer (själva) ska uppfatta sig som naturliga i bild så krävs det att man lägger energi på 
bilden före, under och efter det att den tas. Man behöver tänka på kläder, sminkningen, bildvinklar, 
ansiktsuttryck, bildredigering, bildtexter och när och hur ofta man laddar upp sina bilder. 

C: Jag såg en tjej och sen när jag såg henne i verkligheten jag kände inte igen henne, för hon 
ser inte ut som samma på bilderna såhär effekter och allting.  
I: Vad tycker ni om sånt?  
R: Alltså det är bra, men det är deras eget fel sen om människan blir sur [skratt] om inte männis-
kan gillar dig som du är då gillar hon dig inte alls man ska vara sig själv utan smink såhär man ska 
vara naturlig om dom inte tycker om dig hejdå.

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

I killbilder konstrueras naturlighet på ett annat sätt. Bilderna får gärna se ut som att de är tagna 
utan förberedelser eller förbehåll, samtidigt bör de visa upp kropp och ansikte på ett sätt som sig-
nalerar fysisk kapacitet.
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8.9 Misskännande
Egobilder är en bildgenre med relativt strikta regler och det är en genre som de flesta har fasta 
åsikter om. Här finns dock skillnader mellan olika åldrar, skolor och klasser. Något som närmast 
genomgående ogillades var fjortisbilder. Fjortisbegreppet är töjbart, men det används nästan alltid 
negativt och nedsättande även om man också kan hitta videor av dem som kommer ut som stolta 
fjortisar. 

Oftast är det tjejer som förknippas med begreppet fjortis. Då handlar det om att man försöker 
att se äldre ut än vad man är, använda mycket smink och ge sken av att man har ett roligt liv med 
mycket fester, alkohol och äldre killar. Också killar kan vara fjortisar. Då kan det handla om att ha 
för mycket hårgelé och uppåtkammat hår, markerade ögonbryn och vissa typer av kläder.

Egentligen är inte fjortisbegreppet så centrerat kring ålder som det låter. Det går att vara äldre än 
fjorton och ändå uppfattas som fjortis, men oftast handlar det om yngre som försöker se äldre ut, 
och även många av tioåringarna var bekanta med begreppet. Begreppet fjortis har en lång historia 
och är en del i ungdomsspråket. Begrepp hänger ihop med utvecklingen av barns och ungas on-
linekulturer och sociala medier och med egobilder, och på Facebook och YouTube finns det flera 
grupper (med tiotusentals likes) som går ut på att hata eller jaga fjortisar.

Då det gäller egobilder menade våra informanter att ett ”typiskt fjortistecken” är när man gör 
duckface (ankansikte). Vad detta konkret handlar om är en grimas där man drar in kinderna och 
plutar med munnen, vilket gör att läpparna ser större ut och markerar kindbenen. Duckface är 
främst en bildkod: det är i egobilderna man gör duckface, inte annars (då kallas det inte duckface). 
Kameran behöver finnas med för att man ska kunna göra duckface.

Att göra sig till och framstå som alltför kontakt- eller bekräftelsesökande tycktes generellt upp-
fattas som något negativt. Kanske kan man tala om en visuell jantelag som huvudsakligen förknip-
pas med tjejbilder. Det visade sig också att det fanns både sexuella, sociala och etniska konnotatio-
ner kring begreppen fjortis, duckface och orrar.

I: Vad betyder duckface? 
S: Såhära [plutar med läpparna]. 
D: Anka. 
I: Vad tror ni dom vill uppnå när de lägger upp en sån bild? 
B: Att killar haffar en. 
D: Uppmärksamhet. 
B: Sen hennes tröja den är såhära [visar, djup urringning] folk kan se hennes bröst.

[F.19. 5 f åk 7 Botkyrkaskolan]

N: Dom får ofta hundra likes för att dom typ putar med sin rumpa [skratt].
I: Säger man fjortis fortfarande?
A: Nej nu är det typ orre.22

N: Det är som ett ord för såna som vill ha uppmärksamhet.

22 Betyder ”hora”, ”slampa”. Troligtvis från turkiskan. Orre = orospu. Nyckelordet som skapade kaos i Göteborg 17-
19 december 2012. Källa: Slangopedia.se, 131205.
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I: Vad gör en orre då?
N: Till exempel typ status på Facebook om jag får typ tretti likes rullar jag mig själv i snön med 
underkläder och filmar så man kan se tjejer i underkläder som rullar sig i snön.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

A: Alltså nåt jag inte förstår alltså det är tjejer lägger upp halvnakna bilder det blir värsta stora 
sakerna, men när killar lägger upp bilder på kalsonger alltså då ingen bryr sig.  
R: Det är sant till exempel liksom om jag ser en tjej som har typ lagt upp en bild med typ trosor 
och BH det är såhär man blir såhär vilken orre alltså såhär typ hora ah och sen om en kille lägger 
upp såhär då det är bättre jag vet inte varför. 
A: Alltså det är konstigt.

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Det fanns variationer mellan skolorna i fråga om hur fjortisar beskrevs. Begreppet verkade töjbart 
på ett sätt som påminner om hur Ambjörnsson (2004) förklarar hur begreppen ”hora” och ”blon-
din” används av två tjejgäng på en gymnasieskola. Det ena gänget är mer arbetarklass och tjejerna 
går på Barn- och fritidsprogrammet. Det andra gänget är mer av medelklasstjejer som går på Sam-
hällsprogrammet. Det gjordes också kopplingar mellan fjortis och social klass.

V: Alltså i vår klass är det ingen som är fjortis tror jag …
R: … det är nåra fjortisar i parallellklassen men jag kan inte säga att vi har så jättestora fjortis-
grupper men det är ganska mycket om man ser på Instagram till exempel.
R: Det är ganska många fjortisar som såhär bor i förorterna det finns killar som är fjortisar också 
men det är ganska mycket i förorterna att dom försöker vara nånting …
V: … dom vill synas även fast dom kommer från en liten del.
I: Förorterna det finns massor med förorter.
V: Skarpnäck typ [skratt].
R: … ja men lite såhär utländska förorter där dom har lite mer invandrare eller så vad jag har sett 
i alla fall.

[I.1. 2 f 13 år Södermalmsskolan]

E: Fjortisar dom ser blonda tjejer med för mycket smink och sånt inte bara blonda dom brukar 
vara såhär jättebruna och massa smink. 
N: Med massa foundation och bombat med smink och allting.

[F.22. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]
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8.10 Bildbus och bildkränkning
I den visuella kulturen online ingår inte bara möjligheter till självpublicering. Det finns också 
moment av risk och obehag. Instarape och Facerape är två saker man kan råka ut för i relationen 
mellan online och offline (se kap. 6.9). Det handlar inte bara om att någon kan publicera oönskade 
bilder (och texter) i annans namn genom att ta någons telefon i ett obevakat ögonblick. Var och ens 
egna bilder också bli föremål för jobbiga kommentarer både online och offline. Det går också att 
kopiera andras bilder och placera dem i ett sammanhang där man inte vill förekomma. 

Kameramobilernas närvaro i vardagen gör att det som har drag av medielekar i självframställ-
ningar genom egobilder kan slå över från bildbus till bildkränkning. Gränsen mellan dessa är inte 
given, och det som av någon upplevs som ett skämtsamt bus kompisar emellan kan någon en an-
nan upplevas som en allvarlig kränkning.

E: Jag brukar ta egopics på kompisars telefon bara för att reta dom.
C: Ah men asså så bombar man med bilder.
E: Till exempel på en Iphone då är det liksom såhära då kan man liksom bara dra upp här så 
kommer kameran direkt och då brukar jag bara ta en massa foton.
C: Asså man passar på att bomba.
I: Vad är bomba för nåt?
C: Alltså massor.
E: Bara ta bara ta såhär.
I: Du tar nåns telefon?
C: Ah och retar upp dom genom att ta massa bilder som dom sen måste bort.
A: Det är inte svårt att ta bort det är ju bara att markera typ alla bilder så. 
E: Men dom kanske inte är så smarta. 
[Allmänt skratt].

[F.5. 2 p & 2 f åk 7 Spångaskolan]

En annan variant är att ta ett slags hotbilder, eller vi kan kalla det trumfbilder, på kompisar och 
lägga dem på lager, med tanke på eventuella framtida konflikter.

V: Man kan hota med bilder också oftast om du inte gör såhär då skickar jag den här.
R: När man skrattar kanske inte är den vackraste bilden.
V: Det här till exempel [visar bild i mobilen] vår kompis hon la ut en bild på mig och då hade 
hon tagit en morgonbild på sig själv det är inte så fin bild liksom och då hade hon lagt ut en jät-
teful bild på mig och skickat till massor av gruppchatter och då gick jag in på hennes mobil och 
såg den där bilden och då skickade jag den så klart till alla gruppchatter också men nu har typ 
alla i hela skolan den här bilden så … [skratt].

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

Att använda bilder för ryktesspridning är också ett problem. Det var detta som hände i de så kall-
lade Instagrambråken vid en skola i Göteborg vilket ledde till upploppsliknande scener och till att 
två femtonåriga flickor dömdes för grovt förtal. De dömdes också till att betala stora skadestånd 
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för att ha sexuellt förtalat andra flickor. Händelserna i Göteborg kom upp i ett par intervjuer och 
det kom också fram att liknande saker skett och sker på de skolor där våra informanter går.

E: Asså jag ska inte säga nåra namn men typ en tjej la ut bild härifrån så börja nån snacka om hur 
hon tar bilden om att hon puttar ut bröst jag vet inte vad om den tjejen hör det där så börjar hon 
tjafsa med dom andra som pratar skit om henne och det blir extra problem och sånt nej jag ska 
inte säga namn.
S: Varför?
E: För jag vill inte. 
N: Aah nu vet jag!
S: Vem?!
N: Säger inte.
S: Snälla på gud jag kommer inte säga till henne.
N: Ändå jag säger inte.
E: Hur vet du att det är en tjej?

[F.22. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Något som var återkommande både bland de i årskurs 7 och årskurs 4 var att man hade hört talas 
om de risker som finns på nätet och att man visste något om mediebevakningen på området.

F: Fast jag har slutat vara inne på Hamsterpaj nu för att jag såg på veckans brott då var det 
en pedofil där dom gjorde en fejkprofil en liten tjej och då var det en pedofil som hade börjat 
chatta med dom och så satt Leif GW Persson där och låtsades vara en tjej.

[F.5. 3 p åk 7 Spångaskolan]

8.11 Slutsatser och metodreflektioner
Genom samtalen kring bilder och då främst egobilder framkom en rad saker, bland annat att det 
finns olika normer för killbilder och tjejbilder. Både killbilder och tjejbilder följer de traditionella 
normerna för hur maskulinitet respektive femininitet konstrueras visuellt. Systemen reflekterar 
dominerande genusordningar, och möjligheterna att gå utanför ramarna för den starka kontroll 
från de jämnåriga som finns både online och offline är begränsade. För dem som är tio år är en del 
av det som sker online något som ännu är lite avlägset men lockande, samtidigt som det kan verka 
skrämmande eller rentav äckligt.

Det är tydligt att egobilder upplevs som något ganska personligt, även om de läggs ut till mer 
eller mindre allmänt beskådande. Det framkom också att det kan vara knepigt att tala om sina 
egobilder. Det kan bero på sociala och psykologiska aspekter såsom blygsel, känsla av pinsamhet 
inför andra. Det kan också bero på att det är svårt att tala om bilder som man inte har framför sig. 
Många tog upp sina telefoner för att visa oss bilder under intervjuerna. Bilderna i sig berättar nå-
got, som det inte alltid är helt lätt att hitta orden för. I killgrupperna var den vanligaste hållningen 
att säga att jag inte brukar ta egobilder, i varje fall inte ofta. Alternativt är det något man gjorde förr, 
när man var yngre, men inte gör nu längre. Om man trots allt medgav att man tar sådana bilder 
påpekades det att det sker helt spontant och inte är något man förbereder. Det ska dock påpekas 
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att det i workshop-situationerna visade det sig att flera av killarna i trettonårsåldern hade ganska 
väl genomtänka profilbilder/egobilder. 

Killbilder bygger mycket på visuella konstruktioner som ska förmedla att man är cool: Jag är 
inte angelägen, jag gör mig inte till, jag är så här men jag tar ansvar för min maskulinitet genom att 
träna mycket och visa upp min vältränade kropp. 

Medvetenheten om kamerans närvaro var i allmänhet mer påtaglig i tjejbilder än i killbilder. 
Tjejbilder är generellt mer ”visuellt självmedvetna”. Förhållandet till kameran är en del av bilden 
som iscensätts enligt den visuella norm som gör kvinnan och hennes kropp till ett objekt för sitt 
eget och andras betraktande och värdering. 

Att ta egobilder ofta och att tänka för mycket på sitt utseende och spekulera i andras gillande 
online förknippas av både killar och tjejer med en form av fåfänga och jakt på bekräftelse som inte 
ansågs vara helt legitim.

Man kan säga att vissa beteendekoder och visuella koder i dessa medielekar är mer uppenbart 
sexualiserade och gränsöverskridande: ”bitchblick” och ”kattig” associerar till utmanande eller för-
förisk. Duckface är en kategori som närmast automatiskt leder till nedvärdering. 

Slutligen några reflektioner kring den metod vi använde. Vi gjorde fokusgruppintervjuer och 
inom ramen för dessa hade vi ett tema kring självrepresentation och bildkommunikation där vi 
visade en del bilder. De resultat vi fick pekar tydligt mot ett starkt isärhållande och stereotypa bil-
der. Det ska dock påpekas att upplägget med könshomogena grupper och frågor kan ha bidragit 
till en förstärkt homosocialitet som kan ha lett till förenklingar och fördomar. Metoden och den 
homogena gruppindelningen kan dock användas för att inventera och diskutera förenklingar och 
de fördomar som man har om varandra.

Ur ett MIK-perspektiv kan man beskriva de delar av fokusgruppintervjuerna där vi arbetade 
med bilder som ett slags bildsamtal. Formen och modellen är enkel. Barnen är experterna. Det 
är deras bildberättelser och reflektioner kring de bilder man tar med som är det centrala. Genom 
bildsamtalet får de möjlighet att både presentera egna erfarenheter, få dem reflekterade av gruppen 
och ta del av andras berättelser. Genom dialog och också genom skratt kan de formulera och skapa 
en distans till den egna onlineverkligheten och dess genuskoder. Om dessa erfarenheter tillvaratas 
kan de vara en grogrund för en delvis annan förståelse av könsstereotyper och genuskonstruktio-
ner. Två saker som vi önskar att vi hade tänkt på i förväg är att dels haft större mångfald i urvalet 
av bilder för bildsamtalen, bildanalysen och att vi varit bättre på att ta till vara på informanternas 
vilja att visa oss sina bilder och ta oss med ut på nätet.
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9

Bildsamtal

Frågor och samtal om egobilder och annan bildkommunikation online ingick i samtliga inter-
vjuer. Till fokusgrupperna hade vi dessutom med oss några bilder att samtala kring och det är 
dessa bildsamtal som följande kapitel redovisar. Bildsamtalen gav oss forskningsmaterial sam-
tidigt som deltagarna fick möjlighet att tillsammans reflektera över bilder och visuella koder 
som de ständigt möter och använder. Kapitlet avslutas med några slutsatser och reflektioner 
kring hur den här typen av bildsamtal kan användas i mer vardagliga skolsammanhang.

9.1 Utgångspunkter
Med uppdraget bakom denna studie följde önskemålet att inte bara fylla en kunskapslucka genom 
en kvalitativ studie utan att också kunna ge underlag för nära-barn-professionella i deras arbete. I 
studiens genomförande ingick därför ett par moment av mer tillämpat slag, vilka kan fungera som 
utgångspunkt för fortsatt arbete i skolsammanhang. Dels gäller det de workshoppar som redovisas 
i kapitel 10, dels de bildsamtal kring egobilder som ingick i fokusgruppintervjuerna som beskrivs 
i detta kapitel.

Vad vi gjorde var helt enkelt att vi visade ett tiotal ”typiska egobilder” på en medhavd laptop. 
Syftet var att få veta mer om olika bildnormer med koppling till genus och ålder. Vi höll bildsam-
tal i 16 av våra 26 fokusgrupper. De flesta av dem skedde i könshomogena grupper. De egobilder 
vi hade med oss till intervjuerna hade laddats ned från nätet och föreställde personer i ungefär 
samma ålder som våra informanter. 

9.2 Göra tjej
Den första bilden vi visade föreställer en tjej. Hon kan vara i ungefär samma ålder som de personer 
vi intervjuade. Hon har mörkt hår och har på sig en vit blus med bar hals. Håret faller fritt ned över 
blusen och bröstkorgen. Hon har tagit en egobild med hjälp av en spegel. Förmodligen har hon 
skapat bilden genom att använda det våra informanter kallar ”framkameran” (se kap. 8.4). Hon hål-
ler mobilkameran framför sig i sin vänstra hand och kameran är placerad något under ögonhöjd. 
Det ser ut som att hon tittar rakt in i sin mobilkamera men i och med att hon bär solglasögon 
märker man inte av den lite snedställda blick som annars kan bli resultatet när man tar en bild av 
sig själv på detta sätt. Mobilkameran har ett svart fodral med prickar, Hon håller sin mobilkamera 
i ett lätt grepp mellan tumme och pekfinger, hennes naglar är målade. Sin högra hand håller hon 
om sitt bakhuvud. Bilden tycks vara tagen vid en spegel i ett hem, kanske är det hemma hos henne, 
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kanske vid hallspegeln. Man ser en vit dörr i bakgrunden. Hon använder inte blixt och bilden ver-
kar vara tagen under dagtid. Hon plutar lite med munnen och poserar inför sin egen kamera och 
spegel och inför oss. Bilden är snedställd.

 Bild 9.1 (Bilden är manipulerad)

När vi visade denna bild brast gruppdeltagarna ut i ett igenkännande − egopic, selfie, egobild! 
Några förknippade tjejens plutande mun med ett fenomen som kom upp om och om igen, näm-
ligen duckface (8.6). Duckface är av allt att döma i första hand en bildkod (det är inget man gör så 
att säga ”off camera”). I princip innebär duckface att någon (oftast tjejer) plutar med munnen på 
ett sätt som liknar en pussmun, tittar in i kameran och tar en bild på sig själv (eller ihop med en 
kompis). Under våra bildsamtal visade det sig att det finns mycket att säga om duckface. Det är ett 
nyckelord bland unga och en kulturell kod förknippad med ett både genusbetingat och socialt av-
ståndstagande (8.9). I de citat som följer tas flera saker upp och allt kan inte kommenteras. Notera 
dock associationerna till lösaktighet genom visuell tillgänglighet i Botkyrkaskolan och de estetiska 
trend- och smakbedömningarna i Södermalmsskolan.

E: Hon ser fin ut jag gillar hennes hår.
N: Asså det är sån här duckface hon gör typ nästan en sån här duckface som E.
S: Inget taskigt [kommentar på turkiska].
I: Vad är duckface då vad ska det uttrycka för nåt?
N: Anka-ansikte! 
E: Asså de e fult [visar].
N: Där orros hon gjorde duckface [skratt].
I: Vad är orre då?
Alla: [skratt]
E: Orre är en fågel men det betyder nåt annat för oss typ något fult ord.

[F.22. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

G: Det är för att man vill liksom det är populärt med stora läppar.
V: Man är fjortis man vill liksom åh nu är jag cool och jag putar med munnen och ska försöka 
skaffa en kille eller nåt.
G: Jag tycker fjortisarna är lite utdöda om jag får säga det dom här klassiska fjortisarna som var 
när jag var liten dom här med idominsalva och allt sånt här dom har liksom försvunnit det har 
blivit mer det här dyra märkeskläder noppade ögonbryn.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]
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F: Jag brukar hålla mobilen så här [visar].
I: Aha är det snyggt om man ser mobilen?
K: Om man har snyggt skal.
I: Varför tar man bilden upp och ner?
F: Nej man tar den rak men sen kan man ändra den innan man lägger ut den.

[F.18. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

G: Hon gillar ta kort av sig. 
J: Hon har ingenting att göra.
G: Hon tror hon är snygg.
R: Ibland när man har tråkigt eller man byta på sig själv foto och lägga och så man har nånting 
som är fin o man vill visa.
J: Man gör såhär man vrider.
K: Dom är vanliga för tjejer.

[F.12. 4 p & 1 f åk 7 Huddingeskolan]

I: Sne bild?
F: Det är mest killar som gör det men hon försöker ta en sån här åh såhär nån som kan vara ute 
med mig idag [imiterar inställsam tjejröst] och så typ gör man såhär booring här hemma kom 
igen ring mig så man bara langa nummer så ringer jag dig. 

[F.17. 3 p åk 4 Huddingeskolan]

Z: Hon var en femma en klar femma.
V: Nä en sexa en klar sexa.
Z: Det där är en egobild!
J: Det skulle varit lite blixt på kameran också.
Z: Ja det är lite fjortisbild.
N: Klassiker alltså.

[F.2. 6 p åk 7 Södermalmsskolan]

För dem i årskurs 7 signalerar bilden sådant som har med sexualitet, klass och etnicitet att göra. 
För dem som är tio år handlar det om mer konkreta aspekter. Som att det är fint med en sned bild, 
och det är klart att man visar sitt mobilskal om det är nyinköpt och snyggt. Som framgår av citatet 
med tre killar i Huddingeskolan från åk 4 [F.17] så uppfattas det som att bilden är tagen hemma 
efter skolan, när tjejen i bild verkar ha tråkigt. Det gör att bilden därmed − enligt en av killarna (F) 
som var mycket ”avancerad” i sin bildförståelse och erfarenhet från nätet med tanke på sin relativt 
ringa ålder (tio år) – uttrycker en önskan om att bli kontaktad (maila mig så får du mitt nummer 
så hörs vi).

En annan aspekt av den diskuterade bilden var att bilden är sned, vilket enligt våra informanter 
visar att man har lagt viss möda i att ta bilden. 

Sneda bilder och andra visuella estetiseringar kopplades av eleverna ofta samman med genus. 
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Killbilder beskrivs ofta som bilder som ska se ut som att den som har tagit bilden inte har brytt sig 
nämnvärt. Det är också den hållning killar själva bör inta till sina egobilder. Som vi såg i kapitel 8 
var det också många av killarna i intervjuerna som ville markera mot hela fenomenet, egobilder 
inte är något man bryr sig särskilt mycket. Det finns annat som är intressantare än bilder, exem-
pelvis spel (se kap. 11). Att hålla på för mycket med bilder och särskilt bilder med utseendemässiga 
eller estetiserande anspråk uppfattas som ”tjejigt” eller ”bögigt”.

I bild 9.2 ser vi två tjejer som förmodligen är närmare tretton år än tio. De har tagit en egobild 
tillsammans. De håller sina huvuden tätt ihop. Den ena tjejen har mörkt hår och vitt ärmlöst linne 
med halsen bar och utslaget hår. Den andra tjejen är blond och bär svart ärmlöst linne med öppen 
överdel där håret faller ned. Bägge har röda läppar och verkar liksom ”dra ansiktet uppåt”. Troligen 
för att höja ögonbrynens placering. Båda är kraftigt sminkade med blå ögonskugga och mascara. 
De plutar med munnen och tittar rakt in i kameran. Bilden är troligen tagen med blixt. Vi ser inte 
kameran men anar att det är den mörka tjejen som håller i den, eftersom hennes kropp är aningen 
framåtlutad. Det är troligt att bilden har beskurits i något lättillgängligt redigeringsprogram. Det 
gör att intrycket av att de två tjejerna står tätt samman förstärks. 

 Bild 9.2 (Bilden är manipulerad)

Begreppet duckface kom upp också i förhållande till denna bild. I några av samtalen kommen-
terades sminkningen negativt (”clownsminkning”). Överlag tycktes bilden uppfattas som att den 
”inte var naturlig” utan gjord för att skapa uppmärksamhet. Flera av samtalen om denna bild ledde 
vidare till frågor om vad som händer med bilderna online och kopplingar mellan egobilder och 
ambitionen att få likes. 

F: Vi försöker se ganska normala ut där vi typ ler eller att vi gör nån såhär min [visar] det finns 
olika grupper av personer såhär emo och så finns det fjortisar typ som man kan säga och många 
är såhär att dom typ putar med läpparna och det brukar inte vi göra. 
[visar en egen kompisbild].
I: Fin bild. Den är svartvit.
F: Det brukar man göra man ser seriös ut på något sätt.

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

D: Ah dom lägger såhär tags for likes. 
I: På instagram? 
D: Man kan få följare också. 
E: De lägger tagg sen efter sextio eller sjuttio likes dom tar bort. 
D: När nu du har privat sen du öppnar din privata när du ska lägga upp bilder du lägger tags du 
stänger. 
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I: Okej jag förstår men varför stänger man den? 
L: Det känns tryggare.

[F.21. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

D: Dom gör fail man ska göra så här [visar äkta duckface].
F: Dom ska göra så här duckface [visar].
D: Dom gör så här [visar].
I: Fail vad är det då?
D: Alltså fel.
F: Det här är tjejversionen [visar].
D: På ett roligt sätt. 
I: Så killar gör också duckface? 
F: För några år sen.

[F.17. 3 p åk 4 Huddingeskolan]

9.3 Göra kille
Vi hade också ett antal bilder av killar. Här har vi valt två av dessa. Bägge dessa består av en serie av 
bilder som lyfter fram olika typer av aktiviteter och symboler (kläder, sportprylar). I detta sätt att 
”göra kille” är det inte utseendet (som magrutor, höjda ögonbryn, blicken) utan snarare tillgångar, 
aktiviteter eller platser man har varit på som står i centrum.

När vi valde ut dessa bilder var vi alls inte klara över vad ”de betyder”. Den till synes mycket 
enkla bildserien verkade närmast vara lite slumpartad och inte alls så genomtänkt, varken i en-
skildheterna eller som helhet. Det tycktes inte vara meningsfullt att försöka analysera ”bildernas 
underliggande betydelse”. Däremot verkade bilderna intressanta i förhållande till den nätverksof-
fentlighet i vilken de delas (en bilddelningssida). Vad var det bilderna ville kommunicera? Vad 
skulle de åstadkomma? 

En väg till svaret på en sådan fråga är att fråga den som har tagit bilderna, vilket inte var aktuellt 
i detta fall. En annan väg var att fråga några som kan mer om de kommunikationskoder som an-
vänds här. Genom att fråga våra informanter fick vi också lära oss mycket om hur barn och unga 
använder bilder för att berätta och kommunicera. 

Bild 9.3 består egentligen av tio bilder (A−J). Om man läser denna bildsvit från vänster till höger 
(A−J) kan man konstatera att texten eller berättelsen inleds med tre annonsbilder. Dessa är i tur 
och ordning för innebandysko (A), innebandyklubba (B) samt innebandybenskydd (C). Sedan 
följer fyra egobilder (D−G). Därefter kommer en bild där någon (troligen killen bakom bilderna) 
håller en burk av energidrycken Red Bull i ett fast grepp (H). Sedan följer ytterligare två egobilder 
(I och J).

I fem av egobilderna (E-F-G-I-J) syns killens mobiltelefon. Man ser att åtminstone bild E-G-J är 
tagna med blixt. Bild E-F-G-I-J är förmodligen fotograferade med hjälp av en spegel. Egobilden D 
kan vara tagen med webbkamera. I de sex egobilderna växlar han mellan tre olika tröjor. I fyra av 
bilderna bär han keps. Killen torde vara mellan tio och tretton år.

I sviten av tio bilder finns det ett narrativt, berättande moment mellan bilderna. Exempelvis 
finns där flera markörer för kväll (bilder tagna med blixt) och kopplingar kan göras mellan an-
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nonserna för innebandyutrusning, sportdrycken och det ”nyduschade utseendet” i bild nr 6. Den 
planerade aktiviteten (spela innebandy) kommer här före det utseendemässiga (egobilderna).

Bild 9.3 (Bilden är manipulerad)

E: Killar tar ofta egopics i spegel och tar kort på sportdrycker det är oftast det dom gör.
P: Och på magen!

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

N: Jag tror han vill visa att han är över femton år eller nånting.
R: Nej under femton som man kan dricka Red Bull.
J: Att han köpt en keps eller nåt.

[F.18. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

K: Han vill visa att han har keps men han är under femton.
N: Nej skorna.
G: Nej alltså han ska köpa eller han vill.
J: Beställa …
R: Den där innebandyklubban han visar att han vill ha den eller kolla vad snygg den är.
N: Han beställer den han ska få den.

[F.12. 4 p & 1 f åk 7 Huddingeskolan]

D: När dom använder sån här keps dom tar inte längst ner dom låter den vara så här lite uppe. 
I: Okej varför då?
D: Jag vet inte men dom ska leka sig coola. 
I: Okej men man håller upp den [mobilen] så att man är under kameran? 
D: Ja. 



131

F: Så att man ser golvet men då man ska typ stå typ så här [visar] mot en vägg så fotar man så 
man kan se väggen samtidigt ja men man har typ en affisch och man bah love you Justin Bieber.
I: Varför ska man se väggen och taket?
F: Man har typ affischer man kan typ såhär det här är mitt hus. 
I: Okej varför har han ett foto på en Red Bull?
F: För det är såhär oh my love love you forever Red Bull …
D: Eller han vill leka sig att han dricker att han visar att han är stor. 
F: Min kompis mamma köpte Red Bull sen sonen han bah nu jag ska göra såhär [visar] sen han 
tog bara så här oh my gosh Red Bull [och lade ut på nätet] fast det var hans mammas.

[F.17. 3 p åk 7 Huddingeskolan]

Det våra informanter menade att denna bildsvit med en ”sportkille” förmedlade var bland annat 
följande:

 ✸ Han visar att han (eller mamma) köpt nya märkeströjor (från JL och andra) 
 ✸  Han visar att han har en ny telefon som vid tillfället ansågs bra (dessa bilder laddades ned 

från nätet redan hösten 2011)
 ✸ Han visar att han har beställt eller ska beställa innebandygrejor på nätet
 ✸  Han har en bild på en Red Bull-burk (som han kan ha lånat in av någon annan på nätet) 

för att visa att han är tuff och vågar (Red Bull säljs endast till dem över femton år)
 ✸ Han visar att han har tråkigt (hemma) och vill att någon ska kontakta honom

Bild 9.4 på nästa sida består även den av en svit med tio bilder. Här ser killen i bild ut att vara äldre 
än våra informanter. Om man läser denna bildsvit från vänster till höger (A−J) kan man konsta-
tera att också denna bildberättelse inleds med två bilder (A-B) som skildrar aktivitet. De är tagna 
i dagsljus och bilderna är tagna (av någon annan) vid en skateramp. Sedan följer fyra egobilder 
(C−F). Därefter kommer det en bild av en liten hund vid ett tangentbord (G). Sedan följer en ego-
bild framför spegeln i badrummet (H). I nästa ruta (I) återkommer en bild som redan har använts. 
Sedan avslutas det hela med en skärmdump (J) där vi ser logotypen till messengertjänsten Kik. 
Killen syns själv i samtliga bilder förutom två (G och J). I samtliga dessa åtta bilder bär han keps. 
Två av dem är actionbilder. Sex stycken är egobilder. Sett över hela bildsviten ser man killen i tre 
tröjor i olika färger.

A: Det är coola bilder när man är mitt inne i en cykelspark eller bicykleta det är coola bilder så 
här när man ser mycket action när man ser när de ska skjuta precis.

[F.5. 3 p åk 7 Spångaskolan] 

I: Är det coolt att man tar bild i en händelse?
S: Nja alltså jag tycker man är cool om man är den man är.
G: Jag tycker också det att man vågar visa hur man är alltså inte bara spela det tycker jag inte är 
ett dugg coolt men när man tar kort så här när man gör något fantastiskt det är okej.

[F.10. 3 p åk 4 Spångaskolan]
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Bild 9.4 (Bilden är manipulerad)

F: Här ska man bara snacka om hans keps så här aboow23 tjock snygg keps bla bla.
I: Många av dom här bilderna verkar ju vara att man vill få kommentarer från andra man vill  
berätta något för dom andra. 
F: Man bara ah va roligt jag saknar dig tjock mycket älskling åh hoppas vi kan ha MTK hur var 
det SMTK puss puss. 
I: Vad är det SMTK? 
F: Saknar dig mycket. 

[F.17. 3 p åk 4 Huddingeskolan] 

D: Dom kollar såhär ner. 
E: Dom bryr sig inte dom bara lägger upp det spelar ingen roll om man är fin eller ful dom  
lägger i alla fall dom brukar lägga upp på sin sexpack [=tränade magmuskler].

[F.21. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

A: Alltså det är många killar som fotar sig själva på Instagram väldigt oseriösa det ser ut som  
att dom inte riktigt bryr sig typ så här [demonstrerar].
I: Dom har kameran under sig?
F: Dom gör en dubbelhaka om dom ska försöka se bra ut så är det ofta att dom ser helt ut-
tryckslösa ut eller att dom tar härifrån och då blir det att det ser ut som man har dubbelhaka  
helt enkelt och det tänker dom inte riktigt på.

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

23 Utropsord liknande ”oj, wow, shit, vafan”. Används främst när man tycker nåt är lite konstigt eller fel, men kan 
även användas i positiv bemärkelse. Alternativa stavningar: abou, abow, abouw (m.fl). Källa: Slangopedia.se, 131205.
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Det våra informanter menade att denna bildsvit med en lite äldre ”sportkille” förmedlade var bland 
annat följande:

 ✸ Han visar att han är bra på att göra trix med sin skateboard
 ✸ Han visar att han har en ny keps
 ✸ Han visar att han har gott om olika märkeströjor i sin garderob
 ✸ Han gör sig cool och manlig och visar att han är bra genom att ta bilder underifrån
 ✸ Han visar att han vill att tjejer ska kontakta honom

9.4 Slutsatser och metodreflektion
Samtalen om bilder, bildkommunikation och bildkoder var omfattande. Det visar sig att egobilder 
är en del av det ”visuella modersmålet” för dagens nätgeneration. 

För en utomstående blev kommentarerna från informanterna i de olika skolorna också tydliga 
i förhållande till genus och åldersskillnader. Överlag var de i årskurs sju mer införstådda med, och 
hade också egna erfarenheter av att själva ta egobilder än dem i årskurs fyra. De yngre ställer sig 
ännu (nyfiket) frågande inför en del av dessa fenomen som hänger mer ihop med att vara äldre 
och ser egobilder som del i utforskandet av sexuella signalsystem. Bland våra informanter fanns 
det dock en och annan tioåring som var mer insatt. Under bildsamtalet kunde de, kanske till skill-
nad från hur det annars brukar vara i klassrummet inta rollen som expert i fråga om bildkoder, 
begrepp och gester som har att göra med bildkommunikationens onlinekoder. 

En pedagogisk poäng är att bildsamtalen, i likhet med det som är en mer beprövad form nämli-
gen boksamtal, kan användas för att starta en dialog om ett sammanhang som annars ofta är privat. 
Visserligen utgör egobilder en form av självpublicering online och är i den meningen offentliga 
men samtidigt upplevs de som privata och som ett personligt avtryck. I bildsamtalets form kan de 
bildkoder och stereotyper man förhåller sig till blir föremål för en gemensam reflektion. Här kan 
man med fördel också låta eleverna ta egna bilder, fotografera varandra, låta killar pröva tjejposer 
och vice versa.

För att kunna tala om egobilder tillsammans med skolelever krävs vissa utgångspunkter i frågor 
om genus och ålder. I själva det bildanalytiska samtalet är det sedan bra att kombinera inslag från 
mer traditionell bildanalys och frågor om vad och hur bilderna föreställer med ett perspektiv som 
mer fokuserar på vad bilderna gör inom ramen för det kommunikationsnätverk vari de ingår, 
vilket också leder tillbaka till frågor om till exempel genus och ålder. Slutligen bör följande huvud-
resultat som är av intresse ur ett medie- och informationskunnighetsperspektiv framhållas.

 ✸  Bilderna bedöms av eleverna ofta utifrån vad bilden, eller snarare den som har tagit bilden 
tycks vilja åstadkomma eller hur den känner sig

 ✸ Bildsamtalet blir en startpunkt för att sätta igång olika typer av gruppdynamiska processer
 ✸  Bildsamtalet kan leda till en ökad förståelse av hur bilderna blir underlag för fortsatt kon-

takt och kommunikation online 
 ✸  Bilden blir utgångspunkt för att få tala om sig själv om vad man brukar eller inte brukar 

göra
 ✸ Bildsamtalet blir startsignal för att själv ta upp kameramobilen och visa egna egobilder
 ✸  De frågor som kommer upp kan användas som ett material för ett fördjupat värde-

grundsarbete
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10

Workshop

I detta kapitel presenteras den del av studien som gjordes i form av en workshop. Denna var 
tudelad. I den ena delen fick eleverna i mindre grupper samla bilder kring dels idealbilder och 
idolbilder och dels egobilder från olika sajter utifrån frågor om genus och skillnader mellan killar 
och tjejer på nätet. I den andra delen fick de i grupp göra teckningar av hon, han och hen. Dessa 
workshoppar gav oss ytterligare material till studien men var i likhet med bildsamtalen också ett 
sätt att ge exempel på hur man på ett konkret och enkelt sätt kan arbeta med genus och sociala 
medier inom ramen för skolans arbete. I det följande beskrivs tillvägagångssättet och några av 
forskningsresultaten. Här ingår också vissa reflektioner kring upplägget av våra workshoppar.

10.1 en workshop i två delar
Vi skapade genomförde workshoppar med lektionsliknande upplägg, väl medvetna om att det 
finns och har funnits mängder av framgångsrika genuspedagogiska projekt och normkritiska sko-
lutvecklingsprojekt, i liten och i stor skala i svenska klassrum (se t.ex. Lenz Taguchi, Bodén & 
Ohrlander 2011, Lundberg & Werner 2011). 

Vår enda möjlighet att få genomföra en workshop under skoltid var att den på något rimligt sätt 
kunde knytas till bildämnets kursplan och att den kunde värderas i förhållande till kursmålen och 
eventuellt användas som ett underlag i pågående betygssättning. Övningen fick inte heller ta för 
mycket tid. Således behövde vi skapa en övning som stämde med de kunskapsmässiga och peda-
gogiska målen för ämnet bild.24 I kursplanen för ämnet bild för årskurs 7 till 9 anges bland annat 
följande som centrala kunskapsområden:

 ✸  Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur 
dessa perspektiv kan utformas och framställas

 ✸ Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas

I fråga om arbetssätt och pedagogiska former står det att undervisningen ska syfta till att eleverna 
[får]:

 ✸ Utveckla kunskaper om hur bilder skapas

24 http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/bild, 131205.
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 ✸  Använda sina kunskaper om olika typer  
av bilder i det egna bildskapandet

 ✸  Presentera egna bilder med olika metoder, 
material och uttrycksformer

 ✸  Möjlighet att diskutera och kritiskt  
granska olika bildbudskap 

Vår workshop skulle ge oss material om det vi 
ville studera (genuskonstruktioner online/off-
line) men av de praktiska skäl som har angetts 
ovan var det också viktigt att upplägget stämde 
med skolan behov. Sammantaget gjorde detta att 
vi behöver forma en uppgift som uppföljde föl-
jande kriterier: 

 ✸ En enkel och tydlig uppgift
 ✸ Har karaktären av skoluppgift
 ✸ Går att genomföra vid ett lektionstillfälle
 ✸  Inte kräver mycket teknik eller förberedel-

ser
 ✸  Låter eleverna använda sina befintliga  

förkunskaper
 ✸  Skapar en avslappnad och lustfylld  

atmosfär
 ✸  Kan utföras i en kamratlig och respektfull 

anda
 ✸  Gör det möjligt att dokumentera resultat 

och process

De digitala bildcollage och handgjorda teckning-
ar som producerades under våra workshoppar 
tillhör studiens källmaterial. I samma mening 
som de individuella intervjuerna eller fokus-
gruppintervjuerna. Vi dokumenterade också den 
kreativa processen genom ljudinspelningar och 
fotografier. Det är detta källmaterial som åter-
stoden av detta kapitel kretsar kring. Våra work-
shoppar kom att omfatta två delar.

 ✸  Gender Boards (namnet anspelar på an-
slagstavla och på styrelserum med norme-
rande makt). Det hela kan beskrivas som 
en enkel insamlings- och urvalsövning där 
könshomogena grupper får i uppgift att 
samla in bilder från nätet kring de ideal Bild 10.1 Gender avatars: hen
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och självbilder man föreställer sig gäller för det kön man själv inte förknippar sig med.  
Således laddade tjejgrupper ned bilder på vad de uppfattade vara typiska idoler och förebil-
der och egobilder för killarna och vice versa. Utifrån detta skulle grupperna sätta  
samman digitala collage som de sedan fick presentera för klassen. 

 ✸  Gender Avatars (namnet syftar på de ställföreträdande figurer som man har i datorspel)  
kan beskrivas som en enkel teckningsövning där grupper av elever på stora ark och med 
kritor, pennor och andra tillgängliga resurser får i uppgift att göra analoga bilder av genus-
kodade kroppar (han, hon, hen).

Vi antog att det skulle vara lättare för eleverna om de fick i uppdrag att ta fram bilder om ”de andra” 
i stället för om ”sig själva”. Vi antog att en mer personlig uppgift kunde skapa motstånd och obehag 
(vilket också de två lärare vi samarbetade med höll med om). Man ska också ta med i beräkningen 
att vi endast var tillfälliga gäster i klassrummen och att vi kom in där utan tidigare förtroendeka-
pital med en uppgift om genus och självpresentation.

Bild 10.2 analogt montage: Gender avatars

Bild 10.3 Digitalt collage: Gender Boards
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Vi genomförde vår tudelade workshop i årskurs 7 i två av de fyra skolor som ingick i studien. Från 
början fanns det tankar på att göra workshoppar i samtliga fyra skolor (och även i årskurs 4). Nöd-
vändigheten i att avgränsa ett redan omfattande material samt praktiska omständigheter gjorde att 
det hela begränsades till Södermalmsskolan och Spångaskolan.25 Ett skäl till att det blev just dessa 
två skolor var att vi fick bra kontakt med bildlärarna på dessa skolor. De var positiva till studien 
och såg kopplingar till kursplanen i bild. De var också beredda att lösa vissa schematekniska frågor 
för att möjliggöra det hela. Under själva workshoppen höll sig lärarna i bakgrunden medan forska-
ren Michael Forsman och forskningsassisten Pontus Englund ledde arbetet, med viss assistans från 
läraren. Vi valde att ha könshomogena grupper, något som rekommenderas för arbete med yngre 
grupper (Hennessy & Heary 2005/2011). Om vi hade tillämpat en annan princip för gruppernas 
sammansättning kan detta förstås ha inverkat på både processen och resultatet. Vi hade träffat 
klasserna tidigare och redan då berättat om vad projektet gick ut på. Viss information hade också 
gått ut via klassernas veckobrev. I början av workshoppen berättade vi återigen om projektet och 
dess syfte (flera av eleverna i dessa två klasser deltog också i fokusgruppintervjuer).

Vi hade hoppats på att få en halv skoldag. Det visade sig vara omöjligt, istället skapades ett 
upplägg avpassat för ett dubbelt lektionspass, som våra lärare lyckades få till stånd genom olika 
schematekniska och kollegiala arrangemang.

Bild 10.4 att ha ett enkelt, tydligt och skolmässigt
upplägg var ett måste för genomförandet

I bilaga 4 finns en redigerad version av de PowerPoint-presentationer som vi använde i början av 
vår workshop. Där framgår också mer konkret vilka resurser som behövs för att genomföra dessa 
workshoppar. 

25 Som påpekades i kapitel 1 så namnen på skolorna påhittade. I själva verket heter de något helt annat.
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Eftersom vi ville skapa ett sammanhang där eleverna tillsammans kunde skapa och reflektera 
över något som de redan har mycket vardaglig färdighetskunskap kring lät vi dem arbeta i grupp. 
Även då vi använde laptops lät vi gruppen samsas om denna, i stället för att tänka att var och en 
”måste” ha sin egen apparat. Många gånger kan det finnas oro över att undervisning som har att 
göra med sociala medier blir teknikkrävande. Så behöver det inte vara. Eftersom de flesta elever, 
åtminstone i årskurs 7, har internet i mobilen kan dessa mycket väl användas. Vi hade inte någon 
längre teknikgenomgång i början. Det skulle ta för mycket tid och kanske sänka energinivån i 
rummet. Vi antog också att eleverna enskilt och tillsammans redan kunde tillräckligt, och att de 
tillsammans skulle kunna lösa eventuella tekniska frågor som uppstod under arbetets gång. 

Givetvis gick vi också runt och hjälpte de grupper som ville ha hjälp. Vi var hela tiden noga med 
att både betona att eleverna hade ett eget ansvar och att det var de som var experterna i detta och 
att vår workshop ingick som en del av skolarbetet. Därför hade vi också ett tydligt tidsschema för 
arbetet. Sedan avslutades bägge övningarna med en formell redovisning inför klassen och gemen-
sam diskussion. 

Trots det skolmässiga upplägget och inramningen försökte vi ändå, precis som under intervju-
erna och utifrån de rekommendationerna som ges för forskning om och med barn i grupp, att av-
dramatisera och skilja ut workshop-situationen från ”en vanlig lektion”. En uppenbar skillnad mot 
hur det brukar vara var förstås att vi var där på besök med våra uppgifter och grejor. En annan var 
att läraren intog en annan roll än vanligt. En tredje, högst påtaglig skillnad var att vi hade med oss 
läsk, bubbelvatten, frukt, kex och godis. Att skapa en lustfylld inramning kan lyfta lärsituationen 
från de vanliga lektionsritualerna och de roller i klassrummet som hör till detta. Men när man ar-
betar med kreativa metoder i skolsammanhang är det samtidigt mycket viktigt att skapa uppgifter 
som upplevs som rimliga och legitima i sammanhanget (Siibak, Forsman, Hernwall 2013).

Många elever ville gå runt och undersöka vad som pågick i de andra grupperna. Vi lade oss inte 
så mycket i den trafik som uppstod mellan borden medan arbetet pågick. Vi anmärkte heller inte 
på ljudvolymen i rummet, om den inte hade direkt negativt inverkan på arbetsklimatet. Däremot 
reagerade vi omedelbart på sabotageförsök, bråk eller antydningar till kränkande maktspel. Överlag 
var arbetsklimatet anmärkningsvärt fokuserat och engagerat (något som även lärarna intygade).

     Bild 10.5 Kreativa metoder
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10.2 Gender Boards
Gender Boards gick ut på att eleverna tillsammans skulle ladda ned bilder från nätet och sätta 
ihop dessa till en slags anslagstavla. Som redan har framgått var utgångspunkten att killar skulle 
ta fram idealbilder och idolbilder respektive egobilder som de visste eller trodde att tjejer tittar på 
och själva gör. Tjejerna skulle göra motsvarande om killarna. Vi hade 4-5 elever i varje grupp och 
grupperna hade skapats i förhand med hjälp av läraren.

Klassrummet hade möblerats så att varje grupp hade ett eget bord och en laptop med inter-
netuppkoppling att dela på. I datorerna fanns sedvanliga Office-paket (Word, Power Point etc.). 
Till detta hade vi lagt programmet Snipping Tool vilket kan beskrivas som ett ”skärmklippsverk-
tyg” (Windows 7) som gör att man enkelt kan markera och klippa ut exempelvis detaljer ur en bild 
man hittar online.26 

Vi hade även med oss en del ”analoga kontorsresurser”. Vi tänkte att dessa kunde användas för 
att skriva stödord på (post-it-lappar), markera i texter man skrivit, klippa ur tidningar, etc. Det 
visade sig dock att dessa resurser inte var intressanta. Visserligen väckte de genomskinliga förpack-
ningarna där resurserna låg ett visst intresse när vi delade ut dem i början av workshoppen. Men 
när vi plockade ihop efteråt låg allt kvar i obrutna förpackningar på samtliga arbetsbord.

Bild 10.6 Intressanta resurser                Bild 10.7 Icke intressanta resurser

På arbetsborden fanns det även en digital kamera samt en diktafon. Vi gav inga instruktioner om 
hur kameran skulle användas. Flera frågade vad kamerorna var till för och grupperna tog en del 
bilder. Sammantaget visade sig dock kamerorna vara en överflödig resurs – särskilt med tanke på 
att alla hade sina mobiler med sig, med egna kameror. Diktafonen hade vi lagt fram för att vi skulle 
kunna banda de resonemang som fördes i grupperna medan man arbetade med uppgiften. (Dessa 
inspelningar har inte inkluderats här.) Vi förklarade redan från start att vi skulle banda och vi 

26 http://xpsnipping.codeplex.com/131205.
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berättade att materialet endast skulle användas internt (se kap. 5.9). Vi fick en del frågor om detta, 
men ingen var uttryckligen emot att spelas in. För att ha stöd för minnet videofilmade vi redovis-
ningarna. Sammanlagt gav detta oss cirka tolv timmar inspelat ljudmaterial från diskussionerna 
kring borden samt cirka två timmar videomaterial från redovisningarna. 

Flera elever markerade tydligt att man inte ville synas med ansikte på bild. Vi undvek i största 
möjliga mån sådana bilder, och vi publicerar heller inga sådana. Det handlar om integritetsfrå-
gor och om barns rättigheter. En annan sida av den samtida visuella kulturen gäller upphovsrätt. 
Också här finns det begränsningar. Det gör att vi här inte har kan publicera de Gender Boards med 
kändisar som eleverna skapade. Bilderna från workshoppen har tagits av Forsman eller Englund.

Bild 10.8 enkla programvaror,  
en trådlös uppkoppling och en 
avslappnad inramning

Gender Boards inleddes med en kort presentation kring projektet. Därefter sades något kort om 
mediala och visuella ideal och om att kön inte är något man är utan något man gör. Vi framhöll att 
eleverna är experter i fråga om samtida sociala medier. Därefter följde en kort genomgång av hur 
arbetet skulle gå till, hur mycket tid som var avsatt till respektive del och hur redovisningen skulle 
genomföras.

Eleverna fick i uppdrag att gå ut på nätet och leta bilder som vi delade in i två kategorier. Den 
första kallade vi idealbilder. Hit räknade vi idolbilder, modebilder eller annat som visuellt anger 
ideal för killar respektive tjejer. Den andra kategorin kallade vi egobilder. Med detta menade vi 
sådana bilder som man kan ta på sig själv med sin egen mobilkamera (jfr kap. 8). Det fanns en ut-
talad regel om att inte ta med bilder på personer i klassen. (Här borde vi ha varit ännu tydligare.) 
I Spångaskolan visade det sig nämligen under redovisningen att två av grupperna hade lagt in 
egobilder på varandra i sina PowerPoint-presentationer. Det hela började som ett bildbus men 
vid redovisningen förstod man att det fanns djupare laddningar i detta som gjorde att det kunde 
gränsa till bildkränkning (jfr 8.10). Vi betonade också att man inte fick ladda upp några bilder från 
workshoppen på nätet.
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Bild 10.9 arbete med Gender 
boards

Första steget i workshoparbetet var att vi bad eleverna att samla idealbilder och egobilder från 
nätet. Vi bad dem söka och samla spontant och lägga allt de hittade på skrivbordet i en mapp 
vi kallade för bildladan. Man fick även lagra länkar till videor eller annat. I denna del av arbetet 
kunde de använda Snipping Tool, göra skärmdumpar, eller helt enkelt kopiera bilder och klistra in 
dem i ett word-dokument. Här valde grupperna lite olika vägar. Det var uppenbart att förmågor 
och förkunskaper varierade. (Någon frågade: Vad är en mapp på skrivbordet?) Det visade sig att 
grupperna, med något undantag, knappt använde sig av möjligheten att klippa ut detaljer ur bil-
derna med Snipping Tool. Vi såg heller inte mycket av remixing eller efterhandsredigeringar i de 
bildprogram som ingår i Office. Kanske berodde detta på tidsbrist, kanske på bristande kunskaper. 

Grupperna fick själva bestämma vem som satt vid tangentbordet (man byttes av) och hur man 
skulle lägga upp sitt arbete. Vi gick dock runt och kollade att man höll tidsschemat och förberedde 
sin redovisning. Vi lade oss inte i var på nätet grupperna befann sig medan de sökte. 

Bild 10.10 Samling kring  
tangentbordet
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Det andra steget i processen var att grupperna skulle välja ut ett antal bilder från sina bildlador och 
sätta samman dessa till sin redovisning. Här föreslog vi att man antingen använde sig av Power-
Point eller gjorde ett word-dokument med inklistrade bilder. Oavsett vilket skulle man kunna mo-
tivera sitt urval av bilder. Här uppmanade vi grupperna till att gå in i diskussioner med varandra. 
Vad var typiskt? Vad berättar olika bilder om genusaspekter? Vi föreslog att man skrev nyckelord 
för att motivera valet av bild antingen i presentationen eller på papper. 

Det tredje steget var att grupperna skulle sätta ihop sin presentation till redovisningen inför 
klassen. Så gott som alla grupper valde att göra i traditionella PowerPoint-presentationer. Vi upp-
manade också eleverna att skapa varsin diskussionsfråga till redovisningen. 

Bild 10.11 Redovisning  
och diskussion

Flera av redovisningarna var ganska kortfattade och skedde i visst samspel (fnitter etc.) med öv-
riga klassen. Sammantaget var redovisningarna både roliga och intressanta. Inte bara för oss, utan 
de verkade också uppskattas av klassen. Det kom upp en rad värdegrundsfrågor och sådant som 
kan kopplas till området medie- och informationskunnighet (MIK). Vår bild från intervjuerna av 
att relationer mellan killar och tjejer i årskurs 7 präglas av ett isärhållande som bland annat görs 
genom onlineaktiviteter förstärktes av de presentationer som gjordes i Gender Boards. 

Det mesta av materialet speglade dominerande ideal och förhärskande stereotyper. Det var 
samma idoler och samma typ av uttryck som gick igen. Det kändes också som att presentationen 
inför klassen inte utmanade. Under själva arbetet och i de samtal som fördes kring borden var 
läget ett annat. Det var i detta moment många ifrågasättanden av förväntningar och former för 
genuspresentationer kom upp.

I de diskussioner som följde på redovisningarna (där hade man behövt ha mer tid på sig) disku-
terades varifrån ideal kommer, om man måste följa dem, om man påverkas av dem, och hur man 
kan ”vara sig själv”. 

Det blev även en del samtal om olika bildtekniker: om hur man tar egobilder och vilka skillna-
der som finns mellan bildnormer för hur killar respektive tjejer förväntas ta sina bilder (jfr kap. 8).
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Bild 10.12 Killars bild av  
tjejers egobilder

10.3 Gender avatars
I Gender Avatars var tekniken analog. Uppgiften var att i grupp åstadkomma tre teckningar på 
papper i storformat med hjälp av de hjälpmedel som fanns i bildsalen. Grupperna skulle göra tre 
olika bilder: en han, en hon och en hen. På så sätt fick vi totalt in 27 (9x3) teckningar. Vi sade inte 
mer om avatarerna annat än att de gärna fick vara i elevernas egen ålder. Vi ville också att de skulle 
få in något om egenskaper och om vad avataren gör på nätet.

Bild 10.13 han och hon

Upplägget av Gender Avatars och kombinationen av dessa och Gender Boards speglade en önskan 
att jämföra resultatet av kreativt arbete och kreativa metoder med digitala verktyg och online med 
en för skolan mer traditionell representationsform, nämligen tecknandet. Däremot frångick vi att 
teckning är något man gör på egen hand. Här var det fråga om grupparbete kring teckningsarken. 
Det fanns utrymme för att fördela arbetet, men också en tendens att de som var ”duktiga” på att 
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teckna fick förtroendet, på samma sätt som de som var säkrast vid datorn fick sköta tangenterna. 
Allt medan de andra kom med förslag eller mer handgripligt grep in i det hela.

Bild 10.14 analog kreativitet  
som engagerar

Det fanns skäl av mer praktisk natur också bakom upplägget av Gender Avatars. Bland annat be-
hövde vi jobba i halvklass för att kunna genomföra projektet. Vi gav en viss tidsram för varje teck-
ning (se bilaga 4) samt att grupperna skulle kunna föra ett resonemang kring sina bilder. Antingen 
fick man göra detta genom att skriva bildtexter eller så fick man skriva texter i bilderna, t.ex. i form 
av nyckelord, varumärken etc. Från en grupp fick vi en välskriven motivering av en kille, som först 
inte ville vara med alls, men som sedan blev mycket upptagen med att både hitta de rätta orden 
och sin allra snyggaste handstil.

Bild 10.15 handstilen är  
också ett visuellt uttryck
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När det var dags för redovisning inför klassen fick grupperna berätta om en av sina tre bilder. De 
flesta valde att berätta om sin teckning av han eller hon. 

Både digital bildhantering och teckning för hand är färdigheter som kan tränas upp och där 
talang fördelas olika. Bilderna blev också olika men i formandet av kroppar, ögon, uttryck och 
de kopplingar som gjordes märktes vissa dominerande visuella koder även i de egenproducerade 
bilderna, ideal som både kan länkas till normerna i massmedierade bilder och till en bildtradition 
som mer hänger ihop med disneyfilmer och liknande, där flickor har stora ögon och långt hår, 
medan killar är glada och bekymmerslösa.

Bild 10.16 att vara tjej                   Bild 10.17 att vara kille

10.4 Slutsatser och metodreflektioner
Det fanns skillnader mellan de två skolorna i fråga om hur de tecknade kropparna och de tecken-
system som knöts till dem var utformade. I den ena skolan mötte vi en klass som hade en profile-
ring mot bild. Det märktes i deras analoga bildmedvetande och förmåga. Däremot var det mer lika 
då det gäller de digitala bilder som klasserna i respektive skola tog fram. Förmåga är en del. Frihet 
i uttryck en annan. 

I efterhand framstår det som att Gender Boards förde in en viss frihet och lust i klassrummet 
och upplevdes som engagerande. Nu fick elevernas informella kunskaper och de förmågor och fär-
digheter man använder på sin fritid ett upphöjt värde i skolsammanhanget. Var och ens kunskaper 
om sociala medier och bildkommunikation och den gemensamma förmågan att samla och sätta 
ihop bilder med digitala verktyg värderades som en källa till kunskap och som en grund för dialog 
kring värdegrundsfrågor inom ramen för bildämnet. 

En annan reflektion kring resultaten av Gender Boards är att presentationerna i både innehåll 
och form blev rätt mycket i enlighet med de ideal som skulle belysas. Uppgiftens utformning (att 
söka typiska bilder) och sammansättningen av grupperna (könshomogena) bidrog nog till detta. 
Annat kan kopplas till DIY-kulturen och sociala medier: Dessa världar är genomsyrade av tekniska 
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och kulturella mönster som dels förklaras av den länkningsekonomi som van Dijck (2013) kallar 
connectivity och dels av hur bilder framställs, utformas, cirkulerar och värderas online. I förhållan-
de till detta kom den traditionella teckningsövningen i Gender Avatars att bli något av en kontrast. 
Här blev skapandet i någon mening friare och olika tekniker användes, bland annat collage.

Kanske låg de viktigaste resultaten av dessa workshoppar i processen mer än i produkterna. Det 
är inte orimligt att anta att lusten i detta delade arbete kring något man annars sällan får ta in i 
skolan bidrog till en del reflektioner kring de bilder och egna förhållningssätt som annars tillhör 
vardagens förgivettaganden.

På många sätt var våra workshoppar explorativa och levererade utöver mer material till projek-
tet också några enkla modeller för möjliga lektionsupplägg.

Det finns skäl att avsluta med några praktiska noteringar från workshoparbetet. Den tid vi hade 
på oss var både tillräcklig och för knapp. Den räckte för att göra uppgifterna, och det finns inte 
något egenvärde i att dra detta i långbänk. Däremot behövs mer tid för redovisning och kanske 
också för förberedelser och efterarbete. Här skulle man kunna tänka sig en förberedande del som 
kanske även kan göras utanför skolan, där material samlas in enskilt för att sedan kompletteras och 
därefter sammanställas i grupp på plats i skolan. Det ger mer material för att söka mönster, studera 
bilduttryck, klippa och remixa i materialen etc. Redovisningsdelen behöver slipas och andra for-
mer än de sedvanliga ”PowerPoint-paraderna” kan var värda att pröva. Ytterligare en tanke är att 
dessa collageövningar kan knytas till andra estetiska uttryck där det också finns en viss tradition 
av genuspedagogiskt arbete (som i drama).

Totalt deltog 52 barn (varav 23 även också i fokusgruppintervjuer). Av dem var 29 tjejer och 
23 killar. I bägge klasserna var förhållandet mellan killar och tjejer mycket ojämnt. I en skola var 
det övervägande killar i klassen. I den andra var det en övervägande andel tjejer. Hur Gender 
Boards och Gender Avatars på lämpligast sätt ska presenteras i förhållande till andra klasser som 
engageras är en fråga utan ett entydigt svar. En annan fråga är hur uppgiften bäst utformas för att 
genomföras även i årskurs 4. För vår studie som helhet hade det varit intressant om vi hade haft 
möjlighet att genomföra våra workshoppar också i de två andra skolorna som ingick i studien. Den 
lokala sociokulturella kontexten och klassernas mer specifika förutsättningar är något som lärare 
på plats verkligen skulle kunna väva in tillsammans med eleverna för att på så sätt utveckla dessa 
arbetsmetodologiska utkast.
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11

Spelvärldar

Spelande är en mycket viktig del av tio- och trettonåringars nätkultur. Det gäller både spelan-
de på mobilen, exempelvis under skoldagen, och spelandet på hemdatorn eller spelkonsolen, 
som mest sker på eftermiddagar, kvällar och helger. Mobilspelandet är således mer knutet till 
vardagslivet med skolkompisar och den mediala rumslighet som skolan erbjuder, medan dator-
spelandet hemma även har att göra både med det som pågår hemma med familj och syskon, 
och med kompisar eller släktingar som man sällan eller aldrig träffar offline. I det här kapitlet 
diskuteras både spelmiljöer och spelplattformar. 
 I kapitlet möter vi killar som är tio eller tretton år och bland annat spelar World of Warcraft 
(WOW), Battlefield (BF), Minecraft (MC) eller Call of Duty (COD). Det handlar också om 
tjejer som är tio år som bland annat spelar MovieStarPlanet eller Star Stable. Däremot finns 
här inte så mycket material om tjejer som är tretton år och spelar via hemdator, eftersom det är 
mindre vanligt (därmed inte sagt att det inte finns trettonåriga tjejer som spelar COD, WOW 
etc.). I förhållande till dessa tydligt genussegregerade nätaktiviteter kan det vara värt att återi-
gen påpeka att den här rapporten inte tar upp musiklyssnande, vilket från tolv–tretton års ålder 
och uppåt är en mycket populär nätaktivitet hos både killar och tjejer.

11.1 Spelrum
Spelande online och på mobilen är en stor del av barns och ungas medieanvändning. Om man vill 
kartlägga omfattningen av och mönstren i spelandet kan man inte bortse från att det finns olika 
spelplattformar: hemdatorer, mobiler, pekdatorer och konsolspel (tv spel). Det finns också olika 
spelgenrer som utgår från vad spelen går ut på (strategispel, första personskjutare, plattformsspel, 
osv.), hur de spelas (på egen hand eller tillsammans med andra) och om de är onlinespel eller 
inte. Det finns olika samlingsbegrepp som man kan använda för att beskriva dessa olika speltyper. 
Linderoth & Olsson (2010) använder digitala spel som beteckning på både dator- och tv-spel (och 
mobil) medan Juul (2010) talar om videospel. Kärnan i spelen är att de är digitala och att det är 
visuella skeenden som spelaren påverkar genom interaktivitet med spelets kod och interaktion 
med andra spelare. 

I sin indelning av de olika faser som barn och unga genomgår i förhållande till internet visar 
Findahl (2013:41) att digitala spel är en av de viktigaste inkörsportarna till internet. När det gäller 
yngre barn handlar det om enklare former av spel, som har köpts in eller laddats ned av föräldrar. 
Då det gäller onlinespel står public service för några av de mest populära sajterna och man erbju-
der spel på bland annat SVT:s Barnkanalen och undersajterna Bolibompa och Spelhuset. Att spela 
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spel och att titta på klipp på YouTube är de två största onlineaktiviteterna bland de yngsta. Det är 
också de aktiviteter som ökar med stigande ålder (Småungar & medier 2012/13:19).

Det är ofrånkomligt att föräldrarna på olika sätt är involverade i de yngstas mediebruk och 
därmed också i deras spelande. Det är ju de vuxna som betalar och som sätter gränser kring spe-
landet. Förmodligen har spelandet flera olika och delvis sammanfallande funktioner för barn (det 
är roligt, man får vara i fred, man kan bestämma själv, man kan vara med kompisar i spelet, man 
lär sig saker). För vuxna kan barnens tid vid datorn mer fungera som en form av barnpassning. 
Om man spelar ofta blir spelandet på datorn eller på pekdatorn en vana och del av vardagen. När, 
var och hur detta sker blir också till en aspekt av hur olika sysslor och rumsligheter inom hemmet 
organiseras och fördelas mellan de olika åldrarna i hemmet (Bakardjieva 2005).

Flera forskare har pekat på att datorspelande är en av de aktiviteter som används när barn och 
unga skapar sig ett eget utrymme i familjezonen (Aarsand & Aronsson 2007). Vissa har en egen da-
tor på sitt rum medan andra delar med sina föräldrar och/eller syskon. De som inte har en dörr till 
ett eget rum att stänga kan skärma av sig från den närmaste omgivningen med hjälp av hörlurar.

Man kan se spelandet som en ny form av sovrumskultur (bedroom culture). Begreppet lanse-
rades ursprungligen av Angela McRobbie & Jenny Garber (1975/1993) som en motvikt till det 
starka fokus som då fanns inom brittisk ungdomskulturforskning på killar i gäng (subkulturer) i 
offentliga rum (gator, klubbar, etc.). Enligt McRobbie & Garber osynliggjorde detta mycket av vad 
tjejer gjorde eftersom hemmet och det (eventuellt) egna rummet har en central plats i tjejers iden-
titetsskapande: själv eller med någon kompis, framför spegeln, med skivspelaren, och så vidare. 

I och med att datorspelandet bland killar, som sitter på sitt rum, har ökat i omfattning finns det 
flera som har tagit upp McRobbies begrepp för att peka på en ny sorts sovrumskultur, för killar 
(Livingstone & Boville 2001), samtidigt som tjejer intagit det offentliga rummet i ökande utsträck-
ning. Siân Lincoln (2012) går djupt in i kill- och tjejrummen (bland lite äldre ungdomar) i Youth 
Culture and Private Space och menar att det egna rummet både är en privat zon och en identi-
tetszon, där avskildheten nu också görs i relation till livet online, vilket blir en integrerad del av 
”hemma” och ”mitt rum”. Lincoln talar om det virtuella sovrummet och menar att den onlinevärld 
där datorspelande, musiklyssnande, fildelande, bildkommunikation och sociala medier äger rum 
numera är sammankopplad med den ”klassiska sovrumskulturen”.

Till skillnad från Lincolns arbete omfattade vår studie inte någon ”hem-etnografi” med studier 
av iscensättningen av det egna rummet, även om flertalet av de individuella intervjuerna inbegrep 
besök hemma hos informanterna. Dock talades det i både våra individuella intervjuer och i fokus-
grupperna om var datorerna hemma var placerade, när och hur det är okej att sitta vid datorn, hur 
föräldrar och syskon förhåller sig till detta, om man får vara i fred osv.

En annan sida av resonemangen om datorn och ungdomars skapande av egna rum är de världar 
som skapas online i spelen. Också dessa virtuella rum kan förstås som en del av den sovrumskultur 
som beskrivs ovan eftersom exponeringen och umgänget online paradoxalt nog blir ett sätt att få 
vara i fred.

Det finns gott om genusmarkörer i de digitala spel som står barn och unga till buds. Även i de 
spel där karaktärerna är bortom det mänskliga och det traditionellt manliga och kvinnliga måste 
man vanligtvis ändå välja kön. Exempelvis gäller detta i det mycket populära och World of War-
craft (WOW). Där måste man också kombinera kön med ras och klass, det senare i betydelsen typ 
av krigare snarare än social klass, även om det finns uppenbara ”klassmarkörer” i kategoriernas 
yttre och inre egenskaper (se Linderoth 2007/2012). I somliga andra spelvärldar går det även att 
laborera med ålder på den karaktär man väljer att spela.
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11.2 Spelvanor
Även om killar spelar mer än tjejer redan i treårsåldern så är skillnaderna bland de yngre inte sär-
skilt påtagliga (Småungar & medier2012/13: 20). Det är i takt med stigande ålder som skillnaderna 
mellan killar och tjejer ökar, både i fråga om hur mycket och hur ofta man spelar, och gällande 
vilka spel man spelar. Detta blir påtagligt när barnen kommer upp i tioårsåldern, för att sedan 
kulminera vid femton–sexton års ålder (Ungar & Medier 2012/13: 33−40).

Figur 11.1 andel pojkar och flickor som anger att de brukar spela datorspel Källa: Ungar & medier 2012/13

Som synes beror de stora skillnaderna avseende spelande i hög utsträckning på att tjejerna spelar 
allt mindre under slutet av mellanstadiet och under högstadietiden. Andelen killar som spelar lig-
ger på en nära nog konstant nivå mellan sju och sjutton års ålder. 

Skillnaderna mellan vilka spel killar och tjejer spelar blir också allt större med stigande ålder, 
vilket framgår av tabell 11.1 och 11.2.

9–12, SaMTLIGa pOjKaR FLICKOR

Minecraft (27 %) Minecraft (41 %) MovieStarPlanet (34 %)

MovieStarPlanet (16 %) Fifa, samtliga versioner (25 %) Internetspel (29 %)

Internetspel (16 %) Call of Duty, samtliga
versioner (20 %)

The Sims, samtliga
versioner (26 %)

Fifa, samtliga versioner (15 %) Internetspel (7 %) ”Wii” (8 %)

The Sims, samtliga
versioner (12 %) League of Legends (6 %) Minecraft (8 %)

Tabell 11.1 De fem mest spelade titlarna bland pojkar och flickor 9–12 år Källa: Ungar & medier 2012/13

 

6
12

23

53

72

87 90
97 99 97 98 98

94 96
90 89

82

91

76

7 8

31

43

56
64

83
78

85
91

82
74

64

47 50

17

26

36 38

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pojkar

Flickor



150

13–16, SaMTLIGa pOjKaR FLICKOR

Fifa, samtliga versioner (26 %) Fifa, samtliga versioner (33 %) The Sims (20 %)

Call of Duty, samtliga
versioner (23 %)

Call of Duty, samtliga 
versioner (32 %) Minecraft (11 %)

Minecraft (20 %) Minecraft (21 %) ”Wii” (9 %)

League of Legends (16 %) League of Legends (18 %) -

The Sims, samtliga 
versioner (15 %)

Battlefield, samtliga versioner, 
World of Warcraft (9 %) -

Tabell 11.2 De fem mest spelade titlarna bland pojkar och flickor 13–16 år Källa: Ungar & medier 2012/13

Som synes ovan är Minecraft den enda spelet som både finns på killarnas och tjejernas topplistor. 
Skälet till att det endast förekommer tre titlar bland tjejer i åldern tretton till sexton år är att så få 
av dem spelar att inga titlar utöver dessa tre nämndes av fler än två individer.

11.3 Spelgenerationer
Sett över tid har det skett stora tekniska och estetiska förändringar i de digitala spelens karak-
tär och spelplattformarnas möjligheter från den första spelkonsolen för hemmabruk Magnavox 
Odyssey (1972) och den första riktiga spelsuccén Pong (1972), över de enkla och tvådimensionella 
digitala konsolspelen Tetris (1984) och Super Mario Bros (1985), till dagens tredimensionella onli-
nespel med tusentals samtidiga spelare utspridda på olika håll i världen. Det som förut ansågs vara 
obskyrt och förknippades med ”nördar” är idag en bred och folklig kulturform. 

Dagens digitala spel ingår i en global underhållningsindustri som årligen omsätter mångmil-
jardbelopp. Men det är en differentierad bransch. Här finns bolag som Electronic Arts och Blizzard 
med tusentals anställda och särskilda divisioner för målgruppsanalys och marknadsstrategier. De 
producerar populära krigs- och äventyrsspel som Battlefield, Call of Duty (COD) och World of 
Warcraft (WOW) och sportspel som FIFA och NHL. En annan sida av branschen består av mindre 
spelutvecklare och så kallade indiespel. Många gånger startas de som oberoende amatörproduk-
tioner. Ett av de mest framgångsrika indiespelen på senare år är det svenskproducerade Minecraft 
(Goldberg & Larsson 2012). 

Samtliga ovan nämnda spel kom upp under våra intervjuer. Vi lärde oss också att valet av spel 
och valet av vilken server man spelar på kan fungera socialt särskiljande. Detta har med både smak 
och skapandet av särskilda gemenskaper att göra. MoviestarPlanet och Stable Star var ett par av de 
spel för hemdator som var populära bland de tioåriga tjejerna, medan listan över populära spel för 
mobiltelefon var lång bland både tio och trettonåriga killar och tjejer. Angry Birds, Candy Crush, 
Temple Run och SubwaySurfers var några av de spel som ofta nämndes.

Kring vissa datorspel som Counterstrike, Defense of the Ancients (DOTA), COD och StarCraft 
II har det uppstått globala sportevenemang (e-sport) med professionella spelare, stora annonsörs-
intressen och prispengar, direktsända matcher och mångmiljonpublik (Lundmark & Oscarsson 
2013). Att själv spela är för de flesta en helt annan sak än e-sport. Vardagsanvändningen av digitala 
spel är i första hand en avkoppling och ett sätt att umgås. Man spelar Candy Crush med mamma 
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i tv-soffan, tjejer och killar spelar Angry Birds på fritids medan de gör annat, eller Clash of Clans 
på en bänk utanför klassrummet under rasten, bredvid några av de andra grabbarna i klassen. 
Sätten att umgås och känna gemenskap också offline i spel där man samtidigt är online är många. 
Gränserna mellan spel och lekar är inte helt givna, men det uppstår kring digitala spel lekmoment 
som gör att två dimensioner av social samvaro, online och offline, integreras. Man kan se detta som 
ytterligare en variant på det Turkle (2011) kallar det uppbundna jaget. 

”Vanliga lekar” som leks på skolgården eller på fritids kan också hämta inspiration från de di-
gitala spelens värld när man låtsas vara karaktärer eller iscensätter berättelser från populära spel. I 
grunden liknar detta andra medielekar (Rönnberg 2006) där inspirationen från medier blir fysisk 
lek och social träning. Vad leken betyder och hur den går till har givetvis att göra med åldersfakto-
rer men vad spelen innebär kan också kopplas till genus.

G: Jag och E vi kan ju spela ibland Minecraft men jag tror att vi när vi spelar då spelar vi ganska 
annorlunda Minecraft än vad killar spelar Minecraft.
E: De säger mer så här man måste ha en g-coin för att kunna göra en blabla jättekonstiga ord.
G: Vi kallar det jord nu tar vi lite jord och så går vi och dödar zombie och så går vi runt och 
snackar lite vi tar det inte så allvarligt om man säger det så.
N: Jag sitter oftast själv och spelar Minecraft jag tycker att det är mest killar som spelar Mine-
craft men nu fick jag det klart att det är fler tjejer som spelar det var ju skönt att veta men när 
jag spelar Minecraft jag vill egentligen bo i en grotta för jag gillar mer att gå runt och leta efter 
saker ja jag hittade lite guld och sånt och hålla på och leta efter saker kanske bygga lite hus.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

Enligt Ungar och Medier 2012/2013 är alltså skillnaderna mellan killars och tjejers spelande störst 
under högstadietiden. Det tycks som att spelandet är ett sätt att ”bli kille” och att icke-spelandet är 
ett sätt att ”bli tjej”. Detta framträder också tydligt i våra intervjuer. 

A: Förut spelade man ju spel typ tjejspel när man ska sminka folk [MovieStarPlanet] och sådär 
nu det är mer sociala medier alltså man kollar vad andra människor gör skvaller allt sånt kändisar 
folk. 
R: Men dagens barn nu shit dom har bättre telefoner än mig jag hade Tamagotchileksaker nu 
dom har Iphone 5 och grejer man ba’ oh my god.

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Åldersaspekterna är också viktiga, både i fråga om valet av spel och vilken innebörd spelen får. 
Att känna till spel och att titta på spelvideor på YouTube kan vara ett sätt att hävda sig och vinna 
socialt anseende.

O: Alltså man kan kolla på videos på vissa spel eller de flesta spelen alltså på YouTube då är det 
typ killar eller tjejer som hjälper hur man gör fusken sen laddar dom ner det på Facebook för att 
lära andra. 
N: GTA är det populäraste spelet just nu. 
I: GTA vad är det då?
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H: Det är mer såhär gangsterspel såhär …
N: Grand Theft Auto man kan hyra bilar det man mest gör är att köra bilar och döda folk. 
I: Brukar ni spela då Grand Theft Auto?
L: Jag gör inte det. 
H: Det ska komma ut GTA 5 …
O: Nästan hela världen väntar på det spelet. 
L: GTA Vice City …
H: … det är ju gammalt.
N: Ja den är jätte gammal. 
H: Man spelar det på Playstation.
O: Playstation Xbox dator.
H: Xbox spelar jag ja har Xbox Live. 

[F.14. 4 p åk 4 Huddingeskolan]

Att byta till ett annat spel, att bli del i en spelgemenskap, eller skapa en gängliknande känsla genom 
att spela ett spel snarare än ett annat, tillhör de identitetsskapande aspekterna både i spelandet och 
i snacket om spelen. Vilka spel man spelar och vilka onlinegemenskaper man ingår i kan främst 
bland pojkar ses som stilmarkörer jämförbara med klädstil eller musiksmak. 

För dem som har vuxit upp med digitala spel och som använder datorer, konsoler och mobiler 
för spelande närmast dagligen, är aktiviteten spela spel lika vardaglig som att göra läxor, gå och 
träna eller vara med familjen. Således finns det skäl att tala om generationsskiften inte bara vad det 
gäller speltekniken, det handlar också om nya spelargenerationer. 

Mark Prensky diskuterar generationsaspekter i sin bok Don´t bother me Mom – I’m learning! 
(2006). Prensky går så långt att han hävdar att den omfattande och allt tidigare användningen 
av digitala spel gör att hjärnorna eller åtminstone tankemönstren hos dagens barn utvecklas an-
norlunda jämfört med förr. Generationsbetingade förändringar diskuteras även av spelforskaren 
Jesper Juul (2010) men mer i termer av kulturella skiften och vardagsliv än neurologiska eller 
kognitiva förändringar. 

I A Casual Revolution. Reinventing video games and their players hävdar Juul att det har skett en 
”revolution” i fråga om vilka spel som finns tillgängliga och hur spelande går till. Idag finns dator-
spelen online och går att nå överallt och via olika medier: hemdatorn, mobilen, spelkonsolerna vid 
tv:n. Spelen hänger också ihop med sociala medier och är inbäddat i vardagslivets olika zoner. Juul 
gör också en distinktion mellan lättsamt spelande (casual gaming) och seriöst spelande (serious ga-
ming). Seriöst spelande bygger oftast på att man gör långvariga och omfattande tidsinvesteringar. 
Man måste helt enkelt nå en viss nivå för att på allvar uppleva spelandet som meningsfullt.

Lättsamma spel är gjorda för att kunna spelas av vem som helst, när som helst och var som helst. 
Det sistnämnda gäller åtminstone mobila plattformar. Enligt Juul passar de lättsamma spelen de 
yngsta bra. De passar också de oinvigda liksom de som växte upp med de första versionerna av 
dator- och tv-spel och som nu är vuxna med jobb och barn och för lite tid men som ändå vill spela 
ibland. De lättsamma spelen kompletterar således de seriösa.

Vissa av de lättsamma spelen pekar tydligt mot själva den sociala umgängessituation vari de ska 
bäddas in och användas: konsolspelen Guitar Hero och Sing Star är två tydliga exempel på detta. 
Andra lättsamma spel är mer av solokaraktär, vilket inte minst gäller många mobilspel. En annan 
sak som också har bidragit till att öka det vardagliga spelandet på mobilen är att många spel finns 
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tillgängliga via och på olika sätt är integrerade med sociala medier som Facebook.
I och med att användningen av (smarta) mobiler och sociala medier hänger ihop med rutinar-

tade handlingar (som att ta upp telefonen titt som tätt och när som helst) kan man säga att spelan-
de på mobilen är en aktivitet som är djupt inbäddad i vardagens tidsliga och rumsliga ordning och 
rutiner (på rasten, på bussen, en stund före middagen etc.) Det gör att dessa mediehandlingar, va-
nor och ritualer kan vara svåra att skilja ut ur det vardagliga flödet. Hur mycket och vilka spel man 
brukar spela på mobilen är heller inte något som tas upp specifikt i Ungar och medier 2012/2013. 
Där handlar frågorna om dator- och konsolspel. Ett resultat som man dock kan ta fasta på är att tre 
fjärdedelar av dem som var med i undersökningen angav att de brukar spela spel på mobilen (9–12 
år: 76 %, 13–16 år: 77 %). Enligt våra intervjuer är mobilspelande något man främst gör när man 
har tråkigt, har tid över, eller känner sig allmänt sysslolös. Det kan exempelvis vara på rasterna, när 
man åker buss, eller om väntar på någon. En kille i årskurs 7 i Botkyrkaskolan fångade något av 
detta när han beskrev mobilspelen som antitråkighetssystem. 

En annan generationsaspekt gäller förändringar i sätten att se på spelandet och spelarna. Det 
gäller både spelforskningen och i den allmänna debatten. Det har skett ett skifte från en tid när 
”spelforskning” uppfattades som en lite udda verksamhet till att den idag är en integrerad och 
växande del av både medieforskningen och den pedagogiska forskningen (se Gee 2007, Linde-
roth 2007). Till en början hade stora delar av spelforskningen litteratur- eller filmvetenskapliga 
utgångspunkter och fokus låg på spelet och berättandet men man har alltmer kommit att intres-
sera sig för själva spelandet och för spelarna. Att de sociala sidorna av spelandet blivit viktigare för 
yngre spelgenerationer hänger ihop med att flera av de mest populära samtida onlinespelen byg-
ger på att man bildar lag och hjälps åt när man spelar. Man har kontakt både i spelet och parallellt 
med spelet (via inbyggda röstchattprogram eller externa sådana som t.ex. Skype eller Ventrilo). 
Man träffas i den fysiska världen för att spela tillsammans, eller träffar dem man lärt känna genom 
spelen för att göra andra saker.

Forskningen har också kommit att intressera sig alltmer för spelandets sociala sidor och hur 
dessa hänger ihop med vardagen, familjeliv, skola och vänskapsrelationer, vilket antologin Multip-
layer. The Social Aspects of Digital Gaming (Quandt & Kröger 2014) visar. 

Vi ska avsluta detta avsnitt med ett utdrag ur av en av våra fokusgruppintervjuer där tre killar 
i Spångaskolan berättar om spelandets vardagliga och sociala dimensioner i skolan och hemma.

F: Vi brukar sitta på rasten om båda vi spelar Clash of Clans då kan till exempel jag säga såhär 
du borde flytta din bas du borde flytta den här guldgruvan hit istället och såna saker.
A: Det är ofta såhär när man attackerar nån bas då har jag hört mycket såhär alla bara ja attack-
era den sen om det går dålig så säger alla typ att man är dålig.
I: När ni spelar spel om ni spelar till exempel hemma på datorn händer det att ni ses hemma hos 
nån och har typ lan eller så?
F: Det kan förekomma jag spelar ju lite mer tv-spel än vad dom här gör men det kan hända att 
för min brorsa han har Xbox det har han haft sen jätte länge och jag har PS3 [Play Station 3] och 
förr förra helgen tror jag min kompis kom över och så satte jag såhär två tv-apparater bredvid 
varandra så kunde vi köra brevid varandra.
L: Sen beror det på vilket spel det är det är svårare att lana jag spelar ju bara Fifa.
I: Skype använder ni det när ni spelar?
F: Ja om det är nån som inte har mikrofon till sitt Playstation då brukar jag snacka Skype med 
honom men annars pratar vi igenom såhär mikrofoner och då brukar vi göra såhär att vi brukar 
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bjuda in nåra stycken som vill köra med oss då brukar vi vara ett lag så möter vi ett annat lag till 
exempel och så kan man spela en speciell grej så kan man spela i ligor och gå upp i rank.
A: Typ klaner och så.

[F.5. 3 p åk 7 Spångaskolan]

11.4 Det sociala spelet
De flesta digitala spel handlar om att spela mot andra och om att besegra dem, men det handlar 
också om att övervinna sina egna begränsningar genom att hela tiden bli bättre i spelet. Möjligen 
kan det sistnämnda ses som en form av självspel även om Sundén (2010) med begreppet ”self 
play” snarast menar identitetstest i relation till rådande genusordning inom ramen för rollspel som 
World of Warcraft. 

De sociala inslagen i spelandet handlar inte bara om de personer som finns framför datorn (spe-
larna) utan också om de avatarer som man väljer att använda i spelet. Det tycks dock som att den 
viktigaste dimensionen i den samtida digitala spelvärlden online har blivit att spela tillsammans 
med andra. Följaktligen beskriver spelforskarna Jonas Linderoth och Camilla Olsson (2012:11) 
World of Warcraft (WOW) och andra MMORPG-spel (Massively multiplayer online role-playing 
game) som ”sociala mötesplatser”.

Att spela onlinespel handlar således inte bara om snabba reaktioner, våldshandlingar och roll-
spel. Det handlar också om att träffa och umgås med andra individer. Därmed inte sagt att man 
inte kan kombinera forskning om spelandets sociala aspekter med frågor om spelberoende, risker 
online, eller våldsaspekter i spelen med forskning (se Quandt& Kröger 2014). I det följande ligger 
dock fokus på spelandet som social aktivitet och delad erfarenhet.

Känslan av gemenskap, delande och deltagande kultur (Jenkins 2006) är inte bara något som 
spelarna själva skapar. De stora spelföretagen understödjer också aktivt kontakt mellan spelarna, 
inte bara i utan också utanför spelen: t.ex. genom Facebooksidor där spel som Call of Duty (COD), 
Battlefield (BF), League of Legends (LOL) och World of Warcraft (WOW) får miljontals “likes” och 
hundratusentals ”talking about this”. Till det samtida masspelandet hör även de game-communities 
som bildas kring spelen av dem som spelar ofta, mycket och länge. I detta ingår att dela med sig av 
sina spelerfarenheter och spelkunskaper. Det finns många YouTube-kanaler där man delar med sig 
av tips på spellösningar eller varnar för tekniska problem. Några av dessa har miljontals prenume-
ranter och egna annonsörer vilket ger upphovspersonerna både rejäla inkomster och kändisskap 
(jfr kap. 6.7). 

Linderoth & Olsson (2012:28) hävdar att spelandet ger möjligheter till ett ”globalt och lokalt 
möte samtidigt”. Man spelar både med personer som man känner offline, som skolkompisar, och 
med dem man endast har kontakt med (tillfällig eller återkommande) online. Genom spelandet 
sammankopplas världen offline med spelvärlden online och spelandet förbinds med vardagslivets 
olika delar. Exempelvis går mötet med nya spel ofta via någon eller några i skolan som introduce-
rar ett nytt spel för andra. Man träffas hemma för att spela en fredag eftermiddag eller spelar ihop 
med kompisar på skolrasten. Man bestämmer träff online för att ses och kolla spel i en spelbutik, 
man åker på LAN ihop etc. Flera av de spelare som Linderoth & Olsson intervjuade i sin studie 
framhåller spelandet som en social gemenskap och menar att det är de sociala funktionerna som 
är den viktigaste drivkraften till att spela. Detta var också något som kom upp i många av våra in-
tervjuer. Man spelar därför att det är ett sätt att hålla kontakt, vara tillsammans och umgås. En typ 



155

av berättelse som återkom i ett antal av de intervjuer vi gjorde med killar i trettonårsåldern var att 
spelande på hemdatorn var ett sätt att hålla kontakt med släkten. 

M: Som du sa så är det många som spelar Minecraft [i skolan] jag brukade göra det men efter-
som att jag spelar med min kusin A väldigt mycket och eftersom att han har tröttnat på det så 
blir det inte lika mycket. 
I: Och A då bor han långt bort eller?
G: Eh ja i Norrland. 
I: Okej. 
G: Så då blir det ju Skype och det är ganska kul för man brukar ju inte hålla så mycket kontakt 
med kusiner och då är ju vi med varandra då är det i princip det jag gör när jag sitter vid datorn 
att jag ringer upp honom så spelar vi olika spel nästan varje dag förutom de dagar jag åker och 
gör andra saker ibland orkar jag inte eller jag har annat att göra och sådär. 

[I.11. p 13 år Spånga]

E och M är bägge tretton år och de är kusiner. De bor i var sin del av Stockholm och träffas inte 
så ofta. Emellanåt åker den ene till den andre på helgen för att hälsa på och sova över och då är en 
av huvudsysslorna att spela World of Warcraft tillsammans, samtidigt som man har tid att umgås 
i största allmänhet. 

M: Asså jag har ju en bärbar själv hemma fast asså den har inte tillräckligt med space för spelet 
som vi kör så jag tog den här istället [storebrorsans stationära dator].
E: Ja asså hemma hos sig själv har man ju bättre dator fast det blir roligare hos den andra.
M: Ja det är ändå kul för man kan ju såhär se den andra [skratt] eller det känns som roligare och 
va såhär med den andra istället för snacka på Skype. 

[I.2. 2 p 13 år Stockholm]

Några av tjejerna i årskurs 4 i Spångaskolan liksom i Botkyrka berättade att mobilspelet Candy 
Crush är något som man inte bara spelar ihop med sina jämnåriga. Också mammor och pappor 
och släktingar spelar och spelandet blir ett sätt att umgås.

M: Jag brukar spela med min mamma, pappa, moster. 
I: Hur gör ni då?
M: Om vi är vänner i FB och dom har [bland annat] Candy Crush då man kan bli vän med dom 
man spelar tillsammans.
Alla: ja [instämmande].
M: Typ om man är på femti nivå i Candy Crush och den andra är femtiett man kan spela och gå 
över dom.
I: Sitter ni i soffan bredvid varandra då eller hur gör ni?
A: Ja ibland mamma leker i sin mobil Candy Crush pappa mobil jag data och sen så Ipaden 
mina småsyskon dom leker med Barbiedockor och bilar.

[F.26. 3 f & 1 p åk 4 Botkyrkaskolan]
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Totalt sett fick vi höra mer om att spela ihop med kusiner än om att spela tillsammans med föräld-
rar eller syskon. I det sistnämnda fallet tycktes det snarare vara viktigt att man har olika och egna 
onlinevärldar. Det var något som bland andra E och M berättade om.

I: Din brorsa …?
E: … han är sexton men han kör inte WOW jag vet inte vad han kör.
M: Han kör Star Wars spelet eller?
E: Asså han laddar ner såhär gratisspel och kör om han kör Xbox asså inte på datorn då kör han 
Halo [first person shooter spel] det är såhär first person. 
M: Men kollar han typ inte bara på episoder?
E: Jo han kollar på såhär mangavideos.

[I.2. 2 p 13 år Stockholm]

Spelandet kan således både vara ett sätt att ”göra släkt” och ett sätt att markera skillnad mellan 
olika familjepositioner (storasyskon eller småsyskon). Detta kom även upp i en av de få intervjuer 
där tjejer mer specifikt kom in på spel på hemdator. S är tio år och går i årskurs 4 i Huddingeskolan. 
Hon berättade att hon inte bara använder sin mobil så mycket hon kan och får utan också spelar 
datorspel med stor inlevelse, men hon spelar inte samma spel som sina bröder. Det ska dock sägas 
att det spel hon talar om i citatet nedan är Call of Duty och att hennes bröder spelar en senare ver-
sion av samma spel (Black Ops 2). (Möjligen har hon fått ta över ett spel som bröderna inte längre 
vill spela.) 

S: Asså vi spelar jag spelar inte som dom [killarna] krigsspel och så men dom spelar mer än mig 
jag kollar jag spelar bara Call of Duty dom spelar black black off tror jag den heter.
N: Black Ops 2. 
S: Ja Black Ops 2 sen så spelar många.
I: För du ser det hemma för du har ju två brorsor så du kan jämföra lite? 
S: Ja men jag spelar bara Fifa och Call of Duty på datorn. 
I: Berätta lite om Call of Duty vad du tänker om det?
S: Asså om jag har börjat spela spelet så är jag inne i spelet resten av dagen typ då jag kan inte 
gå ifrån datorn om jag börjat spela men om man drar ut sladden så släcks den av.
I: Spelar du någonting med dina brorsor också? 
S: Nä.

[F.13. 3 f åk 4 Huddingeskolan]

Det ska sägas att precis som då det gäller (ungas) musiksmak finns det även i spelvärlden en so-
ciologisk smaklogik som går ut på att inte spela och gilla samma ”som alla andra”. WOW är ett 
mainstreamspel men omfattar många olika spelstilar och spelartyper. First person shooter-spelet 
Call of Duty beskrevs som ett ”partyspel” i ett par av våra intervjuer, vilket ska tolkas som att det 
spelet är enklare och grövre, man kanske kan säga ”mer omoget” i sitt upplägg än en del andra spel.

G: Jag skulle kunna säga att Roblox [ett mmorpg] och COD är ganska lika vilket gör mig lite 
sur [fniss] eftersom att jag inte gillar COD eftersom att det är mer partyspel men det är ju me-
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ning att om man dör hela tiden och börjar om och kommer tillbaka i Minecraft och Battlefield så 
är det mer att man lever längre och samlar sina saker och så där.

[I.11. p 13 år Spånga]

Således finns det en rad sociala aspekter i spelen och kring spelen. Till detta kan läggas de gemen-
skaper som skapas framför spelen, något som kusinerna E och M ger exempel på i sin berättelse 
om att emellanåt sitta och spela tillsammans i pojkrummet. De träffas ibland hemma hos varandra 
och kan däremellan när de vill gå in på en server där de möter de andra i sin klan, där några kil-
lar från skolan där E går också ingår, och träda in i sina karaktärer i spelet och spela WOW [I.2.].

Man behöver inte ses hemma. Den avgörande frågan om man kommer att ”ses” eller inte är vil-
ken server man går in på. Kontakten sköts via Skype eller liknande program.

I: Han sitter i Norrland och du här?
G: Ja precis men då kan vi i varje fall mötas på servrarna och då är det ju roligare att ha någon 
att göra sakerna med för jag tror att sitta två timmar stilla på en kulle [i krigsspelet Battlefield 3] 
är roligare att göra med en kompis än själv så om man vill säga till den kompisen om att göra det 
då måste man göra det via Skype. 

[I.11. p 13 år Spånga]

I den här intervjun med två killar som går i samma klass i årskurs 7 i Huddingeskolan gäller det 
Minecraft. Denna gång handlar det inte om att vandra runt och leta föda och bygga med kuber 
utan om när det blir skarpt läge tillsammans med spelkompisarna i en random group (slumpmäs-
sigt sammansatt grupp).

E: Man ska samla in mat trä sten och sånt och svärd pilbågar och sköldar sen det kommer upp 
i kommentarboxen the walls have dropped då har spelet börjat och då ska man börja döda det 
andra laget alltså dom slår dig du slår dom och dom som överlever alltså dom som har dödat 
alla lag har vunnit. 
I: Hur vet du vilket som är ditt lag? 
E: För att när man trycker på tab-knappen på tangentbordet då kommer det upp massa namn 
och sen är dom indelade i färger som man är gula gröna röda eller blåa. 
I: Aha väljer du vilka som är med i ditt lag? 
E: Nej …
K: … automatisk. 
I: Så ni hamnar inte i samma lag även fast ni spelar samtidigt? 
E: Det beror på om man går in i den där portalen eller portalen samtidigt då finns det en chans 
att man kommer i samma lag.

[I.8. 2 p 13 år Huddinge]

Således fungerar servrarna som en form av sociala noder; eller om man vill göra en mer rumslig ana-
logi, som ett slags virtuella fritidsgårdar utan fritidsledare. I spelnätverken träffas man för att spela i 
sin guild eller bilda nya klaner, eller bli placerade i en av systemet slumpmässigt sammansatt grupp. 
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Ibland blir det tekniska problem och spelet ”laggar” (det går långsamt) eller ”glitchar” (det upp-
står fel). Hur bra flyt det blir i spelet har att göra med var servrarna står och vilken kapacitet de har. 
Det är skillnad på att spela på en server som de stora spelföretagen tillhandahåller och att spela på 
en ”privat server” som antingen kommer upp på nätet när man letar servrar, som drivs av kompi-
sar, eller av någon man känner till lokalt.

M från Botkyrka berättar att han oftast spelar på servrar som står i Kanada men att dessa ibland 
laggar. Han berättar också om att det finns en social statusdimension som följer med vem i spelet 
som har bäst internetuppkoppling.

M: Asså man söker inte upp server utan så man bara placeras i en om […] om han har bra då 
kommer alla andra ha bra men inte lika bra som honom men oftast är det ingen kanadensisk 
host med så oftast blir det jag eller nån annan som får vara host för jag har bäst internet av alla 
andra i själva lobbyn. 
I: Vad är lobbyn för nåt? 
M: Vi säger du går in sen du söker du går search a game sen search game mode vi säger att vi 
tar domination du söker på domination sen så kommer du in i en lobby med alla andra spelare 
sen så bildar man lag där och sen så börjar spelet. 
I: Brukar du ha såna här lan o så?
M: Förut lana vi men inte längre för jag sluta med COD så sluta många andra också för att vi 
hade typ en klan.
I: Vilka var med i din klan då? 
M: Mina kompisar. 
I: Är det dom du chillar med eller är det fotbollsfolket? 
M: En av dom jag chillar med alla andra har ps3 [PlayStation 3] men då kan man spela Xbox 
men jag har två i laget en som inte går i skolan och sen så har jag en som bor inte så långt häri-
från.

[I.13. p 13 år Botkyrka]

Det här avsnittet har hittills främst handlat om spel på hemdator. En annan viktig del gäller spe-
landet på mobilen. Huruvida det bidrar till att skapa avskildhet eller gemenskap och hur spelandet 
genuskodas beror på var man befinner sig och vilka som finns i närheten, mer än på vilket spel det 
är fråga om. I vissa lägen är mobilspelandet en ensamaktivitet. Det är något man gör när man har 
tråkigt eller tid över. I andra lägen, som på rasten i skolan, är mobilspelen ett sätt att göra gemen-
skap och även ett sätt att skapa symboliska rumsliga gränser mellan killar och tjejer 

Barns och ungas spelande är ett stort område och det finns många frågor att ställa. Vår intervju-
studie koncentrerades kring de sociala aspekterna av främst spelandet på hemdator. Följande lista 
sammanfattar några av de viktigaste sociala funktionerna.

 ✸ Man träffas och lanar (spelar i slutna nätverk) exempelvis på helger och under skollov
 ✸ Man ”chillar” genom att spela spel tillsammans exempelvis efter skolan
 ✸ Man sitter intill varandra på rasten i skolan och spelar mobilspel
 ✸ Man träffar nya och gamla kompisar i spelet
 ✸ Man har kontakt i spelet och under spelet (genom Skype)
 ✸ Man bildar klaner eller guilder som samlas kring gemensamma mål i spelet



159

 ✸ Man gör raider ihop med 5−40 andra spelare
 ✸ Man samarbetar, räddar och hjälper varandra i spelet
 ✸ Man fördelar förtroendesysslor och agerar ”värd” kring spelet (host, admin.)
 ✸ Man talar om spelen och olika spellösningar i skolan
 ✸  Man delar råd och tips om olika spellösningar, tekniska problem och modifieringar (mod-

dar) genom videor på YouTube och på spelbloggar
 ✸ De yngre lär av de äldre spelarna bland annat genom att titta på spelvideor på YouTube

Intervjuexemplen ovan kommer företrädesvis från intervjuer med killar. Det främsta skälet till 
detta var att spelandet inte alls var lika framträdande i intervjuerna med tjejerna, särskilt inte i 
årskurs 7. Som angavs i kapitel 3 ska aktiviteterna online inte ses som en spegling av förutvarande 
könsskillnader utan som ett sätt att ”göra kön” genom isärhållande. Ett antagande är att tjejer slutar 
spela medan killar i stället spelar därför att det är en form för genustillägnelse (Connell 2002). Att 
intresset för sociala medier är större bland tjejer kan delvis bero på att man där lär sig att hantera 
en annan sorts spel genom samarbete och konkurrens. Deras användning av sociala medier kan 
ses som ett homosocialt spel på den heteronormativa begärsmarknaden (Ambjörnsson 2004) som 
är mer förknippat med kropp och utseende, En del killar kanske flyr detta något genom att gå in i 
homosociala spelvärldar. 

I de två avsnitt som följer tittar vi på det vi har kallat tjejspel och killspel (jfr killbilder och tjej-
bilder i kap. 8.6 och 8.7). Den sociala dimensionen är fortsatt viktig, men nu handlar det mer om 
mobilspel och om åldersskillnader mellan tio- och trettonåringar i fråga om vilka spel man spelar 
och hur det går till.

11.5 Spela tonårstjej
Av tabell 11.1 och 11.2 framgår det att killar och tjejer väljer olika speltitlar och att man spelar med 
olika frekvens och varaktighet. Denna mönsterbildning gick igen också i våra intervjuer: Endast 
ett par av våra fokusgruppintervjuer med tjejer i årskurs 7 handlade nämnvärt om att spela digitala 
spel hemma på dator eller konsoler. En av dem var R i årskurs 7 i Botkyrkaskolan som spelade The 
Sims men också olika ”killspel”.

R: Jag spelar alla olika bilspel killspel Ipad data.
A: Vad heter det här bilspelet som alla spelar nu …
R: … GTA?
A: Ah GTA …
R: Jag är beroende av det.
I: Då spelar man på dator eller?
R: Playstation.
I: Tror ni det är skillnad på vad killar spelar?
A: Killar spelar mer krigsspel vissa tjejer gillar också tycker det är kul ibland.
R: Jag älskar krigsspel jag spelar hela tiden jag spelar Tomb Raider också på Playstation men 
på dator spelar jag Sims ibland jag är beroende av den som jag sa det längsta jag suttit framför 
datorn är sju timmar jag är beroende jag skapade nya gubbar hela tiden.

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]
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Annars verkade det vara viktigt att som tjej i årskurs 7 markera att man inte spelar. I varje fall inte 
på det sätt som killar gör. Detta genusbetingande isärhållande kan liknas vid killarnas genustilläg-
nelse i fokusgrupperna där de talade om sociala medier och bildkommunikation som något som 
”tjejer håller på med” (se kap. 6.3, 8.5). 

Minecraft är mycket populärt bland killar från tio år och uppåt. Det finns också många tjejer 
som spelar Minecraft och en version av spelet har hämtat inspiration från den mycket populära 
transmediala berättelsen Hunger Games (jfr kap. 6.6). G och hennes kompisar (F.3) berättade att de 
nog spelar Minecraft på ett annat sätt jämfört med killarna i klassen:

G: Jag och E spelar ibland Minecraft.
I: Går ni hem till varandra då?
G: Nej vi går inte hem till varandra och bara nu ska vi spela datorspel.
V: Det gör killarna faktiskt jag hör varje dag i skolan såhär av killarna kanske såhär vi går hem till 
mig och spelar spel och sen bara okej vi gör det efter skolan och dom bara ja visst vi sticker hem 
till mig efter skolan så spelar vi LOL [League of Legends] det gör inte tjejer.
G: Men jag och E vi kan ju spela ibland Minecraft men jag tror att vi när vi spelar då spelar vi 
ganska annorlunda Minecraft än vad killar spelar.
E: Dom vet ju precis vad allting heter.
G: Vi går ju mest runt såhär oj där kom en zombie bygger lite hus och sådär.
E: Dom [killarna] säger mer såhär man måste ha en g coin för att kunna göra en bla bla jättekon-
stiga ord.
P: Och det låter ju självklart för dom.
I: Vad är det för konstiga ord dom använder?
E: Som nån slags jordart i spelet heter blablabla.
I: Vad kallar du den när du spelar?
G: Vi kallar det jord nu tar vi lite jord och så går vi och dödar zombie och så går vi runt och 
snackar lite vi tar det inte så allvarligt om man säger så.
N: Jag brukar faktiskt jag sitter oftast själv och spelar Minecraft jag tycker att det är mest killar 
som spelar Minecraft men nu fick jag det klart att det är fler tjejer som spelar det var ju skönt 
att veta [skratt] men när jag spelar Minecraft jag vill egentligen bo i en grotta för jag gillar mer 
att gå runt och leta efter saker ja, jag hittade lite guld och sånt och hålla på och leta efter saker 
kanske bygga lite hus.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

Ett annat spel som flera tjejer pratade om var The Sims. Det är ett strategiskt relationsspel där spe-
laren styr ”simmars” vardagsliv. Man kan skapa familjer, bygga hus åt dem, men också styra mer 
vardagliga aktiviteter som deras sömn, hygien och toalettbesök. Det är också ett spel där man kan 
lära sig en hel del:

D: Asså man bygger och såna grejer ifall man vill bli typ designer och inredare och så är det 
roligt att spela.

[F.19. 5 f åk 7 Botkyrkaskolan] 
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The Sims är också något av ett omsorgsspel, det har inget egentligt slut och det går inte heller att 
”vinna” spelet. Huvudsyftet är att organisera ”simmarnas” tillvaro för att hjälpa dem till lyckliga liv.

I: Vad är det som är så kul med Sims då?
R: Hur ska man säga man skapar sig själv i spelet och lever i spelet som sig själv.
A: Alltså det är såhär verklighetsbaserat som att man har ansvar för en hel familj barnen ska få 
mat man ska ha ett jobb det är roligt. 
I: Är det så ni tänker att det ska bli sen när ni blir äldre?
A: Ah jag tror det.
R: Sen barnen växer upp man måste ta hand om dem åka på semester.
I: Det är en värld liksom …
R: … mm men sen jag tröttnar på dom jag gör ny familj [skratt].

[F.23. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Att spela spel handlar också om att komma till en högre level. Särskilt gäller detta de spel man 
spelar på mobilen, exempelvis Candy Crush, som verkade vara ett spel som ”alla” spelade eller hade 
spelat i de skolor vi besökte.

N: Ah hon är klar med alla banor [i Candy Crush]. 
I: Du har tagit alla levels [imponerat].
S: Ah.
I: Vad gör man då när man har klarat allt?
S: Då man väntar tills det kommer en ny. 
I: Okej det betyder att du är jättebra på Candy Crush!
S: Ah.
E: Hon är bra på alla spel. 
S: Vaddå alla spel?
E: Ah för du nördar så blir du jättebra asså du kör.
I: Hur har du kunnat bli så bra då har du spelat mycket eller?
S: Jag spela mycket förut jag spelade jag kom upp till bana tretti jag klara inte den sen jag körde 
kanske inte på tre fyra månader sen jag spela igen sen jag hann ikapp alla.
I: Spelar ni nåt spel på datorn hemma då?
S: Nä jag bruka spela förr men inte nu.

[F.22. 3 f åk 7 Botkyrkaskolan]

Att vara ”spelnörd” hänger inte ihop med att ”göra tjej”. I varje fall inte när man är tretton. Ingen 
av de trettonåriga tjejer vi mötte identifierade sig som ”seriösa gamers”. Ett återkommande tema i 
intervjuerna med tjejer i årskurs 7 var att spelande på hemdatorn var något man höll på mer med 
när man var yngre. Till skillnad från killar där spelandet är ett genuint intresse, är det hos tjejer i 
trettonårsåldern snarare något som styrs av omständigheter, trender eller brist på annat att göra.

M: Jag kommer ihåg i sexan femman då hade jag tror det var i fyran också då hade alla Nin-
tendon, som vi höll på och spelade på då fanns inte såhär Iphones eller det fanns Iphones men 
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ingen hade typ det och ingen var inne på internet i skolan så Nintendo var inne då och sen i 
femman så fick väl många såhär Ipods typ som man kunde spela på då spelade vi jätte ofta jät-
temånga spel och sen i sexan fick alla såhär Iphones så då var internet inne och alla var inne på 
Instagram och nu är väl Instagram inne tror jag.
F: Jag spelar Sims men inte mycket annat.
I: Är du en Sims-spelare [vänder sig till A]?
A: Jag var det förut men jag är inte det längre.

[F.1. 3 f åk 7 Södermalmsskolan]

Att sluta med ett spel eller att lämna en sajt kan vara ett sätt att signalera förändring, utveckling, 
mognad. Man kan se det som ett sätta att visa att man blir äldre.

A: Bikerace var jättestort i klassen.
S: Man använde det under en tid men sedan började man tröttna på det och sen kom Draw 
Something 2.
A: När jag var liten spelade jag det där Go Supermodel.
S: Ja det spelade jag också.
A: MovieStarPlanet hade jag också.
I: Varför är inte dom roliga nu?
N: Alltså det är mer såhär man har växt ifrån det.
A: Och så kostar vissa.
N: Ja mer och mer börjar kosta pengar för att få grejer istället för att ha kul så måste man ha 
pengar för att liksom ha kul kan man säga.
I: Men har ni inte mer pengar nu runt fjorton än när ni var tio eller åtta då?
S: Jo men man lägger inte pengarna på det.
A: Nej man vill hellre ha typ kläder och smink och sånt.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

I flera fokusgruppintervjuer, främst med tjejer i årskurs 7, kom det upp att finns en rumslig upp-
delning i skolan för var tjejer respektive killar håller till på rasterna för att spela spel (killar) eller 
lyssna på musik och kolla sociala medier (tjejer). I det som följer handlar det mest om spel på 
mobilen. Det handlar delvis om vilka spel killar respektive tjejer spelar men också om hur man gör 
när man spelar; kroppsligt, rumsligt och socialt. 

N: Vi sitter mest inne och typ håller på med mobilerna och pratar vi är mer sociala.
A: Mer lyssnar på musik och pratar och sen finns det en grupp med killar som sitter och spelar 
och en som är ute på fotbollsplanen eller där borta [pekar] dom som spelar sitter i korridoren.
I: Hur sitter dom då i korridoren?
A: Bänkar såhär dom sitter inte och pratar om nånting dom sitter bara helt tysta.
I: Var i skolan är ni nånstans?
A: Vi stannar kvar det är typ ett runt bord.
N: Två runda bord finns det.
S: Där vi lyssnar på musik.
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N: Eller i korridoren finns det också såhär bord och bänkar så man kan se varandra också inte 
bara sitta på en rad.

[F.4. 3 f åk 7 Spångaskolan]

N: Jag har sett flera tjejer som håller på och tittar på inte Facebook men Instagram hela tiden 
och killarna dom sitter såhär och spelar typ såhär vad heter det king of legends [ska vara League 
of Legends] eller vad det heter och sen spelar dom jag vet inte vad det heter men det är nåt 
såhär killspel dom går med trupperna.
G: Jag tycker vi tar upp och lägger ner mer killarna sitter såhär [visar].
E: Med breda ben typ såhär man försöker få kontakt med dem.
V: Vi har tre bänkar ute två bänkar är fulla med killar som sitter och spelar på sina telefoner 
medan tjejer mer sitter och pratar liksom om vad har du gjort i helgen.

[F.3. 5 f åk 7 Södermalmsskolan]

Tjejer och killar placerar sig tydligen i olika grupperingar när de använder sina mobiler på ras-
terna. Killarna sitter på rad, försjunkna i sina spel. Tjejerna placerar sig så att de kan se varandra 
och prata samtidigt som de använder sina mobiler.

Man gör skillnad mellan killspel och tjejspel och mellan spel som spelas på stationär dator 
hemma och spel som spelas på mobilen i skolan. Det handlar både om svårighetsgrad och om hur 
länge det krävs att man håller på och spelar vid varje tillfälle. Är det mobilspel kan man hinna ta 
några rundor på rasten, intill kompisarna. Datorspel kan kräva att man viker en helg, några nätter 
eller mer åt spelandet.

R: Det som killar spelar det är såhär stora spel.
V: Ja som WOW till exempel eller LOL.
R: Det är såhär när man kan levla då sitter dom och gejmar hela tiden jag vet killar som skolkar 
från skolan för att sitta hemma och spela så att det är verkligen för att dom vill framåt att dom 
blir beroende.
R: Dom går ju och gejmar och sitter och spelar jättelänge det finns såna ställen i stan.
V: Som Playz27 ungefär.
R: Där alla sitter och spelar.
V: Det verkar vara lite såhär också att man söker respekt hos sina andra vem som är bäst och så.
R: Och så tävlar man väl lite vem som kommer längst.
I: Är det så i klassen att tjejerna gör det och killarna gör det?
V: Vissa tjejer V till exempel hon spelar WOW i vår klass.
R: Vi umgås ju bara med nåra från vår klass på fritiden så att vi umgås ju inte med alla det gör ju 
ingen i alla klasser.
V: Så vi har tappat lite kontakten med vissa killar.

[I.1. 2 f 13 år Södermalm]

27 Playz är ett internetcafé för datorspelande ungdomar i Stockholm.
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Det tycks som att gränserna mellan att spela spel hemma, eller på rad med sina telefoner på skol-
rasten, är förknippat med det sociala och kulturella rum där killar ”gör kille”. Film, tv-serier, fan-
kultur, musik och inte minst sociala medier som Instagram, Kik, Facebook etc. är de virtuella rum 
som kopplas till hur tjejerna ”gör tjej”. Sedan går killarna så att säga hem till sitt och spelar spel på 
sin hemdator och kommunicerar via Skype i sitt virtuella sovrum (Lincoln 2012). Tjejerna går åt 
sitt håll och är online för att löpande kommunicera kring vad man gör och sådant som sker under 
dagen. Man kan säga att det skapas olika typer av virtuella rum online där genustillägnelse genom 
isärhållande görs och förhandlas löpande. Detta är knutet till vad som sker offline i skolan och det 
har att göra med hur mycket man umgås. Man kan säga att det faktum att man (under en period) 
slutar umgås med ”det andra könet” verkar ske både offline och online.

11.6 Spela tonårskille
Utifrån ett genusperspektiv ses inte killars omfattande spelande på hemdatorer och konsolspel och 
populariteten i sportspel och krigsspel som ett uttryck för att killar är olika tjejer och därför har an-
dra behov och intressen. I stället intresserar man sig för hur olikheterna och isärhållandena görs – ex-
empelvis genom olika mediehandlingar och i sätten att berätta om, värdera och förhålla sig till dessa. 
Eller för att parafrasera Simon de Beauvoirs välkända feministiska devis ”Man föds inte som kvinna 
man blir det”: Man föds inte som kille man blir det. Denna ståndpunkt innebär inte att man förnekar 
att killar och tjejer väljer och agerar utifrån sina personliga och gemensamma horisonter. Tvärtom är 
det handlingarna, valen och uttrycken som står i centrum för konstruktionistiskt tänkande. 

I de intervjuer vi gjorde med killar framstod det som att det var viktigt att berätta att man spelar 
(vilket man ju också gör). Man framhöll också att spelandet är en omfattande syssla, och att man 
uppfattar det som att tjejer inte spelar så mycket spel, 

L: Både jag och F spelar Clash of Clans på Iphone.
F: Det är såhär onlinespel där man bygger sin egen bas så det är mest såhär strategi och vi kan 
såhär besöka varandra och såhär titta.
I: Spelar ni spel på andra plattformar än Iphone?
F: Jag spelar lite tv-spel.
L: Tv-spel det kör jag.
A: Online på Playstation Network och om man har Xbox
F: Xbox Live …
I: Vad är det för spel då till exempel?
L: Jag spelar Fifa bara Fifa på Playstation inget annat.
F: Jag spelar lite allt möjligt faktiskt men ofta blir det att jag spelar COD Call of Duty annars 
spelar jag NHL skateboardspel hockey ja lite allt möjligt.
I: När tjejer spelar spel vad kan de då spela till exempel?
L: De spelar typ inte alls.
A: Bikerace är det en del som kör.
F: Mina systrar de körde lite såhär spel på mobilen men dom kör lite mer såhär spel som både 
killar och tjejer kan spela typ såhär Fruit Ninja Angry Birds.
L: Temple Run.
F: Quizkampen Word Feud och såna saker men dom kör aldrig typ Clash of Clans som är lite 
mer strategi i och krigsspel.
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L: Ibland om man är med några kompisar och man går hem till nån så kanske man spelar COD 
[Call of Duty] bara för att köra på kul då kan det hända att tjejerna också spelar det men annars 
tror jag inte riktigt att dom spelar några spel.

[F.5. 3 p åk 7 Spångaskolan]

I intervjusituationen tycktes det vara viktigt att klargöra att man inte håller på med sociala medier 
som Facebook och Instagram (egobilder) i samma utsträckning som tjejerna.

M: Jag använder bara min mobil till att ringa och smsa jag använder inte den till Facebook Kik 
Instagram inget annat utan bara till det den behövs men hemma när jag har dator så ja visst 
ibland jag går in på Facebook kollar läget men inget mer annars ringa och smsa inte slösa tid på 
nåt annat.
I: Okej vad är slösa tid då för dig då?
M: Fan sitta o kolla igenom Facebook jag tycker det är slöseri med tid [med emfas].

[I.13. p 13 år Botkyrka]

Bild 11.1 Två “killtelefoner”

I intervjuerna med killar, särskilt i årskurs 7, var det vanligt att man betonade hur annorlunda 
tjejer är i sin medieanvändning. Det handlar således om ett isärhållande av könen med referens 
till olika mediehandlingar, trots att de använder samma medieting. Flickors sociala status beskrivs 
som knuten till antal följare och likes i sociala medier. 

Z: Tjejer spelar inte lika mycket som vi.
S: Alltså dom använder mobilen mer än oss och dom använder den till Facebook och Instagram.
V: Det är såhär självfoton och så.
N: Dom vill höra att dom är fina och få kommentarer och sånt.
Z: Ja och sen tävlar dom om hur många följare dom får.
I: Vad är det som ger status bland er då? 
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V: Att man är bra på Injustice.
Z: Jag har bästa gubben.
N: Du har bara spelat jävligt mycket.
Z: Näe jag har inte spelat på typ en vecka.
V: Du spelade igår!
Z: Det gjorde jag inte alls!
V: Jag har inte spelat på en vecka fast jag är ändå bäst.
N: Du spelade när du var sjuk!

[F.2. 6 p åk 7 Södermalmsskolan]

När killarna talade om sitt eget spelande framträdde det som synes ett tydligt tävlingsmoment, 
där spelskickligheten var något som påverkar status. Samtidigt är konkurrensen något av det man 
skapar en gemenskap kring. 

I: På rasten brukar ni då gå iväg och vara en klan [i Clash of Clans]? 
S: Ja den heter Skolans Klan.
I: Vilka är det som är med i Skolans Klan?
V: Det är jag …
J: Du ligger ju sist av alla.
S: Det är jag som är bäst.

[F.2. 6 p åk 7 Södermalmsskolan]

Bland killar kan det således ge social status att vara bra på datorspel (snarare än att vara snygg eller 
bra på att sminka sig). Vad som anses som viktigast att vara bäst på avgörs i konkreta grupper och 
sammanhang − och det har att göra med ålder, klass och etnicitet. Så även om ”alla killar ” spelar 
datorspel eller konsolspel så spelar inte alla samma spel, varken bokstavligen eller metaforiskt. 

Den konkurrensinriktade hegemoniska maskuliniteten återkom bland våra killinformanter, 
men den digitala spelvärlden öppnar också för andra former av genustillägnelse. När G i Spånga 
ställer Battlefield (BF3) som är det spel som han och hans kusin och före detta klasskompis spelar 
mot ”partyspelet” Call of Duty (COD) så handlar det om sociala distinktioner och smakfrågor och 
om ett behov av att komma undan sådant som sker i skolan. Enligt G är COD det spel som de 
”coola killarna” i klassen spelar. De (som tror att de är) coola är också de som stökar på rasterna 
och under lektionerna. När G spelar BF3 med kusinen och en före detta klasskompis blir det något 
av frizon från de coola killarnas dominans i vardagen.

I: Vad är skillnaden vad är det för liksom för kamp mellan COD och Battlefield?
G: Det är svårt när man inte kan visa men i Battlefield då är det ju att banorna är mycket större 
och det finns flygplan och jeepar och pansarvagnar och såna fordon och grafiken är så mycket 
bättre.
I: Är det samma sak som man ska göra i Battlefield och COD då?
G: Allting är ju ett krigsspel så det är ju i princip samma saker men sen gillar jag mer lite mer 
realistiska COD är ju noll för där finns det liksom där finns det olika spellägen man kan köra så 
det finns tretti olika sorters militärlag med en person i varje eller att när någon dör så kommer en 
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skinande peng ut ur dom och man ska samla massa såna där och samtidigt som i Battlefield, så 
är det mer realistiskt mycket mer lagarbete i COD då är det liksom alla för sig och bara hoppar 
omkring och flyger och ja bara gör vad dom vill.
I: Du pratade om några coola killar i klassen då lät det som att dom höll på med COD?
G: Ja det är det gänget liksom. 
I: Det är liksom COD:are och Battlefield.
G: Det finns ju liksom om man säger tre grupper i klassen det finns ju dom som tror att dom är 
coola killarna och samma sak med tjejerna och sedan är det typ en tredjedel av killarna och tje-
jerna som inte är så och den är jag med i då, så vi håller ju mest på med, jag spelar till exempel 
inte fotboll på rasterna eh då leker jag med tjejerna och killarna som är i den gruppen. 

[I.11. p 13 år Spånga]

I WOW och andra mmorpg-spel där rollspelande är centralt finns det möjligheter att pröva olika 
genuspositioner genom ”den kroppsliga dubbelhet som skapas genom att man samtidigt är i sin 
egen kropp och i någon annans” (Sundén 2010:34). Med andra ord kan du oavsett ditt eget kön 
välja en avatar av ett annat.

I: Sen har ni ju varsin eller har man flera karaktärer som man?
M: Det är liksom såhär.
E: En gubbe [skratt].
M: [skrattar] man typ kommer på nåt namn som typ passar med den gubben man ska göra typ 
eller det behöver ju inte passa.
E: Man tar ju namn som gillar.
M: Som typ såhär låter bra. 
[visar karaktär på skärmen] den heter Khylien.28

I: Det var snyggt.
M: Ja det lät bra jag satt och tänkte på ett namn så tänkte jag asså jag kom på det jag fick det ju 
inte från nåt utan jag kom på det själv.
I: Och det är en tjej då?
M: Ah.
I: Hur kom det sig att du valde en tjej då?
M: Ah jag tyckte de passa asså de är såhär olika klasser och saker som man kan va som såhär 
man behöver inte alltid va en människa man kan va liksom nånting annat.
E: Fighter.
I: Mm [lyssnar].
M: Det är ju liksom ett sånt som jag är och det kan va en klass som såhär kan förändras till djur
min Khylien är en sån jag tyckte den passade bäst som en tjej därför gjorde jag det.

[I.2. 2 p 13 år Stockholm] [karaktären Khylien heter egentligen något annat]

28 Avataren heter egentligen något annat.
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11.7 Spela tioåring
Bland tioåringarna är det också stora skillnader mellan vilka datorspel killar respektive tjejer spe-
lar, men till skillnad mot trettonåringarna var olikheter inte något man underströk i samma ut-
sträckning. Medan de äldre framhöll att killar och tjejer är olika och gör olika saker online och 
offline kom de yngre mest att peka på skillnader i själva spelen, snarare än att hålla isär könen.

I: Tänker ni att det finns några skillnader hur killar och tjejer använder internet hur man gör?
F: Mm jag tror det.
I: Tänk i klassen till exempel.
F: Killarna dom brukar gå in på kanske spela.se och spela typ fotbollsspel och när man ska typ 
skjuta zombies eller nåt.
S: Ja och såhär medans vi spelar lite mer såhär typ kändisspel. 
F: Ja och såhär kanske vi kanske spelar typ onlinespel.
I: Vad är det för kändisspel då?
F: Men det är såhär typ man ska [skrattar] bli så hära köpa kläder och typ bli populär och …
S: Det är onlinespel.
I: Vad är det för några spel eller vad heter de?
S: Planet. 
F: Och Panfu fast jag slutade med det för att jag tycker först så tycker jag det är jätteroligt sen 
tycker jag att det är tråkigt sen tycker jag att det är jätteroligt och sådär så att jag byter lite.
I: MovieStarPlanet och Panfu?
P: Ja och jag jag brukar spela Star Stable också.
S: Jag då har man såhär häst.
P: Förr spelade jag ett spel som heter Howrse fast det är ett dubbel W i mitten [bokstaverar] 
men det blev tråkigt för att Star Stable där är det mer såhär det ser mer levande ut och på Ho-
wrse står allting stilla.

[F.6. 3 f 10 år Södermalmsskolan]

I fokusgrupperna diskuterades mobilspel och hur de spelas av killar respektive av tjejer inom skol-
miljön. Dessa samtal blev inte lika ingående som de om egobilder och bildkommunikation. Ett 
skäl till detta är att det är svårt att berätta vad ett digitalt onlinespel eller mobilspel går ut på. Det 
ligger närmare till hands att berätta om hur man spelar genom att visa hur man spelar, särskilt om 
man är lite yngre. 

M har spelat Minecraft i ungefär två år. Han är en relativt avancerad spelare och han är värd 
för en server. Han var också på väg att åka på sommarkollo där han skulle träffa andra som spelar 
Minecraft. Det följande är en redigerad version av hur han undervisade intervjuaren om Minecraft.

M: Så här ser Minecraft ut i vanliga fall … eh vänta … såhär ser [knapptryckning] eh jag behöver 
inte ta bort det här för det är ett sånt där modd det finns inte i vanliga Minecraft utan jag laddar 
ner en klient […] så att det ser annorlunda ut.[…] såhär ser den ut och så kan jag göra såhär jag 
går hit och sen gör jag såhär[…] det här är klienten […] då trycker jag på knappen och då får jag 
fram det här det är waypoints och så döpte jag den till random och då trycker jag teleportera till 
[…] då kommer jag till det där stället jag satte den på […] så ser överlevnad ut du ska samla trä 
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bygga ett hus och döda djur för att överleva […] men nu hade jag grävt sten […] och dom la jag 
så här fast med stenarna […] då blev det en ugn.[…] i den här ugnen kan jag lägga in bränsle ett 
trä och sen lägger jag den här biffen här uppe […] min hungermätare går ner […] då måste jag 
äta och då håller jag in högerknappen här den här […] och så äter jag upp den. […] nu kan jag 
springa snabbt igen.

[I.10. p 10 år Södermalm]

R är också tio år och bor i Nacka. I likhet med M är han också bra på att berätta och förklara.

I: Det låter ju tycker jag när du berättar att det är jättestora skillnader mellan tjejer och killar vad 
man spelar för spel?
R: Eh jag vet inte faktiskt dom kanske bara inte är intresserade jag vet några som har testat Mi-
necraft till exempelvis K en två eller tre månader spelade hon men sen slutade hon jag har spelat 
två år.
I: Det är ett sånt spel som man måste hålla på ett tag för att bli bra på det, är det inte så?
R: Ja man måste lära sig alla recepten för att kunna göra saker till exempel man behöver trä för 
att göra en arbetsbänk och en arbetsbänk måste man ha för att kunna göra en spade och en 
hacka så att man kan gräva jorden och sen komma ner till sten och hugga sten som man kan 
göra en ugn och stenverktyg.
I: Du kan verkligen väldigt mycket.
R: Jag kan vartenda recept. 

[I.5. p 10 år Nacka]

Minecraft var inte ovanligt bland tjejerna, men det spelades inte alls i samma utsträckning som 
av killarna. Mobilspel som Pou och även onlinespel som Star Stable bygger mer på att man tar 
hand om någon annan och ser till att den överlever än att man själv kämpar för sin överlevnad. 
MovieStarPlanet handlar i viss mening om att överleva, genom att bli känd. Vägen till kändisskapet 
är att sköta sitt utseende och sina sociala kontakter. Det är en påfallande skillnad mot att överleva 
genom att leta efter skatter och jaga monster om natten. 

I: Ska vi prata lite om det då MovieStarPlanet vad tycker du att det är för nåt? 
S: Jag tycker att det är ett bra spel där man kan träffa nya vänner fast man inte behöver va med 
dom på riktigt att man kan chatta med dom att man lär sig mycket saker fast man ändå kan ha kul 
det är roligt att träffa vänner där istället för att liksom träffa dom hemma hos sig själv för då be-
höver man inte bestämma så mycket och då kanske man inte har tid eller nåt och ofta så är dom 
inne på MovieStarPlanet så då är det lättare att va med dom annars är dom upptagna om man 
leker hemma hos sig själv eller typ att dom har nån träning eller nåt eller så kanske dom leker med 
nån annan men då brukar dom oftast spela ändå […] fast när man får sitta vid datorn så brukar 
man oftast vara inne och då när jag är inne så är det alltid i alla fall nån inne så man kan liksom 
ändå göra saker tillsammans med den på Movie fast man inte behöver va vän eller nåt sånt där 
när man är vänner då kan man liksom göra en massa saker liksom titta vad den andra gör och vart 
den är hela tiden och så men annars om man inte är vän då kan man chatta och så ändå
I: Vad är det man ska uppnå då? 
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S: Jo det finns ju såhär tjugofem levels så ska man liksom nå upp och så kan man bli vip fast det 
kostar riktiga pengar och ska man bli känd […] skaffa mycket kläder och pengar och många vän-
ner och då blir man känd och då liksom behöver man inte göra mycket mer då kan man bara 
spela vanligt och då behöver man inte liksom anstränga sig nånting och göra nånting annat. 

[I.12. f 10 år Nacka]

Att spela ”Movie” med varandra är något även killar gör, upp till en viss ålder (trettonåriga killar 
gör det inte alls). Spelet är som ett försteg till de sociala medierna, ett slags träningspass i själv-
framställning och umgänge online. Detta kan sägas också om Minecraft. Där är det olika bedrifter, 
bravader och verkställanden som formar närmast en serie formella förtjänster. I Minecraft är gub-
barna blockfigurer. Pixliga och kubartade men ändå omisskännligt ”manliga”. MovieStarPlanet har 
en ”tecknad” grafik men de kvinnokroppar som man där bygger avatarer utifrån har ändå flera av 
de drag som man kunde se exempelvis i vår workshop Gender Avatars: långt blont hår, stora ögon, 
släta ansikten. I en bemärkelse är de lika orealistiska som avatarerna i Minecraft. Ändå förhåller de 
sig betydligt närmare den breda medie- och konsumtionskulturens könsstereotyper. Spelet kretsar 
mycket kring social status kopplad till kroppen och utseendet. Man gör filmer och producerar Art 
Books i syfte att bli känd. Det finns ett fokus på relationer och konsumtion.

C: MovieStarPlanet det är jätteroligt det är typ ett spel vahetere man gör sina gubbar jag  
kan visa.
I: Vi tar en ny gubbe då.
C: Så klickar man på ja accepterar konto och sen så kommer det ut en tjej där som säger  
Välkommen till MovieStarPlanet [fniss].
I: Hon ser fantastisk ut här får jag några häftiga presenter då får man grejer där det är ju pengar man 
får.
C: Inte bara presenter och så om man klickar där så står det få present imorgon.
I: Är det här ett spel som du tävlar på nåt sätt att du ska bli extra känd eller när du har saker  
eller?
C: Det är typ såhära man får nånting som kallas fame och det är typ om man går in här eh det 
finns levlar den här [nya] gubben är på level noll och så finns det upp till tjugofem och en av 
mina kompisar är på level tretton och dom som är jätte-kända på MovieStarPlanet dom är level 
tjugofem, tjugofyra eller tjugotre […] såhära att om man går in där på highscores då finns det 
dom här personerna är jättekända dom har liksom såhär gjort bra filmer och sånt och då och då 
och då gillar alla deras filmer och grejer, och då vahetere man får ett rum som man kan love-
it-typ och då får dom mer pengar och mer fame och då går dom högre upp i level och då om 
dom är vip:s så tjänar dom mer pengar jag vill va vänner med dom jätte-kända men jag får inte 
det av mamma och pappa.
C: Jag har en gubbe och den är i level fyra det är nästan inga i skolan eller inte så många spelar 
MovieStarPlanet så jag har inte så jättemånga vänner och då blir jag inte berömd.
I: Jaha så om man har många vänner då är det lättare att bli berömd?
C: Mm då får man pengar och om man köper vip, om man klickar där [visar].
I: Mm.
C: Jag vill verkligen bli vip det är typ att man blir kändare så får man mer grejer och sånt och 
om man blir det i en vecka så kostar det förti kr alltså riktiga pengar och om man tar det i en 
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månad då kostar det hundratie om man tar det tre månader så kostar det tvåhundraförtinie och 
om man tar det i ett helt år då blir de nästan sexhundra för det är femhundranittinie.

[I.9. f 10 år Spånga]

11.8 Slutsatser och metodreflektioner
Killar spelar betydligt mer datorspel och tv-spel än tjejer. Utifrån ett genusperspektiv ses detta inte 
som ett uttryck för att killar av naturen är olika tjejer och därför har andra behov och intressen. Ett 
sådant antagande hade gjort all forskning om genusbetingade olikheter överflödig. I stället intres-
serar man sig för hur olikheterna och isärhållandena görs – exempelvis genom olika mediehand-
lingar och i sätten att berätta om, värdera och förhålla sig till dessa. Eller för att parafrasera Simone 
de Beauvoirs välkända feministiska devis ”Man föds inte som kvinna man blir det”: Man föds inte som 
kille man blir det. Denna ståndpunkt innebär inte att man förnekar att killar och tjejer väljer och 
agerar utifrån sina personliga och gemensamma horisonter. Tvärtom är det handlingarna, valen 
och uttrycken som står i centrum för konstruktionistiskt tänkande. 

Detta kapitel har behandlat spelandet, och hur detta äger rum på olika plattformar vilket har 
betydelse för upplevelsen av plats och gemenskap. Hemdatorn och konsolspelet står oftast hemma 
och dem flyttar man bara på om det är något speciellt på gång, som ett LAN eller ett spelbesök 
hos en kusin. Mobilen har man i stället med sig jämt. Det gör att det utvecklas olika former av 
spelsocialitet kring olika spelplattformar. Att spela datorspel hemma hänger ofta ihop med att 
man behöver lite längre tid på sig att gå in i spelet då gäller det att kunna få vara i fred från övriga 
familjen under ett antal (många) timmar.

Det vardagliga och lekfulla spelandet på mobilerna är något som sysselsätter både killar och 
tjejer, och både tioåringar och trettonåringar. Man spelar mobilspel när man har en stund över, 
eller när man har tråkigt. Man spelar spel på rasten, eller för att umgås med familjen. Mobilspelen 
är en viktig del av det som sker i skolan och utmärks av att det ständigt kommer nya spel. Man kan 
tala om olika spelmoden, där ett spel är ”inne” i några veckor för att sedan ersättas av ett nytt. Man 
kan jämföra med hur modet fluktuerar avseende olika lekar: med några års mellanrum blir det åter 
populärt att spela kula eller trixa med en jojo. Den stora skillnaden är att mobilen är plattform för 
alla dessa spel/lekar och att växlingarna mellan vad som är inne och ute går så mycket snabbare. 
Mycket tyder också på att den lokala förankringen av ett spels popularitet är stark: olika spel blir 
olika populära i olika skolor. 

För tioåringar är spelen en del i att begripa sig på mobilen som ett medieting. Att spelen finns i 
mobilen, som man inte får ta med sig hur som helst och inte får ha i skolan, förstärker känslan av 
mobilen som både leksak och något som föräldrarna vill att man ska ha för att de ska kunna ha 
koll. För trettonåringarna på högstadiet är mobilspelen, som man förut har delat och pratat mer 
om med varandra, i stället viktiga i genustillägnelse genom isärhållande, genom att killar och tjejer 
nu spelar olika spel, och även placerar sig på olika ställen när man spelar på rasterna i skolan. Det 
tydligaste mönstret (på de skolor som ingick i den här studien, det kan vara annorlunda på andra 
skolor) är att killarna samlas för sig för att uteslutande spela på sina mobiler, medan tjejer håller sig 
för sig och i långt större utsträckning blandar upp mobilspel med samtal och aktiviteter i sociala 
medier.

Man kan också konstatera att spelens teman ofta är synnerligen genusstereotypa. Tjejernas spe-
lande domineras av titlar där å ena sidan utseende, mode, smink och glamour står i centrum, å an-
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dra sidan av titlar som handlar om omvårdnad och omhändertagande, oavsett om detta gäller gul-
liga små djur, hästar eller bygget av hem och familj i The Sims-serien. Killarnas spelande handlar 
istället om ”traditionellt manliga aktiviteter”: strid, kamp och bemästrande, antingen i renodlade 
krigsspel eller i sportspel som FIFA eller NHL. En udda fågel i sammanhanget är det kombinerade 
äventyrs- och konstruktionsspelet Minecraft, som spelas av både tjejer och killar, om än i betydligt 
högre utsträckning av de senare.

Isärhållandet mellan killar och tjejer accentueras när många tjejer kraftigt drar ned på sitt spe-
lande på hemdator eller slutar helt i början av tonåren, medan en hel del killar i stället ökar sitt 
spelande. Man kan säga att högstadietjejer ”gör tjej” genom sociala medier, genom att vara socialt 
utåtriktade online och offline, medan killar orienterar sig mer mot hemmet, det egna rummet, och 
datorn för att delta i homosociala gemenskaper, som man själv har valt och gett mening, snarare än 
de grupper man delas in i som skolklasser och genom andra yttre åldersbetingade system.

För killar är spelandet en målinriktad aktivitet och spelprestationer är en viktig del i skapandet 
av social status. Spelandet och snacket om spelen är gemensamma erfarenheter som kan sägas 
motsvara hur tjejer använder sociala medier, exempelvis genom egobilder, för att skapa socialt 
värde och hierarkier inom grupper. 

Det kan framstå som att killar mest spelar för att tävla och bli bäst, men i denna studie liksom 
i andra märks att spelarna själva framhåller spelens sociala karaktär. Spelen fungerar som sociala 
forum där man träffar andra och umgås, ungefär som tjejer gör i andra sociala onlineforum. I 
spelens uppbyggnad finns det också många inslag som förutsätter samarbete med och omsorg om 
sina kamrater och medspelare. 

Vad som främst diskuterats i detta kapitel är de sociala dimensionerna av spelandet: hur spelan-
det i sig och de spelvärldar som används, främst bland killar, ingår i olika sätt att göra gemenskap. 
Sådana mönster finns också i mobilspelandet, t.ex. i hur tioåriga tjejer möts i spel som MovieStar-
Planet för att där inleda en inskolning i att ”bli tjej”: att arbeta med sitt eget utseende och sociala 
anseende för att göra karriär och bli berömd. Det är svårt att missa parallellerna mellan spelet och 
offlineverkligheten: i båda fallen är det eftersträvansvärt att vara söt och populär.

För killar som spelar ”seriöst”, vilket kräver stationära datorer med kraftfulla grafikkort, snabb 
uppkoppling och ett stort engagemang, är inte kopplingarna till genusspecifika handlingsmönster 
offline lika uppenbara: att döda monster med medeltida vapen är sällan något tonårskillar gör off-
line. Utifrån spelen skapas snarare sociala distinktioner mellan olika grupper, vilket påminner om 
musiksmakernas sociala ordning. 

Det är ofrånkomligt att forska om spel om man vill förstå hur killar och tjejer gör kön online 
och offline men frågan är hur denna forskning ska bedrivas. Den här studien har i första hand 
baserats på intervjuer, men i mötet med yngre spelare märker man värdet av att låta barnen själva 
visa vad de gör medan de gör det, då framträder den expertis som de har förvärvat efter många 
timmar vid datorn. Detta ligger också mer i linje med den visuella kultur som spelen i grunden 
kan förbindas med. Denna metodreflektion kan även sägas gälla i förhållande till sociala medier 
och egobilder. För att till fullo förstå innebörden av onlinekommunikation, oavsett om det gäller 
spelande eller sociala medier, gäller att hitta vägar för datainsamling som inte förutsätter verbali-
sering av de mediehandlingar som utförs i respektive sammanhang.
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Slutsatser och slutdiskussion

Den här rapporten presenterar resultat från en kvalitativ undersökning av hur tioåriga och tret-
tonåriga killar och tjejer i årskurs fyra och i årskurs sju använder och förhåller sig till sociala me-
dier, spel och bildkommunikation i sina vardagsliv genom sin användning av (smarta) mobiler och 
hemdatorer. Rapporten visar att dessa medieting, och de mediehandlingar som är knutna till dem, 
är djupt inbäddade i allehanda vardagliga situationer, i olika sfärer och sociala sammanhang, med 
skolan som något av ett epicentrum, och att de är helt centrala för konstruktioner och upplevelser 
av genus, och av ålder. 

För flertalet av de informanter som har ingått i studien, och framförallt för dem som är tretton år, 
är det till stor del genom mobiler och datorer som vardagens olika delar förbinds. De fungerar också 
som länkar mellan det som sker i skolan och på andra ställen i livet, och de är viktiga för sociala 
kontakter och gemenskap, och för skapandet av gränser mellan killar och tjejer, mellan olika åldrar.

Mobilerna är ständigt närvarande och alltid tillgängliga, när inte skolans eller föräldrars regler 
begränsar detta. Tillgången till hemdatorer är hundraprocentig och ungefär nio av tio har spel-
konsoler i hemmet (Ungar & medier 2012/13). Det läggs många timmar varje dag på aktiviteter 
och social samvaro som hänger ihop med mobiler och datorer. Mobiltelefoner upplevs av många 
som relationsobjekt – de är kroppsligt nära och avgörande för känslan av närvaro, social kontakt 
och sammanhang. Mobilerna smyckas och hanteras som mycket personliga ting. Dessa apparater 
representerar också vars och ens sociala och privata kontaktnät och liv både online och offline. 
Förutom att ge tillgång till onlinevärlden – där man främst kommunicerar med jämnåriga – fung-
erar de också som underlag för samtal (Vilken modell har du? Kolla, min skärm har spruckit.) 
eller som projektionsyta för att visa upp saker för varandra (Kolla in den här YouTube-filmen!). 
Sammantaget gör det att det är närmast ofrånkomligt att uppleva sig som ständigt uppkopplad och 
tillgänglig och gränsen mellan online och offline blir alltmer irrelevant.

Det åldersintervall som våra informanter befinner sig i – tio till tretton år – är en tid av stora 
kroppsliga och psykologiska omställningar. Det informella lärandet, som tillsammans med jämn-
åriga äger rum utanför klassrummet är i full gång. I stället för matematik och historia handlar 
dessa läroprocesser bl.a. om sociala värderingar och makt och hur man använder kulturella sym-
boler för att undersöka och uttrycka en mer självständig personlighet. Det handlar om att lära sig 
hur man agerar när man blir äldre. Till de mest grundläggande frågorna under dessa formativa år 
hör de som gäller genus och ålder. Vad innebär det att gå från flicka till kvinna? Hur går man från 
pojke till man? Hur gör man inom ramen för jämnårig gemenskap och i samhället i stort? 

Genusfrågor ter sig olika beroende på om man är tio år eller tretton. För en tioåring är livet 
som trettonåring avlägset men också lockande. För en trettonåring är det en evighet sedan man 
var tio, en tid man ser tillbaka på med ett lätt nedlåtande. Kön och ålder hänger ihop. Det är stor 
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skillnad mellan att vara en tioårig och trettonårig tjej. Men oavsett ålder måste alla orientera sig till 
den grundläggande genusordning som utgår från tanken om två biologiska kön. Det är runt detta 
isärhållande som socialt värde och kulturell mening kring genus och ålder skapas, inte minst inom 
ramen för jämnåriga gemenskaper.

Mobilt bredband gör internet till en i princip ständigt tillgänglig plattform och ofrånkomlig re-
ferenspunkt i att göra kön och att göra ålder. Det som händer på nätet är genom medieteknologin 
och de vardagliga handlingar som aktiverar teknologin inbäddade och integrerade med det som 
sker offline, exempelvis i skolan. 

Denna studie omfattar sammanlagt 142 barn (63 killar och 79 tjejer). Sextio procent av dessa 
gick i årskurs sju och resterande i årskurs fyra. Studien har omfattat tjugosex fokusgruppintervjuer, 
tretton individuella intervjuer och två workshoppar. 

I intervjufrågorna och i uppläggen av workshoppar har flera olika typer av mediehandlingar 
(söka, följa, dela, kommentera, ladda upp, kolla, gilla, spela, ta bilder, etc.) och flera olika spel (för 
både hemdator och mobil) och olika sociala forum (som Instagram, Facebook och Kik) tagits upp. 

Det är begränsat med tidigare forskning om hur mediehandlingar och medieting kopplar sam-
man online och offline med resonemang om hur genus och ålder skapas. Denna studie kan alltså 
betraktas som grundforskning. Det empiriska materialet är tämligen omfattande, och rapporten 
rymmer delvis lite andra sätt att tänka kring medieanvändning än de gängse, vilket lagt grunden 
för teoretiska kontextualiseringar och analytiska uppslag. 

I kapitel sex till elva presenteras analyser av materialet. Det finns också resultatsammanfattning-
ar i slutet av varje kapitel. Dessa omfattar konkreta handlingar, situationer, omdömen, val, priori-
teringar, beteenden och värderingar som barnen i studien tog upp i intervjuer och workshoppar. 
Hur kan då dessa på ett mer övergripande plan kopplas till de frågeställningar som presenteras i 
början av rapporten?

Det är i huvudsak via mobilen som både killar och tjejer, i alla åldrar, kopplar upp sig via mobilt 
bredband till dessa forum. Det gör att uppdateringar på Facebook, eller att följa någon på Twit-
ter eller Instagram är sådant som man kan göra var helst man befinner sig. Kring detta utvecklas 
också mönster som i sig fungerar genusåtskiljande. Tjejer möts på rasten för att spela mobilspel, 
visa varandra saker, ta bilder och annat, i grupper där man pratar och rör sig i relation till det som 
man samtidigt gör på nätet, enskilt eller i relation till någon annan, på plats eller ej. För många 
trettonåriga tjejer fungerar de sociala medierna som följeslagare från morgon till kväll, och upp-
rätthållandet av kontakt som bekräftelse och tidsfördriv. Många trettonåriga killar intar en mer av-
vaktande inställning och framhåller i stället spelens betydelse för social gemenskap och vardagen 
(spela spel efter skolan, på helgen). 

Det som händer i de sociala medierna är en given referenspunkt i förhållande till skolan och 
ingen tydlig åtskillnad görs däremellan. I skolan talar man om vad någon har gjort på nätet, och 
det man gör på nätet refererar till det som sker i skolan. Om någon har lagt upp en video, har en 
blogg eller har varit alltför utmanande så är det känt av åtminstone dem i den egna klassen, där 
man följer varandras onlineaktiviteter. Att ta en bild på en kompis och tjuvhålla på den med hot 
om att den kan läggas ut på Instagram eller skickas ut via Tumblr ger makt också i offlinevarda-
gen. När killar (eller tjejer) tar varandras telefoner i skolan och tar oönskade bilder eller skriver 
textmeddelanden (skämtsamma eller ej) så har det oftast att göra med det som pågår i skolan. 
Det blir något som också måste hanteras online, eftersom det sociala ryktet sätts på spel även där, 
framförallt för dem som inte går i samma skola och som inte är införstådda med vad som hänt 
utan tillhör andra delar av personens individuella nätverk.
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Till webb 2.0 och de deltagande onlinemedierna hör också möjligheterna att själv producera 
material. Utifrån det material som denna studie omfattar framstod inte detta som särskilt spritt. 
Många hade haft bloggar men tycks ha tröttnat snabbt. Det verkar som att kravet på att ständigt 
uppdatera och hålla sig ajour i ett växande antal system för deltagande och delande av informa-
tion (Facebook, Instagram, Kik, Tumblr etc.) gör att det känns som att det inte finns mycket kvar 
att skriva om eller lägga upp bilder kring. I stället är aktiviteter som att följa, länka, tagga och tipsa 
viktigare. Inte sällan handlar det om YouTube-klipp. Många prenumererar på ett antal YouTube- 
kanaler. Somliga av dessa görs av jämnåriga och kretsar kring antingen smink och utseende eller 
kring råd och dåd i förhållande till något av de mest populära spelen.

Runt onlinevärlden finns – liksom i offlinevärlden – en mängd gränser. Det finns åldergränser 
online, som många tioåringar överskrider eller närmar sig med intresse via ombud som föräldrar 
och äldre syskon. Det finns gränser mellan privata och offentliga konton på Facebook eller Insta-
gram och det finns gränser mellan olika kompisgrupper på nätet där bara ett fåtal utvalda får vara 
med. Det finns också mer generella gränser mellan killar och tjejer. Återkommande i vårt empi-
riska material är att tjejer, särskilt i tretton års ålder, markerar att killarna beter sig tafatt, barnsligt 
och jobbigt eller helt enkelt är frånvarande i mycket av det som sker online. Bland killar formu-
lerades på motsvarande sätt avståndstaganden gentemot sociala medier och en alltför frekvent 
mobilanvändning, främst för att ”det är sånt som tjejer håller på med”. I stället talade man mer om 
hemdatorer, spelkonsoler och framförallt om själva spelen och spelandet.

Spel
Killars spelande är mycket utbrett. I många intervjuer talades det om hur spelen finns med i olika 
vardagliga situationer och både är ett sätt att umgås och att upprätta gränser mellan killar och 
tjejer. I årskurs fyra och på mellanstadiet är mobilspelen något som delas och blir ett samtalsämne 
mellan killar och tjejer (Vad spelar du? Vilken level är du på?) trots att man inte alltid spelar 
samma spel. Under högstadiet fungerar spelen istället isärhållande. Där sitter killarna för sig på 
rasterna, i rad på en bänk i korridoren, och spelar exempelvis Clash of Clans. Tjejerna spelar också 
men denna aktivitet blandas upp med sociala medier och man grupperar sig vända mot varandra 
men på avstånd från killarna.

Spelandet på hemdatorn är en mindre fragmenterad aktivitet där interaktionen offline sällan 
är det centrala. Snarare handlar det om långa onlinepass tillsammans med andra i spelet och via 
Skype eller liknande program, inbäddade i den spelvärld som dock omfattar en intensiv kontakt 
med andra spelare. De populära MMORPG-spelen förutsätter samspel, och det bildas grupper, 
(”klaner” eller ”guilds”) som ska lösa uppgifter tillsammans och som hjälper varandra i spelet. 
Spelandet kan också vara ett sätt att hålla kontakt med gamla kompisar, släktingar eller andra som 
befinner sig på fysiskt avstånd. De kan fungera som en frizon i förhållande både till det som pågår 
hemma och sådant som sker i skolan. I spelen kan man finna en gemenskap och en självkänsla som 
inte alltid finns offline. 

egobilder
En genre som är särskilt väsentlig för förhållandet mellan online och offline är så kallade egobilder. 
Detta var också något som både intervjuer och workshoppar kom att kretsa mycket kring. 

De allra flesta har självporträtt (egobilder) tagna med den egna mobilkameran. Antingen som 
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fasta profilbilder eller som ständigt uppdaterade verktyg i en hantering och undersökning av sin 
sociala status online/offline. Användningen av egobilder visade sig vara en mycket tydlig distink-
tion både mellan tioåringar och trettonåringar och mellan tjejer och killar. De yngre använder ofta 
sin mobilkamera ganska oplanerat: de dokumenterar spontant sådant de gör eller ser. Många tret-
tonåringar – främst tjejer – arbetar mycket mer medvetet med sina självpresentationer utifrån ett 
komplext genresystem för när, hur och varför man tar egobilder. Dessa bilder representerar långt 
mer än en avbildning av ett ansikte. 

Egobilder är också ett sätt att vara tillsammans, ibland i själva fotograferandet som kan ske med 
kompisar, och när de läggs upp online och de påföljande kommentarerna till bilderna är en del av 
syftet med publiceringen. De är en central del av att göra sig själv på nätet. Bilderna fungerar som 
iscensättningar av mitt jag. Dels är de riktade utåt till en tänkt publik, som omfattar både de allra 
närmaste och mindre bekanta följare. Dels fungerar de som en egen identitetsspegel. 

För många tjejer är hör detta till den genustillägnelse det innebär att låta sig värderas av blickar 
utifrån. Detta gäller inte bara dem som är mest aktiva i nätkulturen. Alla (tjejer) måste förhålla sig 
till hur jag ska presentera mig själv i egobilder. Att få sitt yttre värderat och att undersöka hur man 
kan använda sitt utseende och sin kropp i förhållande till blickar utifrån är något som tycks ingå i 
att ”göra tjej”. ”Naturlighet” skattas högt i egobilder, men detta sociala och visuella värde är omgär-
dat av förbehåll. För tjejerna krävs nämligen en omfattande planering för att framstå som naturlig: 
planering av bildvinklar och utsnitt, klädval, smink, retuscheringar och efterhandsbearbetning av 
bilden etc. 

Hos både killar och tjejer märkte man ett tydligt fördömande av de tjejer som är alltför utma-
nande, iögonfallande, eller ute efter bekräftelse. Fjortis, duckface, orre; det finns flera begrepp som 
signalerar att det finns en föreställning om ”visuell lössläppthet” som också kan ses som en del av 
en slags ”virtuell jantelag” som vänder sig mot de som är ”för mycket” genom att provocera eller 
vara alternativa. Man får ett intryck av att kraven på konformitet och anpassning till sociala och 
estetiska normer och beteenderegler online/offline är hårda, inte minst bland tjejer, som också 
mer och lättare kan bevaka varandra genom sin mer frekventa och självdefinierande användning 
av sociala medier.

Bland killarna, särskilt i trettonårsåldern, finns det tydliga avståndstaganden mot hela egobilds-
genren och starkt objektifierande och fördömande utsagor särskilt mot bilder av tjejer som uppfat-
tas som utmanande, men därmed också som mer eftertraktansvärda sexuellt sett.

Att säga att man inte bryr sig om sociala medier och egobilder utan är mer inne i spelande (och 
andra aktiviteter, som t.ex. fotboll) blir tydliga sätt att ”göra kille” inför andra killar. Också bland 
killarna lyder idealet att de bilder man laddar upp ska ha en ”naturlig” look. Detta betyder dock 
något helt annat för dem än för tjejerna. En killbild är naturlig om den (framstår som om den) inte 
alls har planerats utan bara tagits rätt upp och ned utan någon eftertanke. Helst ska man inte byta 
bild alltför ofta, eftersom det är att bry sig för mycket. Denna förment nonchalanta inställning kan 
tolkas som att det är viktigare att bry sig om prestationer (i spel, idrott etc.) än om löjligheter som 
bilder när man ”gör kille”. Samtidigt är det inte ovanligt att nya kläder eller bilder när man är i ak-
tivitet kan ingå i bildserier och uppfattas som positiva sätt att framställa sig själv som kille online.

Läroprocesser
Ur ett individperspektiv är de flesta av de aktiviteter som sker online förknippade med social ge-
menskap med jämnåriga, vardagsliv och sökandet efter det som är nytt och roligt. Att kommuni-
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cera över nätet ingår också i en läroprocess som pågår genom och bidrar till förtätningen mellan 
online/offline. Det finns flera nivåer i detta lärande.

En nivå är de läroprocesser som berör faktakunskaper om vad som finns online, vilka begrepp 
som används för att beteckna olika fenomen. Här kan även inrymmas kunskaper om olika speltill-
verkare, prisnivåer, operatörer, programvaror och annat. 

En annan nivå är praktiska färdigheter som består i att kunna använda olika programvaror, ap-
par, onlinetjänster, liksom förmågan att hitta information, dela information, eller att remixa, skriva 
på sin blogg, eller använda Movie Maker, för att göra en egen film för YouTube etc. 

En tredje nivå är mer kommunikativt orienterad och handlar om förmågan att veta när, var och 
hur man bäst tar kontakt, presenterar sig själv och hanterar relationer. Det handlar om en slags on-
line-streetsmartness avseende vilket socialt som forum passar till vad. Vilken typ av egobild framför 
det jag vill ha sagt om mig själv och mina önskningar i förhållande till omvärlden? Hur samarbetar 
man i spelet på bästa sätt och vad är okej att säga till varandra på Skype när man är kille?

En fjärde nivå skulle kunna vara att utveckla förmågan att utifrån sina kunskaper och färdig-
heter också reflektera kring konsekvenserna av sina handlingar; att inse vilka förmågor man har, 
och vad som kan behövas utvecklas ytterligare och vilka möjliga alternativ som finns exempelvis i 
fråga om självpresentation. 

hur man gör genus och ålder
Detta leder tillbaka till studiens inledande frågor om förhållandet mellan vad som sker online och 
hur genus och ålder görs inom ramen för jämnåriga gemenskaper. Det går att göra åtminstone fyra 
övergripande iakttagelser utifrån denna studie. 

Den första är det genomgående mycket starka draget av isärhållande av könen online. Killar och 
tjejer i trettonårsåldern gör vad de kan för att inte vara på samma arenor online. Detta konstate-
rande utgår från intervjuerna, främst med trettonåringar, men det var tydligt också hos tioåring-
arna. Killar berättar att de inte vet mycket om tjejer, de träffar dem sällan, tjejer spelar andra spel, 
eller spelar inte spel alls, utan håller på med sociala medier, och står för ibland konstiga bilder 
som man tar starkt avstånd från, även om de kan locka. Inom ramen för intervjuerna sade tjejerna 
något liknande. Killar är avlägsna, försjunkna i sina grupper och spel och kontakten är begränsad, 
om än inte obefintlig. Med detta sagt ska det också sägas att man ska komma ihåg att fokusgrupp-
intervjuerna gjordes mestadels i könshomogena grupper vilket kan förstärka den homosociala ge-
menskapen och det avståndstagande gentemot ”det andra könet” som både killar och tjejer gjorde 
i dessa. Dessutom befann sig de personer vi mötte i vårterminen i årskurs sju. Ett halvår eller ett år 
senare kan bilden vara annorlunda, men vissa grundläggande mekanismer är knappast bundna till 
tonårstidens växlingar utan är mer strukturella och hit hör isärhållandet av könen eftersom det är 
en grundbult i könsmaktsordningen som eleverna bland annat sinsemellan ska utforska och foga 
sig i genom aktiv genustillägnelse. Den andra dimensionen av denna grundläggande maktordning 
är det manligas överordning vilket också blev tydligt i studien. Både killar och tjejer tog avstånd 
från sådant som tjejer gör online, exempelvis genom sina egobilder. Både killar och tjejer ser på 
tjejer med en bedömande och bitvis fördömande utifrånblick. Också tioåringarna vet att detta är 
den ordning som gäller. 

Den andra iakttagelsen är homosocialitetens betydelse för genustillägnelsen online och genus-
socialisationen genom digitala medier. Det verkar som att de enkönade gemenskaperna förstärks 
online och genom det som sker online, även om killar och tjejer offline kan ha en hel del med 
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varandra att göra, framförallt i skolan. Den digitala nätverkskommunikationen erbjuder en möj-
lighet att kommunicera enbart med det egna könet online, även om du tvingas befinna dig i en 
könsblandad miljö offline.

Den tredje iakttagelsen handlar om ett åldersmässigt särskiljande i förhållande till sociala medier. 
När man är tio år lever man till stor del i ett annat landskap både online och offline jämfört med 
dem som är tretton år. De fenomen som har pekats på ovan inom ramen för studiens tre undersök-
ningsområden kan också i hög grad förstås i förhållande till ålder. Det man gör online blir också 
ett sätt att göra ålder offline, genom att man kan berätta och framhålla vad man vet om spel, eller 
koder för bildkommunikation. Några som är tio år är redan proffsiga och insatta, verkar det som, 
i vad som händer online och kan berätta för andra, som ännu inte fått sätta igång på allvar online, 
antingen på grund av föräldrar eller egna tveksamheter. Denna brådmogenhet ger hög social status.

Den fjärde iakttagelsen gäller social hierarkisering i fråga om spel och bilder. Det är inte bara ge-
nom valet av telefonmodeller och skal till telefonerna som genus och också smak kan formuleras. 
Också i valet av vilka spel man spelar kan sådana distinktioner uttryckas, på ett sätt som kan lik-
nas vid hur musiksmak är en socialt särskiljande aktivitet när man ”gör klass”. Vissa spel är starkt 
förknippade med genus. Pojkar som tycker om att spela MovieStarPlanet lär sig snabbt det inte är 
något man ska hålla på med eftersom det är något för tjejer. Andra spel har något av nördstämpel 
(t.ex. World of Warcraft), medan andra är för coola killar (sportspel, Call of Duty).

Undersökningen gjordes i fyra Stockholmsskolor i fyra ganska olikartade upptagningsområden 
vad det gäller socioekonomiska och sociokulturella sammanhang och uppväxtmiljöer. Detta var 
inte något framskjutet i studien men det kom ändå upp i förhållande till genus och ålder. Delvis 
handlade skillnaderna om tillgången till de materiella förutsättningar som krävs för ett rikt och 
varierat liv online: smartphone, mobilt bredband, bra hemdator etc. När det kommer till olikheter 
i användningen av onlinekommunikation består skillnaderna mer av hur de sociala mötesplat-
serna värderas och än mer vilken betydelse kommunikationen har i förhållande till vad som sker i 
skolan. Vi fick med koppling till pejorativa omdömen om egobilder (fjortisar, duckface) höra sex-
istiska och etnocentriska uttalanden från olika håll. Bildkapningar, bildbus och bildkränkningar, 
tycks vara mer frekventa och grövre i skolor i mer socialt stigmatiserade områden än i en utpräg-
lad medelklasskola i Stockholms innerstad. Detta pekar än en gång på sammanlänkningen mellan 
online och offline. Internet må vara globalt, men för dessa unga är användningen av nätkommuni-
kation i hög utsträckning lokalt förankrad. 

Medie- och informationskunnighet
I rapporten presenteras några enkla upplägg för bildsamtal och för workshoppar med digitala 
och analoga bilder som tematiserar genus och självpresentation. Inom detta område finns redan 
mycket gjort, men mycket återstår också att göra. Frågan är då hur denna studie överlag kan kopp-
las till frågor om medie- och informationskunnighet? Några saker jag vill peka på här är följande.

 ✸  Vi behöver uppdatera våra traditionella sätt att se på medier, som något som står utanför 
eller vid sidan av ”verkligheten”. Den fördjupade medialiseringen gör att medier är en del av 
allas vår vardag, som ting, kulturella former och symboler. Medierna är en förutsättning för 
allt fler situationer, och för hur vi gör våra självpresentationer, skapar och upplever sociala 
gemenskaper och vardagsliv. Medierna är i oss och vi är i medierna.
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 ✸  Vi behöver göra upp med tanken på internet som en annan dimension, som cyberspace. 
Idag bär vi internet med oss i fickan och nätkommunikationen är allestädes närvarande. 
Även de mest fantasifulla rollspelen är (också) en del av vardagen och vardagen är en del av 
internet.

 ✸  Vi behöver göra upp med vår rädsla att yngre är digitala infödingar medan vuxna är hjälp-
löst efter på internet. Genom att koppla ”nya medier” till lärande och värdegrundsfrågor ger 
man barnen möjligheter att reflektera utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Mycket 
av skoldebatten har under senare år handlat om vad barn inte gör: de lär sig inte matema-
tik, de har ingen disciplin, de läser inte böcker. Utan att förringa dessa frågor kan man kon-
statera att här handlar det istället om vad barn och unga faktiskt gör, och det alldeles frivil-
ligt; de lever och lär sig på nätet, dock utan större stöd från vare sig föräldrar eller skola.
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b ilaga  2

Intervjuguide fokusgrupper

Fokusgrupper (40-70 min). 
Sociala mötesplatser åk 7.

Bakgrund (2 minuter)
Som ni redan vet så hör den här intervjun till vår studie om sociala mötesplatser, spel, bilder och 
killar och tjejer. Vi har en del frågor om hur ni använder telefon och dator för att vara på nätet. Vad 
man gör där, hur det hänger ihop med de kompisar ni har. 

Det handlar om sociala mötesplatser på nätet som Facebook, Instagram, Kik, Tumblr. Det är 
också viktigt att vi talar om spel och om bilder.

En av våra huvudfrågor är om det finns skillnader mellan hur pojkar och flickor använder in-
ternet som social mötesplats. Jag vill också veta om det som sker på nätet hänger ihop (eller inte) 
med kompisar i skolan.

Det här är en fokusgruppintervju. Det betyder att det är mer som ett samtal. Jag hoppas att ni vill 
berätta om chattar, bloggar; videor, spel, hur man kollar på, laddar upp och delar bilder och videor. 
Det är ni som är experterna på detta. Så jag vill att ni berättar vad ni gör, hur ni tänker och att vi 
talar om skillnader mellan hur killar och tjejer använder nätet, och vad skillnaderna kan bero på.

Vi tar det som kommer upp. Min roll är att leda samtalet och lyssna och ställa följdfrågor och 
göra vad jag kan för att alla ska vilja delta i samtalet. Jag har med mig några ämnen, teman jag vill 
att vi ska tala om. Vi kanske också får anledning att gå ut på nätet.

Vi håller på ungefär en timme. Vi spelar in fokusgruppintervjun. Vi måste spela in för annars är 
det så svårt att minnas. Det som sägs här blir material till en rapport som kommer i slutet på året. 
Intervjun används bara av oss som gör projektet. Inget av det som sägs här för vi vidare utanför 
rummet och jag vill att ni inte heller gör det. Det gäller exempelvis om det kommer upp namn på 
kompisar i klassen eller andra. Materialet används bara i projektet. I rapporten går inga namn att 
identifiera. Inte heller skolans namn går att identifiera.

Vill man avbryta intervjun får man säga till. Har vi fått in alla tillstånd från föräldrarna? I slutet 
kommer vi att ta några bilder på era telefoner och vårt mötesrum. Det är till för om vi ska ha några 
bilder i rapporten. Men inga ansikten syns.

Jag har med lite dricka och snacks som vi snart ska ta fram. 
Låter detta som ett ok upplägg? 
Ok, då så sätter jag på inspelningen så börjar intervjun.
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Uppstart (3 minuter)

Ok. Presentationsrunda. Säg namn och kanske något kort om er mobiltelefon. Vad det är för 
modell, hur gammal den är, när ni fick den. Också för att vi ska kunna identifiera röster.
Be dem ta upp mobilerna, titta på dem. Se vilka kommentarer som kommer upp.

3 Mobilanvändarprofil (2–5 minuter)
3.1 Berätta något kort om er mobil och hur ni använder den

Vad ni använder den till. Om den är viktig. Hur den används en vanlig dag. Om man har sär-
skilt skydd etc. Om den har internetuppkoppling. Hur och när ni fick den. Om det är kontant 
eller abonnemang. Vem betalar? Här vill vi kartlägga deras ”användarprofil”. Är dator, telefon 
eller TV viktigast? Vad gör man på nätet? Hur viktig är telefonen och nätet en vanlig dag?

3.2 Hänger mobilen ihop med kompisar?
Hur ofta smsar, mailar, delar man? 
Fiska: Får man ha mobilen i skolan? Vad säger föräldrarna om mobilanvändningen?  
Föräldrars inställning. Medieprofil hemma.

3.3 Vad tänker ni om skillnader mellan hur killar och tjejer använder mobilen?
Olika sajter, sätta att förhålla sig.

4 Dator/Internet (2–5 minuter)
Då ska vi tala lite om datorer.

4.1 Har ni en egen dator hemma?
Stationär, bärbar? Var står den? Till vad används den? Vem bestämmer över den?
Fiska: eget rum, antal datorer i hemmet. hur man bor, syskon, familjeförhållanden, familjens 
medieprofil. Föräldrars datortillgång. Föräldrars jobb.

4.2 Vad tänker ni om skillnader mellan hur killar och tjejer använder Internet?
Olika sajter, sätta att förhålla sig.
Fiska: Vad tänker de att skillnaderna beror på?

5 Sociala mötesplatser (10–15 minuter)
5.1 Olika sajter

Nu vet vi ungefär hur mycket de använder nätet, till vad och vilka apparater de har.
Ok, då tänkte jag att vi ska tala lite om olika sociala mötesplatser på nätet. 
ELLER gå till Tema 4. Beroende på hur intervjun utvecklar sig.
Här har jag en lista på några olika sajter. Vi kan väl titta på den och se vilken, vilka av dessa 
som ni känner igen och som ni använder oftast. 
Visa listan. Fråga också om något saknas. Ta en gul penna och be dem markera de som de  
använder ofta. Under tiden ställ fram godis och dricka.
5.2. Ok. Vilka av dessa (eller andra) sajter är viktigast för er kontakt med kompisar och i er 
klass, skola?
Häng på frågor beroende på vad som kommer upp (Instagram, Kik etc.).
Hur är det på den sajten vad gäller killar och tjejer?
Fiska efter hur ofta, med vilka, till vad, man använder dessa. Fokusera på kontakt, delande, 
könsskillnader. Känner man de flesta på dessa sajter, känns de trygga etc.
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5.3 Könsskillnader
Nu är det bara tjejer/killar här. Vad vet ni, vad tänker ni om hur killar/tjejer använder nätet?

6 YouTube (5–10 minuter)
6.1 Brukar ni var inne på YouTube?

Via dator eller telefon?
6.2 Några kanaler ni prenumererar på?

Här är en lista över olika kanaler och videobloggar. VISA LISTAN. Låt dem markera med gul 
penna. Är det några av dessa det är mycket snack om i skolan? Skillnader killar–tjejer. Är det 
någon av dessa, eller annan som ni prenumererar på? 

6.3 Någon video det snackats om i skolan senaste tiden?
Eventuellt be dem visa. Notera adressen. Fiska igen: killar–tjejer. Nu är det bara tjejer/killar 
här. Vad vet ni, vad tänker ni om vad killar tittar på på YouTube?

7 Spel (10–15 minuter)
7.1 Brukar ni spela spel på nätet?

Via dator eller telefon? Vilka spel? HUR spelar man? NÄR? VAR? Andra medier som ingår 
(typ Skype).

7.2 Är det några spel som är särskilt stora i er klass eller skola?
Eventuellt Visa lista. Vilka är de största spelen bland killar/tjejer i skolan, klassen (gul).  
Vilka är de vanligaste vad ni vet bland tjejer (killar (grön). Några som saknas. Noteras.

7.3 Spelar killar och tjejer samma spel
Fiska efter vilka spel som är viktiga för personerna, i deras klass, i deras skola?

7.4 Är datorspelandet en ensamsyssla eller något man gör tillsammans? 
Fiska: Hur de är tillsammans när de spelar.

8 Bloggar (3–5 minuter)
8.1   Det verkar vanligare att tjejer har bloggar och följer bloggar än att killar gör det 

Varför tror ni att det är så?
8.2 Någon av er som har en blogg?

Vad handlar den om? Är bloggandet en ensamsyssla eller något man gör tillsammans?

9 Bilder (5–10 minuter)
9.1 Har ni lagt märke till några skillnader i hur killar och tjejer tar bilder av sig själva?

Hur ska man se ut? Vilka är koderna? Ta upp och titta på bilder som de har i sina telefoner.  
Be dem beskriva dem med ord.

9.2 Här har jag några bilder som jag tänkte vi ska titta på och höra vad ni säger om
Visa bilderna. Om inte det hela gåtts igenom under 6.3. I vilka situationer tas bilderna? Varför?

9.3 Någon bild det har blivit snack om i skolan eller bland kompisar?
Be dem eventuellt visa.

9.4  Jag antar att ni någon gång har tagit bilder av er själva. Vad är det som är viktigt att 
tänka på då?

10 avslutning (2 min)
Då ska vi sluta men innan vi stänger av vill jag be er göra två saker till.
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10.1 Först ska jag be er fota era telefoner med min telefon
10.2  Så ska jag be er välja ett namn

I rapporten kommer ni att anonymiseras. Om ni vill kan ni få föreslå era egna pseudonymer, 
nick names. Så får vi se om de kan användas. Skriv det på pappret här.

10.3 Tack så mycket för att ni ställde upp på detta
Jag tycker att ni var jättebra på att berätta och samtala. Nu stänger jag av inspelningen så är 
intervjun slut.
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b ilaga  3

Intervjuguide individuella
intervjuer

Se till att hitta en bra, tyst, avskild plats. Gärna i intervjupersonens hemmiljö.

Intro
Jag heter alltså NN och jobbar på Södertörns högskola. 
Trevligt att träffas. Vad bra att du/ni kunde ställa upp på en intervju. 
Så vad tänker du om den här intervjun?
Jag hoppas att du vill berätta för mig om vad du gör och tänker om killar och tjejer på nätet. 
Det du berättar för mig blir kunskaper om sociala medier, killar, tjejer. Min studie har inte något 
med skolan eller betyg att göra, men det du berättar kan kanske användas för att förändra och 
förbättra skolan. När jag har flera intervjuer ska jag skriva en forskningsrapport. Då har jag 
stor nytta av den kunskap du ger mig. I rapporten kommer man inte kunna se vad du heter på 
riktigt eller vilken skola du går i. Det finns inte några rätt eller fel svar på mina frågor. Den här 
intervjun har inget med betyg eller skolan att göra. Du kan svara kort eller långt på frågorna. 
Det du berättar för mig här berättar inte jag om för dina föräldrar, dina kompisar eller för dem i 
din skola. Men om du själv vill berätta om intervjun för andra så är det helt ok. Jag spelar in vårt 
samtal. Annars är det så svårt för mig att komma ihåg det du berättar. Är det ok för dig? Vad bra. 
Då börjar vi. Nu trycker jag på knappen så börjar inspelningen.

Mobilen
Har du din telefon med dig nu?
Berätta om din telefon (när och hur du fick den).
Har du använt dator eller telefon idag? Berätta vad du gjorde då?
Hur börjar det idag på morgonen? När tar du fram din telefon? 

Dator, TV, etc.
Egen dator, eget rum?
Har du hittat något nytt på nätet senaste tiden som du tycker är kul och spännande?

Spel
Berätta eller visa spel som du brukar spela, på telefon eller genom datorn.  
(vilka spel, med vilka, var, etc.)
Jag tänkte be dig att hjälpa mig att få ihop en lista över de spel som du gillar och som du 
vet andra i din skola gillar. Jag har en lista över olika spelsajter. Vilka spel känner du igen?  
Vilka borde vara med?
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Är det skillnader mellan killar/tjejer i vilka spel man väljer?

Sociala sajter
Vilka sajter tycker du mest om annars?
Berätta eller visa om dem. Vad är det man kan göra där?
När man säger sociala medier. Vad tänker du på då?
Är det skillnad på vad killar och tjejer gör med sociala medier?
Jag har också en lista över olika sociala sajter. Visa lista med logotyper.
Vilka känner du igen, är det några andra sajter jag borde ha haft med tycker du?
Vilka är dina favoriter?
Vilka sajter mest populära i din skola?
Är det skillnad på vad killar och tjejer gör med sociala medier?

Dela och tipsa
Brukar du skicka bilder, text, video, musik och annat till kompisar?
Vad delar man, varför, hur får man veta?

Chattar och blogg
Bloggar. Berätta lite för mig om bloggar.
Skriver du blogginlägg?
Vad skriver du om?
Läser du andras bloggar?

Bilder
Nu tänkte jag fråga lite om bilder på sig själv och andra. 
Hur gör du om du vill lägga upp en ny profilbild på dig själv?
Berätta om några bilder av dig själv som du tycker om och är nöjd med.
Vad är en bra bild på sig själv, hur ska den se ut?
Hur ska en bild inte se ut?
Vilka vill du ska se dina bilder?
Kan du berätta om några bilder som det blivit snack om i skolan?
Pratar ni om bilder med varandra?
Vad tror du att andra tycker är ok att ladda upp och inte ok?

Genuskoder
Har du lagt märke till några skillnader mellan hur killar och tjejer får se ut på bild?
Jag har med mig några bilder som jag har hittat på några sajter på killar och tjejer som  
är typ 10–13 år.
Vad tror du om de här bilderna?
På vilka sätt tycker du att de här två bilderna skiljer sig från varandra?
Om du har bilder på dig själv på nätet eller av andra som du tycker är typiskt tjejiga  
eller killiga så kan vi titta på dem och prata lite om de bilderna.

Kön och kompisprofil
(kompisar i och utanför skolan, online/offline)
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Ok. Nu tänkte jag att vi ska prata lite mer om killar och tjejer på nätet. 
Vad tänker du om det? 
Hur är det i din skola. Är det uppdelat vad killar och tjejer gör? (Finns det typiska tjej- och 
killsajter på nätet?)
Jag tror att många tror att det är skillnad mellankillar och tjejer. Att killar spelar, tjejer chattar, 
läser bloggar och så. Vad säger du om det?
Har du några kompisar som du är särskilt nära?
Vad brukar ni göra tillsammans? Jag menar både på nätet och utanför.
Dina kompisar, är det mest killar eller tjejer? Är det olika när du är med dem i skolan och 
utanför?

Skolprofil
Var du i skolan idag? 
Vad finns det att göra på rasten i skolan?
Får ni ha mobilen i skolan?
Är det viktigt att man har den senaste modellen av mobil?

hemprofil
 Brukar dina föräldrar fråga eller tycka något om hur du använder telefon och nätet, laddar  
upp bilder och så?
 Berättar du för dina föräldrar om dina kompisar, vilka sajter du är på, bilder du lägger  
upp och så?

Slutfrågor 
Tv, video. Vad gillar du att göra mest?
Musik?
Jag tror att jag vet, men det är ändå bäst att jag kollar med dig. 

 ✸ Hur gammal är du? 
 ✸ Vad heter klassen du går i? 
 ✸ Har du några syskon? 
 ✸ Vet du vad din mamma och pappa jobbar med?

avslutning
Ok. Tack så mycket för intervjun.
Det var mycket intressant. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket. Det var snällt av dig 
att ställa upp och berätta för mig. Är det något vi har glömt tycker du som är viktigt att veta 
när det handlar om internet, killar, tjejer och så? Annars tänker jag att intervjun slut nu. Så då 
stänger jag av inspelningen här.

Fota om möjligt på slutet
Ta lite bilder på rummet, telefonen, datorn och personerna. Bilder som stöd för vårt minne 
och vårt tänkande. 
Förklara att allt material är anonymiserat. Inga bilder på barns ansikten kommer att användas. 
Ska vi använda bilder av miljöer kommer vi att be om tillstånd.
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b ilaga  4

Upplägg workshoppar
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