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Abstract 

Denna avhandling utforskar hur unga personer resonerar om och analyserar sin 
användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Tretton 16-åringar med 
invandrarbakgrund bidrog som medforskare till att forma forskningens riktning och 
innehåll. Medforskning som forskningsansats innebar arbete i tre forskargrupper där 
en anpassad version av photovoice (se Wang & Burris 1997), skapande av collage 
och gruppdiskussioner låg till grund för insamling av empiri, tolkning och analys. 
Studien syftar även till att utforska och bidra med kunskap om utmaningar, 
möjligheter och konsekvenser av att involvera unga som aktiva deltagare i forskning.  

Studien utgår från en förståelse för identitet som något som görs i en reflexiv process 
där personer förhåller sig till historisk och sociokulturell kontext. Utgångspunkt för 
analyserna tas i ett dramaturgiskt perspektiv (se Goffman 1959/2014) där identitet 
synliggörs genom studiet av människors interaktioner. I analys av det empiriska 
materialet framträdde tre strategier för att presentera identitet i sociala medier: 
idealsjälvet, det nedtonade jaget, och det (till synes) opolerade jaget. Resultaten 
visade också hur den egna identiteten var sammanflätad med andras framträdanden, 
hur uppfattade normer formade hur identiteter uttrycktes, samt olika strategier som 
användes för att undvika eller mildra sociala sanktioner om normer inte följdes eller 
medvetet utmanades.  

Tolkningen av medforskning tar sin utgångspunkt i Paulo Freires pedagogik 
(1970/2012). Denna syftade till att synliggöra och utmana förtryckande strukturer 
genom gemensamt lärande och utforskande med utgångspunkt i människors liv. 
Studien synliggjorde utmaningar med forskningsansatsen som uppstod när både 
medforskare och forskare förde med bekanta roller in i forskningen, roller som bar 
på inneboende maktstrukturer. Avhandlingen bidrar med kunskap om vad som 
hindrar och möjliggör för deltagare i medforskningsprojekt att skifta positioner, 
exempelvis från anpassning till positioner som kunniga handlande och forskande 
subjekt. Dessutom diskuteras utmaningar för en process som syftar till gemensam 
kunskapsproduktion, samt hur medforskares röster re-presenteras.   
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Abstract in English 

This study explores how young people reflect on and analyze their use of social 
media to present identity. Thirteen Swedish 16-year-olds with immigrant 
backgrounds participated in the research project as co-researchers. As such, the co-
researchers influenced the content and direction of the study. Three research groups 
worked according to a participatory approach. In the groups, we used methods such 
as photovoice (Wang & Burris 1997), collages, and group discussions to generate, 
interpret and analyze research data about identity and social media. The study also 
explores the challenges, possibilities, and consequences of involving young people 
as active participants in research. 

The study is informed by an understanding of identity as a reflexive process 
influenced by historical and sociocultural contexts. A dramaturgical approach (e.g. 
Goffman 1959/2014) is used by the author to interpret and explain presentations and 
considerations when preparing presentations of identity in social media. Three 
strategies emerged from the analysis for presenting identity: the presentation of an 
ideal self, the presentation of a downplayed self, and the presentation of a 
(seemingly) authentic self. These strategies render visible: how young peoples’ 
presentations of identity are intertwined with friends the ways in which perceived 
norms shape expressions and interactions; and how social sanctions are avoided or 
mitigated when norms are broken or challenged.  

The participatory approach to the research process was influenced by Paulo Freire’s 
pedagogy (e.g. 1970/2012) that sought to challenge structures of oppression through 
a co-created process of learning and exploration of people’s situations in the world. 
The analysis of the participatory approach to the research process revealed 
challenges when both co-researchers and researcher took on familiar roles with 
intrinsic positions of power. The study contributes to our understanding of what 
hinders and enables participants to shift from positions of adaptation to positions of 
knowledge and agency. The study also problematizes the process of co-creating 
knowledge and the re-presentation of participants’ voices.  
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Förord 

Hade det inte varit för två personer hade jag troligen inte valt att forska. Farbror 
Bengt är anledningen till att jag som mellanstadieelev i en skoluppgift på frågan vad 
jag ville bli när jag blev stor skrev ”veterinär eller professor i historia”. Jag insåg 
snabbt att jag är allt för blödig för att bli veterinär och det tilltalade mig dessutom 
mer att ”veta mycket och läsa många böcker” (helst om nordisk mytologi och 
vikingatiden) vilket jag enligt skoluppgiften trodde var en professors uppgift. 
Kerstin Rydsjö, adjunkt i biblioteks- och informationsvetenskap har under åren varit 
något av en informell mentor och hejaklack när hon efter att ha varit en uppskattad 
lärare under min utbildning uppmuntrade mig att söka jobb på Högskolan i Borås 
och sedan att även söka en forskartjänst. Stort tack till er båda, tack vare er har jag 
fått möjlighet att läsa tonvis av böcker (eller snarare artiklar, dock tyvärr väldigt lite 
om vikingatiden och nordisk mytologi) och även om jag inte vill säga att jag vet 
mycket, vet jag mer än jag gjorde tidigare (och är medveten om att det är mycket jag 
inte vet). 

Någonstans finns en skärmkopia (screen print) från en skypehandledning på mig, 
Helena och Anna.1 Helena satt i Hongkong, Anna i Fremantle och jag i ett snöigt 
Borås och vi skrattar över att ha noterat att alla har liknande fyrkantiga glasögon 
med svarta ramar. Bilden är talande som exempel på hur ni alltid försökt vara 
tillgängliga när jag sökt hjälp – oavsett om det var via skakiga uppkopplingar, mail, 
spontana påknackningar, face to face-handledningar på Högskolan eller i skuggan 
under stora träd i Fremantle. Helena och Anna, jag hade inte kunnat önska mig bättre 
handledare, ni har funnits som bollplank för att få ny skruv på idéer och ni har 
utmanat och inspirerat mig så att jag kunnat utvecklas och ”levla” i 
avhandlingsarbetet. Ni har, genom att vara galet kompetenta, inspirerande, 
konstruktiva och hjälpsamma forskare gett mig något att sträva efter. Tack för att ni 
                                                      
1 Helena Francke, docent i biblioteks- och  informationsvetenskap har varit min huvudhandledare. Anna 

Lundh, docent i biblioteks- och  informationsvetenskap och Barbro Johansson har varit mina 
biträdande handledare. 
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tog er an mig och mitt föränderliga avhandlingsarbete. Barbro, du var den som 
inledningsvis inspirerade mig att börja fundera kring medforskning och delaktighet 
som en del i avhandlingsarbetet, ett ämne jag känner starkt för – tack! Utöver att du 
har bidragit med värdefulla kommentarer och utifrånperspektiv vid genomläsningar 
av avhandlingen har du visat hur forskning kan drivas av nyfikenhet, 
upptäckarglädje och prestigelöshet när jag ibland tappat min entusiasm på grund av 
krav och rigida system. 

Ett stort tack till er som tagit er tid att läsa och ge feedback på avhandlingen i olika 
stadier av avhandlingsarbetet. Tack till mina grönläsare Jutta Haider och Frances 
Hultgren, tack till seminariekommentatorer Annika Lantz-Andersson, Frances 
Hultgren och Gustaf Nelhans, och tack Maria Sundqvist (som la sin fritid på att läsa 
och diskutera avhandlingen med mig). Ni har utifrån läsning av texten delat med er 
av era kunskaper och erfarenheter på ett sätt som gjort att jag fått verktyg att utveckla 
avhandlingen och komma vidare i arbetet. Jag sätter mycket stort värde vid det 
engagemang ni visat, de kommentarer jag fått och de konstruktiva samtal vi haft.  

Jag har träffat många människor som hjälpt och inspirerat mig under min tid som 
doktorand och det är omöjligt att nämna alla vid namn. Jag vill därför passa på att 
rikta ett samlat tack till de doktorander och seniora forskare jag träffat på kurser och 
konferenser, som har lyssnat på presentationer och som har kommenterat texter. Lika 
värdefullt som det varit att själv få feedback har det varit att inspireras och ibland 
konfronteras av andra perspektiv genom andras forskning vid dessa tillfällen. Något 
av det bästa med BHS (förutom spontana samtal i fikarummet med kollegor) är den 
seminariekultur vi har vid sektionen. Jag har lärt mig otroligt mycket genom att 
lyssna, iaktta, kommentera och presentera i detta nyfikna, konstruktivt kritiska och 
kompetenta sammanhang – tack till alla er som bidragit genom att besöka och vara 
aktiva vid mina och andras seminarier. 

I en utmärkt allegori av Dave Pritchard (inget årtal) jämförs livet som doktorand 
med Frodos kamp i Tolkiens mästerverk Lord of the rings. I allegorin beskrivs den 
tunga krångliga vägen att ta sig till Mount Doom (Amon Amarth – mountain of fate) 
för att förgöra ringen, dvs. färdigställa avhandlingen och försvara den vid 
disputationen. Men i såväl original som allegori beskrivs också alla de vänner och 
all den hjälp Frodo får på vägen. Jag har haft turen att genom åren att träffa flera 
Aragorn – de där lite mer erfarna och kunniga kollegorna som själva redan trampat 
fram längs avhandlingsstigar. Hos dessa kollegor har dörren alltid stått öppen och 
jag har kunnat ställa frågor och diskutera ofärdiga tankar för att gå därifrån med lite 
lättare steg. Ett gigantiskt tack till Mats Dolatkhah, Ola Pilerot, Frances Hultgren, 
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Hanna Maurin Söderholm, Jenny Lindberg, Jan Nolin, Maria Lindh, Erik Joelsson, 
Linnéa Lindsköld, Louise Limberg och Lars Seldén.  

När Frodo och Sam närmar sig Mordor säger Frodo att han inte skulle kommit långt 
på vägen utan sin goda vän Sam. Sam, Merry och Pippin som är Frodos vänner från 
hemtrakten Fylke visar betydelsen av vänner som en kan skratta med, fika med, 
nörda med och ibland gråta med. Vänner som stöttar och hejar på. Vänner som det 
går att prata om livsviktiga ämnen med – ämnen som Harry Potter, rymden, 
rättvisefrågor, fjällvandringar, vetenskaplig teori och livet som akademiker. Jag har 
haft den stora lyckan att ha ett fantastiskt Fellowship omkring mig under 
avhandlingsarbetet – jag är så glad att ha delat olika delar av resan med er Ty 
Nilsson, Pieta Eklund, Ulrika Centerwall, Birgitta Wallin, Jonas Söderholm, Elisa 
Tattersall Wallin, David Gunnarsson Lorenzen, Sara Ahlryd, Katarina Michnik, 
Hana Marcetic, Emma Forsgren, och Monica Lassi. Ett särskilt tack till ”unit-
gruppen” med Sara, Maria, Hana, Pieta och Ulrika som kärntruppen – ni har varit 
helt och hållet ovärderliga! Jag är så glad och tacksam för vår stödjande, 
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1 Inledning  

”Du är så söt att jag runkar i en hatt”, så berättade en 17-årig tjej att hon uttryckt sig 
som tolvåring när hon kommenterade en kompis profilbild i sociala medier. Citatet 
kommer från en pilotintervju jag genomförde våren 2013. I intervjun berättade de 
två intervjuade tjejerna hur de lärt känna varandra genom sociala medier och hur 
identiteten som emo3 på den tiden hade varit viktig för dem. Tjejerna skrattade när 
de beskrev hur de formulerat sig för att framstå som ”äkta emo” och för att passa in 
i gruppen och det specifika forumet. Att just formulera sig provocerande och med 
egna uttryckssätt var ett sätt att visa att de förstått vad som krävdes för att uttrycka 
den specifika identiteten och för att accepteras av andra.  

Intervjun väckte flera frågor hos mig som grundade sig i funderingen hur jag som 
vuxen och forskare skulle ha tolkat bilden och kommentaren om jag enbart studerat 
kommunikationen på forumet. Skulle jag ha tolkat kommentaren som ett uttryck för 
mobbing? Var det sexuella trakasserier? Skulle jag ha misstänkt grooming? Eller 
skulle jag ha uppfattat kommentaren som tjejerna förklarade den – som ett uttryck 
för identitet och som uttryck för vänskap? Jag reflekterade över hur 
tillbakablickandet gav tjejerna möjlighet att distansera sig och resonera kring sitt 
handlande på ett sätt som gav insyn i motiven bakom hur de uttryckt sig. Jag 
reflekterade även över hur val av forskningsmetoder och forskarens 
tolkningsföreträde kan innebära risk att feltolka eller tysta alternativa förklaringar. 
De två tjejernas beskrivning och förklaring fick mig också att reflektera över hur 
identitet uttrycks i sociala medier, över normer och koder som behöver läras och 
navigeras, över det som visas och det som döljs, och över hur relationer ser olika ut 
med olika personer och i olika sammanhang. Det är dessa funderingar från den 

                                                      
3 Beteckning för såväl en musikgenre som subkultur med specifika uttryckssätt i form av kläder och 

frisyrer. Personer som identifierar sig som emos förknippas också ofta med stereotypa känslouttryck 
som självskadebeteende, känslighet och nedstämdhet.  
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initiala pilotintervjun som kommit att forma avhandlingen och som lett till att jag i 
den tillsammans med unga utforskar hur identitet uttrycks i sociala medier.  

1.1 Bakgrund 

I början av 2000-talets andra decennium när jag påbörjade avhandlingsarbetet tog 
jag intryck av ett skifte jag uppfattade i forskning om barns och ungas (sociala) 
medie- och IT-användning. Dittills hade forskningen i hög grad handlat om risker 
och om barn och unga som passiva offer för mediers (skadliga) påverkan. Skiftet 
innebar att alltmer plats gavs för forskning där unga sågs som aktiva deltagare som 
agerade, tolkade och skapade genom interaktion i och genom dessa medier (se 
Dunkels 2010; Hartmann 2010; Fenton 2010; Zemmels 2012; Buckingham 2003). 
Forskningen visade hur sociala medier erbjöd utrymmen i vilka unga kunde umgås 
med både nya och nära vänner, uttrycka sig, utforska intressen, inhämta kunskap, 
hålla sig uppdaterade, och utforska ny teknik (jfr Ito et al. 2010).  

Majoriteten av unga människor i Sverige är i dag uppväxta med sociala medier som 
en självklar del i sina liv, åtkomliga via smarta telefoner, surfplatta och dator 
(Davidsson & Thoresson 2017; Davidsson, Palm & Melin Mandre 2018; Andersson 
2020). När avhandlingens empiriska studie genomfördes 2015 var unga människor 
de flitigaste användarna av sociala medier i Sverige och Facebook var den 
populäraste plattformen (Findahl & Davidsson 2015). Unga har i Internetstiftelsens 
årliga undersökning av svenskarnas internetanvändning även efterföljande år varit 
bland de flitigaste användarna av sociala medier även om olika plattformars 
popularitet skiftat (Davidsson & Thoresson 2017; Davidsson, Palm & Melin Mandre 
2018; Internetstiftelsen 2019). Enligt ungdomsbarometern (2018)4 finns det få saker 
som definierar dagens unga som deras smarta telefoner där sociala medier som 
Snapchat, Instagram och Facebook smidigt finns åtkomliga som applikationer.  

Kvalitativa studier om ungas användning av sociala medier har visat hur dessa kan 
användas för att utforska och uttrycka identiteter (se boyd 2014; Nguyen & Barbour 
2017; Takahashi, 2010; Seganti & Smahel 2011). Identitet uttrycks både genom vad 

                                                      
4 Statistisk undersökning som görs årligen bland 20 000 unga personer 15-24 år. 
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4 Statistisk undersökning som görs årligen bland 20 000 unga personer 15-24 år. 
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unga delar i form av exempelvis text, bild, videor, musik och memes,5 och genom 
vilka unga är vän med, då detta berättar något om hur de uppfattar sig själva och hur 
de vill bli uppfattade av andra. Vilka bilder som delas, vilka kommentarer och texter 
som skrivs på profilsidor, vilka kommentarer som ges på andras inlägg och så vidare 
är beroende av sammanhanget. Unga lyfter fram – eller döljer – olika delar av sin 
identitet beroende på hur de uppfattar normer i den sociala kontexten och beroende 
på vilka som är del av publiken (Bullingham & Vasconcelos 2013; boyd 2014). 

När identitet betraktas som något som görs (konstrueras) utifrån sociokulturell och 
historisk kontext i möten med andra individer och grupper (se Buckingham 2008; 
Hall 1996a) innebär görandet av identitet en reflexiv process där identitet kan 
betraktas som ett projekt (Giddens 1999). I en sådan reflexiv process betonas likhet 
med vissa personer och grupper medan avstånd tas från andra (Hylland Eriksen 
2000; Hällgren 2012). Sociala medier ger – genom sina möjligheter till interaktion, 
tillgång till information och utrymme att dela information – möjligheter att uttrycka, 
utforska och utmana (gränser för) identitet (Buckingham 2008; boyd 2014; Ito et al. 
2010).  

I forskning som anlägger ett kritiskt perspektiv på hur forskning om barns och ungas 
medieanvändning genomförs påpekas att unga sällan själva har fått möjlighet att ge 
sina egna perspektiv (Dunkels 2010; boyd 2014; Ito et.al 2010). Istället har problem 
(och lösningar) definierats och identifierats av vuxna. Exempelvis utgår diskussioner 
om ungas säkerhet och integritet online ofta från ”what adults think youth should be 
doing online, as opposed to an informed view of what youth are actually doing 
online” (Agosto & Abbas 2017, s. 348). I forskning om ungas användning av sociala 
medier har det varit gängse att prata om ungas användning av sociala medier, men 
få har traditionellt pratat med dem (boyd 2014). I barndomsforskning görs skillnad 
på barnperspektiv och barns perspektiv. Dessa begrepp kan även användas för att 
tydliggöra skillnaderna mellan ungdomars och vuxnas perspektiv. Skillnaden som 
de två begreppen syftar till att belysa handlar om vem som har tolkningsföreträde 
och vem som är skaparen av perspektivet (Halldén 2003; Johansson 2010; Pramling 
Samuelsson & Sheridan 2003). Som sammanskrivet ord innebär ett barnperspektiv 
att vuxna försöker se något ur barns/ungas perspektiv medan barns/ungas perspektiv 
som två ord står för ”mångfalden av barns individuella perspektiv och 

                                                      
5 Ofta bild och/eller text med humoristiskt innehåll.  
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kulturskapande” (Johansson 2010, s. 24). Att det är viktigt att inte bara lyfta 
barnperspektivet utan även barns (hädanefter: ungas) egna perspektiv genom att 
aktivt arbeta för att skapa förutsättningar och rum där unga kan uttrycka sig och 
utöva delaktighet i de frågor som berör dem lyfts inte bara i regelverk som FN:s 
konvention om barnets rättigheter6 (1989, se artikel 12) utan även i forskning (jfr 
Hart 1999; Pramling Samuelsson & Sherian 2003), i mål- och styrdokument för 
exempelvis biblioteksverksamheter (se Eriksson et al. 2019)7 och i 
utbildningsmaterial i grundskolan (se exempelvis Hultgren & Johansson 2017; 
Dolatkhah, Hultgren & Johansson 2015).  

Att möjliggöra för att ungas perspektiv ska komma till uttryck handlar i ett 
samhällsperspektiv om att ungas medborgerliga rättigheter ska tillvaratas och att de 
ska ges förutsättningar för en trygg och utvecklande uppväxt. I ett 
verksamhetsperspektiv i exempelvis bibliotek handlar bibliotekariers strävan om att 
utveckla verksamheter och aktiviteter på ett sätt som är relevant för unga. Ur ett 
forskningsperspektiv handlar ambitionen om att ta utgångspunkt i människors liv, 
ge utrymme för deras perspektiv och om att minska risken för feltolkningar eller att 
människor genom forskning tystas. Inom den forskningstradition som i 
avhandlingen benämns medforskning betonar forskare dessutom att det inte räcker 
att ta utgångspunkt i människors liv genom exempelvis kvalitativa och etnografiska 
studier. Människorna som studier berör måste själva vara aktiva i 
forskningsprocessen för att deras röster ska höras och deras situation ska kunna 
speglas på ett sätt som är relevant för dem (se Thuiwai Smith 2012; Tupuola 2006).  

Medforskning som forskningsansats tar sin utgångspunkt i människors syn på och 
upplevelser av sina liv. Anledningen till detta var enligt Paulo Freire – en av 
förgrundsgestalterna för forskningstraditionen – att människors syn på världen 
”manifested variously in their action, reflects their situation in the world” 
(1970/2012, s. 96). I medforskning med unga innebär denna utgångspunkt att de 
utövar delaktighet i beskrivning, analys och tolkning av sina liv inom 
forskningsprojekt. Delaktighet kan precis som identitet betraktas som något som 
görs i möten mellan människor, där handlingsutrymme, inflytande och roller 
förhandlas (Davies 2015; Gallacher & Gallagher 2008; Gallagher 2008a). 
Grundläggande i forskningstraditionen är att forskning görs med människor – inte 
                                                      
6 Denna konvention blev lag (SFS 2018:1197) i Sverige 1 januari 2020.  
7 Se även På barns och ungas villkor 2003 som är en konkretisering av Barnrättskonventionen i en 

svensk bibliotekskontext. 



5

  

4 

 

kulturskapande” (Johansson 2010, s. 24). Att det är viktigt att inte bara lyfta 
barnperspektivet utan även barns (hädanefter: ungas) egna perspektiv genom att 
aktivt arbeta för att skapa förutsättningar och rum där unga kan uttrycka sig och 
utöva delaktighet i de frågor som berör dem lyfts inte bara i regelverk som FN:s 
konvention om barnets rättigheter6 (1989, se artikel 12) utan även i forskning (jfr 
Hart 1999; Pramling Samuelsson & Sherian 2003), i mål- och styrdokument för 
exempelvis biblioteksverksamheter (se Eriksson et al. 2019)7 och i 
utbildningsmaterial i grundskolan (se exempelvis Hultgren & Johansson 2017; 
Dolatkhah, Hultgren & Johansson 2015).  

Att möjliggöra för att ungas perspektiv ska komma till uttryck handlar i ett 
samhällsperspektiv om att ungas medborgerliga rättigheter ska tillvaratas och att de 
ska ges förutsättningar för en trygg och utvecklande uppväxt. I ett 
verksamhetsperspektiv i exempelvis bibliotek handlar bibliotekariers strävan om att 
utveckla verksamheter och aktiviteter på ett sätt som är relevant för unga. Ur ett 
forskningsperspektiv handlar ambitionen om att ta utgångspunkt i människors liv, 
ge utrymme för deras perspektiv och om att minska risken för feltolkningar eller att 
människor genom forskning tystas. Inom den forskningstradition som i 
avhandlingen benämns medforskning betonar forskare dessutom att det inte räcker 
att ta utgångspunkt i människors liv genom exempelvis kvalitativa och etnografiska 
studier. Människorna som studier berör måste själva vara aktiva i 
forskningsprocessen för att deras röster ska höras och deras situation ska kunna 
speglas på ett sätt som är relevant för dem (se Thuiwai Smith 2012; Tupuola 2006).  

Medforskning som forskningsansats tar sin utgångspunkt i människors syn på och 
upplevelser av sina liv. Anledningen till detta var enligt Paulo Freire – en av 
förgrundsgestalterna för forskningstraditionen – att människors syn på världen 
”manifested variously in their action, reflects their situation in the world” 
(1970/2012, s. 96). I medforskning med unga innebär denna utgångspunkt att de 
utövar delaktighet i beskrivning, analys och tolkning av sina liv inom 
forskningsprojekt. Delaktighet kan precis som identitet betraktas som något som 
görs i möten mellan människor, där handlingsutrymme, inflytande och roller 
förhandlas (Davies 2015; Gallacher & Gallagher 2008; Gallagher 2008a). 
Grundläggande i forskningstraditionen är att forskning görs med människor – inte 
                                                      
6 Denna konvention blev lag (SFS 2018:1197) i Sverige 1 januari 2020.  
7 Se även På barns och ungas villkor 2003 som är en konkretisering av Barnrättskonventionen i en 

svensk bibliotekskontext. 

  

5 

 

(enbart) om dem, att den är medskapande och ömsesidig, att den är omvandlande – 
inte styrande, att den innebär en lärprocess för alla (deltagare och forskare), att den 
syftar till att utjämna och synliggöra maktstrukturer och att den har emancipatorisk 
potential (Freire 1970/2012; Cornwall & Jewkes 1995; Powers & Tiffany 2006). 
Medforskning söker därför utmana – men utmanas samtidigt av – maktstrukturer i 
samhället och forskningen, tolkningsföreträden, och relationen mellan subjekt och 
forskningsobjekt för att i en samskapande process visa flera olika perspektiv och 
generera kunskaper relevanta för såväl forskare som deltagare (Bergold & Thomas 
2012; Powers och Tiffany 2006¸ Kendall, Marshall & Barlow 2013). 

Inom alla forskningsprojekt finns samspelande hierarkiska maktstrukturer där 
aspekter som ålder, utbildningsnivå, genus, etnicitet och fysisk plats för forskningen 
ges olika betydelse och har inflytande på medforskares8 och forskares roller och 
möjlighet att utöva delaktighet i forskningsprojekt. Trots de uttalade ambitionerna i 
medforskning att synliggöra, bemöta och utjämna dessa strukturer genom handling 
och kritisk reflektion går det att se att fokus vid rapportering av forskningsresultat 
istället ofta läggs på de positiva utfallen av forskningsprojekt. I ovan uppräknande 
ambitioner återfinns därför en del av kritiken mot medforskning som 
forskningsansats: att delaktighet och maktdiskussioner inte problematiseras, att den 
har en ideologisk och romantisk ton, och att resultaten inte är generaliserbara (se 
Miller & Brewer 2003; Bergold & Thomas 2012; Gallacher & Gallagher 2008). Å 
ena sidan finns alltså medforskningens möjliggörande potential för demokrati, 
jämställdhet och emancipation i forskning och samhällsutveckling – något som 
förutsätter kritisk och transparent självreflektion. Å andra sidan finns risken att 
forskningsansatsens med dess bärande begrepp, som delaktighet och makt, urvattnas 
genom en oreflekterad och okritisk användning – en spänning som utforskas i 
avhandlingen.  

 

                                                      
8 Med medforskare avses de personer som deltar i forskningen och vars liv forskningen avser producera 

kunskap om men som (oftast) själva ej har genomgått en forskarutbildning. Med forskare avses de 
personer som (oftast) initierat och driver projektet och som kommer från ett akademiskt 
sammanhang.  
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1.2 Problemområde 

Problemområdet som denna studie tar sin utgångspunkt i handlar om skillnader i hur 
ungas identitetskonstruktion och användning av sociala medier diskuteras och ramas 
in beroende på vem som har tolkningsföreträde – något som i förlängningen påverkar 
vilken kunskap som produceras genom vetenskapliga studier. Tidigare forskning 
inom olika vetenskapliga ämnen har genom användning av – och ibland 
kombinationer av – olika metoder som enkäter, kvalitativa innehållsanalyser av det 
som delas på sociala medier, intervjuer och etnografiska ansatser gett insyn i ungas 
erfarenheter och tankar (se Uski & Lampinen 2016; Balleys & Coll 2017; Eek-
Karlsson 2019; Eek-Karlsson 2015;  Duguay 2014; Ito et al. 2010; boyd 2007a; boyd 
2014; Seganti & Smahel 2011) och därmed hjälpt till att problematisera och nyansera 
diskussioner om ungas medieanvändning och deras självrepresentation. Tidigare 
studier har visat hur unga utifrån olika avvägningar delar viss information och döljer 
annan som ett sätt att visa specifika aspekter av sin identitet och skapa förtrolighet 
med utvalda publiker (Nguyen & Barbour 2017; Balleys & Coll 2017; Bullingham 
& Vasconcelos 2013). Dock saknas till stor del studier som aktivt engagerat unga att 
tillsammans med forskare rama in problemområden och själva bidra med analys om 
hur unga personer delar och tar del av information som en del av att utforska och 
uttrycka identitet genom interaktion med andra i sociala medier. Medforskning med 
unga – där dessa involverats som forskande subjekt i olika delar av forskningsprojekt 
– har genomförts inom ämnen som psykologi, socialt arbete och pedagogik. Inom 
biblioteks- och informationsvetenskap har det bedrivits forskning som synliggör små 
barns delaktighet i biblioteket som rum och i bibliotekets verksamheter (se 
Johansson & Hultgren 2018; Johansson & Hultgren 2015; Sandin 2011) samt ungas 
delaktighet i bibliotekens verksamhet (Lindström Sol 2019) – dock inte forskning 
där barn eller unga utövar delaktighet i forskningsprocesser.  

Om ungas egna reflektioner om sina liv generellt, eller olika aspekter av dessa som 
deras användning av sociala medier, saknas i forskning innebär det att kunskap om 
hur unga själva förstår och upplever sina liv riskerar att förbli ouppmärksammad. 
Att ungas egna reflektioner och upplevelser är underrepresenterade i såväl forskning 
som samhällsdebatt gör också att unga riskerar att bli feltolkade, utsättas för 
normerande förenklingar eller stereotypifieras. Genom att engagera unga personer 
som aktiva medskapare i forskning där de är medskapare i vad som studeras och hur 
det studeras går det utöver kunskaper om handlingsutrymme, överväganden och 
normer vid identitetskonstruktion i sociala medier även att kritiskt reflektera över 



7

  

6 

 

1.2 Problemområde 

Problemområdet som denna studie tar sin utgångspunkt i handlar om skillnader i hur 
ungas identitetskonstruktion och användning av sociala medier diskuteras och ramas 
in beroende på vem som har tolkningsföreträde – något som i förlängningen påverkar 
vilken kunskap som produceras genom vetenskapliga studier. Tidigare forskning 
inom olika vetenskapliga ämnen har genom användning av – och ibland 
kombinationer av – olika metoder som enkäter, kvalitativa innehållsanalyser av det 
som delas på sociala medier, intervjuer och etnografiska ansatser gett insyn i ungas 
erfarenheter och tankar (se Uski & Lampinen 2016; Balleys & Coll 2017; Eek-
Karlsson 2019; Eek-Karlsson 2015;  Duguay 2014; Ito et al. 2010; boyd 2007a; boyd 
2014; Seganti & Smahel 2011) och därmed hjälpt till att problematisera och nyansera 
diskussioner om ungas medieanvändning och deras självrepresentation. Tidigare 
studier har visat hur unga utifrån olika avvägningar delar viss information och döljer 
annan som ett sätt att visa specifika aspekter av sin identitet och skapa förtrolighet 
med utvalda publiker (Nguyen & Barbour 2017; Balleys & Coll 2017; Bullingham 
& Vasconcelos 2013). Dock saknas till stor del studier som aktivt engagerat unga att 
tillsammans med forskare rama in problemområden och själva bidra med analys om 
hur unga personer delar och tar del av information som en del av att utforska och 
uttrycka identitet genom interaktion med andra i sociala medier. Medforskning med 
unga – där dessa involverats som forskande subjekt i olika delar av forskningsprojekt 
– har genomförts inom ämnen som psykologi, socialt arbete och pedagogik. Inom 
biblioteks- och informationsvetenskap har det bedrivits forskning som synliggör små 
barns delaktighet i biblioteket som rum och i bibliotekets verksamheter (se 
Johansson & Hultgren 2018; Johansson & Hultgren 2015; Sandin 2011) samt ungas 
delaktighet i bibliotekens verksamhet (Lindström Sol 2019) – dock inte forskning 
där barn eller unga utövar delaktighet i forskningsprocesser.  

Om ungas egna reflektioner om sina liv generellt, eller olika aspekter av dessa som 
deras användning av sociala medier, saknas i forskning innebär det att kunskap om 
hur unga själva förstår och upplever sina liv riskerar att förbli ouppmärksammad. 
Att ungas egna reflektioner och upplevelser är underrepresenterade i såväl forskning 
som samhällsdebatt gör också att unga riskerar att bli feltolkade, utsättas för 
normerande förenklingar eller stereotypifieras. Genom att engagera unga personer 
som aktiva medskapare i forskning där de är medskapare i vad som studeras och hur 
det studeras går det utöver kunskaper om handlingsutrymme, överväganden och 
normer vid identitetskonstruktion i sociala medier även att kritiskt reflektera över 

  

7 

 

medforskning som forskningsansats. Medforskning syftar, som nämnts tidigare, till 
att möjliggöra positionsförflyttningar och samskapad kunskap, en process som dock 
inte alltid är tydlig hur den går till eller i vilken utsträckning unga faktiskt har 
inflytande och handlingsutrymme. På så vis omfattar studiens problemområde även 
spänningen mellan utgångspunkter för medforskning, medforskning som process 
och utfall av forskning.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Denna studies syfte är tudelat. Studien syftar till att bidra med kunskap om 
utmaningar, möjligheter och konsekvenser av att involvera unga som aktiva 
deltagare i forskning. Det görs genom att genomföra medforskning med 
utgångspunkt i Paolo Freires pedagogik (1970/2012). Medforskning som 
forskningsansats innebär antaganden om hur kunskap skapas och hur forskning som 
kan möjliggöra såväl forskarens som medforskarnas delaktighet bör gå till, men 
lämnar stor frihet i relation till de specifika forskningsmetoder som används. För att 
förstå vad detta innebär för forskningen och forskningsprocessen riktar jag 
inledningsvis ljuset mot de unga personer utan tidigare erfarenhet av forskning som 
deltog i forskningsprojektet genom frågan: 

Hur tolkades rollen som medforskare av deltagarna och hur tog den sig 
uttryck? 

En bärande aspekt av medforskning är synen på kunskap som samskapad. Arbete i 
forskarcirklar syftar till ett gemensamt utforskande där allas olika kunskap och 
erfarenheter anses kunna bidra till ny kunskap, utveckling och lärande. Min andra 
forskningsfråga fokuserar därför på den process som medforskning innebär och den 
kunskap som genererades genom den: 

Vad hindrar eller möjliggör gemensam kunskapsproduktion när 
medforskning och arbete i forskarcirklar väljs som forskningsansats? 

Avhandlingens syfte är också att bidra med kunskap om hur unga personer resonerar 
om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet. De 
unga personer som kommer till tals i avhandlingen är de 13 16-åringar med 
invandrarbakgrund som engagerade sig i forskningen som medforskare. För att 
operationalisera syftet utgår jag från följande två forskningsfrågor: 
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Hur beskriver medforskarna att de använder sociala medier för att uttrycka 
identitet? 

Hur resonerar medforskarna kring de överväganden de gör när de uttrycker 
identitet i sociala medier? 

Medforskarna formerade sig i tre forskargrupper där vi tillsammans på olika sätt 
utforskade, diskuterade och analyserade inlägg i sociala medier – samt motiven 
bakom dessa – utifrån ambitionen att utforska hur identitet uttrycktes. Det är dessa 
diskussioner, som spelats in med ljud, och bilder från sociala medier som utgör 
grunden för att besvara ovanstående forskningsfrågor. 

Studier om såväl identitet som sociala medier bedrivs inom flera discipliner. Inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap finns intresse för sociala medier som 
studieobjekt bland annat för att de erbjuder platser på vilka det söks, sparas, 
organiseras och delas information. Sociala medier erbjuder på så vis möjligheter att 
exempelvis studera människors informationsaktiviteter och informationspraktiker, 
det vill säga hur människor i specifika kontexter och med olika verktyg söker, delar, 
skapar och bedömer information. Detta görande, dessa aktiviteter, utgör en 
startpunkt i denna avhandling som har fokus på ungas resonemang om sitt görande 
i relation till att presentera identitet. För att belysa ungas användning av sociala 
medier och deras självrepresentation i dessa används huvudsakligen tidigare 
forskning och ett teoretiskt ramverk hämtat från andra ämnen än biblioteks- och 
informationsvetenskap. I en reflekterande metateoretisk diskussion om biblioteks- 
och informationsvetenskap beskriver Nolin och Åström (2010) hur svaga 
disciplinära gränser är såväl en styrka som en svaghet för ämnet. I artikeln beskrivs 
forskning som befinner sig i gränslandet till andra vetenskapliga ämnen som viktig 
just på grund av att den kan bidra med nya perspektiv. Denna avhandling tar fasta 
på dessa resonemang och syftar till att bidra till biblioteks- och 
informationsvetenskap, liksom till närliggande ämnen, genom att hämta inspiration 
från mångvetenskaplig forskning om sociala medier och identitet.  

Möjligheten att använda forskning från närliggande ämnen motiveras dels av 
överlappningar mellan olika vetenskapliga ämnen, dels av forskningsområdets 
heterogenitet och dels av liknande kunskapsteoretiska utgångspunkter. Människors 
användning av olika informationssystem och deras informationsbehov, hur de söker 
information, använder information och delar information har inom biblioteks- och 
informationsvetenskap exempelvis beskrivits som uppkomna i, och formade av, 
kontext, sociala relationer och de verktyg eller system som finns tillgängliga (se 
Savolainen 2007; Talja & Hansen 2006). En sådan betoning på kontext och sociala 
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relationer finns även i avhandlingens teoretiska ramverk (Goffman 1959/2014), och 
i den tidigare forskning om identitet (se Hall 1996a; Hall 1996b; Buckingham 2008; 
Hylland Eriksen 2000) som avhandlingen lutar sig mot. Att, och hur, sociala medier 
formar interaktion och de sätt människor uttrycker sig på genom hur plattformarna 
möjliggör eller hindrar olika handlingar och sätt att uttrycka sig synliggörs bland 
annat i den tidigare forskning om människors användning av sociala medier (se 
Papacharissi 2018; boyd 2007b; 2011; 2014) som lyfts fram i kapitel 2. 

Avhandlingens fokus på ungas användning av sociala medier på sin fritid (och inte 
utifrån en roll som exempelvis elever) placerar studien inom den tradition som 
benämns Everyday Life Information Seeking (ELIS) (se Savolainen 2010; Hartel 
2010; Haider & Sundin 2019). I människors vardagliga informationsanvändning 
finns inte alltid ett uttryckt informationsbehov att tillfredsställa (se Wilson 2000; 
Wilson 2010) utan relevant information kan upptäckas utan aktiv sökning (Hartel 
2010) genom att människor till exempel scannar av relevanta platser (som sociala 
medier), eller slumpartat stöter på eller får information skickad till sig av någon 
annan (Savolainen 2010; McKenzie 2003). I ungas användning av sociala medier – 
för att dela och ta del av information i processen att uttrycka identitet och interagera 
med andra – behöver de förhålla sig till uppfattade normer i den omgivande sociala 
kontexten, värdera information och lära sig koder för att tala till olika publiker 
utifrån de möjligheter att uttrycka sig som finns i olika sociala medier.  

För att analysera och diskutera de avväganden unga gör för att dela, ta del av och 
värdera information som en del i att uttrycka identitet används i avhandlingen en 
begreppsapparat hämtad från sociologen Ervin Goffman som analytiskt ramverk. 
Med hjälp av det dramaturgiska perspektiv Goffman introducerade i texter som 
Presentation of self in everyday life (1959/1990) går det att resonera kring och 
förklara olika informationsaktiviteter men utifrån en annan vokabulär. Avväganden 
om exempelvis vilken information som delas för att strategiskt lyfta fram eller dölja 
olika delar av identitet med avsikten att försöka påverka den uppfattning andra får 
av en beskrivs då som impression management – intrycksstyrning (Goffman 
1959/2014).  

Konkret bidrar studien med kunskaper om sätt på vilka unga personer använder och 
själva förklarar sin användning av sociala medier för att uttrycka aspekter av 
identitet. Studien bidrar också genom kritiska reflektioner om medforskning som 
ansats med kunskaper om utmaningar och möjligheter som kan uppstå när unga 
involveras som forskande subjekt i forskning. Denna kunskap kan användas för att 
utveckla och testa arbetssätt för att involvera unga i såväl forskning som i 
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verksamhetsutveckling i exempelvis bibliotek eller andra institutioner eller 
organisationer som riktar sig till unga. 

1.4 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är efter detta inledande kapitel strukturerad på följande sätt:  

Kapitel 2 presenterar tidigare forskning om dels identitetsstudier och dels om 
(ungas) användning av sociala medier. I kapitel 3 introduceras det analytiska 
ramverk som används för att analysera ungas presentation av identitet i sociala 
medier. Det analytiska ramverket utgörs av ett dramaturgiskt perspektiv utifrån hur 
det presenterades av Goffman (1959/1990; 1982; 1972/2020). Utgångspunkter och 
grundläggande idéer för medforskning beskrivs i kapitel 4 medan specifika 
arbetsmetoder, tillvägagångssätt, analysförfarande och etiska överväganden 
beskrivs i kapitel 5. I kapitel 5 presenteras också forskargrupperna och medforskarna 
och det ges en introduktion till arbetet i form av forskarcirklar. 

I kapitel 6 och kapitel 7 presenteras resultat och det empiriska materialet analyseras. 
Kapitel 6 har fokus på medforskningsprocessen, som diskuteras utifrån den 
forskning som presenterats i kapitel 4. Detta kapitel lägger grunden för att kunna 
besvara avhandlingens första två forskningsfrågor. I kapitel 7 analyseras med hjälp 
av ett dramaturgiskt perspektiv medforskarnas diskussioner i forskarcirklarna om 
hur identitet kan uttryckas i sociala medier. I kapitel 8 summeras avhandlingen och 
forskningsfrågorna besvaras.  
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2 Tidigare forskning: unga, 
identitet och sociala medier 

Kännetecknande för sociala medier som tjänster, applikationer eller plattformar9 i 
människors datorer, smarta telefoner eller surfplattor är att de möjliggör för 
användaren att dela och ta del av information samt interagera med andra. Inte minst 
kan människor i sociala medier dela med sig av känslor, tankar och händelser genom 
bland annat text, bild och video till en avgränsad eller potentiellt obegränsad publik. 
I detta kapitels andra del presenteras forskning som belyser hur just dessa 
möjligheter att skapa och dela information i kombination med möjligheterna att 
interagera med andra har gjort sociala medier till ett ”integral means of managing 
one’s identity, lifestyle and social relations” (Livingstone 2008). Kapitlet inleds med 
en introduktion till hur identitet kan förstås och studeras. Det perspektiv på identitet 
som avhandlingen antar bygger till stor del på sociologisk och antropologisk 
teoribildning. Detta innebär ett fokus på hur människors sociala relationer och 
interaktioner i olika situationer gör att vissa delar av en persons identitet kan placeras 
i förgrunden medan andra hamnar i bakgrunden. Identitet förstås därför i plural 
(identiteter), som relationell, som kontextbunden och som en process (något som 
görs). 

Litteraturöversikten10 om sociala medier redogör för forskning om användningen av 
sociala medier i Europa och Nordamerika där ungas levnadsvillkor och 
                                                      
9 Begreppet plattform används i den fortsatta texten till stor del synonymt med sociala medier. 
10 De litteratursökningar som gjorts för detta avsnitt (och även till kapitel 4) har gjorts i omgångar i 

bibliotekskataloger och databaser. Utifrån inledande breda sökningar med olika söksträngar (och 
användning av boolska operatorer och trunkeringar) som exempelvis inkluderat orden social media, 
social network* site*, youth, young people, young*, identity, identity formation, self expression 
osv. smalnade sökningarna av när jag hittade relevanta begrepp, författare och publikationer där jag 
kunde följa referenser vidare. Efter de inledande sonderande sökningarna har sökningar gjorts då 
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populärkulturella kontext på många sätt liknar ungdomars i Sverige. I huvudsak 
bygger genomgången också på ungas användning av sociala medier även om studier 
om vuxna inkluderats när de varit relevanta – vuxna kommer att känna igen sig i hur 
unga personers användning av sociala medier beskrivs och vice versa. Ambitionen 
med litteraturgenomgången är att ge en inblick i hur ungas användning av sociala 
medier kan studeras, såväl som att lyfta fram studier som kan användas för att 
analysera avhandlingens empiriska material. I litteraturgenomgången strävar jag 
efter att visa olika relevanta nyanser i användning av sociala medier snarare än att 
uttala mig om vad som är generellt eller att försöka ge en heltäckande bild av den 
forskning som gjorts. 

2.1 Identitet 

Traditionellt har identitet som fenomen att studera vetenskapligt varit av intresse 
inom ämnen som psykologi, sociologi och antropologi. Centrala frågor har handlat 
om vad identitet är, hur den skapas, hur relationen mellan individ/grupp och 
omgivning/samhälle ser ut, om/hur identitet påverkas av kultur eller om den är given 
från födseln, och hur samhörighet samt gränser mot andra skapas och upprätthålls 
(se Kinnvall 2003). Forskningen som denna avhandling tar avstamp i betonar 
identitet som en social konstruktion, något som vi gör inte något som vi har eller 
något som vi är. Det valet innebär ett fokus på individers och gruppers interaktion 
med sin omgivning och är sociologiskt och antropologiskt inspirerat. När identitet 
betraktas som något som görs innebär det att identitet skapas och utvecklas i relation 
till andra människor samt att den görs i en historisk, ekonomisk och sociokulturell 
kontext. Att identitet görs innebär också att den ständigt utvecklas, att den inte förblir 
densamma, och att den ser olika ut för olika individer och i olika kontexter.  

Förhållningssättet att identitet kan betraktas som en social konstruktion innebär en 
avgränsning mot en essentialistisk hållning där identitet betraktas som universell, 
fixerad och ursprunglig (se Frisén och Hwang 2006; Jenkins 2008; Johansson 2006). 
                                                      

det varit något specifikt tema jag velat fördjupa mig i. Jag har även använt mig av ”alerts” från olika 
tidskrifter när nya artiklar eller tidskriftsnummer publicerats. Det urval av litteratur som inkluderats 
i avhandlingen avser på intet sätt ge en komplett eller djuplodande bild av den stora mängd 
forskning som finns. Däremot har tidigare forskning valts (och valts bort) utifrån föresatsen att den 
kan hjälpa till att ge olika perspektiv på och förklara framträdande teman i empirin.  
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det varit något specifikt tema jag velat fördjupa mig i. Jag har även använt mig av ”alerts” från olika 
tidskrifter när nya artiklar eller tidskriftsnummer publicerats. Det urval av litteratur som inkluderats 
i avhandlingen avser på intet sätt ge en komplett eller djuplodande bild av den stora mängd 
forskning som finns. Däremot har tidigare forskning valts (och valts bort) utifrån föresatsen att den 
kan hjälpa till att ge olika perspektiv på och förklara framträdande teman i empirin.  
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Sammanknutet med denna idétradition är utvecklingstanken som innebär att 
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Inflytelserika forskare för studier som lyfter fram identitet som social konstruktion 
är bland annat sociologen Anthony Giddens, ungdomskulturforskaren Thomas 
Ziehe, socialantropologerna Margret Mead och Bronislaw Malinowski samt forskare 
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vilka de interagerar med.  

2.1.1 Identitet som social konstruktion 

När identitet betraktas som en social och historisk konstruktion ligger fokus för 
forskning på den process i vilken identitet skapas, utforskas och uttrycks genom 
möten mellan individer, grupper och samhälle (Buckingham 2008; Hall 1996a). Som 
process innebär identitet att den hela tiden görs i relation till den kontext en person 
befinner sig i och de människor personen möter och interagerar med. Att individen 
förhåller sig till kontext och deltar i meningsskapande interaktion med andra 
människor får till konsekvens att identitet är föränderlig, förhandlad och att 
identitetsskapandet innebär en reflexiv process i vilken identitet hela tiden utvecklas 
(Jenkins 2008; Buckingham 2013). Reflexiviteten innebär att individen tar intryck 
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av det samhälle hen lever i, tar till sig vissa värderingar och uttryck och tar avstånd 
från andra (Johansson 2006). Giddens (1999) kopplar samman identitet som ett 
reflexivt projekt med det moderna samhället som enligt honom är posttraditionellt 
och globaliserat – det vill säga att lokala traditioner inte är styrande för de livsval en 
individ har och att denne kan inspireras och influeras av uttryck och trender 
bortanför det lokala (se även Ziehe 1987). Utforskande och konstruktion av identitet 
innebär då enligt Giddens (1999) en reflexiv process där personlig förändring 
kopplas samman med social förändring. Identitet som relationell och som process 
innebär alltså att människor formas av det samhälle de lever i men också att de i sin 
tur formar samhället genom hur de uttrycker sig och agerar (Kinnvall 2003). 

Ziehe använde begreppet kulturell friställning för att beteckna hur tradition i 
efterkrigstidens västorienterade samhälle inte behövde vara styrande för en individs 
identitet och möjligheter att utforma sitt liv (1987). Genom att människor har 
möjlighet att se flera olika sätt att uttrycka identitet och leva sina liv ges ökat 
utrymme för individens egna drömmar, förväntningar och sätt att uttrycka sig. De 
upplevda ökade valmöjligheterna kan dock också innebära prestationsångest eller 
frustration om de faktiska möjligheterna att påverka sin situation inte motsvarar 
förhoppningarna. Dessutom värderas enligt Ziehe olika valmöjligheter genom att 
tolkningsmönster en person bär med sig jämförs med vad som förmedlas som 
”standardmönster” av medierna (1987, s. 159). Det vill säga att de val en person gör 
påverkas av individens egna värderingar, normer i det omedelbart omgivande 
samhället och normer som förmedlas via medier. Individen har och uppfattar olika 
valmöjligheter för att uttrycka identitet men vilka dessa val uppfattas vara och hur 
de värderas påverkas av den kontext i vilken individen befinner sig. Individen 
förhåller sig därför till olika normer och förväntningar som kan ha med exempelvis 
genus, etnicitet eller klass att göra. Av dessa kan vissa vara lättare eller svårare att 
såväl få syn på som att bryta emot. Identitet som konstruktion och process innebär 
därför inte att individen helt kan frigöra sig från den kontext och de normer som 
omger henom (Johansson 2006). 

Forskning som intresserar sig för identitet som social konstruktion studerar de 
processer och mönster som kommer till uttryck genom individers och gruppers 
relationer till andra och till samhället. Det innebär ett större fokus på yttre processer 
i form av individens relation till sin kontext än på inre processer i form av känsloliv 
och kognitiv utveckling som kan kopplas till psykologisk forskning och 
utvecklingstanken (Johansson 2006). Som något som skapas i möten mellan 
individer, grupper och samhälle blir identitet social, relationell, förhandlad och 
föränderlig (Buckingham 2008; Hall 1996a; Jenkins 2008). Identitet som skapad och 
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uttryckt utifrån interaktioner och sociokulturell kontext innebär att människor utifrån 
uppfattade normer, förväntningar och social position visar eller döljer delar av sin 
identitet beroende på situation och vem en interagerar med (Schmidt 2013). Det är 
bland annat detta, att olika delar av en persons identitet lyfts fram i olika situationer, 
som gett upphov till resonemang om identiteter i plural.  

Genom att diskutera identitet i plural betraktas människan som ”multi-dimensional, 
singular and plural” (Jenkins 2008, s.17) där identiteter är flexibla, i ständig 
transformation, splittrade och ibland rent av kan vara motstridiga (Hall 1996b). 
Möjligen är identitet som flerdimensionell (multi-dimensional) en mer träffsäker 
benämning än identitet i plural. Som citatet från sociologen Richard Jenkins ovan 
uttrycker, inkluderar flerdimensionell både en och flera identiteter men undviker den 
potentiella fälla som identiteter i plural innebär – att dessa identiteter hos en individ 
saknar förankring i varandra. Att diskutera identitet som plural eller flerdimensionell 
ger verktyg för att studera och förklara hur olika aspekter av identitet kan hamna mer 
eller mindre i förgrunden beroende på individens samspel med kontext och situation. 
Identiteten som fjällvandrare är troligtvis mindre viktig vid medlemskap i en 
Facebookgrupp för en skolas elever än i en Facebookgrupp om ensamvandring där 
denna del av en persons identitet kanske är det enda som visas. Betraktat i plural kan 
också risken att enbart identifieras utifrån en aspekt av sin identitet undvikas, 
fjällvandraren är inte enbart fjällvandrare, inte enbart elev, inte enbart kvinna, inte 
enbart invandrare utan alla dessa olika delar eller aspekter samspelar och skapar de 
olika dimensioner som utgör en person. 

Att identifiera sig (och identifieras av andra) som till exempel kvinna, ungdom, 
invandrare, arbetarklass eller högutbildad är kulturella identiteter och kommer med 
vissa antaganden om vad det innebär att vara kvinna, ungdom, invandrare eller 
högutbildad. Dessa identiteter är då knutna till makt, privilegier, social position, 
fördomar, förtryck och förväntningar som individen behöver förhålla sig till. Våra 
möjligheter att i olika situationer betona olika identiteter blir något som kan binda 
samman vilka vi är på insidan och vad vi visar för andra (Hall 1996a). Genom att 
förhålla sig till och använda kulturella identiteter ges möjligheter och redskap att 
förhålla sig till den sociala och kulturella kontexten. Hall betonar att det handlar om 
ett reflexivt förhållningssätt som fokuserar på var människan är på väg snarare än 
var hen kommer från:  

Though they seem to invoke an origin in a historical past with which they continue 
to correspond, actually identities are about questions of using the resources of 
history, language and culture in the process of becoming rather than being: not 'who 
we are' or 'where we came from', so much as what we might become, how we have 
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been represented and how that bears on how we might represent ourselves. Identities 
are therefore constituted within, not outside representation (Hall 1996b, s. 4). 

 

Människor använder sig alltså av de resurser som finns till hands och som de 
upplever sig ha tillgång till för att forma och uttrycka identitet. Att uttrycka identitet 
innebär en socialisationsprocess där en person lär sig och tar till sig de symboler, 
idéer, normer och kunskaper som hör till olika identiteter och grupper (Lalander & 
Johansson 2012). Egenskaper och uttryck som tillskrivs en viss kulturell identitet 
kan dock användas för att såväl förstärka och förankra som för att förkasta eller 
omförhandla innebörder som kopplas till identiteten. Att exempelvis en identitet som 
invandrare uttrycks olika av olika personer beror just på att individer lever under 
olika förhållanden, i olika kontexter och har olika sätt att förhålla sig till kulturella 
identiteter. En del av socialiseringsprocessen och konstruktion av identitet är 
identifikation som handlar om att se likheter (och skillnader) mellan sig själv och 
andra. Sådan identifikation med olika grupper eller kulturella identiteter kan leda till 
solidaritet och samhörighet med vissa grupper och avståndstagande från andra (Hall 
1996b) och diskuteras härnäst.  

2.1.2 Samhörighet och distans 

Vid studier om grupper och gränssättningar mellan grupper påpekas det ofta att 
”jag/vi” bara finns i relation till ett ”du/de” (Hylland Eriksen 2000; Buckingham 
2008). Att positionera ”jag” genom att kontrastera det från ett ”du” blir ett sätt att 
utforska, förstå och förstärka upplevelsen av vem just ”jag” är (Hällgren 2012). Detta 
utforskande av identitet handlar både om att se likheter med vissa och att se 
skillnader från andra. Att beskriva vad andra är kan vara ett sätt att synlig- och 
tydliggöra vad en själv inte är genom att skapa och definiera gränser utifrån 
uppfattade olikheter (Wiltgren 2017; Hall 1996b). Skillnader och avgränsningar 
samspelar på så vis med likheter och samhörighet genom att identifiering av ett ”ni” 
möjliggör identifiering och definiering av ett ”vi”, eller tvärt om – genom att 
definiera ”vi” identifieras även ett ”ni” (Jenkins 2008).  

Genom att studera hur människor drar gränser mellan sig och andra personer och 
mellan grupper, och genom att studera vilka gränser som åberopas går det att se hur 
dessa individer och grupper identifierar sig själva. Gruppers yttre konturer, det vill 
säga hur relationen till och avgränsningar gentemot omvärlden tar sig uttryck, 
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synliggörs bland annat genom symbolanvändning (Douglas 1966/1993 i Lalander & 
Johansson 2012). Symboler – som kan finnas i språk, jargong, kläder, skämt, 
intressen eller åsikter om musik och politik – blir dessutom verktyg som används för 
att tydliggöra gränser och signalera vem en är (Lalander & Johansson 2012). I 
sociala medier synliggörs det exempelvis genom symboler som visas på en 
profilbild, vilka grupper en är med i eller vilken musik en delar på sin profilsida. 
Symboler kan också användas för att utöva motstånd mot omgivande maktstrukturer, 
som höjda knutna nävar vid ett olympiskt spel11 eller rosa mössor vid protester mot 
ett rådande politiskt klimat12 oavsett om det är på stan eller på profilbilder i sociala 
medier. Gruppers inre konturer handlar om regler och normer som signalerar hur 
gruppmedlemmarna ska vara och framställa sig för att passa in i gruppen. Ju starkare 
inre konturer desto mer styrande regler och normer (Douglas 1966/1993 i Lalander 
& Johansson 2012). Starka inre konturer innebär också att likheter och det som 
förenar en grupp lyfts fram och förstärks, ofta på bekostnad av olikheter som då 
tonas ner (Buckingham 2008). 

Att identifiera och definiera sig själv och andra (och hur en identifieras/definieras av 
andra) kan liknas vid en kontextbunden klassificering som också kan innebära ett 
hierarkiskt inordnande beroende på vem som gör klassifikationen (Jenkins 2008). I 
processen att skapa och definiera jag/vi och du/dom görs ofta förenklingar och 
stereotypifieringar av både den egna gruppen och av andra grupper (Buckingham 
2009). Stereotyper är förenklade beskrivningar av kategorier av människor och kan 
bygga på exempelvis kulturella uttryck där ett antal egenskaper och uttryck används 
för att beskriva vad som anses vara typiskt för den gruppen (Hylland Eriksen 2000; 
Lalander & Johansson 2012). Att säga att ”Svenskar är stela”13 är en 

                                                      
11 Tommie Smith och John Carlos höjde 1968 sina knutna nävar när USAs nationalsång spelades efter 

att de vunnit guld och brons i de Olympiska spelens 200-meterslopp. Som symbolisk handling 
kopplas den höjda knutna näven i den kontexten till kampen mot rasism och för rättigheter för 
människor med afrikanskt ursprung främst i USA.  

12 Inför Women’s March i Washington 2017 startade Krista Suh och Jayna Zweiman initiativet 
Pussyhat som en del av kampen för kvinnors rättigheter. Pussyhat blev det vedertagna namnet på 
virkade och stickade rosa mössor som användes i protester för lika rättigheter. Såväl de rosa 
mössorna som deras namn blev symboler för rörelsen.  

13 ”stela” var det första förslaget som en nätbaserad söktjänst föreslog för att fylla i söksträngen 
”Svenskar är” när jag gjorde en sökning 190521. 
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stereotypifiering där alla människor som identifierar sig som eller identifieras av 
andra som svenskar tillskrivs en negativ egenskap – att vara stel. Att vara stel har 
nog för många människor negativa konnotationer och förknippas med att vara tråkig 
och asocial, detta i kontrast till egenskaper som att vara öppen och rolig. På så vis 
kan stereotypifiering vara ett sätt att utöva makt genom att tillskriva grupper vissa 
negativa egenskaper eller nedvärdera det som anses annorlunda, onormalt eller 
opassande (Lalander & Johansson 2012). Grupper och individer kan använda 
stereotyper om både andra och sig själva, skillnaden är dock att stereotypen om den 
egna gruppen ofta är positiva (Hylland Eriksen 2000). 

En aspekt av människors identitet som tenderar att utsättas för stereotypifiering är 
etnicitet eller etnisk identitet.14 Etnisk identitet är något som kom att bli relevant i 
denna avhandling i och med att alla medforskare hade utländsk bakgrund. I arbetet i 
forskargrupperna introducerade jag begreppet etnisk identitet för att kunna diskutera 
olikheter och likheter som kom ur exempelvis historia, kultur, språk och var en är 
född. Etnicitet är ett oprecist begrepp och kan kopplas till geografisk plats, kulturella 
praktiker, traditioner, religion, språk och så vidare (Peterson & Åhlund 2007; 
Almqvist 2006). Etnicitet betraktas i denna avhandling – precis som identitet – som 
förhandlings- och förändringsbart och som skapat i möten mellan människor och 
människor och deras kontext. Etnicitet betraktas därmed som en pågående social 
process och handlar om hur en person själv identifierar sig samt hur hen betraktas 
och accepteras av andra (Wiltgren 2017). På så vis är etnicitet ”essentially an aspect 
of a relationship, not a property of a group” (Hylland Eriksen 2010) och är socialt 
och kulturellt definierat (Hylland Eriksen 2000).  

Etnicitet tydliggörs genom kontraster mot andra grupper och blir ofta mer relevant 
när den är under hot eller blir ifrågasatt (Hylland Eriksen 2000; Almqvist 2006; 
Friedman 1993). En person reflekterar kanske inte lika mycket över vad det innebär 
att vara svensk i det vardagliga livet i Sverige som den skulle göra vid en flytt till ett 
annat land där kultur, mat och språk är annorlunda än i Sverige. Vad som binder 
samman (eller separerar) olika etniska grupper varierar mellan samhällen och 
kontexter (Hylland Eriksen 2000; Friedman 1993; Umaña-Taylor 2011). 
Exempelvis har gemensamt språk, anknytning till en viss geografisk plats eller 
normer och värderingar hämtade ur historisk och sociokulturell kontext olika tyngd 

                                                      
14 Jag gör i denna text ingen egentlig distinktion mellan etnicitet och etnisk identitet även om det förra 

begreppet kan kopplas till biologiskt arv och det senare snarare betonar tillhörighet till en social 
grupp.  
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14 Jag gör i denna text ingen egentlig distinktion mellan etnicitet och etnisk identitet även om det förra 

begreppet kan kopplas till biologiskt arv och det senare snarare betonar tillhörighet till en social 
grupp.  
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och betydelse beroende på situation och sammanhang. Det är inte bara dessa yttre 
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Precis som för andra grupper, som kan baseras på exempelvis gemensamma 
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skapa tillhörighet för gruppmedlemmarna (Hylland Eriksen 2000). Utöver 
gemenskap och gruppsolidaritet ger identifiering som tillhörandes en etnisk grupp 
även ursprung och tillhörighet med en grupp människor som ofta är historiskt, 
geografiskt och kulturellt förankrad (Almqvist 2006). Det är exempelvis detta som 
kan förklara varför svenska fotbollssupporters vid världsmästerskap iklär sig 
vikingahjälmar av plast och använder svenska flaggan som mantel. Dessa attribut 
fyller ingen praktisk funktion och bärarna av dem ägnar sig troligtvis inte åt 
upptäckts- och plundringståg, men hjälmarna och flaggmantlarna fyller en 
symbolisk funktion genom att visa ett gemensamt historiskt arv som binder samman 
gruppen och avgränsar den mot andra länders supportrar. 

Detta avsnitt har introducerat det förhållningssätt som intas i avhandlingen i relation 
till hur identitet kan förstås och förklaras. Vissa kopplingar har dragits till det 
analytiska ramverket som presenteras i kapitel 3. I några av de exempel som getts 
har sociala medier använts för att visa hur dessa applikationer kan användas för att 
uttrycka identitet. Nästa avsnitt behandlar just sociala medier och hur de kan 
användas för interaktion med andra och för att just uttrycka identitet.  

2.2 Sociala medier 

Det finns en familj av besläktade digitala tjänster som möjliggör för människor att 
interagera med varandra. Sådana tjänster är exempelvis sociala nätverk (som 
Facebook), tjänster som baseras på delning av innehåll i form av exempelvis video 
och bilder (som Instagram och Youtube), bloggar och microbloggar (som tumblr och 
Twitter), samskapade projekt för delning av information (som Wikipedia), virtuella 
sociala världar (som Second Life) och virtuella spel (som World of Warcraft) 
(Kaplan & Haenlein 2010). Dessa olika tjänster har benämnts och grupperats på 
olika sätt och under olika besläktade namn, som web 2.0, social networking sites, 
social network sites, social media platforms eller kort och gott social media. Den 
gemensamma nämnaren är att de indikerar en teknologisk utveckling som 
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möjliggjort för användare att generera och dela innehåll och att interagera med 
varandra (Cormode & Krishnamurthy 2008). Företagsmodellen för sociala medier-
företag bygger på att användarna just delar (med sig av) information, något som 
företagen kan använda för att skapa vinster genom exempelvis marknadsföring (se 
Fuchs 2017; Van Dijck 2013; Zuboff 2019). 

Användaren av sociala medier kan betraktas som en producent av innehåll. 
Kännetecknande för sociala nätverk är användaren som producent, att 
kommunikation är deinstitutionaliserad (dvs. det är inte företag som levererar och 
kontrollerar innehåll) och att kommunikationen på plattformarna är interaktiv och 
bygger på interaktionen i nätverk av användare (Bechmann & Lomborg 2013). I en 
definition av sociala medier som ”a group of Internet-based applications that build 
on the ideological foundations of Web 2.0, [that] allow the creation and exchange of 
User Generated Content” (Kaplan & Haenlein 2010, s. 61) betonas just möjligheten 
att skapa och dela innehåll som kännetecknande för sociala medier. Att just Web 2.0 
skulle vara grunden för denna utveckling och innebära något drastiskt nytt jämfört 
med en så kallad Web 1.0 har dock kritiserats med bland annat argumentet att 
utvecklingen snarare varit en stadigt uppåtgående kurva än ett tydligt skifte (Scholz 
2008). Webben har enligt denna kritik alltid varit social och det fanns plattformar 
för social interaktion (som exempelvis Lunarstorm) långt innan begreppet Web 2.0 
myntades 2004 av Tim O’Reilly. 

En ofta citerad definition av sociala nätverkssidor (Social network sites) brukar 
användas för att sätta ljuset på och diskutera sociala medier som just sociala digitala 
platser, då dessa är: 

Web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public 
profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they 
share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 
made by others within the system (boyd och Ellison 2007). 
 

Medieforskarna boyd och Ellisons definition ovan poängterar att dessa tjänster 
bygger på mer eller mindre synliga arrangemang av sociala relationer. På sociala 
medier där användarnas riktiga namn och egna bilder används kan både de själva 
och de personer som har åtkomst till deras profilsida och vänlista visualisera och 
kartlägga den sociala värld som personen ingår i (boyd 2014; boyd 2007b; Seganti 
och Smahel 2011; Donath & boyd 2004). 2015 beskrev boyd att sociala medier 
”refers to a set of tools, practices, and ideologies” och ”emerged as the new paradigm 
for connecting information, people , and ideas”. Dessa olika beskrivningar av sociala 
medier eller sociala närverkssidor lyfter fram social interaktion som sammanflätad 
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med de möjligheter och begränsningar som olika applikationer eller plattformar ger. 
Definitionen ovan av Kaplan och Haenlein (2010) utgår från att användare av sociala 
medier kan dela en bred variation av information – såväl innehållsmässigt som i 
olika format som text, bild och video; att interaktion i sociala medier möjliggör olika 
grader av social närvaro genom att kommunikation kan ske synkront och asynkront; 
och att det på så vis går att försöka styra de intryck en vill ge av sig själv genom 
vilken information som delas.  

boyd och Ellisons (2007) definition, som innebär en avgränsning av sociala 
nätverkssidor utifrån vissa specifika funktioner eller aktiviteter i dessa tjänster – som 
vänlistor eller möjligheterna att skapa en personlig hemsida – riskerar dock att 
utdateras när plattformar och dessas erbjudanden förändras och utvecklas. 
Exempelvis finns det i skrivandes stund möjlighet på tumblr att skicka meddelanden 
anonymt – en funktion som saknas på Facebook. I Messenger sparas meddelanden 
automatiskt medan användare av Snapchat kan tidsbestämma hur länge ett 
meddelande visas och mottagaren måste göra en aktiv insats för att spara 
meddelandet. På Instagram, Facebook och tumblr har användarna egna publika eller 
semi-publika ”väggar” (profilsidor) som de kan fylla med innehåll (utifrån ramarna 
som plattformarna sätter), en funktion som länge saknats på Snapchat. Enligt 
definitionen ovan skulle inte Snapchat betraktas som en social nätverkstjänst 
eftersom innehåll inte sparas och inte är sökbart (se diskussion i Kofoed och Larsen 
2016). boyd argumenterade 2014 för att även om olika sociala medier har olika 
funktioner som de erbjuder användarna, och dessa kan förändras, är vad människor 
gör i dessa tjänster i stort sett detsamma – det vill säga uttrycka sig, ta del av 
information, dela information och interagera. Det är detta resonemang, att sociala 
medier kan förstås utifrån hur människor använder dem – i kombination med Kaplan 
och Haenleins (2010) betoning på att olika sociala medier möjliggör olika uttryck av 
jagframställningar – som utgör grunden för hur sociala medier diskuteras i 
avhandlingen och hur vi i forskargrupperna tog oss an sociala medier.  

I forskargrupperna la vi tonvikt just på möjligheterna till interaktion och på att dela 
innehåll. I arbetet i forskarcirklarna resonerade vi tillsammans om vilka sociala 
medier som var relevanta att använda som exempel utifrån studiens syfte att 
undersöka hur unga gör jagframställningar i sociala medier. Med jagframställningar 
avses hur människor väljer att presentera sig själva inför andra (och sig själva) 
genom att uppvisa olika aspekter av identitet, intressen och så vidare. Det innebar 
att vi intog ett praktiskt och kontextberoende förhållningssätt där de sociala medier 
som inkluderades var de där medforskarna faktiskt delade innehåll. På så vis 
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sorterades exempelvis YouTube bort från djupare analys då medforskarna där till 
största del tog del av andras innehåll men själva endast i undantagsfall delade, 
kommenterade eller gillade innehåll. Istället var Facebook, Instagram, Snapchat och 
tumblr de specifika tjänster som medforskarna lyfte fram som viktigast i deras liv 
för att dela innehåll och interagera med andra och som vi därför valde att fokusera 
på i forskarcirklarna.  

Facebook är en av de mest kända och även den största sociala nätverkstjänsten med 
över 1,5 miljarder dagliga användare världen över (Facebook Newsroom 2019). Det 
kommersiella företaget Facebook äger och driver utöver plattformen Facebook även 
Instagram, Whatsapp och Messenger (Facebooks meddelandetjänst). På Facebook 
uppmanas användarna använda sina personnamn och att ha en verifierbar identitet 
medan de på Instagram, Snapchat och tumblr lättare kan ha användarnamn som inte 
är kopplade till deras personnamn. Användarna har på Instagram, Facebook och 
tumblr en egen vägg (profilsida) där de kan dela med sig av information i form av 
bilder, text, videoklipp och länkar. När arbetet i forskarcirklarna genomfördes 2015 
var Snapchat den enda tjänst som hade en funktion där användaren kunde dela med 
sig av tidsbegränsade ögonblicksbilder till alla sina följare – en funktion som i dag 
finns på såväl Instagram som Facebook. Alla de olika plattformarna erbjuder 
användarna möjlighet att skicka meddelanden till andra användare, på tumblr går 
detta att göra anonymt och på Snapchat är meddelandena tidsbegränsade och 
försvinner efter ett visst tidsintervall (om inte mottagaren tar en skärmbild och 
sparar). 2015 när den empiriska studien i denna avhandling genomfördes hade en 
trend påbörjats vilket innebar att även om Facebook i Sverige var den mest använda 
sociala nätverkstjänsten bland befolkningen i stort, har dess popularitet sedan dess 
stadigt sjunkit bland unga personer (12-25 år) för att lämna plats för Snapchat och 
Instagram (Davidsson, Palm & Melin Mandre 2018).15  

2.2.1 Jagframställningar i sociala medier 

Sociala medier erbjuder möjligheter för människor att skapa och dela information, 
ta del av information och att interagera med andra. Kvalitativa studier (se Nguyen & 
Barbour 2017; Uski & Lampinen 2016; Balleys & Coll 2017; boyd 2014; Takahashi 
                                                      
15 Användningen av tumblr mäts ej i Internetstiftelsens undersökning som denna referens är kopplad 

till. 
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2010; Seganti och Smahel 2011; Zemmels 2012) har visat hur sociala medier kan 
användas för att utforska, omtolka, uttrycka och testa gränser för identitet genom att 
ta del av vad andra delar och genom att dela med sig av sitt eget liv och egna 
intressen. Sociala medier erbjuder olika funktioner som medlemmarna kan använda 
för att kommunicera och uttrycka sig, som profilsidor/väggar, riktade meddelanden, 
tidsbegränsade uppdateringar eller delning på andras profilsidor. Kommunikation i 
sociala medier är multimodal och kan till exempel ske genom bilder, ljud, symboler, 
skriven text, vad en person ”gillar” och videor (Décieux, Heinen & Willems 2019; 
Marwick och boyd 2014; Sumner, Ruge-Jones & Alcorn, 2018; Papacharissi 2002 i 
Marwick 2013). Människor använder sig alltså i sociala medier av text, bild, ljud 
och symboler för att uttrycka sig. Hur människor väljer att uttrycka sig sammantaget 
med vilka de är vän och interagerar med har tidigare studier  argumenterat visar hur 
de vill uppfattas av andra (Sumner, Ruge-Jones & Alcorn, 2018; boyd 2007a; Ito et 
al. 2008), det vill säga vilka intryck de vill göra (se Goffman 1959/2014).  

Schmidt (2013) skriver att det som kännetecknar identitet som presenteras på sociala 
nätverkstjänster är att de ”form and articulate the dense and multiple sets of personal 
data pieces – past and present comments, pictures, and texts – that are 
representations and expressions of a person’s identity online” (s. 371). Det som 
åsyftas här är att identitet och jagframställningar inte är avgränsade i tid och rum på 
samma sätt som möten ansikte mot ansikte. Istället får publiken ledtrådar till vem en 
person är (eller försöker framställa sig som) genom text, bild, och ljud, genom 
innehåll som delats nyligen och långt tillbaka i tiden, genom innehåll som personen 
själv delat, genom innehåll som andra bidragit med, och genom innehåll som kan ha 
varit riktat till olika publiker i olika sammanhang men som genom hur sociala medier 
är utformade kan vara synligt utanför den specifika kontext och publik de var 
avsedda för. I sociala medier blir identitet tydligt och synligt sammanflätad över tid 
och rum såväl som med alla de olika personer som på ett eller annat vis ingår i eller 
har tillgång till en persons profil. Marwick och boyd uttrycker det som att (2014, s. 
1064):  

Social media highlights that information is intrinsically intertwined; photographs 
contain multiple subjects, messages have senders and recipients, and people share 
information that implicates others. 
 

Denna sammanflätning är särskilt tydlig i sociala medier som Instagram och 
Facebook där det finns funktioner som innebär att en stor del av innehållet sparas 
och synliggörs för andra. Sammanflätningen är inte lika tydlig på exempelvis 



24

  

24 

 

Snapchat där innehåll inte på samma sätt sparas på en profilsida. Även om det är 
viktigt att komma ihåg att olika sociala medier erbjuder olika sätt att dela innehåll 
och kommunicera (samt att dessa har förändrats över tid), har flera sociala medier 
funktioner som gör att innehåll som delas blir mer eller mindre beständigt, sökbart, 
kopierbart och synligt (boyd 2007b; boyd 2011; boyd 2014). Att innehåll är 
beständigt (persistent) innebär att det som delas kan läsas och kommenteras långt 
efter att det delats – då innebörden som var sprungen ur den ursprungliga kontexten 
kan ha gått förlorad. Innehåll är ofta sökbart (searchability) genom exempelvis 
namn, profilsidor, text, och hashtags och dessutom kopierbart (replicability) genom 
några få knapptryckningar och därför lätt att sprida. Innehåll kan också bli 
synligt/tillgängligt (scalability/possibility of visibility) utanför den avsedda publiken 
som kanske bestod av familj och vänner. Beroende på vilka sekretessinställningar 
som används kan det hända att innehåll delas vidare eller att vänners vänner kan se 
innehållet, vilket kan innebära att innehållet kan bli tillgängligt för en osynlig och 
oavsedd publik.  

Identitet synliggörs i sociala medier för andra både genom innehåll som avsiktligt 
delas – exempelvis profilbild, inlägg, egna kommentarer – och genom information 
som är oavsiktlig och ges genom kontext och från andra personer – exempelvis vem 
som kommenterar på vad och hur, hur vänskapsband synliggörs, bilder andra delar 
på personen och så vidare (se boyd 2014; Young 2013; Marwick 2013). Detta har 
Baym (2010) diskuterat i termer av personliga ledtrådar till identitet (self-identifying 
cues) som en person ger om sig själv, och sociala ledtrådar (social cues) som ges om 
personen av andra. 

Att innehåll som delas i sociala medier kan vara beständigt, sökbart, kopierbart och 
synligt, i kombination med att människor till stor del interagerar med personer de 
redan känner, gör det svårt att göra jagframställningar som inte är igenkännbara över 
tid och mellan olika plattformar. Identiteter som uttrycks i sociala medier kan därför 
diskuteras utifrån olika dimensioner som stabilitet, samstämmighet och 
igenkännbarhet (Schmidt 2013). Stabilitet syftar på att aspekter av identiteten kan 
vara stabila över tid – som användarnamn eller biografi, medan andra aspekter som 
profilbild och vad en person ”gillar” kan ändras oftare beroende på exempelvis 
humör eller förändrade intressen. Ytterligare en dimension till detta är att sociala 
medier som Facebook och Instagram – där inlägg och interaktioner på personers 
väggar sparas – skapar ett arkiv (eller kronologisk portfölj) av ens identitet som kan 
visa den utveckling och de förändringar en person genomgår över tid (Young 2013). 
Med samstämmighet (consistency) avses den överlappning eller brist på 
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överlappning som finns mellan olika sociala medier där identitet kan ta sig olika 
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resonerade forskare om ifall denna nya typ av kommunikation som då framförallt 
bestod av text kunde ge större frihet för människor att utforska och experimentera 
med identitet (se diskussion i Marwick 2013; Turkle 1995). Diskussionerna kom till 
stor del att bottna i antaganden om att det en person presenterar ”online” inte 
behövde vara förankrat i hur den personen presenterar sig ”offline”, att det alltså var 
skillnad på online och offline i relation till hur människor uttryckte identitet och 
interagerade med andra. Diskussionen om online och offline har på senare år till stor 
del kommit att förskjutas och handla mindre om jagframställningar som inte är 
förankrade i en persons kontext utanför sociala medier och mer om hur gränserna 
mellan online och offline blivit otydliga och hur fysiska och virtuella sociala 
sammanhang samspelar (Bullingham & Vasconcelos 2013; boyd 2014) och skulle 
kunna beskrivas som onlife (Floridi 2015). Den ömsesidiga påverkan mellan digitala 
och fysiska kontexter är då det som har inflytande över hur människor/unga 
navigerar sociala medier och vad eller hur mycket de delar med sig av i form av 
personlig information (Marwick, Fontaine & boyd 2017; Beam et al. 2017; Balleys 
& Coll 2017; Agosto & Abbas 2017).  

Forskare har tidigare beskrivit tjänster som virtuella sociala världar och virtuella 
spel, som går ut på att skapa nya karaktärer och agera med dessa i den aktuella 
miljön, som separerade från jaget utanför dessa digitala miljöer (se Turkle 1995). 
Senare studier om sociala medier ger andra perspektiv och visar hur de identiteter 
människor presenterar i dessa oftast är förankrade i deras liv utanför plattformarna. 
Till stor del beror det på att människor i sociala medier som Facebook och Instagram 
framförallt kommunicerar med personer de redan känner (Schmidt 2013; Marwick 
2013) vilket gör det svårt att framställa sig på ett sätt som inte är samstämmigt med 
vem personen är utanför sociala medier. I sociala medier regleras jagframställningar 
och kommunikation fortsatt till stor del av kulturella och sociala normer som finns 
utanför de specifika plattformarna (Miller et al. 2016; Mallan et al. 2010). Därför 
fortsätter aspekter som påverkar en persons sociala position, som ålder, kön och 
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etnicitet, att påverka hur de väljer att framställa sig och interagera (Miller et al. 2016; 
Marwick 2013). Sociala medier som plats för jagframställningar och interaktion 
skulle därför snarare kunna definieras utifrån det sociala sammanhanget än utifrån 
huruvida det är en fysisk eller digital miljö (Mallan et al. 2010).  

2.2.1.1 Sociala medier och social kontext 
Utgångspunkt för den fortsatta diskussionen tas i att jagframställningar som görs i 
sociala medier är förankrade i identiteter och relationer människor har utanför dessa 
plattformar, inte att dessa identiteter är helt påhittade. Det innebär att de jag som 
presenteras i sociala medier på olika sätt och i olika grad antas ha stöd i människors 
relationer samt att de är samstämmiga med personens uttryckta värderingar och 
personlighet (Nguyen & Barbour 2017). Hur jagframställningar görs och vilka dessa 
är anpassas dock (som vid all intrycksstyrning) till förväntningarna, normerna och 
praktikerna i den sociala kontexten (Nguyen & Barbour 2017). Normer förstås här 
som både ett uttryck för vad som anses vara det normala och som en 
handlingsanvisning, det vill säga ”ett uttryck för hur aktörer bör handla” (Hydén 
2002, s. 15).16 Normer kan vara såväl individuella som allmänna, och medvetna eller 
omedvetna/internaliserade. Som handlingsanvisning kan normer förstås utifrån hur 
de möjliggör, hindrar eller reglerar människors val och handlingar (Martinsson & 
Reimers 2010). Normer innebär på så vis uppfattade förväntningar på hur en person 
ska/kan bete sig (eller inte bete sig) i olika sociala sammanhang. Både normer som 
uttryck för vad som är normalt och normer som handlingsanvisningar skapas i 
samhället mellan människor och förändras och utvecklas därför.  

I kapitlets inledande avsnitt introducerades identitet som något som skapas utifrån 
kontext och relationer. Som sådan är identitet ständigt under utveckling och behöver 
förhålla sig till en kontext som i sin tur också ständigt förändras:  

The self, in late modern societies, is expressed as fluid abstraction, refined through 
the individual´s association with a reality that may be equally flexible. The process 
of self-representation becomes an ever-evolving cycle through which individual 
identity is presented, compared, adjusted, or defended against a constellation of 
social, cultural, economic, or political realities (Papacharissi 2011, s. 304). 
 

I citatet beskrivs jagframställningar som en cykel där dessa byggs, uttrycks och 
anpassas utifrån jämförelser med olika sammanhang i vilka personen är en del. 

                                                      
16 Se även Goffmans (2010; 1959/2014) beskrivning av sanktionerade värden och normer i avsnitt 3.2. 
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Identitet som uttrycks i sociala medier måste på samma sätt förhålla sig till kontexter 
både i och utanför sociala medier. Identitetskonstruktion och interaktion såväl i som 
utanför sociala medier innebär att personer behöver lära sig att uppfatta och förhålla 
sig till sin omgivning och dess normer. Dock skiljer sig förutsättningarna för 
interaktion och identitetskonstruktion åt i sociala medier jämfört med i fysiska 
möten. Några av dessa skillnader har diskuterats ovan, som att innehåll kan sparas 
och nå oavsedda publiker. Interaktion i sociala medier kan dessutom sakna många 
av de ledtrådar som vi förlitar oss på vid kommunikation ansikte mot ansikte 
(Marwick 2013; Buckingham 2008; Baym 2010). Det går exempelvis inte att tolka 
ansiktsuttryck eller röstläge för att avgöra om en text, symbol eller bild är ironiskt 
eller genuint menad. För det behövs kunskap om såväl normer för interaktion i den 
specifika kontexten som kunskap om avsändaren av meddelandet/uppdateringen.  

Interaktion och identitetskonstruktion i sociala medier innebär att användarna 
kontinuerligt behöver utveckla sina sociala och kommunikativa kunskaper. För att 
lära sig normer och sociala koder för interaktion och jagframställningar i sociala 
medier kan personer iaktta, utvärdera och bedöma hur andra gör och vilken respons 
de får (boyd 2007a; boyd 2007b). Utöver att rent konkret lära sig navigera 
plattformarna och deras funktioner handlar lärandet om att skaffa sig kunskaper om 
mer eller mindre tydliga och uttalade normer för vad som går bra att dela, var olika 
saker kan delas, samt hur och vilken interaktion som är lämplig (boyd 2014). Hur 
exempelvis bilder som ett sätt att dela upplevelser och minnen delas på sociala 
medier, eller hur det är accepterat att uttrycka känslor och förhoppningar är beroende 
av historisk såväl som sociokulturell kontext och ser därför olika ut beroende på tid 
och plats (Miller et al. 2016). Olika sociala medier har dessutom olika normer för 
vad som kan uttryckas och hur. Exempelvis handlar normer som styr vilken typ av 
selfies det är accepterat att posta på olika plattformar inte alltid om att se ut som den 
bästa versionen av sig själv utan om att passa in i den sociala kontext i vilken en 
befinner sig (Miller et al. 2016). Genom de kommentarer och ”gilla-markeringar” 
en person får på sina inlägg får hen feedback och ledtrådar till i vilken utsträckning 
hen förhåller sig till de normer som finns i den specifika kontexten. Positiv feedback 
bygger självförtroende och gör också att inlägg anpassas för att möjliggöra mer 
positiv feedback (Nguyen & Barbour 2017). 

Med utgångspunkt i vardagslivet och i jagframställningar som är förankrade i 
identiteter och relationer utanför sociala medier skapar människor inte helt nya 
bilder av sig själva i sociala medier. Människor kan dock redigera hur de framställer 
sig (Bullingham & Vasconcelos 2013) utifrån responsen de får och de normer som 
finns i deras sociala kontext och de normer som är specifika för den plattform i vilken 
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de interagerar. En av de normer för självrepresentation som kvalitativa studier med 
såväl ungdomar (Hart 2015; Awan & Gauntlett 2013), unga vuxna (Nguyen & 
Barbour 2017; Uski & Lampinen 2016) och vuxna (Young 2013) identifierat är att 
presentera ett autentiskt – det vill säga trovärdigt och samstämmigt – jag. Denna 
norm kan förstås utifrån egenskaper i sociala medier som kopplar samman individen 
med identiteten som presenteras i sociala medier genom att synliggöra 
vänskapsband, uppmuntran att dela information om födelseort, skola en person går 
på eller användningen av riktiga namn. Denna sammankoppling gör att det blir 
lättare för publiken att jämföra jagframställningar i sociala medier med personen 
utanför sociala medier och innebär att alltför idealiserade jagframställningar som 
inte är förankrade väcker misstro (Awan & Gauntlett 2013). 

Resultaten av en kvalitativ studie där 18-24-åriga kvinnor i fokusgrupper resonerade 
om identitet, selfies och autenticitet (Nguyen & Barbour 2017) visade att autenticitet 
uppfattades handla om att framställa ett jag som var sant gentemot personens 
värderingar, egenskaper och personlighet. Autenticitet var något som betraktades 
som subjektivt och hur autentisk en jagframställning uppfattades vara berodde på 
såväl person som kontext. I olika plattformar skapas olika normer för 
jagframställningar (Uski & Lampinen 2016) och personer försöker förhålla sig till 
dessa för att presentera en identitet som är ”appropriate to the situation and the 
audience” (Nguyen & Barbour 2017, ingen paginering). I en studie där totalt 30 
finska ungdomar och unga vuxna (17-23 år) i både fokusgruppintervjuer och 
individuella intervjuer diskuterade jagframställningar på Facebook och Last.fm17 
visade det sig att Facebook, som tydligare var kopplat till deras person utanför 
sociala medier, krävde mer arbete vid jagframställning (Uski & Lampinen 2016). En 
intervjustudie med unga användare av microbloggen tumblr visade att normen där 
var att bjuda in vänner bakom scenen och (framstå som att) inte försköna och styra 
bilden av sig själv (Hart 2015). Liknande normer har visat sig vid användningen av 
Snapchat där jaget inte ska vara tillrättalagt och fixat utan en ögonblicksbild 
(Nguyen & Barbour 2017). Poängen här är dock att autenticitet inte måste kopplas 
till det som inte är tillrättalagt och som bjuder in publiken bakom scenen. Huruvida 
en person uppfattas som autentisk eller ej beror på sammanhanget – ett sammanhang 
som är beroende av plattform och publik. En person som då är selektiv och väljer 
vilka sidor av sig själv hen visar i olika sociala medier anses snarare följa olika 

                                                      
17 Social nätverkstjänst där användarna under pseudonym automatiskt kan dela innehåll om vilken 

musik de lyssnar på samt upptäcka ny musik. 
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förväntningar i specifika kontexter än att framstå som oautentisk (Nguyen & 
Barbour 2017). 

Att människor är selektiva med vad de visar i sociala medier innebär att de modererar 
och redigerar bilden av sig själva och att jagframställningar kan bli mer eller mindre 
idealiserade. Genom att göra urval av exempelvis bilder och memes som används 
för att uttrycka sig visas en ”curated truth” och gör det som går att se av en person 
”hyper-visible” – något som förstärker den identitet personen försöker bygga (Miller 
et al. 2016, s. 110). Att det är modererade och mer eller mindre idealiserade jag som 
presenteras motsäger dock inte nödvändigtvis att de kan uppfattas som autentiska 
(Young 2013). Detta kan förstås utifrån argumentet att människor ”are always 
constructing, performing and presenting themselves consciously in particular ways” 
(Miller et al. 2016, s. 157), alltså att människor alltid redigerar och modererar sig 
själva i alla interaktioner med andra. Å andra sidan kan människor, för att passa in 
jagframställningar i socialt accepterade normer och uppfattas som autentiska, 
anpassa och dölja beteende som skulle förstöra den bild de vill ge: 

The pursuit of giving a “real” presentation of one’s self to others entails a paradox: 
while social norms required individuals to “be real” in their sharing behavior, 
presenting oneself “in the right way” through sharing often necessitated 
“faking”  (Uski & Lampinen 2016). 
 

Citatet kommer från den finska studie som jämförde jagframställningar på Facebook 
och tjänsten Last.fm där den musik en användare lyssnar på automatiskt delas och 
blir synlig för andra. Om en person då vill bygga en bild av sig själv som någon som 
lyssnar på en viss typ av musik kan det intrycket förstöras om personen avslöjas med 
att lyssna på något helt annat. Personerna kunde då antingen ändra sitt beteende för 
att det skulle passa med intrycket de ville göra eller dölja beteenden som inte passar 
in. Att dölja personlig information genom att inte dela eget innehåll eller genom att 
inte aktivt delta i interaktioner i sociala medier är en strategi människor kan ta till i 
relation till identitet i sociala medier. Att inte dela i relation till personlig integritet 
diskuteras vidare i nästa avsnitt. 

Ett sätt att resonera kring strategier människor kan använda för att presentera sig i 
sociala medier är att diskutera i vilken utsträckning de är proaktiva i information 
som andra kan få tillgång till och i vilken mån identiteten de presenterar är 
sammanhållen eller splittrad (Wittkower 2014). I Figur 1 presenteras fyra strategier 
för självrepresentation i sociala medier utifrån en matris där x-axeln ger uttryck för 
om den identitet som presenteras är sammanhållen (unitary) eller splittrad 
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(divergent) och y-axeln för om en person modererar information om sig själv eller 
inte (curated och uncurated).18  

 

Figur 1: Fyra former av dramaautentisk identitet som definieras utifrån sammanhållen-
splittrad på x-axeln och modererad-omodererad på y-axeln (Wittkower 2014). 
 

En jagframställning som är sammanhållen och modererad (I spectacular identity) 
innebär att identiteten är noggrant genomtänkt vad gäller såväl presentation, genom 
vad som postas, som vilka vänner personen väljer och som då kan förse publiken 
med information. Denna typ av jagframställningar presenterar ”a groomed identity 
manufactured as a consumable product” (Wittkower 2014, ingen paginering) och 
kan vara idealiserad, något personen strävar efter att vara, eller (delvis) påhittad. 
Identitet som modererad och splittrad (II distributed identity) innebär att personen 

                                                      
18 Den läsare som är intresserad av att läsa artikeln kommer att notera att min beskrivning av II och III 

är omvänt beskrivningarna i texten. Detta beror på ett fel i artikeln där beskrivningarna av II och III 
inte motsvarar tabellen som alltså är den riktiga (Personlig kommunikation med Wittkower i juni 
2019).  
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tillåter olika uttryck att samexistera trots ett modererat innehåll. Detta kan bero på 
att personen ofta delar innehåll till en stor publik, innehåll som kanske egentligen 
passade för en mindre publik, och på att personen tillåter innehåll att synas där andra 
taggat hen i bilder och delat innehåll på personens vägg. När det handlar om att dela 
innehåll som kanske inte passar för hela den publik som får tillgång till det kan det 
bero på att personen inte bryr sig om att begränsa, inte förstår att innehållet borde 
begränsas, överskattar relevansen av innehållet eller förväntar sig att personer som 
innehållet inte riktar sig till ignorerar eller accepterar det.  

Någon som antar en strategi där identitet är omodererad och splittrad (III untidy 
identity) delar själv sällan innehåll utan kommenterar istället det andra delar eller 
genom att dela innehåll på andras väggar. Det innebär att personen kan framställa 
sig på olika sätt inför olika personer utan att nödvändigtvis framstå som 
osammanhängande, detta i och med att de olika uttrycken av identitet inte är samlat 
på den egna väggen/profilsidan. Den strategi som visar minst av en persons identitet 
är den som är omodererad och sammanhängande (IV minimized identity). Personen 
undviker genom denna strategi till stor del att alls göra jagframställningar genom att 
själv inte dela innehåll. Personen är i sin användning av sociala medier mer publik 
än aktör och interagerar först som respons när andra exempelvis delar innehåll som 
har med personen att göra. Sociala medier används här snarare som en källa till 
information än för interaktion eller för att presentera jagframställningar. Något som 
Wittkowers resonemang belyser är hur delandet av personlig information är 
sammanflätat med hur identitet uttrycks och att beroende på vad och hur mycket 
personlig information som delas ges olika möjligheter att uttrycka identitet.  

2.2.1.2 Att (inte) dela personlig information  
Att dela personlig information är en förutsättning för att kunna uttrycka identitet i 
sociala medier. Sociala medier saknar, genom att innehåll kan vara såväl beständigt 
som nå en stor och oförutsedd publik, de tydliga gränser som möten i fysiska rum 
kan ge. Detta innebär utmaningar när människor gör avvägningar av vilken 
information de delar på dessa plattformar när de vill uttrycka identitet och 
kommunicera med andra. Enligt boyd är dessa utmaningar större för unga än för 
vuxna: 

As teens struggle to make sense of different social contexts and present themselves 
appropriately, one thing becomes clear: the internet has not evolved into an idyllic 
zone in which people are free from the limitations of the embodied world. Teens are 
struggling to make sense of who they are and how they fit into society in an 
environment in which contexts are networked and collapsed, audiences are invisible, 
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and anything they say or do can easily be taken out of context. They are grappling 
with battles that adults face, but they are doing so while under constant surveillance 
and without a firm grasp of who they are. In short, they’re navigating one heck of a 
cultural labyrinth (boyd 2014, s. 53). 
 

boyd anser inte nödvändigtvis att vuxna skulle ha ett “firm grasp of who they are”, 
snarare antyder citatet en syn på ungdomstiden som en tid för utforskande av 
identitet, en syn som också återfinns i de identitetsstudier som presenterats ovan. 
Inte heller argumenterar boyd för att det endast är unga som granskas och bedöms, 
men belyser att för unga kan det bli en extra utmaning att balansera publiker som i 
samma applikation kan bestå av vänner, föräldrar, släktingar och lärare – publiker 
som i en fysisk kontext är lättare att hålla separerade. Exempelvis innehåller 
språkbruket som används i kompisgänget för att kommentera bilder kanske ordval 
som personen inte vill att föräldrarna ska se, eller så vill en inte att läraren ska se att 
fritiden spenderats på att se på film med vänner istället för att studera. Samtidigt är 
uppdateringar i form av egna inlägg eller kommentarer på vänners inlägg viktiga för 
att göra jagframställningar och för att förstärka vänskapsrelationer. 

För att bygga intimitet i relationer behöver människor dela med sig av privat och 
personlig information (Livingstone 2008; Marwick & boyd 2014). En etnografisk 
studie där forskarna under 18 månader studerade ungas aktiviteter på sociala medier 
visade hur delad intimitet var en symbolisk resurs och ett sätt för unga att skapa 
socialt kapital genom såväl storleken på deras nätverk som genom hur nära, 
autentiska och exklusiva olika relationer framstod (Balleys & Coll 2017). Att 
exempelvis dela hemligheter eller inför andra ha privata konversationer var en sådan 
symbolisk resurs som gav prestige, socialt kapital och stärkte vänskapsbanden för 
de som var inkluderade. Ett av resultaten av studien var att integritet och rätten till 
personlig information framstod som relationell, det vill säga att vilken information 
som delades berodde på vilka som uppfattades ha tillgång till den.  

Rätten till personlig information som något som är relationellt innebär en utmaning 
i sociala medier där det inte alltid är tydligt vem som är del av publiken och där 
vänskaper ofta är binära (Livingstone 2008). Människors vänskapsband är komplexa 
och kan värderas i grader, det vill säga att människor delar olika saker med olika 
människor. Funktioner i flera sociala medier tar bort eller försvårar den 
komplexiteten genom att de en person blir ”vän” med eller som ”följer” personen 
kan få tillgång till personens alla inlägg, kommentarer som gjorts på inläggen och i 
vissa fall se kommentarer personen gör på andras inlägg. Det kan alltså vara svårt 
att begränsa och få överblick över vilka av ”vännerna” på sociala medier som ser 
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vad. Integritet blir då en utmaning mellan att dela och dölja (Balleys & Coll 2017) 
eftersom det samtidigt finns en press att dela med sig av personlig information för 
att stärka jagframställningar och möjliggöra positiv feedback och interaktion 
(Agosto & Abbas 2017) och ett behov av att begränsa vem som ser vad.  
Att dela information är ett sätt att kunna delta i det sociala sammanhang som sociala 
medier ger (Marwick & boyd 2014). När information delas måste unga göra 
avväganden och anpassa informationen utifrån kontext och (tänkt) publik. De delar 
information om sig själva som de själva tycker är viktig för att skapa 
jagframställningar och som möjliggör interaktion (Schmidt 2013). Detta innebär 
avväganden kring att dela och avslöja tillräckligt mycket för att få status och uppnå 
intimitet, att balansera vem som ser vad, och att dölja eller skydda sådan information 
som de inte vill ska nå alla (Balleys & Coll 2017). Som diskuterats tidigare gör dock 
funktioner i sociala medier, som att innehåll är sökbart och bestående, att det kan 
vara svårt att ha kontroll över den information som delas. Sociala medier kan då 
betraktas som publika eller semipublika platser där människor för att kunna delta 
behöver dela information om sig själva som, beroende på kontext, kan anses vara 
privat, exempelvis ålder, religion, sexuell läggning och politiska åsikter 
(Livingstone 2008).  

I lagtexter, i juridiska sammanhang och i akademiska sammanhang beskriver boyd 
(2014) att rätten till personlig information (privacy) ofta förstås som kontroll över 
tillgång till information och informationens tillgänglighet. Diskussioner om rätten 
till personlig information är ofta nära sammankopplade med diskussioner om 
säkerhet. När det gäller unga handlar diskussionerna om exempelvis mobbing eller 
sexuellt innehåll (Agosto & Abbas 2017). Mer övergripande belyser diskussionerna 
hur företag använder den information människor genererar i sociala medier 
(Marwick, Fontaine & boyd 2017) hur informationen behandlas som en produkt att 
tjäna pengar på (Fuchs 2017; Van Dijck 2013) och hur informationen används inte 
bara för att förutspå framtida behov och handlingar utan även för att försöka styra 
dessa (Zuboff 2019). Ungas egna sätt att förstå och hantera personlig information 
skiljer sig från den förståelsen eftersom att de oroar sig mindre för säkerhet och vad 
stora företag gör med deras information och mer för vad vänner, föräldrar, lärare, 
släktingar och andra personer i deras närhet ser och tar del av (Agosto & Abbas 
2017; boyd 2014). En poäng som forskare som studerat unga och integritet/personlig 
information gör, är att det inte framförallt handlar om innehållet i informationen utan 
om vem som har tillgång till den, kontexten i vilken den delas, personligt ansvar, 
och hur tillit genom sociala normer och relationer antas kunna skydda informationen 
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för att den inte ska missbrukas (Marwick, Fontaine & boyd 2017; Marwick & boyd 
2014; Livingstone 2008). 

Användningen av olika sociala medier medför olika kontexter som styrs av olika 
normer för att visa identitet och interagera med andra. Även inom samma plattformar 
kan det finnas olika normer i olika vänskapsgrupper för vad som kan delas och hur 
interaktion bör gå till (boyd 2014). Kontexten i vilken personlig information delas 
kan därför vara mer avgörande än informationen i sig när det kommer till att förstå 
rätten till integritet (Grodzinsky & Tavani 2010). Utöver att navigera sociala normer 
behöver unga även navigera funktioner i sociala medier. Dessa kräver ofta en 
ansträngning för att kunna säkerställa integritet på grund av svårnavigerade 
sekretessinställningar, osynliga publiker och kontextuella sociala ledtrådar (boyd 
2014). När unga gör jagframställningar i sociala medier gör de det med en viss 
publik i åtanke, en publik som ofta består av vänner och familj. Denna avsedda 
publik är dock inte alltid den faktiska publiken eller hela den publik som nås (boyd 
2014; Schmidt 2013). En oavsedd publik kan exempelvis få tillgång till personlig 
information genom att andra postar om en person (Wittkower 2014) eller genom att 
företag ändrar sekretessinställningarna på en plattform (Davis & Jurgenson 2014).  

När olika normer, publiker och praktiker oförutsett och ibland oförutsägbart krockar 
i sociala medier genom att exempelvis föräldrar eller lärare ser och kommenterar 
inlägg som var avsedda för vännerna, kan det diskuteras i termer av att kontexterna 
kollapsar (boyd 2014) eller kolliderar (Davis & Jurgenson 2014). Kontext förstås 
här som formad utifrån plats (fysisk eller digital), tid och publik (boyd 2014). Att 
upprätthålla gränserna mellan olika kontexter är avgörande för att kunna upprätthålla 
jagframställningar (boyd 2014), något Goffman (2014) diskuterade i termer av 
publikåtskillnad. Samtidigt är svaga gränser och kollapsade kontexter viktiga 
förutsättningar för att upprätthålla relationer där banden är svaga, för att få kontakt 
med nya personer och för att föra samman personer från olika kontexter (Davis & 
Jurgenson 2014). Kollapsade kontexter kan också användas strategiskt för att snabbt 
få ut information till olika nätverk och de kan vara ett sätt att undvika konflikter 
utanför sociala medier. En intervju- och ”walk through”-studie med unga HBTQ-
personer från Storbritannien om användning av Facebook visade exempelvis hur en 
studiedeltagare valde att ”komma ut” på Facebook för att ge sin publik möjlighet att 
hantera situationen på egen hand utan att han behövde utsättas för deras reaktioner 
(Duguay 2014). I en stor enkätstudie i USA visade resultaten också att personer med 
vänner från flera olika kontexter läste och delade mer nyheter online och tog större 
del i det offentliga samtalet än de vars vänner tillhörde samma kontext (Beam et al. 
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2017). Huruvida kollapsade kontexter ses som något positivt eller negativt är därför 
även det kontextberoende:  

… no level of network and identity merging is inherently problematic or beneficial, 
but takes on meaning in relation to normative expectations and affordances within a 
given environment. As such, one can collude, collide, or bound contexts through 
any medium, and the need to do so, means of doing so, as well as the meaning of 
doing so, will always be contextually contingent (Davis & Jurgenson 2014, s. 483). 
 

Oavsett om eventuellt upplösta kontexter upplevs som positivt eller negativt av 
användarna krävs arbete för att hålla reda på vilka som kan ha möjlighet att ta del av 
ett framträdande. Ett sätt att försöka minska det arbete som jagframställningar i 
sociala medier innebär i form av att anpassa dessa till olika publiker är att dela 
mindre innehåll eller att bara dela innehåll som antas vara harmlöst (Uski & 
Lampinen 2016). Att lämna sociala medier för att skydda sin information är sällan 
ett alternativ eftersom unga då riskerar att bli osynliga i kompisgänget (Uski & 
Lampinen 2016). Istället försöker unga hitta vägar att vara ”in public without always 
being public” (Marwick & boyd 2014, s. 1052). Unga försöker därför hitta strategier 
för att umgås och uttrycka sig som möjliggör för dem att ta del i det sociala 
sammanhanget men samtidigt begränsa vem som har möjlighet att ta del av eller 
förstå det innehåll som delas.  

boyd visade i en tidig studie av plattformen Friendster att användarna (unga vuxna) 
var medvetna om att deras personliga information samlades in för att användas av 
företag i kommersiella syften eller spridas utanför de ramar för vilka den 
ursprungligen var tänkt (boyd 2007b). Trots detta, och trots kontexter som kan 
kollapsa och en offentlig debatt som ofta fokuserar på farorna med att dela 
information i sociala medier, är unga över lag positiva i sina upplevelser av sociala 
medier (Hodkinson 2017). En nordamerikansk kvalitativ studie där 98 unga i 
fokusgrupper diskuterade integritet och säkerhet online visade att unga var mer 
rädda för att bli av med telefonerna och därmed förlora den kommunikationskanalen 
än för att andra fick tillgång till vad de postat online i form av personlig information 
(Agosto & Abbas 2017). Att dela innehåll av personlig och privat karaktär handlar 
mycket om att förstärka relationer och kunna ta del av det sociala sammanhanget. 
När sociala mediers säkerhetsinställningar kan vara svåra att navigera beskriver 
boyd (2014, s 62) att frågan för unga handlar mindre om ifall innehåll de delar är 
relevant för hela deras publik och mer om ifall den behöver särskilt skydd: 
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Rather than asking themselves if the information to be shared is significant enough 
to be broadly publicized, they question whether it is intimate enough to require 
special protection. In other words, when participating in networked publics, many 
participants embrace a widespread public-by-default, private-through-effort 
mentality. 
 

Den tidigare nämnda fokusgruppstudien med amerikanska ungdomar visade att de 
kände sig säkra online, en känsla av trygghet som kom sig av att de kände att de hade 
kunskap och strategier att skydda sig och begränsa vem som fick se deras innehåll 
(Agosto & Abbas 2017). Samtidigt indikerar citatet ovan att begränsning av vem 
som tar del av innehåll kräver ansträngning och boyd (2014) varnar för att unga kan 
vara okritiska i sin användning av sociala medier.  

Trots det ger studier om ungas användning av sociala medier exempel på flera olika 
strategier som används för att skydda personlig information. Dessa strategier 
inkluderar att unga ägnar sig åt självcensur där de bara publicerar allmängiltiga 
uppdateringar som inte har emotionellt eller känsligt innehåll (Marwick, Fontaine & 
boyd 2017; Marwick och boyd 2014; Young 2013), att byta sociala medier (Duguay 
2014; boyd 2014) att använda flera konton och olika alias (Marwick 2013), att 
undvika sociala medier genom att minska användningen eller att inaktivera konton 
(Light & Cassidy 2014), att fördunkla mening och innehåll genom att koda för att 
bara vissa i bekantskapskretsen ska förstå budskapet (Miller et al. 2016; Marwick & 
boyd 2014; boyd 2014), att dela upp publiken eller begränsa antalet vänner (Light & 
Cassidy 2014; Duguay 2014), att använda säkerhetsinställningar och begränsa 
publikernas tillgång till innehåll (Hodkinson 2017), att avtagga bilder (Light & 
Cassidy 2014), att redigera sin profil genom att ta bort innehåll (Light & Cassidy 
2014), att ge oriktig information (boyd 2014), eller att dela innehållet i relationer där 
det finns tillit och ömsesidigt beroende (Takahashi 2010). 

Dessa strategier innebär att ansvaret för vilken information som sprids till stor del 
läggs på individen. Detta är en uppfattning som enligt Marwick, Fontaine och boyd 
(2017), utifrån deras studie om unga amerikanska personer med låg socioekonomisk 
status, finns bland unga och innebär att unga tror att de kan förhindra att personlig 
information sprids utan deras kännedom. Samtidigt kan unga vara medvetna om att 
företag samlar in och använder deras personliga information. En konsekvens av 
retoriken om individuellt ansvar för personlig information är att de som utsätts för 
negativa konsekvenser av att personlig information görs och finns tillgänglig utanför 
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Rather than asking themselves if the information to be shared is significant enough 
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en avsedd kontext eller publik antas få skylla sig själva (Marwick, Fontaine & boyd 
2017, s. 11): 

Since they [unga i studien] believe that by posting content they are inviting others to 
engage with them, they must be willing to deal with the consequences. 

 

Forskarna i studien resonerade om att strategierna att inte delta eller begränsa det 
innehåll som delas inte innebar något egentligt aktörskap utan i själva verket är ett 
“choice to be rendered invisible” (Marwick, Fontaine & boyd 2017, s. 10).  Det som 
avses med det uttalandet är återigen att delning av innehåll är en förutsättning för att 
kunna synas och upprätthålla sociala relationer. 

2.2.2 Vänskap och sociala medier 

I kapitlets inledande avsnitt beskrevs identitet som sammanbunden med den sociala 
kontext i vilken en person befinner sig. För unga människor består den sociala 
kontexten utöver familjen till stor del av vänner och andra jämnåriga. Precis som 
identitet kan vänskap betraktas som något som görs, som ett kulturellt framträdande 
som innebär gränsdragningar, inkludering, exkludering och intagande av olika 
statuspositioner (Lundström 2020). Genom relationer med såväl nära vänner som 
mer ytligt bekanta får unga insyn i normer som de förväntas förhålla sig till, möjliga 
och förväntade sätt att uttrycka sig och uppslag till gränsdragningar mellan olika 
grupper eller uttryck som de vill identifieras med. De vänskaper unga har och hur 
dessa uttrycks påverkar hur identitet uttrycks, i detta avsnitt utforskas därför hur 
ungas sociala relationer med jämnåriga kan ta sig uttryck i sociala medier. 

I sociala medier går det att dela händelser från det egna livet direkt när de sker samt 
ta del av viktiga händelser i vänners liv (Décieux, Heinen & Willems 2019). Sociala 
medier kan genom att ge unga insyn i varandras vardag och underlätta närhet, delvis 
bortanför vuxnas blick, hjälpa till att stärka banden i vänskapsrelationer (Eek-
Karlsson 2019; Décieux, Heinen & Willems 2019; Awan & Gauntlett 2013; Miller 
et al. 2016). Tröskeln för interaktion och för att ta del av innehåll är i sociala medier 
låg tack vare smarta telefoner, surfplattor och datorer som gör dessa tjänster lätt 
åtkomliga (Décieux, Heinen & Willems 2019). Kommunikation i sociala medier 
behöver inte heller ta mycket tid i anspråk då det går att kommunicera samtidigt som 
en gör annat, det går att kommunicera asynkront och det går att välja vad 
konversationen ska handla om (genom att inte svara på vissa saker) (Décieux, 
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Heinen & Willems 2019). En flerårig studie med såväl enkäter som intervjuer om 
ungas användning av sociala medier i Luxemburg (Décieux, Heinen & Willems 
2019) visar att för dessa ungdomar har det blivit mindre viktigt att träffas ansikte 
mot ansikte eftersom mycket av den vardagliga kommunikationen sker i sociala 
medier. Även i Sverige spelar sociala medier en viktig roll för ungas sociala 
interaktioner, där den övervägande majoriteten unga dagligen använder sociala 
medier för att dela innehåll och ta del av vänners liv (Davidsson, Palm & Melin 
Mandre 2019).  

Kvalitativa studier har visat att vänskaper unga har i sociala medier till största del 
har uppstått utanför sociala medier med personer unga redan känner (Décieux, 
Heinen & Willems 2019; boyd 2014; boyd 2007b; Ito et al. 2008). Men sociala 
medier används också som verktyg för att förstärka och utveckla vänskap med ytliga 
bekantskaper som exempelvis initierats i en skolkontext (Awan & Gauntlett 2013) 
eller upprätthålla relationer där kontakt utan dessa teknologier försvårats  genom 
exempelvis flytt eller skolbyte (Takahashi 2010). När vänskap uppstår med 
människor som unga träffar online kan det ske när sociala medier fungerar som 
”communities” (Hart 2015), ”affinity spaces” (Gee 2005) eller ”fandoms” (Baker 
2009) där unga samlas och träffas utifrån liknande intressen för att ta del av 
information och umgås med likasinnade och som genom det kan ge känslor av 
intimitet och samhörighet (se även Seganti & Smahel 2011).  

I sociala medier går det ofta att se vem en person är vän/bekant med genom synliga 
vänlistor eller vem som gillar och kommenterar personens inlägg. Genom att sociala 
relationer synliggörs är det också möjligt för publiken att få annan information om 
personen, som till exempel kan handla om var de går i skolan, vad de har för 
fritidsintressen eller vilka politiska åsikter de har (Donath & boyd 2004; boyd 2007b; 
boyd 2006). Att vänskaper och sociala relationer ger ledtrådar till vem en person är, 
är något som kan användas strategiskt för att göra jagframställningar genom att välja 
vem en är vän med (och inte vän med). boyd skriver att unga genom val av vänner 
och hur de interagerar med dessa ”write their community into being” (2007b19, s. 
131). Genom de relationer och nätverk en person har bekräftas, förstås och ges 
mening till dennes identitet (Livingstone 2008). En intervjustudie med brittiska 
ungdomar (Livingstone 2008) visade hur flera av dessa fäste stor vikt just vid den 
information som gavs genom en persons vänskapskrets. Det som personer delade på 
sin vägg kunde upplevas som en fasad eller var inte alltid allvarligt menat. I de fallen 
                                                      
19 I sina tidiga arbeten citerar boyd här Sundén 2003 för att i senare arbeten utelämna den referensen. 
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gav insyn i personens sociala relationer en kontext och bakgrundsinformation till 
betraktarna. Betoningen på sociala relationer som uttryck för vem en person är kunde 
innebära att ens ”position in the peer network is more significant than the personal 
information provided, rendering the profile a place-maker more than a self portrait” 
(Livingstone 2008). Sociala relationer kan ge kontext till det som personer delar, 
något som i sin tur innebär att foton och text tolkas olika beroende på vem som gör 
tolkningen och vilken relation de har till den som gjort inlägget (Young 2013). 

I mycket av kommunikationen i sociala medier saknas ansiktsuttryck och gester som 
används för att förstå och läsa andra människor och situationer. I sociala medier får 
människor istället förlita sig på och läsa av ledtrådar i kontexten, såsom på vilken 
plats något delas (blogg, privat meddelande, någons vägg), om konversationen sker 
i realtid eller asynkront, med vem kommunikation sker samt genom paraspråk som 
emojis, akronymer, hashtags och liknande (se Schmidt 2013). Genom att kunna välja 
hur en vill uttrycka sig – exempelvis med text, bild, video eller memes – ger sociala 
medier möjlighet till distans och i vissa fall anonymitet som kan göra det lättare att 
dela hemligheter, känslor och tankar (Miller et al. 2016). Samtidigt finns också 
risken att meddelanden och inlägg misstolkas och missbrukas för att det saknas just 
kontext (Awan & Gauntlett 2013). För att tydliggöra hur meddelanden ska tolkas 
kan exempelvis emojis som hjärtan och pussmunnar används för att visa att 
meddelanden är vänligt sinnade (Awan & Gauntlett 2013), memes kan användas för 
att få syn på, utmana eller förstärka normer (Miller et al. 2016) och ”gilla-knappen” 
kan användas för att stötta och stärka relationer (Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 
2018). Samtidigt är det beroende av kontext hur dessa uttryck ska tolkas. En 
enkätstudie som studerat avsändares intentioner med att ”gilla” (Sumner, Ruge-
Jones & Alcorn 2018) och en intervjustudie med Instagramanvändare som resonerar 
kring ”gillande” de fått (Jungselius 2018) visar hur gillaknappen används strategiskt 
och upplevs bära olika innebörder beroende på vem som postat en uppdatering och 
vem som gillar uppdateringen.   

Att gilla ett inlägg eller ett foto kan rent konkret signalera att innehållet i 
uppdateringen har lästs, uppskattas (att en håller med), vara ett sätt att stötta/bekräfta 
en relation, vara uppmuntrande och visa att en ”ser” personen, eller ett sätt att 
uttrycka sympati, få gillande tillbaka eller försöka styra konversationer (Davies 
2012; Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018; Jungselius 2018; Eranti & Lonkila 
2015). Davies (2012) intervju och ”Facebook tour”-studie med 25 brittiska 
ungdomar visade hur att gilla var något som kunde göras fort oberoende av plats 
som en ”convention showing acknowledgement, an indicator of positivity” (s. 26). 
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Gillamarkeringar kan också tolkas på olika sätt – som uppskattning av innehållet 
som delats eller vad innehållet kan signalera – där avgörande för just hur en 
gillamarkering tolkas enligt studien med Instagramanvändare (Jungselius 2018) var 
relationen mellan den som gillade ett inlägg och den som postat ett inlägg. Samma 
slutsats når Eranti och Lonkila (2015) som i en enkätstudie med 26 finska 
universitetsstudenter sammanfattar att ”sometimes only a close circle of friends can 
recognize all the complex meanings embedded in a single like”.  

Ju närmare en relation är desto mer troligt är det att en post ”gillas” – något som kan 
leda till förväntningar och känslor av krav att gilla vänners uppdateringar (Sumner, 
Ruge-Jones & Alcorn, 2018). Användandet av gillaknappen ger exempel på att 
vänskap handlar om att ge och ta (vill du ha gillanden/likes får du gilla/ge likes), och 
stärker vänskapsband på ett sätt som upplevdes innebära låg kostnad (Sumner, Ruge-
Jones & Alcorn 2018; Eek-Karlsson 2019). Handlingen att gilla kan därför ofta 
uppfattas som ”social support [rather] than an actual appreciation of the aesthetics 
of the photograph” (Jungselius 2018, s. 94). Att det finns förväntningar på vänner 
att gilla uppdateringar kan, om det inte sker, leda till besvikelse eller tolkas som 
aktivt ogillande (Jungselius 2018).  

Att gilla innehåll är inte endast relations- eller innehållsrelaterat utan kan också vara 
ett sätt att uttrycka vem en är, en del av självrepresentationen. Gillamarkeringar kan 
vara synliga för andra på sociala medier och därigenom kan gillamarkeringar på 
vänners inlägg, på andras kommenterar, på grupper eller sidor bli ett sätt att visa vem 
en är genom att du är vad du gillar (Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018). Andra sätt 
att stärka relationer och visa att en tänker på sina vänner än att gilla är att dela 
material med dem (Awan & Gauntlett 2013) genom att tagga dem i inlägg eller posta 
länkar på deras vägg. Även att skriva till synes meningslösa meddelanden på någons 
vägg är ett sätt att visa och befästa relationer inför andra (boyd 2014). Det senare 
kan också vara ett sätt att visa vilka som tillhör den närmsta kretsen av vänner genom 
att utesluta de som inte förstår bakomliggande mening i meddelandena. 

2.2.2.1 Hur vänskap kan visas 
Att vara ”vän” i sociala medier har inte nödvändigtvis samma innebörd som 
människor till vardags lägger i begreppen vän och vänskap. Människors 
vänskapsband är komplexa, de utvecklas, förändras och personer delar olika saker 
med olika människor beroende på vilken relation de har till dem. I sociala medier 
förenklas relationerna och nyanserna kan suddas ut genom inställningarna på 
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plattformarna (boyd 2007a; Livingstone 2008). På Facebook innebär en bekräftad 
vänskap att båda parter ser varandras innehåll. Det går att dela in sina vänner i olika 
kategorier som får se olika mycket av en persons profil, men detta kräver ett aktivt 
arbete. På Instagram har konton istället följare och oavsett om en person har en 
öppen eller stängd profil går det att ha följare som en inte följer tillbaka (och vice 
versa). I våra liv utanför sociala medier är dock relationer sällan enkla att definiera 
med tydliga gränser.  

Att acceptera eller inte acceptera vänförfrågningar i sociala medier innebär beslut 
om att inkludera eller exkludera, eller att inkluderas eller exkluderas i en social 
gemenskap (boyd 2007a). Det kan göra att unga känner sig pressade att acceptera 
vänförfrågningar eftersom ett nekande skulle kunna innebära en för hög social 
kostnad (boyd 2007a). Hur relationer tar sig uttryck genom enbart vem en är ”vän” 
med (det vill säga som finns i en vänlista eller som följer uppdateringar) i sociala 
medier ger inte nödvändigtvis en rättvisande bild av relationerna eller hur de upplevs 
av de som är del av dessa (boyd 2007a). Istället kan vänskap uttryckas och visas 
genom innehållet i inlägg som delas eller bli synliga i interaktioner mellan 
människor.  

Att öppet demonstrera vänskapsband genom att skriva på varandras väggar, öppet 
dela interna skämt och på andra sätt visa intima och exklusiva vänskaper är ett sätt 
för unga att höja sin sociala status (Balleys & Coll 2017; Miller et al. 2016). Det 
handlar om att visa att en har vänner och att dessa vänskaper innebär delade 
upplevelser som inte alla har tillgång till. Sociala medier erbjuder olika möjligheter 
och platser att dela förtroenden och visa uppskattning vilket kan ge ökad intensitet 
och intimitet till vänskapsrelationerna (Miller et al. 2016). Samtidigt som kvalitativa 
studier har visat att moraliska koder för vänskap, och jagframställningar, i stort sett 
är de samma i sociala medier som utanför dessa och påverkas av hur nära vänskapen 
är (Eek-Karlsson 2019; Bryant & Marmo 2012; Schmidt 2013; Miller et al. 2016; 
boyd 2014) finns i olika sociala medier – beroende på plattformens arkitektur –  olika 
förväntningar på hur kommunikation ska gå till och se ut (Gibbs et al. 2014).  

Normer för vänskap (och jagframställningar) är hämtade från den sociala kontext i 
vilken en person befinner sig. Det innebär att exempelvis hur vänskap uttrycks ser 
olika ut beroende på aspekter som kan ha att göra med geografisk plats, ålder, kultur 
och så vidare (Miller et al. 2016). Sociala medier blir ytterligare platser där 
människors framträdanden bedöms och värderas utifrån hur de förhåller sig till 
rådande normer, exempelvis deras användning av symboler eller hur de visar 
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relationer till andra (Miller et al. 2016). Normer hjälper därför till att bevara den 
sociala ordningen men nyskapar den inte (Eek-Karlsson 2019; Miller et al. 2016). 
Istället styrs publika sociala medier (där gränserna mellan publiker är svaga) ofta av 
konservativa och likriktade normer som exempelvis förstärker etablerade könsroller 
(Miller et al. 2016). boyd (2014, s.24) uttrycker det som att sociala medier och ”[t]he 
internet, mirrors, magnifies, and makes more visible the good, bad, and ugly 
everyday life [… teens] show us how our broader social and cultural systems are 
affecting their lives” genom hur de använder dessa teknologier.  

Förväntningar och antaganden om vilken typ av kommunikation som är accepterad 
på olika sociala medier handlar till stor del om innehåll i det som delas, men även 
om hur det delas. Exempelvis undviks negativa känsloyttringar överlag i sociala 
medier som Snapchat, Facebook och Instagram där normen är att dela positiva 
känslor (Vermeulen et al. 2018). En intervjustudie med flamländska 14-18 åringar 
visade att när negativa känslor delas föredras textbaserade direktmeddelanden i rum 
som Messenger där det tydligt går att avgränsa vem som ser meddelandena 
(Vermeulen et al. 2018). En svensk studie där 32 14-15-åringar intervjuades om 
kommunikation i sociala medier visade å andra sidan att unga föredrar att prata om 
lite svårare ämnen ansikte mot ansikte (Eek-Karlsson 2019). När det handlar om hur 
öppna personer är i sociala medier med att dela med sig till andra av sina liv och 
känslor framstår detta som beroende av den sociala kontext de befinner sig i (jfr 
Feaster 2010; Jiang et al. 2013; Takahashi 2010).  

2.2.2.2 Att vara en god vän (i sociala medier) 
För att delta i de sociala sammanhang som sociala medier erbjuder behöver 
användarna förhålla sig till de normer som råder i den kontext de befinner sig i samt 
lära sig de specifika normerna som gäller i olika plattformar (Buckingham 2009; Ito 
et al. 2010; Zemmels 2012). Sådant lärande är i sig socialt och handlar om att iaktta 
andra, pröva sig fram, att upptäcka och interagera för att kunna delta i sammanhanget 
(se Harlan et al. 2014). Några övergripande normer för jagframställningar och 
interaktioner i sociala medier handlar om att inte dela för mycket, inte dela innehåll 
som inte är relevant, inte dela tråkigt innehåll och att inte göra uppdateringar som 
bara syftar till att få ”gillande” (Uski & Lampinen 2016). I detta avsnitt ges exempel 
på normer för vänskap och hur sådan kan ta sig uttryck i sociala medier utifrån två 
olika studier som undersökt detta. 
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En studie (Bryant & Marmo) från 2012 undersökte med hjälp av fokusgrupper (44 
deltagare) och enkäter (801 deltagare) med universitetsstudenter vid ett 
nordamerikanskt universitet vänskapsregler på Facebook. Studenterna uppfattade då 
att normer för vänskap på Facebook kretsade kring att ge socialt stöd, att undvika 
öppen kritik och att dela goda nyheter. Vad som delades påverkades av var 
kommunikation skedde och av de jagframställningar en person ville göra. Konkret 
handlade normerna om att inte vara respektlös, att ge stöd och interagera med nära 
vänner, att vara medveten om ifall det som postats på någon annans vägg kunde 
påverka den personens relationer negativt, och att en kunde förvänta sig att få svar 
på en kommentar postad på någon annans vägg. Resultaten av studien visade att 
dessa normer för vänskap bidrog till stabilitet i relationerna och till att undvika eller 
lindra konflikter. Resultaten visade dessutom att mer misstänksamhet riktades mot 
ytliga bekantskaper medan nära vänner förväntades hålla sig nära sanningen i 
självrepresentation och kommunikation. Deltagarna i studien la också vikt vid att 
skydda och upprätthålla vänners image. 

I en intervjustudie med 32 svenska ungdomar om hur de beskrev sin användning av 
sociala medier (Eek-Karlsson 2019) identifierades tre diskurser för interaktion: att 
ta ansvar, social positionering och ansiktsbevarande arbete. Diskursen att ta ansvar 
belyser hur ömsesidighet, respekt, att visa omsorg, att bekräfta varandra och att visa 
empati och vara inlyssnande var viktigt för att uttrycka nära vänskap. Normerna 
inom diskursen byggde på omsorg och empati för varandra och att 
vänskapsrelationerna vårdas både i och utanför sociala medier. I analysen 
synliggjordes också användningen av kontextuellt språk för att skapa band mellan 
vänner och särskilja den egna gruppen från andra grupper. Sådant språk kunde vara 
såväl stödjande som innebära en tuffare jargong som inte upplevdes passande i 
dialog med människor utanför den nära gruppen eftersom det skulle riskera att skapa 
missförstånd.  

Kontextuellt språk har också diskuterats tidigare i kapitlet som ett sätt att måna om 
integritet (Miller et al. 2016; Marwick & boyd 2014; boyd 2014). Kontextuellt språk 
kan handla om att koda innehåll i uppdateringar genom referenser som bara några 
utvalda personer förstår (Vermeulen et al. 2018; boyd 2014) och på det sättet gömma 
budskap i ”plain sight by leveraging shared knowledge and cues embedded in 
particular social contexts” (Marwick & boyd 2014, s. 65). För att förstå dessa 
”gömda” budskap är förståelse av kontexten helt avgörande (Miller et al. 2016). 
Användningen av dessa olika strategier visar att unga “recognize that limiting access 
to meaning can be a much more powerful tool for achieving privacy than trying to 
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limit access to the content itself” (boyd 2014, s. 69) och är ett sätt att försöka ta 
kontroll över det sociala sammanhanget i sociala medier. 

Social positionering som diskurs används i Eek-Karlssons intervjustudie (2019) för 
att lyfta fram hur  uppmärksamhet som en person får genom vad de delar och hur de 
interagerar i sociala medier kan stärka (eller urvattna) status i vänskapsgruppen. Den 
status unga har utanför sociala medier påverkar den status och det handlingsutrymme 
de har i sociala medier. Det innebär att samma bild uppfattas olika beroende på vem 
som lägger upp den och deras position i den sociala hierarkin. Handlingsutrymme 
påverkas också av om det finns en stöttande struktur av nära vänner som kan göra 
det lättare att hantera oönskad och negativ uppmärksamhet. En enkät och 
intervjustudie med vuxna om hur Facebook användes för att uttrycka identitet visade 
att den respons människor får på inlägg påverkar vad och hur de delar (Young 2013). 
Samtidigt utvecklas strategier för att utmana normer för vad som anses accepterat 
att dela, som exempelvis kontextuellt språk. Att dela memes kan exempelvis fungera 
som ett sätt att uttrycka åsikter, visa vad en tycker om eller som ett sätt att försöka 
utöva moralisk kontroll när en kanske inte har självförtroendet eller kunskaperna att 
uttrycka det genom egen text och bild (Miller et al. 2016).  

Slutligen belyste diskursen ansiktsbevarande praktiker20 hur unga undvek att visa 
sårbarhet och agerade med försiktighet (Eek-Karlsson 2019). Exempelvis visas inte 
ledsamhet och vänner stöttas utanför sociala medier snarare än genom inlägg och 
kommunikation i sociala medier. Resultaten av studien visade att sociala medier 
både kunde leda till känslor av utsatthet på grund av otydliga gränser mellan det 
publika och det privata och kunde göra det lättare att interagera med andra. Att 
kommunicera via en skärm gjorde att unga kunde känna sig skyddade eftersom det 
gick att dölja känslor av utsatthet. De moraliska principerna för interaktion 
påverkades av hur starka vänskapsbanden var. Ju närmare vänner desto viktigare att 
stötta och agera som en bra vän. Mellan personer som inte var lika nära vänner 
minskade såväl känslor av ansvar för hur de kommenterade som känslor av skuld 
och skam om de gjorde något som kunde upplevas som elakt eller taskigt. För de 
unga var det viktigt att kunna avgöra gränserna för vad som ansågs accepterat att 
dela av det som var privat och personligt. Som diskuterats tidigare behöver en person 
vara personlig och dela information om sig själv för att stärka vänskapsband och 
skapa intimitet. Om det som delas är för privat riskerar personen dock att utsättas för 

                                                      
20 Begrepp hämtat från Goffmans texter som Eek-Karlsson använder som analytiskt ramverk.  
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andras dömande blickar och av förlöjligande. Unga måste därför lära sig de subtila 
gränserna för dessa ibland outtalade sociala normer. 

2.3 Sammanfattning 

Den översikt över tidigare forskning som presenterats i detta kapitel bidrar med 
perspektiv och terminologi som används i kapitel 7 där medforskningens empiriska 
material med fokus på hur medforskarna beskrev och förklarade att de uttryckte 
identitet i sociala medier analyseras. Det analytiska ramverket i form av terminologi 
hämtad från det dramaturgiska perspektiv som Goffman (1959/2014) beskrev 
presenteras i nästa kapitel. Det dramaturgiska perspektivet ger en begreppsapparat 
som kan användas för att studera och analysera uttryck av identitet. Utöver det 
specifika ramverket är ett flertal begrepp beskrivna i detta kapitel relevanta för att 
analysera och beskriva medforskarnas förklaringar av sitt görande i sociala medier. 

Identitet har i kapitlet beskrivits som något som görs, och som görs olika beroende 
på kontext. Att identitet görs innebär att den är föränderlig och utvecklas. Identitet 
betraktas också som flerdimensionell eller i plural vilket innebär att olika delar av 
våra identiteter är olika viktiga och framträdande i olika situationer. Kulturella 
identiteter innebär att med vissa delar av vår identitet (eller våra roller) följer 
förväntningar och antaganden som är kopplade till dessa – och som människor då 
behöver förhålla sig till. Behovet att förhålla sig till andras förväntningar och 
antaganden aktualiseras ofta när identiteten upplevs vara under hot och ifrågasättas. 
Att uttrycka identitet kan då ta sig uttryck genom att visa samhörighet med de som 
liknar en och på motsvarande vis avgränsa sig från det som en inte identifierar sig 
som/med. Samhörighet kan komma ur historisk och sociokulturell kontext och såväl 
samhörighet som distans kan uttryckas på olika sätt, exempelvis genom 
symbolanvändning. I kapitlet har etnisk identitet lyfts fram som en dimension som 
knyter an just till historisk och sociokulturell kontext. 

I sociala medier kan begrepp som stabilitet (över tid), samstämmighet (mellan 
medier/plattformar) och igenkännbarhet (mellan online och offline) användas för att 
diskutera överväganden som görs i hur identitet uttrycks. Strategier bakom de jag 
som framställs kan också diskuteras som enhetliga eller splittrade där enhetlighet 
kan sägas innefatta stabilitet, samstämmighet och igenkännbarhet. I Wittkowers 
(2014) fyrfältsmodell samspelar dessa två strategier med två andra, nämligen en 
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reaktiv/omodererad strategi eller en proaktiv/modererad strategi. Den förra innebär 
att personen inte försöker styra och begränsa information andra delar om personen 
eller inlägg de postar på personens vägg, och den senare att såväl vänner som det 
innehåll de delar om personen genomgår granskning. Identitet diskuteras också 
utifrån att hur den presenteras beror på uppfattade normer och att den kan framställas 
som autentisk och/eller idealiserad. När det går att få information om en person 
genom vad andra delar om den kan det beskrivas som sociala ledtrådar till identitet 
medan den information en person själv delar om sig är personliga ledtrådar till 
identitet.  

Att innehåll i sociala medier kan vara beständigt, sökbart, kopierbart och 
överförbart/synligt används för att resonera om de avväganden som görs för vad 
medforskarna var villiga att dela. Kollapsade kontexter är ett begrepp som används 
för att diskutera hur medforskarna hanterar att sociala medier är plattformar som 
möjliggör att publiker kan bevittna jagframställningar som inte var avsedda för dem. 
För att hantera detta används olika strategier för att skydda personlig information. 
Dessa inkluderar exempelvis att koda information, att redigera innehåll och begränsa 
tillträde. Såväl en persons synliga vänskapsrelationer som övriga ledtrådar i 
kontexten kan ge publiken en bild av vem en person är. Sådan kontext kan 
exempelvis vara personens gillamarkeringar, grupper personen är med i eller hur och 
med vem hen interagerar. Vänskapsrelationer i sociala medier styrs till stor del av 
normer som även finns utanför sociala medier, även om det i olika plattformar 
dessutom kan finnas specifika förväntningar på hur interaktion ska gå till och ta sig 
uttryck. När vänskap uttrycks kan det göras genom kontextuellt språk som ett sätt att 
markera tillhörighet. En studie av Eek-Karlsson (2019) lyftes fram i 
litteraturgenomgången för att visa exempel på hur normer för hur vänskapsrelationer 
uttrycks kan handla om att försöka nå stabilitet och undvika konflikter genom att 
visa respekt, undvika öppen kritik och genom att ge socialt stöd. Interaktion i sociala 
medier kan också handla om att ta ansvar för relationerna, att socialt positionera 
sig och att ägna sig åt ansiktsbevarande praktiker.  
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3 Analytiskt ramverk: ett 
dramaturgiskt perspektiv  

I detta kapitel presenteras det analytiska ramverk som guidat analysen av hur 
identitet visas i och genom sociala medier. Kapitel två har visat hur identitet kan 
förstås och studeras när den betraktas som relationell, kontextbunden och som en 
process. Tolkningen innebär ett fokus på hur människors sociala relationer och 
interaktioner i olika situationer gör att vissa identiteter – eller roller – placeras i 
förgrunden medan andra hamnar i bakgrunden. För att möjliggöra analys av hur 
sociala relationer och interaktion i sociala medier utövar inflytande på ungas sätt att 
uttrycka identitet på/i dessa plattformar använder jag sociologen Ervin Goffmans 
inramning av ett dramaturgiskt perspektiv i analysen. Det dramaturgiska 
perspektivet kan användas för att förstå och förklara uttryck av identitet genom att 
studera hur människor framställer sig för varandra i vardagliga interaktioner.  

3.1 Ett dramaturgiskt perspektiv på identitet   

Med utgångspunkt i ovan diskuterade syn på identitet som social konstruktion 
används vid analys av avhandlingens empiri analytiska begrepp och resonemang 
hämtade från sociologen Ervin Goffmans (1922-1982) dramaturgiska perspektiv. 
Jag använder främst Goffmans The presentation of self in everyday life (1959/1990) 
och den svenska översättningen Jaget och maskerna (1959/2014), samt sociologen 
Anders Perssons (2012) tolkning av Goffmans verk och begrepp. För att förtydliga 
resonemang om begrepp som ”ansikte” har jag även använt Interaction ritual: essays 
on face-to-face behavior (1967/1982) samt Relations in public (1972/2010). De 
avvägningar av vilka delar av Goffmans omfattande teoribildning som informerar 
mitt eget analytiskt ramverk är grundade i studiens syfte som handlar om hur unga 
framställer (och reflekterar över sina framställningar av) identitet. 
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I The presentation of self in everyday life som gavs ut första gången 1959 används 
ett dramaturgiskt perspektiv för att diskutera och förklara människors 
jagframställningar.21 Som forskare intresserade sig Goffman för hur människor 
framställer sig inför varandra och undersökte det genom att studera människors 
interaktioner. I dessa studier använde han den dramaturgiska analogin som ett 
”retoriskt och tekniskt grepp” (1959/2014, s. 219) där teatern fungerade som metafor 
för att beskriva människors sociala interaktioner. Persson skriver att Goffmans 
sociologi kan användas som ett ”tankeredskap” (2012, s.18). Möten mellan 
människor kan då beskrivas i termer av att en person som aktör förbereder 
framträdanden (performance) bakom scenen22 (back stage/back region) för att sedan 
på scen (front stage/front region) inför sin publik försöka styra det intryck denna får 
av personen genom hur hen uttrycker sig (intrycksstyrning – impression 
management) (Goffman 1959/1990; 1959/2014). ”Vardagen” som finns med i den 
engelska originaltiteln förklarar Persson (2012) bör förstås som ”vardagslivet som 
en symbol för en värld där det härskar upprepning, förgivettaganden och rutiner” 
(s. 45; kursiv i original) och kan utifrån den tolkningen innefatta olika sfärer av livet 
som hemmet, skolan, arbetsplatsen, offentliga miljöer osv.  

Identiteter betraktas utifrån ett dramaturgiskt perspektiv som situerade och 
performativa (Scott 2015) eller med andra ord som de diskuterats tidigare: som 
kontextbundna och relationella. Människor framställer sig på olika sätt beroende på 
sammanhang och beroende på vilka de interagerar med. Goffman (1959/2014) 
diskuterade individer som omfattande två delar; en aktör/agerande (performer) och 
en rollgestalt (character). Persson (2012) beskriver i sin bok hur rollbegreppet på 60-
talet när Goffman använde det skilde sig från hur identitet på den tiden förstods och 
diskuterades och som då ”tog fasta på personlighetens konstanter” (s. 123). Utifrån 
Goffmans texter resonerar Persson (2012) att identitet kommer till uttryck genom 

                                                      
21 Jagframställning används i den fortsatta texten som ett begrepp som kan omfatta de olika sätt som 

en person i olika sammanhang kan presentera sig på inför sig själv och andra.  
22 I den svenska översättningen av Jaget och maskerna (1959/2014) samt i Perssons (2012) tolkning av 

Goffman används begreppen bakre och främre regioner (som Goffman själv också använde 
synonymt). Det valet av terminologi har vissa fördelar genom att distansera från att alltför mycket 
associera jagframställningar med opersonliga skådespel men saknar samtidigt konnotationerna med 
teatern. Det finns i min användning av Goffmans begreppsapparat fler översatta begrepp som kan 
skilja sig från tidigare översättningar till svenska – exempelvis skriver jag ofta ”den agerande” 
istället för ”aktör”. Jag har valt att vid första användningen av ett begrepp lägga det engelska 
originalbegreppet i parantes men däremot inte redogöra för tidigare svenska översättningar av 
begreppen.  
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personers framträdanden som antingen kan vara ”uttryck för eller dölja individens 
identitet, och det är ofta svårt att empiriskt avgöra vilket” (s. 87). Alltså, hur en 
person väljer att framställa sig i olika situationer och interaktioner säger något om 
hur hen uppfattar sig själv, personens självuppfattning och identitet.  

En roll är fastställda handlingsmönster som kan användas vid olika framträdanden, 
platser och tillfällen (Goffman 1959/2014). Rollen kan enligt Perssons tolkning av 
Goffmans texter betraktas som ”skal kring identiteten, och individer använder roller 
för att visa upp eller dölja delar av sig själv” (2012, s. 132). Individen som rollgestalt 
iscensätter framträdanden där ”det framställda jaget betraktas som en slags image, 
en föreställningsbild, i allmänhet en aktningsvärd sådan, som individen i sitt 
framträdande på scenen och i sin rollgestaltning försöker förmå andra att göra sig av 
honom” (Goffman 1959/2014, s. 218). Exempelvis kan rollen som lärare med dess 
framträdanden i klassrummet inbegripa förväntningar om att få andras 
(elevers/studenters) uppmärksamhet när den påkallas, möjligheter att styra över 
deras tid och uppgiften att värdera och kontrollera deras arbete – beteenden som 
kanske inte skulle uppskattas eller accepteras vid en middagsbjudning.  

De ”jag” som personer tillskriver sig själva, framställer genom roller och som de 
tillskrivs av publiken genom rollgestalten är enligt Goffman en ”dramatisk effekt” 
och ”en produkt av en scen som spelas upp och inte en orsak till den” (Goffman 
1959/2014, s. 218). Jaget framstår då som en produkt av, och har sitt ursprung i, 
kontexten i vilken personen håller sitt framträdande; jaget härleder därför inte enbart 
från individen själv. Här återspeglas resonemang som diskuterats tidigare om 
huruvida identitet betraktas som en sociokulturell konstruktion eller är något 
inneboende i varje individ (essentialistisk förhållningssätt), där Goffmans texter ger 
uttryck för det förra.  

Individen som agerande är den som lär sig av genomförda framträdanden, som 
planerar och dagdrömmer om kommande framträdanden, som oroar sig för att göra 
bort sig, som försöker ta så små risker som möjligt och som har ett behov av en 
publik (för att kunna göra sina framträdanden) (Goffman 1959/2014). Aktören 
framställer sig i olika roller beroende på hens mål, hur hen uppfattar situationen och 
utifrån responsen från publiken. Jaget betraktas därför som en ”kollektiv produkt” 
(Goffman 1959/2014, s. 219) och de medel som finns för att producera jaget finns i 
den sociala kontexten med dess olika utrymmen på och bakom scenen. Jaget som 
”dramatisk effekt” och som ”produkt av en scen” innehåller antaganden som 
diskuterats i kapitel 2 som att identitet skapas genom en persons reflexiva 
förhållningssätt till, och interaktion med, sin omgivning. Här kan kopplingar dras till 



50

  

50 

 

det som inom antropologi och sociologi beskrivs som sociala statuspositioner 
(Hylland Eriksen 2000). En social statusposition kommer med förpliktelser och 
rättigheter som ger förväntningar på hur personen som har den bör agera – precis 
som olika roller gör. Statuspositioner kan vara tillskrivna eller förvärvade där de 
förra inte går att välja bort. Exempelvis kan positionen som gamer förvärvas medan 
positionen som gymnasieelev är tillskriven. En persons roll blir då hur personer 
agerar inom statuspositionernas gränser.   

Goffmans terminologi som beskriver att människor gör framträdanden för andra där 
de spelar olika roller och upprätthåller en fasad kan ibland ge intrycket att social 
interaktion är ett opersonligt skådespel där olika attribut används för att beskriva och 
ge en roll trovärdighet. Därför är Goffmans påpekande att ”För att vara en viss 
individ” krävs utöver att en besitter de nödvändiga attributen att personen kan 
”upprätthålla de normer för uppförande och uppträdande som ens sociala grupp 
förbinder med dem” viktigt (Goffman 1959/2014, s. 71; kursiv i original). Goffman 
beskriver hur de framträdanden människor gör och den position de försöker inta inte 
är ”en materiell sak som man tar i besittning och sedan skyltar med” utan är en del 
av ett ”komplext kulturellt mönster av acceptabla beteendesätt” där olika grupper 
har olika sätt att uttrycka exempelvis kön och etnicitet (2014, s. 71). Med andra ord 
kräver framträdanden mer än enbart rätt rekvisita, de kräver även kunskap om 
kontext, kultur och sociala konventioner samt att andra i gruppen erkänner personen 
som en del av gruppen. Det innebär i sin tur att roller är förankrade såväl i personen 
som i den sociala, kulturella och historiska kontext som individen tolkar och 
förhåller sig till.  

3.2 Intrycksstyrning 

Ett av de bärande begreppen i det dramaturgiska perspektivet är intrycksstyrning 
(impression management). Intrycksstyrning kan förklaras som att människor genom 
olika uttryck – som kläder, vad som sägs, sätt att föra sig, hur en talar och 
symbolanvändning – försöker styra de intryck andra ska få av dem. Genom att 
(försöka) styra intryck strävar personen efter att uppnå olika mål, som att framstå 
som kunnig och ansvarstagande inför sin lärare, eller rolig och avslappnad vid 
umgänge med sina vänner. Personen vill alltså ”styra sitt handlande så att det överför 
till de andra ett intryck som det ligger i hans intresse att överföra” (Goffman 
1959/2014, s. 13).  
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Intryck förmedlas genom personers framträdanden som betraktas som det personen 
gör eller säger vid ett specifikt tillfälle med avsikt att påverka någon av de andra 
deltagarna (Goffman 1959/2014). Persson (2012) beskriver hur själva poängen med 
Presentation of self in everyday life är att människor inte bara gör/handlar utan att 
de också tänker på hur handlandet uppfattas av andra. Att studera framträdanden är 
därför att studera både görandet och uppvisandet av görandet. Tidigare studier av 
sociala medier har tagit sig an de bilder och den text människor delar med sig av i 
sociala medier som framträdanden som förmedlar jagintryck (se Davies 2012; Uski 
& Lampinen 2016; Ditchfield 2020). I en artikel med syfte att diskutera 
översättningsbarheten av Goffmans begrepp om regioner och framträdanden till 
kontexten sociala medier argumenterar Hogan (2010) dock för att sociala medier 
snarare kan liknas vid en utställning än som ett framträdande på en scen. Detta 
resonemang bottnar i att jagframställningar inte är bundna till en specifik publik, det 
innebär i sin tur att intrycksstyrning inte kan ske utifrån fortgående observation och 
avstämning – något som är möjligt vid interaktion ansikte mot ansikte. Snarare 
skriver Hogan kan jagframställningar i sociala medier liknas vid utställningar med 
utvalda bidrag.  

Genom sina framträdanden och genom att ägna sig åt intrycksstyrning försöker 
personen föra fram och få accepterad en definition av situationen som ”representerar 
hans anspråk på vad verkligheten är” (Goffman 1959/2014, s. 80). Den definition av 
situationen som den agerande försöker presentera skapar olika möjliga 
handlingslinjer för såväl personen själv som för publiken. Beroende på hur vi 
framställer oss och vilken roll vi tagit i en specifik situation finns det olika uttryck 
som passar eller inte passar. Den tidigare citerade finska studien (Uski & Lampinen 
2016) där ungas jagframställningar i två sociala medier analyserades utifrån 
Goffmans begreppsapparat visade exempelvis hur de olika medierna innebar olika 
förväntningar på jagframställningar. Normerna i Facebook och Last.fm uppfattades 
av studiens deltagare handla om att framstå (eller framställa) sig som autentisk eller 
”äkta”. Det innebar att de unga för att lyckas med sina jagframställningar och försök 
att definiera situationen där de ville framstå som äkta, antingen behövde anpassa sitt 
beteende efter normerna eller att de behövde låtsas, det vill säga anpassa 
jagframställningen, vara äkta genom vilken information de delade. Avvägandena 
handlade om att dela ”the right amount of right information with the right people” 
(Uski & Lampinen 2016, s. 460).  
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Ambitionen att definiera situationen handlar alltså om att försöka påverka och 
kontrollera bilden av sig själv såväl som kontakten som skapas med den/de som är 
publiken. Genom att presentera en definition av situationen utövar personen:  

[…] en moralisk press på de andra, tvingar dem att värdera och behandla honom på 
det sätt som individer av hans sort har rätt att vänta sig […]. De andra finner alltså 
att individen har informerat dem om vad som är och om vad de borde uppfatta som 
det som ’är’ (Goffman 1959/2014, s.21; kursiv i original) 
 

Genom att definiera situationen och ägna sig åt intrycksstyrning signalerar den 
agerande vad hen förväntar sig av publiken. Definitionen av situationen bär därför 
med sig såväl krav på hur andra ska agera och behandla den agerande som löften om 
vad publiken kan förvänta sig om de accepterar intrycken och definitionen av 
situationen. Intrycksstyrning och försöken att definiera situationen görs inför och 
riktat till en publik utifrån den roll den agerande tagit. Hur situationen initialt har 
definierats påverkar även vilka möjligheter personen har att göra tillägg, ändringar 
eller justeringar för att inte såväl intryck som definition ska riskera att ifrågasättas 
av publiken.  

Publiken som tar del av ett framträdande försöker tolka situationen genom olika 
uttryck. Här går det därför att skilja på vad en person medvetet sänder ut (give 
expression) genom ”verbala symboler eller deras ersättningsmedel” och vad en 
person överför (give off expression) genom exempelvis kroppsspråk, röstläge, 
kläder (Goffman 1959/2014, s. 12). Det är både de utsända och de överförda 
signalerna som ger publiken kunskap om personen framför dem samt hur de själva 
förväntas agera i situationen. Att göra skillnad mellan vad som sänds ut och vad som 
överförs synliggör också att den agerande trots noggrant förberedda framträdanden 
sällan kontrollerar alla aspekter av vad hen förmedlar i form av intryck. Persson 
(2012) beskriver skillnaden som att utsända uttryck är något som personen själv har 
kontroll över medan överförda uttryck ”mer kontrolleras av omgivningen genom 
definitioner av vad individens utsända uttryck betyder” (s. 104).  

I sociala medier har publiken enligt Persson ett mindre underlag av överförda uttryck 
att grunda sina tolkningar av en person på. I kommunikation ansikte mot ansikte har 
aktören inte alltid kontroll över känslor och ansiktsuttryck vilka då överför signaler 
till publiken. I sociala medier kan dessa uttryck ta form av emoticons – det vill säga 
textuella ikoner som ska signalera känslor eller ansiktsuttryck – uttrycken blir då 
”utsända eftersom avsändaren helt kontrollerar dem” (Persson 2012, s. 268). 
Däremot kan överförda intryck framstå genom exempelvis stavfel eller specifika sätt 
att uttrycka sig på som personer har. Bullingham och Vasconcelos (2013) fallstudie 
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med tio bloggare och användare av Second Life (virtuell social värld) använde 
Goffmans ramverk för att analysera hur dessa personer framställde sig själva i dessa 
sammanhang. Resultaten visade bland annat hur deltagarna i studien medvetet och 
strategiskt sände ut signaler för att signalera exempelvis kön eller professionalitet i 
forum där deras identitet i övrigt anonymiserats. Det kunde göras genom att välja 
rosa färger som bakgrund på en blogg eller låta ens ”resident” i Second Life bära 
kostym.  

Många av de signaler som publiken använder sig av för att göra sig en bild av den 
agerande finns i den platsbundna inramningen och i den personliga och sociala 
fasaden. Med platsbunden inramning (setting) avses bakgrundsinslag som finns på 
platsen för ett framträdande, det vill säga sceneri och rekvisita i form av möbler, 
dekor osv. Personlig fasad är knuten till individen och handlar om ”detaljerna i den 
expressiva utrustningen, de detaljer som vi mest intimt identifierar med aktören själv 
och som vi naturligtvis väntar oss ska höra samman med den agerande var han än 
befinner sig” (Goffman 1959/2014, s. 30). Den personliga fasaden som vi kopplar 
till individen kan handla om aspekter som kön, ålder, hudfärg, utseende eller sätt att 
prata och uttrycka sig. En social fasad kopplar i sin tur individen till en grupp där 
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genom definition av situationen och jagframställningar, behöver hen förhålla sig till 
de förväntningar som följer med rollen. Detta återkopplar till tidigare resonemangen 
om kulturella identiteter (se Hall 1996a; 1996b), statuspositioner (Hylland Eriksen 
2010) och behovet för individen att förhålla sig reflexivt till dessa och den 
sociokulturella kontext i vilken hen uttrycker sin egen identitet. Den agerande tar 
utöver förväntningar som kommer med vissa roller (kulturella identiteter) och 
sociala fasader även hänsyn till och anpassar sig till ”samhällets moraliska värden” 
vid planering och utförande av framträdanden (Goffman 1959/2014, s. 39). 
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Sanktionerade värden och normer visar vilka handlingar och uppträdanden som är 
förväntade och accepterade, och vilka som inte är det och tvärtom kan innebära 
negativa konsekvenser om de utförs:  

A social norm is that kind of guide for action which is supported by social sanctions, 
negative ones providing penalties for infraction, positive ones providing rewards for 
exemplary compliance (Goffman 1971/2010, s. 95). 
 

Goffman beskriver det som att framträdanden socialiseras när den agerande väljer 
att införliva och uttrycka värden och normer som finns i det omgivande samhället 
(Goffman 1959/2014). Detta handlar om att försöka skapa de bästa förutsättningarna 
för att den egna definitionen av situationen ska accepteras genom att visa att en 
förhåller sig till och underkastar sig ”samhällets officiellt sanktionerade värden” och 
normer (Goffman 1959/2014, s. 39). En sådan socialisering och anpassning till 
värden i omgivningen kan göra att det blir viktigare för den agerande att i en situation 
och inför publik uttrycka det som är karakteristiskt för rollen och uppgiften än vad 
som är karakteristiskt för personen själv. Det är till exempel det som kom till uttryck 
i den tidigare diskuterade studien av Uski och Lampinen (2016) där unga dolde eller 
framhävde olika aspekter av exempelvis sitt musiklyssnande för att det skulle passa 
den bild av sig själva de ville förmedla. Ett annat exempel på att visa upp det som är 
karakteristiskt för en roll är när en konsertbesökare klär sig i skinnjacka och nitbälte 
för att passa in med de andra konsertbesökarna trots att hen inte gärna klär sig på det 
sättet vid andra tillfällen.  

Att förmedla jagintryck handlar dock inte enbart om att övertyga andra utan den 
agerande måste även själv förhålla sig till autenciteten i sitt framträdande. Om en 
person iklär sig en roll eller genomför ett framträdande som hen egentligen inte tror 
på för att uppnå ett mål benämner Goffman (1959/2014) det som ett cyniskt 
framträdande. Uppriktiga framträdanden är de som personen själv tror på (eller själv 
blir lurad av). Skillnaden är om personen själv upplever sitt framträdande som 
trovärdigt och sant gentemot vem personen uppfattar sig vara. Om en person inför 
publiken antyder eller agerar på ett sätt som visar att den inte helt ”är sådan som 
rollen antyder” (Persson 2012, s. 92) kan det diskuteras i termer av rolldistans 
(Goffman 1961/2011). Begreppet rolldistans rymmer även det agerande där 
människor framstår som att de omfamnar en roll ”in order to conceal a lack of 
attachment to it” (Goffman 1961/2011, s. 107). De roller människor tar på sig ger 
som diskuterats tidigare olika handlingsutrymme och kommer med olika 
förväntningar. Valet den agerande har om hen inte vill omfamna rollen eller utföra 
den med distans är att förkasta rollen – Persson (2012, s. 93) förtydligar att den 
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agerande då i ”analytisk mening” inte längre är kvar i rollen. En viktig poäng med 
rolldistans är att den görs i relation till – eller som motaktivitet mot – en dominerande 
definition av situationen som dock inte i grunden utmanas. Däremot kan rolldistans 
ge den agerande distans och nya perspektiv på den dominerande definitionen av 
situationen.  

Den agerande behöver förhålla sig till normer, förväntningar och värderingar 
samtidigt som hen själv kan ha olika mål för sin intrycksstyrning i olika situationer 
och inför olika publiker. För att lyckas med intrycksstyrning och definitioner av 
situationen behöver den agerande därför kontinuerligt och medvetet se över och 
anpassa hur den framställer sig och för detta behövs en plats för förberedelser. Med 
teatern som analogi beskrivs arbetet som utförs för att bestämma vad en vill dela 
med sig av och vad som ska döljas vid ett framträdande bakom den scen på vilken 
framträdandet i form av interaktion med någon annan utspelas. Bakom scenen eller 
i kulisserna är utrymmen som definieras utifrån specifika framträdanden och 
behöver därför inte alltid fylla samma funktion. Detta samtidigt som ”vissa platsers 
karaktär av bakre region på ett materiellt sätt är inbyggd i dem” (Goffman 
1959/2014, s. 111). Goffman ger ett hems sovrum, en butiks lager eller en chefs 
kontor som exempel på det senare. Chefens kontor kan dock också fungera som en 
scen vid ett medarbetarsamtal eller möte och tydliggör just hur bakom scenen är 
kontextberoende. Kännetecknade för utrymmet bakom scenen är att det är 
kontrollerat, begränsat och skyddat från publikens blickar och därför möjliggör att 
personen i lugn och ro kan se över och förbereda sitt framträdande. 

På scenen utspelas framträdandena med syfte att utöva intrycksstyrning och tonen 
är mer formell än bakom scenen där tonen snarare är ömsesidigt förtrolig mellan 
dem som har tillträde dit (Goffman 1959/2014). Såväl på scen som i kulisserna kan 
det finnas personer som bevittnar det en person tar sig för. Persson poängterar att 
skillnaden mellan på scenen och i kulisserna handlar om ”den handlande individens 
kontroll av vad publiken ser och vilken publik som ser vad” (2012, s. 116) snarare 
än om vad människor gör på eller bakom scenen. Hur gränser dras mellan de bägge 
regionerna beskriver han handlar om respekt respektive skam inför andra – med 
vissa personer och i vissa situationer kan vi känna oss bekväma med att visa oss i 
pyjamas medan det skulle kännas respektlöst och skamfullt i andra situationer och 
interaktioner.  

Gränsdragningen mellan på scenen och i kulisserna tydliggörs i sociala medier också 
av möjligheterna att sända ut och överföra intryck. Persson (2012) beskriver hur det 
i interaktion i sociala medier finns en fördröjning i respons och en avsaknad av 
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”återkopplande vinkar”, möjlighet att läsa av kroppsspråk, ansiktsuttryck och andra 
överförda signaler som människor vid kommunikation ansikte till ansikte använder 
för att justera och anpassa sina framträdanden. Detta skriver Persson kan vara 
anledningen till att människor delar med sig av för mycket eller för privat innehåll i 
sociala medier, att sociala medier alltså kan få karaktären av att vara bakom scenen 
på grund av fördröjd respons såväl som att den agerande i fråga rent fysiskt kan 
befinna sig i miljöer som kan betraktas som bakom scenen. Å ena sidan, 
argumenterar Persson, kan jagframställningar upplevas som mindre sårbara när de 
som interagerar inte ser varandra. Å andra sidan finns risken att människor delar för 
mycket på grund av en minskad social feedback som annars hjälper människor att 
agera utifrån vad som anses vara lämpligt.  

I en tidigare studie (Davies 2012) om brittiska ungdomars literacitetspraktiker på 
Facebook intervjuades 25 brittiska tonåringar och resultatet analyserades utifrån 
Goffmans analytiska ramverk, bland annat med fokus på hur ungdomarna separerade 
bakre och främre regioner. Resultaten visade hur ungdomarna ”gjorde” vänskap 
genom just uppvisandet av vänskapen, exempelvis att ha till synes privata 
diskussioner publikt i sociala medier. För de intervjuade ungdomarna som också 
visade forskaren sina Facebook-väggar var dock gränserna för vad som faktiskt var 
privat och vad som var ett uppvisande av intimitet tydligt. Det innebar bland annat 
att när publika interaktioner blev privata enligt ungdomarna flyttades dessa från 
Facebooks vägg till meddelandetjänsten Messenger. Den senare kom då att fungera 
som en plats för diskussioner i kulisserna medan Facebookväggen fungerade som en 
scen där vänskap visades genom ett teamarbete. Ditchfield (2020) argumenterar å 
andra sidan för att på scenen och i kulisserna inte fångar in de olika utrymmen för 
att förbereda jagframställningar som sociala medier erbjuder. I en mindre studie där 
fyra vuxna personers skärmar spelades in när de skrev privata meddelanden i 
Messenger visades hur dessa meddelanden redigerades för att passa de intryck 
personerna ville göra. Skärminspelningarna innebar att forskaren kunde se hur 
pekaren flyttades, meningar som togs bort och ord som lades till. Utifrån detta 
introducerar Ditchfield begreppet ”rehearsal stage” som varken är på eller bakom 
scenen. Då övningsscenen bara är tillgänglig för den agerande för att träna och 
förbereda argumenterar Ditchfield för att det inte är ett utrymme för framträdanden 
över huvud taget. Att det finns en övningsscen där det går att redigera och ändra 
framträdanden får enligt Dicthfield som konsekvens att ”the inconsistencies and 
messiness of offline face to face communication and identity are lost in the attempt 
to perfectly construct self and protect the face of others” (2020, s. 941). 
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Skillnaden mellan personer som bevittnar ett framträdande på scen och de som har 
tillträde till området bakom scenen är att de förra betraktas som publik medan de 
senare betraktas en del av individens team. När flera människor arbetar tillsammans 
för att genomföra ett framträdande benämner Goffman (1959/2014) detta som 
teamarbete. Team kan genom att de samarbetar för att nå gemensamma mål bestå av 
medlemmar med olika bakgrunder och olika (sociala) roller. Det som binder dem 
samman är istället ”moraliska förpliktelser” i något som Goffman benämner som 
dramaturgisk lojalitet (1959/2014, s. 186). De moraliska förpliktelserna innebär 
förväntningar som att teammedlemmarna inte ska använda scenen för att nå egna 
individuella mål, att de inte går till angrepp mot teamets andra medlemmar och att 
de inte själva behöver stå i centrum utan kan ta på sig biroller för teamets bästa. Det 
kan i sociala medier handla om att inte dela innehåll på någon annans profil som går 
emot de intryck personen försöker förmedla. En person vars vänner på Facebook 
exempelvis består av såväl vänner som släkt och lärare vill kanske inte att 
klasskamrater delar bilder från en klassfest på just den plattformen – något 
klasskamrater som teammedlemmar då inte gör eftersom det kan störa ett 
gemensamt framträdande som ansvarstagande elever. I framträdandena behöver 
teamet balansera intellektuellt och känslomässigt engagemang genom att visa 
dramaturgisk disciplin. En sådan disciplin innebär att medlemmarna måste visa såväl 
känslomässig distans för att inte ryckas med i framträdandet och samtidigt visa 
tillräckligt med engagemang för att framträdandet ska bli trovärdigt.  

Som teammedlemmar är individerna ömsesidigt beroende av varandra och behöver 
kunna lita på varandra. Bakom scenen präglas team ofta av solidaritet och en familjär 
stämning och de använder platsen bakom scen för att prata om sina framträdanden 
och för att diskutera styrkor, svagheter, störningar och mottagande av 
framträdanden. Den inre sammanhållningen kan stärkas på samma sätt som 
diskuterats i tidigare kapitel – genom att kontrastera sig mot andra. Det kan 
exempelvis göras genom användning av slutna grupper i sociala medier som 
Facebook. Dessa slutna grupper kan då fungera som ett utrymme bakom scenen där 
teamet kan prata relativt oredigerat. Ett sätt att distansera sig från publiken och stärka 
det egna teamet är att förringa andra genom osmickrande benämningar, cyniskt 
förhållningssätt eller parodiskt rollspel då detta kan ge ”uttryck för ömsesidig 
aktning på de frånvarandes bekostnad” (Goffman 1959/2014, s. 153).  

När flera team interagerar växlar de mellan att vara agerande och publik. Ofta är det 
dock ett av teamen som kontrollerar den sociala inramningen och Goffman 
(1959/2014) uttrycker att det då är lämpligt att betrakta det teamet som det agerande 
och det andra som publik. Att vara det team som har kontroll över inramningen 
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genom att ha framträdanden på hemmaplan upplevs vara en fördel eftersom det ger 
möjlighet att ”reglera den information som publiken har tillfälle att skaffa sig” 
(Goffman 1959/2014, s. 86). Framträdanden på hemmaplan riskerar å andra sidan 
också att ge publiken tillgång till information som inte går att dölja i inramningen. 
Team försöker i kommunikation med varandra hålla sig inom de gränser som sätts 
av kontexten och hjälpa varandra att upprätthålla den definition av situationen som 
det agerande teamet försöker hävda. Exempelvis kan ett språkbruk vara accepterat 
bland vänner men skulle inte vara accepterat i den kontext som skolan utgör. För att 
frigöra sig från krav som kontext eller ett annat team medför kan medlemmarna i 
teamet använda sig av hemligheter, hemlig kommunikation eller av förtäckt 
kommunikation. Menande pauser, insinuationer, antydningar och referenser som 
inte alla förstår är exempel på sådan förtäckt kommunikation. Om publiken 
upptäcker eller genomskådar den förtäckta kommunikationen äventyras de intryck 
och den definition av situationen som teamet försöker åstadkomma. Avslöjad 
förtäckt kommunikation kan få som konsekvens att teamets medlemmar förlorar 
ansiktet genom att deras uppförande anses som opassande och att definitionen av 
situationen inte upplevs som genuin och trovärdig. 

3.3 Samspel mellan publik och agerande 

Ansiktsbevarande arbete (facework), att förlora ansiktet (wrong face eller out of 
face) och att rädda ansiktet (save face) är ytterligare begrepp Goffman (1967/1982) 
använde för att förklara mänsklig interaktion. ”Ansikte” ska förstås som den positivt 
värderade bild en människa presenterar av sig själv inför andra. När en person 
presenterar en bild av sig själv som är ”internally consistent, that is supported by 
judgements and evidence conveyed by other participants” (Goffman 1967/1982, s. 
6) genom intrycksstyrning har eller upprätthåller hen sitt ansikte. En viktig del i
ansiktsbevarande arbete är inte bara att värna om det egna ansiktet utan även om
andras. Davies studie (2012) ger exempel på detta genom hur ungdomarna i den var
noga med att gilla alla gratulationer de fick på födelsedagen via sin vägg på
Facebook. Där kunde de bli gratulerade av personer de inte kände särskilt väl, som
inte var inbjudna till födelsedagsfirande men vars ansikte de hjälpte till att
upprätthålla genom att visa att de sett och uppskattat gratulationen. Även Ditchfields
studie (2020) där människors förarbete innan de skickade privata meddelanden
analyserades visade hur de ansträngde sig för att skydda sin interaktionspartners
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analyserades visade hur de ansträngde sig för att skydda sin interaktionspartners
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ansikte. Det skedde exempelvis genom att formulera sig på ett sätt som gjorde att 
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person skyddar och investerar känslor i genom ansiktsbevarande arbete ”is an idea 
about himself, and ideas are valuable not to facts and things but to communications” 
(Goffman 1967/1982, s. 43). Att uttrycka ”jag” är en viktig komponent i interaktion 
med andra, detta samtidigt som hur jaget uttrycks är påverkat och skapat just genom 
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universitetsstuderande på en enkät om ”gillaknappens” funktion i Facebook för att 
forskarna skulle kunna studera just ansiktsbevarande arbete, intrycksstyrning och 
uttryck av identitet. Studien visade hur studenterna anpassade sitt beteende i 
Facebook – det vill säga hur de framställde sig och presenterade sitt ”ansikte” – 
utifrån de gillamarkeringar de fick. Gillamarkeringarna betraktades av studenterna 
som ett sätt att kunna utvärdera vad andra tänkte om dem. En annan studie (Chen 
2015) där deltagarna fick gå med i ett falskt socialt nätverk visade hur avvisande och 
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kritiska kommentarer ledde till negativa känslor då de kunde betraktas som hot mot 
ansiktet.   

I interaktioner människor emellan växlar personerna mellan att vara agerande och 
publik beroende på vem som har tal- och handlingsutrymmet. För att en agerandes 
framträdande ska anses lyckat krävs att publiken accepterar och agerar utifrån de 
intryck och den definition av situationen som den agerande försöker ge. Publiken 
spelar en avgörande roll för hur en persons framträdande tas emot eftersom det är 
publiken som accepterar eller förkastar framträdandena (Scott 2015). För att bedöma 
trovärdigheten i ett framträdande ägnar publiken extra ”uppmärksamhet åt sådana 
inslag i framträdandet som inte så lätt kan manipuleras” (Goffman 1959/2014, s. 57). 
Publiken skapar sig en uppfattning såväl utifrån de uttryck som en agerande 
medvetet sänder ut med hjälp av exempelvis tal, uppförande och rekvisita som de 
uttryck som överförs i form av exempelvis oplanerade och omedvetna gester, ordval 
eller genom information som andra bidrar med under ett framträdande. Publiken kan 
antingen acceptera den definition av situationen som den agerande gör, alternativt 
uppfattar publiken information som gör att framträdandet inte upplevs som 
trovärdigt. Huruvida ett framträdande lyckas beror därför på hur det uppfattas 
snarare än på avsikterna bakom det: ”A role performance is defined by its perception 
rather than its inception” (Scott 2015, s. 83). Dock, poängterar Goffman 
(1959/2014), är ett framträdande lyckat om publiken handlar som om den agerande 
överfört ett visst intryck, detta även om publiken egentligen inte bedömer det som 
trovärdigt. Detta resonemang medför att intrycksstyrning handlar mer om att få 
publiken att handla på ett visst sätt än om de uppfattningar publiken får av en 
agerande eller ett framträdande. 

Att publiken inte öppet ifrågasätter ett framträdande som den tvivlar på utan 
fortsätter att agera som om de accepterar definitionen av situationen beror på det 
som Goffman benämner preliminärt fungerande enighet eller tillfällig konsensus 
(2014). I interaktion mellan publik och agerande råder ofta mer eller mindre 
samstämmighet där öppen konflikt undviks. Publik och agerande arbetar ofta 
tillsammans för att undvika att den agerande förlorar ansiktet eller att det uppstår 
obehag i situationen. Detta görs bland annat genom att släta över motsättningar, 
poängtera överrensstämmelser, genom att publiken blundar för diskrepanser i 
framträdanden, och genom att publiken ger ledtrådar som hjälper eller varnar den 
agerande i henoms framträdande. Dessa ”vinkningar och antydningar” (Goffman 
1959/2014, s. 204) som publiken ger kan ske i form av gester, kommentarer eller 
ansiktsuttryck och om den agerande rättar sig efter dem kan hen anpassa sitt 
framträdande på ett sätt som är passande i situationen. Ytterligare en förklaring till 
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hur en preliminärt fungerande enhet skapas är de samspelande mekanismerna att 
publiken å sin sida har ett ”behov av att lita på en framställnings riktighet” (Goffman 
1959/2014, s. 217) och att den agerande å sin sida ger intryck av att följa och 
upprätthålla de normer som finns och utifrån vilka den agerande bedöms. Goffman 
beskrev hur normer innebär skyldigheter för en individ för hur hen själv ska uppträda 
såväl som förväntningar personen kan ha på andra: 

It can be argued that norms or rules impinge on the individual in two different ways: 
as an obligation that requires him to do (or refrain from doing) something in regard 
to others, and as an expectation that leads him to anticipate righteously that 
something will be done (or specifically not done) by them in regard to him 
(Goffman 1971/2010, s. 96-97). 
 

Dessa normer kan handla om vad som är förväntat av en viss social roll, i en viss 
kontext eller för hur interaktion mellan agerande och publik ska gå till. Utifrån dessa 
resonemang ligger betoningen här på att den agerande ger intryck av att följa 
normerna, inte att hen faktiskt gör det. Det viktiga är att publiken får det intryck som 
den agerande vill förmedla och som hjälper hen att uppfylla sina mål. Den agerande 
använder i syfte att nå sina mål de verktyg som finns till hands där även normer ingår 
– oavsett om den agerande själv tillmäter dessa betydelse eller ej: 

[…] i egenskap av agerande personer är individerna inte intresserade av den 
moraliska frågan att förverkliga dessa normer utan av den amoraliska frågan att få 
till stånd ett övertygande intryck av att man förverkligar de normerna. Vår aktivitet 
är alltså i hög grad knuten till moraliska frågor, men som agerande har vi inte något 
moraliskt intresse för dem (Goffman 1959/2014, s. 217). 
 

Den agerande vill alltså ge ett visst intryck, oavsett om det är sant eller ej, för att 
påverka publiken. Publiken i sin tur vill ”kunna lita på att den som agerar är 
uppriktig” och utgår ofta från att det som visas för dem ”är allt vad den individ är 
som överför projektionen på dem” (Goffman 1959/2014, s. 67). Sammantaget 
underlättar detta samspel mellan publik och agerande att definitionen av situationen 
lyckas. 

Störningar som orsakar att definitionen av situationen misslyckas eller att ansiktet 
hotas kan bestå av oavsiktliga gester som överför oavsiktliga intryck, olägliga 
intrång om publiken kommer bakom kulisserna, om det inte går att separera 
publikerna, eller felsteg som ”avsiktliga verbala uttalanden eller icke-verbala 
uttryck, som den individ vilken bidrar med dem till interaktionen inte inser den fulla 
betydelsen av” (Goffman 1959/2014, s. 183). När störningar inträffar ”utsätts den 
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verklighetsbild som de agerande ansluter sig till för ett hot” (s. 185) och orsakar 
förvirring och förlägenhet – det vill säga ett hot mot det ansikte som den agerande 
visar upp. Dissonans mellan publik och agerande kan också ske om publiken 
bestämmer sig för att inte längre spela med och acceptera oacceptabla handlingar 
eller uttryck som de inte tror på.  

Intryck och definitionen av situationen kan också förstöras medvetet av personer 
som intar diskrepanta roller som angivare eller publikens ombud. Diskrepanta roller 
beskrev Goffman som personer ”som framställer en individ i en social inrättning i 
ett falskt sken” (Goffman 1959/2014, s. 130) och därmed hotar ansikte och 
intrycksstyrning. Angivare är en roll där en person tillåtits in bakom kulisserna, som 
skaffat information som den kan avslöja inför publiken och på det sättet förstöra för 
den agerande. Ombudet engagerar sig för publikens räkning för att säkerställa att 
den agerande upprätthåller de normer som anses viktiga i situationen. En roll som 
tvärt emot ovanstående står på den agerandes sida är lockfågeln. En lockfågel är 
någon som agerar som en vanlig medlem av publiken men som i hemlighet stöttar 
den agerandes/teamets framträdande och agerar för att det ska gå enligt plan.  

Störningar som olägliga intrång kan ske när någon tar del av ett framträdande som 
inte var avsett för dem. När agerande framträder inför publik försöker de ge sken av 
att den roll de då spelar är deras viktigaste. En utmaning blir att planera sitt 
framträdande på ett sådant sätt att rätt publik ser det. På det viset går det att undvika 
att publiken blir misstänksam eller besviken över att exempelvis bevittna en roll som 
är oförenlig med roller de tidigare sett. Goffman (1959/2014) förklarade att det är 
viktigt att separera publiker för att den publik som bevittnar ett framträdande ska 
uppleva att den får en speciell behandling. Bland annat boyd (2014) har 
uppmärksammat den problematik som kan uppstå i sociala medier när unga personer 
har en jargong som passar i vänskapskretsen men som gör föräldrar eller skolor 
oroliga när de besöker personens profilsida. Lösningen som Goffman pekar på för 
att undvika olägliga intrång är att dela upp publiken genom kontroll av 
scenutrymmet  och därmed försäkra att inte fel publik ser det framträdande den 
agerande gör: 

Genom publikåtskillnaden försäkrar sig individen om att de som han spelar en av 
sina roller för inte är samma individer inför vilka han spelar en annan roll i en annan 
inramning (Goffman 1959/2014, s. 50). 
 

Om den agerande misslyckas med att ”bevara den kontrollen hamnar han lätt i en 
situation där han från det ena ögonblicket till det andra inte vet vilken roll han ska 
projicera, vilket gör det svårt för honom att göra en lyckad dramaturgisk 



63

  

62 

 

verklighetsbild som de agerande ansluter sig till för ett hot” (s. 185) och orsakar 
förvirring och förlägenhet – det vill säga ett hot mot det ansikte som den agerande 
visar upp. Dissonans mellan publik och agerande kan också ske om publiken 
bestämmer sig för att inte längre spela med och acceptera oacceptabla handlingar 
eller uttryck som de inte tror på.  

Intryck och definitionen av situationen kan också förstöras medvetet av personer 
som intar diskrepanta roller som angivare eller publikens ombud. Diskrepanta roller 
beskrev Goffman som personer ”som framställer en individ i en social inrättning i 
ett falskt sken” (Goffman 1959/2014, s. 130) och därmed hotar ansikte och 
intrycksstyrning. Angivare är en roll där en person tillåtits in bakom kulisserna, som 
skaffat information som den kan avslöja inför publiken och på det sättet förstöra för 
den agerande. Ombudet engagerar sig för publikens räkning för att säkerställa att 
den agerande upprätthåller de normer som anses viktiga i situationen. En roll som 
tvärt emot ovanstående står på den agerandes sida är lockfågeln. En lockfågel är 
någon som agerar som en vanlig medlem av publiken men som i hemlighet stöttar 
den agerandes/teamets framträdande och agerar för att det ska gå enligt plan.  

Störningar som olägliga intrång kan ske när någon tar del av ett framträdande som 
inte var avsett för dem. När agerande framträder inför publik försöker de ge sken av 
att den roll de då spelar är deras viktigaste. En utmaning blir att planera sitt 
framträdande på ett sådant sätt att rätt publik ser det. På det viset går det att undvika 
att publiken blir misstänksam eller besviken över att exempelvis bevittna en roll som 
är oförenlig med roller de tidigare sett. Goffman (1959/2014) förklarade att det är 
viktigt att separera publiker för att den publik som bevittnar ett framträdande ska 
uppleva att den får en speciell behandling. Bland annat boyd (2014) har 
uppmärksammat den problematik som kan uppstå i sociala medier när unga personer 
har en jargong som passar i vänskapskretsen men som gör föräldrar eller skolor 
oroliga när de besöker personens profilsida. Lösningen som Goffman pekar på för 
att undvika olägliga intrång är att dela upp publiken genom kontroll av 
scenutrymmet  och därmed försäkra att inte fel publik ser det framträdande den 
agerande gör: 

Genom publikåtskillnaden försäkrar sig individen om att de som han spelar en av 
sina roller för inte är samma individer inför vilka han spelar en annan roll i en annan 
inramning (Goffman 1959/2014, s. 50). 
 

Om den agerande misslyckas med att ”bevara den kontrollen hamnar han lätt i en 
situation där han från det ena ögonblicket till det andra inte vet vilken roll han ska 
projicera, vilket gör det svårt för honom att göra en lyckad dramaturgisk 

  

63 

 

framställning av någon av dem” (Goffman 1959/2014, s. 122). Just detta försvåras i 
sociala medier där publiker som lärare, föräldrar, vänner, och släktingar inte är 
åtskilda på det sätt de är i en fysisk kontext där umgänget med vänner kan ske bakom 
stängda dörrar till sovrummet, bortanför föräldrars blickar. boyd (2014) benämner 
detta som att kontexterna är upplösta eller kollapsade (context collapse). De olika 
publikerna hålls inte längre (med lätthet) åtskilda. Konsekvensen av att misslyckas 
med publikåtskillnad är att den agerande riskerar att misslyckas med sin 
intrycksstyrning. 

3.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har bärande begrepp utifrån Goffmans dramaturgiska analogi 
presenterats, dessa används i kapitel 7 för att analysera identitet och sociala medier. 
Med teatern som metafor innebär varje specifikt möte att en person gör ett 
framträdande där personen som aktör/agerande avser utöva intrycksstyrning där hen 
försöker styra hur andra personer ska uppfatta henom utifrån de mål den agerande 
har. Mål och jagintryck är olika beroende på situation, kontext och publik. Publiken 
tar vanligtvis del av framträdanden som görs inför öppen ridå, eller på scenen, medan 
den endast som en del av ett team bjuds in bakom scenen. Genom de jagintryck den 
agerande medvetet försöker överföra vill hen ge en definition av situationen vilken 
– om den accepteras av publiken – ger kontroll över interaktionen. Definitionen av 
situationen kan dock förkastas av publiken om den agerande omedvetet sänder ut 
intryck som inte ligger i linje med det övriga framträdandet. Andra störningar kan 
inkludera omedvetna felsteg eller om någon i ens team eller i publiken agerar på ett 
sätt som gör att personen förlorar ansiktet genom att ifrågasätta eller ge information 
som strider mot den linje aktören driver. Ansikte är den uttryckta självbild med 
tillhörande sociala värde som en person tillskriver sig själv och tillskrivs personen 
av andra. För att det ansikte som presenteras ska ses som lyckat behöver det finnas 
en överensstämmelse mellan utsagor och handlingar, en linje som personen 
upprätthåller.  
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4 Medforskning som 
forskningsansats 

Medforskning som forskningsansats bygger på att involvera de människor en studie 
handlar om i studien som forskande subjekt, det vill säga som medforskare. Med i 
ordet medforskning är på så vis signifikant eftersom det signalerar att forskning inte 
(enbart) görs om människor utan dessa utövar delaktighet i olika delar av 
forskningsprocessen. I detta kapitel beskrivs medforskning som forskningsansats. 
Bärande idéer för medforskning diskuteras genom att referera till resonemang och 
diskussioner om forskningstraditionen samt till konkreta exempel från tidigare 
forskningsstudier. Den utgångspunkt som tas i medforskning och delaktighet i denna 
studie innebär att såväl medforskning som delaktighet ses som process-, relations- 
och kontextberoende. Att jag förhåller mig till delaktighet i forskning som något som 
är beroende av relationer och sammanhang möjliggör för mig att i studien identifiera 
och problematisera hur medforskning kan ta sig olika uttryck beroende på hur den 
förhandlas fram utifrån miljö och deltagare. Detta kapitel fokuserar därför på 
principerna som ligger till grund för medforskning snarare än att syfta till att 
presentera en checklista som projekt måste uppfylla för att kunna betraktas som 
medforskning.   

Den beskrivning av medforskning som görs i kapitlet ligger till grund för hur 
avhandlingens empiriska studie kom att utformas och genomföras. Medforskningens 
utformning i form av konkreta metoder och analysförfarande, de 13 unga personer 
som engagerade sig som medforskare samt forskningsetiska överväganden beskrivs 
och presenteras i nästa kapitel. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor 
analyseras i kapitel 6 aspekter av avhandlingens medforskningsprocess som 
framstod som särskilt utmanande och viktiga för att förstå och förklara hur ungas 
delaktighet i forskningsprocesser kan hindras och möjliggöras.  
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4.1 Idétraditioner och grundläggande principer 
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handlar om ”who has the right to speak, to analyze and to act” (Hall 1992, s. 22). 
Kunskap betraktas på så vis som socialt skapad genom dialog mellan människor 
(mellan deltagare i forskning och forskarna) (Freire 1970/2012; Hall 1992). Genom 
dialog blir flera perspektiv representerade och forskningen kan (och bör, enligt 
förespråkare för traditionen) bli användbar för dem som den handlar om. Här 
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tangeras ytterligare en grundläggande utgångspunkt för medforskning, nämligen att 
resultaten – inte enbart själva processen – ska ge något till deltagarna (Hall 1982). 

Den gemensamma kärnan i forskning med ansatsen att aktivt engagera människor i 
forskning kan spåras till bland andra den brasilianska pedagogen Paulo Freire (1921-
1997), den colombianska sociologen Orlando Fals Borda (1925-2008) och den tysk-
amerikanska socialpsykologen Kurt Lewin (1890-1947). Forskning som lutar sig 
mot de två sistnämnda betonar i högre grad handling som leder till konkreta 
förändringar i deltagarnas liv och/eller samhällen som en del i själva 
forskningsprocessen (aktionsforskning). Även Paulo Freire, vars resonemang om 
människors rätt till inflytande ligger till grund för min användning av medforskning, 
betonade vikten av handling som del av utbildnings- och/eller forskningsprocessen. 
En ambition att genom aktion förändra ett på förhand uppfattat eller identifierat 
problem i medforskarnas liv har dock inte rymts eller eftersträvats i detta 
avhandlingsprojekt. Valet av medforskning syftar istället till att möjliggöra 
handlingsutrymme för medforskarna inom forskningsprojektet. Handlingsutrymme 
handlar då om möjligheter att utöva inflytande på hur forskningsproblemet förstås, 
undersöks och förklaras.  

I Paulo Freires centrala verk Pedagogy of the oppressed (först publicerat på 
originalspråket portugisiska 1968 och därefter på engelska 1970) återfinns mycket 
av den kärna som används för att beskriva och motivera medforskning som ansats. 
Boken speglar sin tid och plats och är skriven i en politisk, poetisk och ibland 
idealistisk stil. Freire såg pedagogiken han utvecklade som ett humaniserande 
projekt som syftade till att motverka analfabetism och förtryck (Freire 1970/2012) 
där ”läsning, skrivande och politik [är] oupplösligt förenade” (Smit 2016). I boken 
la Freire grunden för det som kom att bli hans arv och livsgärning, nämligen att 
uppmärksamma och motverka sociala ojämlikheter, bryta kulturer av tystnad och 
verka för litteracitet genom en pedagogik som bygger på dialog, kritisk medvetenhet, 
delaktighet och studiecirklar med en utgångspunkt i människors egna ord och 
upplevelser (Freire 1970/2012; Schugurensky 2014). Pedagogik för förtryckta är 
inte en undervisningsmetod utan beskrivs som en social teori som ger verktyg och 
ett språk för att kunna reflektera över och förstå processer av förtryck, frigörelse och 
emancipation (se Macedo i Freire 1970/2012). Det är genom en sådan förståelse som 
pedagogiken kommit att användas som grund för medforskning.  

Det är främst två grundläggande idéer i Freires pedagogik som kommit att utmana 
traditionell forskning epistemologiskt och som har fått inflytande på utvecklingen 
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av medforskning som forskningsansats, nämligen: i) att alla människor har (och kan 
utveckla) kritiskt tänkande och på så vis – genom sina kunskaper, genom reflektion 
och genom handlingar – kan skapa och omforma världen genom att sätta ord på den, 
och ii) att forskning inte är neutral och objektiv eftersom kunskap och makt alltid är 
en del av den (Schugurensky 2014). Att makt är en del av såväl forskningsprocess 
som resultaten av forskning innebär att den kan användas antingen för att bevara 
eller förändra samhällsordningen.  

De grundläggande idéerna kan brytas ned och konkretiseras i antaganden om att 
medforskning (eller med Freires ord: dialog) görs med människor inte (enbart) om 
människor, att forskning ses som en medskapande process, att det finns ett 
ömsesidigt lärande där forskare och medforskare både förmedlar och tar del av 
kunskaper och erfarenheter (är kunniga och okunniga), och att det är en 
omvandlande (inte styrd eller styrande) process där deltagarna upptäcker sig själva 
utanför sig själva genom att inta positioner som både subjekt och (forsknings)objekt 
(Freire 1970/2012). Dessa grundidéer medför med nödvändighet reflektioner och 
ställningstaganden om syn på kunskap, på lärande, på relationen mellan forskare och 
forskningssubjekt/forskningsobjekt, på forskningsprocessen och på önskat eller 
förväntat utfall av forskningen. Dessa olika aspekter av medforskning, som 
diskuteras i kapitlet, genomsyras i sin tur av hur delaktighet och makt förstås och jag 
inleder därför med ett resonemang om dessa. 

4.1.1 Delaktighet 

I mitt val att översätta engelskans participatory research till medforskning försvinner 
ordet delaktighet trots att det ordet är avgörande för hur forskningsansatsen ska 
förstås. Just hur delaktighet tar sig uttryck, möjliggörs och utmanas är en av de mest 
centrala frågorna för att förstå medforskning. Delaktighet är i dagens samhälle ett 
positivt laddat begrepp med konnotationer till andra abstrakta begrepp med positiv 
klang som empowerment (egenmakt), demokrati och barn och ungas egna 
perspektiv. Rätten att delta är också något som understryks i konventionstexter om 
människors rättigheter23 – där FN:s konvention om barnets rättigheter specifikt berör 
                                                      
23 Exempelvis i konventioner som berör alla oavsett ålder, kön eller etnicitet som uttrycker att ”var och 

en genom utbildning skall kunna delta effektivt i ett fritt samhälle” i Konventionen om ekonomiska, 
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barns och ungas rätt att delta i samhälle och kulturliv och att uttrycka sina åsikter i 
alla frågor som berör dem. Delaktighet är också något som uppmuntras i mål- och 
styrdokument för exempelvis kulturella ungdomsverksamheter24 på bibliotek. 
Sammantaget gör detta delaktighet till ett tilltalande begrepp att använda i forskning 
(Gallacher & Gallagher 2008) såväl som i projekt och verksamheter riktade till barn 
och unga (se Nordenfors 2010; Sandin 2011).  

Den positiva klang delaktighet ger är något som används för att motivera valet av 
medforskning genom att visa att ansatsen har potential att ge de medverkande nya 
kunskaper, kan hjälpa till att utveckla kritiskt tänkande och kan leda till att 
förändringar i livssituationer och närsamhälle initieras (Foster-Fishman et al. 2010). 
Andra forskare beskriver att medforskning kan verka emancipatoriskt eftersom 
ungdomar genom att utöva delaktighet kan utveckla ny förståelse och medvetenhet 
(Denith et.al. 2012), och att den kan leda till ökat självförtroende och nya förmågor 
(Vaughan 2014), samt att kunskap om forskning, forskningsmetoder, och om 
ledarskap gör att medforskarna blir förtrogna med och känner äganderätt över 
forskningsprocessen och forskningsresultaten (Jardine & James 2012).  

Empowerment är, precis som delaktighet, ett något svårdefinierat men oftast positivt 
laddat begrepp. Att känna empowerment handlar om att ha kunskaper, känna 
självförtroende och att personen upplever sig ha makt att agera i och förändra sin 
livssituation (Askheim & Starrin 2009). För att möjliggöra människors 
empowerment behöver förtryckande maktstrukturer synliggöras och utmanas, och 
empowerment kan på så vis betraktas som en förändrande process som sker mellan 
människor (Schugurensky 2014). I en studie där fokusgruppintervjuer utgjorde 
grunden för att diskutera empowerment i relation till ungas möjligheter att utöva 
delaktighet lyfts det fram att empowerment kan uppstå endast när unga är aktiva 

sociala och kulturella rättigheter (se Regeringskansliet 2006, s. 35), att ”var och en har rätt att delta 
i sitt lands styre” och att ”fritt delta i samhällets kulturella liv” i Allmän förklaring om de mänskliga 
rättigheterna (ibid., s. 6), och att varje medborgare ska ha rätt att ”delta i skötseln av allmänna 
angelägenheter” i Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ibid., s. 
16). Andra konventioner berör specifika gruppers rätt att delta i samhället och att organisera sig 
som ett led i att avskaffa diskriminering, som i Konventionen om avskaffande av all slags 
diskriminering av kvinnor och Internationell konvention om avskaffande av alla former av 
rasdiskriminering. 

24 Exempelvis i bibliotekssammanhang nationellt i Sverige i På barn och ungas villkor som tolkar 
biblioteksverksamheter i ljuset av barnkonventionen, eller internationellt i International Federation 
of Library Associations and Institutions (1996) riktlinjer för biblioteksverksamheter för unga vuxna. 
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medskapare av innehåll i forskning och när deras åsikter kan omsättas till handling 
(Tsekoura 2016). Forskning kan då fungera som en arena för delaktighet men får 
inte vara isolerad från andra arenor i ungas liv om den ska ha emancipatorisk 
potential (ibid.). Såväl delaktighet som empowerment är något som kan kopplas till 
såväl process (görandet) som till utfall av exempelvis en forskningsprocess 
(resultatet).  

Som aktivitet och handling är delaktighet dock svårdefinierad och används för att 
beteckna en stor bredd av aktiviteter (Gallagher 2008a; se även Sandin 2011) och 
flera olika sätt att närma sig delaktighet som fenomen. Tabeller och modeller som 
indikerar olika nivåer, eller grader, av delaktighet är ett sätt att försöka visa hur 
delaktighet kan ta sig olika uttryck beroende på exempelvis möjligheter till 
inflytande (Cornwall & Jewkes 1995; Powers & Tiffany 2006; Hart 1997; Shier 
2001). Kanske mest känd av dessa är Roger A. Harts (1997) metaforiska 
”delaktighetsstege” (The ladder of children’s participation) där de åtta stegen 
innebär ökat inflytande för barn i (forsknings)projekt. Modeller som Harts har 
kritiserats dels för en stark betoning på beslutsfattande och dels för att de kopplar 
barns möjligheter att utöva delaktighet till ålder och mognad (se Johansson & 
Hultgren 2018). En sådan kritik har riktats även mot barnkonventionen där 
delaktighet och barns ”åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad” (FN:s konvention om barnets rättigheter 1989) och därmed villkoras 
(Johansson & Hultgren 2018).  

I kontrast till olika modeller för delaktighet har andra forskare pekat på 
grundläggande aspekter eller förutsättningar för forskning som syftar till delaktighet. 
En demokratisk kontext har pekats ut som förutsättning för forskningen där deltagare 
är involverade i beslutsprocesser (Bergold & Thomas 2012), dessutom har 
forskarens attityd och intentioner lyfts upp, att medforskarna har inflytande i 
projektets utformning (Gallacher & Gallagher 2008), medvetenhet om 
forskningsprojektets kontext (Tupuola 2006), samt medvetandegörande om 
handlingsutrymmet för deltagarna (se Cornwall & Jewkes 1995; Bergold & Thomas 
2012).  

Sammantaget målar dessa olika ingångar upp bilden av delaktighet som en kreativ 
social process (Davies 2015; Henriksson 1991) där olika kunskaper beaktas och 
värdesätts och maktrelationer kan utjämnas (Hart 1997; se även Nordenfors 2010). 
När människor är delaktiga antas det att de blir lyssnade på och att deras kunskap 
värdesätts (Davies 2015), att de har inflytande och kan påverka (Hart 1997; 
Henriksson 1991; Pramling & Sheridan 2003), att de kan få ökad självkänsla och 
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känna tillhörighet (Shier 2001; Hart 1997) och att de har ansvar såväl som 
skyldigheter. Detta innebär en syn på människor som utövar delaktighet som några 
som är aktiva, har kontroll, är handlande subjekt – inte objekt utsatta för andras 
handlingar (Pramling & Sheridan 2003; Hartman 2010).  

Mångfalden av beskrivningar och tolkningsmöjligheter av delaktighet kan innebära 
en risk för förvirring (Cornwall & Jewkes 1995) gällande vad delaktighet och 
medforskning är, vad de innebär, och hur de tar sig uttryck. Men mångfalden visar 
också på en viktig poäng i hur delaktighet operationaliseras, nämligen att 
kontextbundna tolkningar och metodval är nödvändiga för att utgångspunkten ska 
kunna tas i medforskarnas kunskaper, kulturer, önskemål och förutsättningar (Hart 
1997; Minkler 2016). Det finns därför inte endast en metod som fungerar i alla 
situationer och med alla deltagare utan medforskning kännetecknas av en stor bredd 
i användning av forskningsmetoder för att kunna ta hänsyn till medforskarna.  

På grund av bredden och flexibiliteten i forskningsansatsen är det viktigt att 
synliggöra och diskutera de problem och utmaningar som finns för att försöka 
undvika en oreflekterad användning av begreppen delaktighet och medforskning 
(Gallacher & Gallagher 2008). Då medforskning behöver vara kontextbunden och 
deltagarstyrd, går det inte att ha en på förhand bestämd uppfattning av vad 
delaktighet är eller inte är eftersom forskaren då riskerar att ignorera eller inte se 
uttryck för delaktighet som inte passar in i den förutbestämda ramen (Davies 2015; 
Gallacher & Gallagher 2008). Medforskning och delaktighet som process kräver 
därför kritisk (själv)reflexivitet av forskaren (Minkler 2016) för att inte delaktighet 
per automatik ska likställas med empowerment, aktörskap och frihet för deltagarna 
(Gallacher & Gallagher 2008). Forskaren förväntas därför visa vaksamhet för tankar 
om rätt och fel sätt att utöva delaktighet eftersom de annars riskerar att vidmakthålla 
ett system där unga socialiseras in i vuxnas (och/eller västorienterade) normer och 
idéer för delaktighet och demokrati (Gallacher & Gallagher 2008).  

Fördelning av makt i medforskning handlar bland annat om att handlingsutrymme 
och tolkningsföreträde i forskningsprojekt tillfaller både forskaren, som får en mer 
decentraliserad roll, och de som traditionellt varit forskningsobjekt men som nu blir 
forskande subjekt, det vill säga medforskarna. Det är denna inkludering av 
medforskarnas perspektiv och påverkansmöjligheter i forskningsprocessen som är 
kännetecknande för medforskning (Cornwall & Jewkes 1995). Delaktighet som 
process innebär att den utövas i ett samspel mellan människor och formas av deras 
relationer, deras kunskaper och av maktpositioner, skriver forskaren Michael 



71

70 

känna tillhörighet (Shier 2001; Hart 1997) och att de har ansvar såväl som 
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Gallagher25 som använt Foucaults resonemang om makt för att problematisera barns 
delaktighet (2008a). Makt kan då betraktas som något som utövas, handlar om 
relationer och innebär att alla människor har möjlighet att utöva makt men har olika 
förutsättningar för detta (Gallagher 2008a). Delaktighet som något som utövas och 
som relationell process innebär att den inte kan bli ”acquired, exchanged, shared and 
relinquished at will” (Gallacher & Gallagher 2008 s. 503; även Gallagher 2008b). 
Delaktighet som något som utövas handlar snarare om samspelet mellan människor 
och vad som blir resultat av det samspelet: 

Del-aktig-het handlar om just detta gemensamma: inte att någon bestämmer och 
någon annan står tillbaka, inte att man bestämmer var sin gång eller har omröstning, 
utan att man bidrar med sina olika resurser (grundade i ens bakgrund som t.ex. ålder, 
utbildning, kön eller socioekonomi) för att tillsammans göra något annat och mer än 
vad man kunde gjort var för sig (Johansson & Hultgren 2018, s. 91). 

När delaktighet betraktas som en relationell process hamnar just processen och 
utfallet av denna i förgrunden. Det innebär att med en sådan utgångspunkt blir 
intentionerna bakom medforskning mindre viktiga än hur den konkret tar sig uttryck. 
En syn på delaktighet och medforskning som en relationell process kräver 
medvetenhet och öppenhet för att synliggöra och problematisera hur aspekter som 
kunskaper, roller och relationer, och miljö hindrar eller stödjer handlingsutrymme 
och inflytande. Genom att försöka identifiera och sedan öppet redogöra för 
maktstrukturer är det möjligt att minska risken för ett naivt förhållningssätt till makt 
och maktlöshet där makten inte problematiseras, något som medforskning har 
kritiserats för att inte alltid göra (Miller & Brewer 2003).  

I forskning med unga är ålder något som bidrar till maktordning där vuxna har ett 
strukturellt överläge i förhållande till barn och unga. I kritiska åldersstudier betraktas 
ålder som en organiserande princip, som något som görs och som bidragande till 
maktordning eller maktrelationer (Krekula & Johansson 2017). Ålder som 
organiserande princip innebär att människor kategoriseras och att resurser fördelas 
utifrån ålder. Dessa kategoriseringar sker i en social, historisk och ekonomisk 
kontext vilket innebär att hur människor kategoriseras utifrån ålder – och vilka 
förväntningar och ansvar som förknippas med en kategori – ser olika ut beroende på 
dessa kontexter. Ålder görs genom människors relationer; i relationer ges ålder och 

25 Gallagher är verksam inom flertalet olika forskningsområden, bland annat geografi, utbildning och 
barndomsforskning. 
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ålderskategorier olika innebörder och tilldelas olika förväntningar. På så vis kan 
ålder göras som norm där det finns uppfattningar om vad som exempelvis är 
passande vid olika åldrar. Ålder kan också göras inkluderande eller exkluderande 
beroende på vem som anses tillhöra en viss gemenskap baserad på ålder. Ålder som 
maktordning innebär att människor på grund av ålder och ålderskategorier kan utöva 
makt eller utsättas för andras maktutövning. Utöver ålder är genus, utbildningsnivå, 
etnicitet, kunskaper, språk att uttrycka sig på, och klass aspekter som kan samspela 
och påverka möjligheter att utöva makt och delaktighet.  

4.1.2 Att ”ge någon röst” 

Medforskning har traditionellt riktat sig till specifika grupper, och då oftast de som 
betraktats som förtryckta, underrepresenterade, marginaliserade och tystade i 
samhället och i forskningen (se Freire 1970/2012; Tuhiwai Smith 2012; Powers & 
Tiffany 2006). Exempel inkluderar urbefolkningar (Tuhiwai Smith 2012; Kendall, 
Marshall & Barlow 2013; Singleton et al. 2009), missbrukande mödrar som tillhör 
en urbefolkning (Salmon 2007); barn och ungdomar (Hart 1997; Foster-Fishman, 
Law, Lichty & Aoun 2010), funktionshindrade barn (Wickenden & Kembhavi-Tam 
2014), och fattiga bykvinnor (Wang & Burris 1997). Syftet med att utgå från och 
involvera dessa grupper i forskning handlade om att utveckla kunskap och 
medvetenhet som kunde ge en mer förankrad analys av deltagarnas sociala 
verklighet, att använda forskningen för representation av underrepresenterade 
grupper, och för att kunna driva förändrings- och utvecklingsarbete.  

När participatory research myntades som begrepp under 70-talet utarbetades inom 
nätverket The international participatory research network (i vilket bland andra 
Freire var en av medlemmarna) ett antal principer för medforskning (se Hall 2014). 
Dessa principer poängterade bland annat just att medforskning ska ske tillsammans 
med marginaliserade och maktlösa grupper på ett sätt som gör att utgångspunkt för 
forskningsprocess och problemformulering kommer från dem. Ansatsen att de 
människor vars liv beforskas ska vara del av forskningsprocessen är dels en fråga 
som handlar hur kunskap skapas och dels en ideologisk fråga som handlar om syn 
på rättvisa, demokrati och makt. Det senare handlar om antagandet att människors 
”position in structures of subordination shapes the ability to see the world” (Hall 
1992, s. 23) och att människor/grupper vars röster inte getts utrymme i samhälle och 
forskning på grund av exempelvis ålder, genus eller etnicitet ska ha möjlighet att 
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uttrycka sig. Att ”ge någon röst” ska inom medforskning förstås som att deltagarna 
involveras i forskning, att deras perspektiv och egna tolkningar om ett studerat 
fenomen formar den gemensamma kunskapsprocessen och att det finns en kritisk 
vaksamhet hos alla deltagare för maktstrukturer som kan påverka 
forskningsprocessen.  

Att fokus i medforskning hamnat på underrepresenterade grupper kommer sig av ett 
kritiskt förhållningssätt till forskning och exempel på när forskning använts för att 
definiera och tysta grupper av människor. Om studier av urbefolkningar tas som 
exempel, visar forskaren i urfolksstudier Linda Tuhiwai Smith i Decolonizing 
methodologies (2012) hur urbefolkningars världar har diskuterats och tolkats genom 
västerländska idéer och förklaringsmodeller. Forskning blev ytterligare ett sätt som 
användes för att kolonialisera urbefolkningar genom att informanterna inte alltid 
förstod syftet med forskningen, hur forskning går till, hur den skulle användas, att 
de inte hade språket att göra sig hörda (skrivet språk eller ett akademiskt språk), att 
deras kunskaper inte räknades i den vetenskapliga kontexten eller att andra (som 
forskare, politiker, vuxna) genom positioner av makt tog sig rätten att definiera och 
förklara. Dessa idéer och förklaringsmodeller antogs då vara de enda möjliga, 
rationella, logiska och legitima för att förklara och förstå den värld och de människor 
som studeras (Tuhiwai Smith 2012). Sådana förhållnings- och tillvägagångssätt 
innebär en risk för att ojämlika strukturer reproduceras av både de med makt 
(exempelvis forskare, politiker, lärare) och av de som tillhör en tystad eller 
underrepresenterad grupp (Freire 1970/2012). Att internalisera en negativ bild av 
den egna gruppen – oavsett om det är som ungdom, kvinna eller del av en 
urbefolkning – kan leda till självförminskning och tron att en inte har relevant 
kunskap att bidra med (Freire 1970/2012). Det finns alltså flera komponenter som 
kan leda till att människor tystas och att deras röster därför saknas i forskning.  

Uttrycket ”att ge röst” antyder att någon är röstlös och att någon annan har resurser 
och utrymme att ge dem röst. En sådan tolkning kan det finnas viss grund för i 
medforskningens rötter och i hur den fortsatt används, där de som engagerats i 
medforskning traditionellt tillhört underrepresenterade och/eller marginaliserade 
grupper. Då innebär ansatsen att ge röst just att göra dessa människors – vars 
perspektiv inte fått utrymme i samhälle och forskning – erfarenheter, kunskaper och 
upplevelser synliga. Men tolkningen missar också en viktig princip inom 
medforskning, nämligen att alla har en röst och att såväl forskning som samhälle 
vinner på att dessa röster får tillträde till nya rum. Att ge röst i medforskning ska 
förstås som att de människor som studien handlar om är med och undersöker och 
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förklarar sin värld, att dessa röster lyssnas på och får inverkan, och att den kunskap 
som skapas genom människors utövande av delaktighet är värdefull för forskning, 
samhälle och de människor som deltar. Medforskning utgår från att forskning 
tillsammans är något som kan och bör gagna alla (och aldrig får ske på bekostnad av 
gruppen i fråga) och där alla har viktiga kunskaper att bidra med. Det handlar därför 
inte om en uppifrån-och-ned-ansats där människor anses sakna röst tills någon ger 
den till dem utan om att flera röster, flera sätt att sätta ord på fenomen och flera sätt 
att utforska företeelser ger bättre möjligheter för lärande för alla och leder till att ny 
kunskap utvecklas.26   

Samarbete och gemensamt meningsskapande är utgångspunkter i medforskning och 
syftar till att möjliggöra att fler perspektiv (röster) än de som traditionellt fått 
utrymme kan synliggörs och ta plats i tolkning och analys. Att involvera människor 
som medforskare för att de ska tolka och kontextualisera sina egna berättelser och 
erfarenheter är ett sätt för forskare som arbetar med medforskning att försöka 
undvika att medforskarnas röster feltolkas (Dentith et al. 2012; Salmon 2007; Wang 
& Burris 1997). Även med goda intentioner finns nämligen en risk för att människor 
tystas när andra talar för och om dem (se Tupuola 2006). Diskussionerna om de 
personer som beforskas, oavsett om det är barn och unga eller urbefolkningar, sker 
i akademiska och samhälleliga rum dit de själva sällan eller aldrig äger tillträde och 
där deras egna röster alltså inte görs hörda (se Tupuola 2006). Det akademiska 
sammanhang som forskningen presenteras i innebär också att medforskarnas 
berättelser anpassas och skrivs fram på ett språk och i ett format som tillhör den 
akademiska världen snarare än medforskarnas. Forskare verkar inom akademiska, 
politiska och ämnesmässiga strukturer och miljöer som ställer krav på forskaren och 
på den forskning som utförs (se Cornwall & Jewkes 1995; Denith et al. 2012). 
Medforskning (i likhet med feministiska och postkoloniala ansatser) betonar vikten 
av ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till dessa strukturer och behovet av 
att arbeta på ett sätt som gör att ojämlika relationer inte förstärks (Tuhiwai Smith 
2012; Gallacher & Gallagher 2008). 

Medforskning strävar därför efter delat inflytande och handlingsutrymme för att 
möjliggöra en process som bidrar till allas utveckling (se Freire 1970/2012) och som 
är till användning och nytta för de som deltar (Long et al. 2016). Medforskningens 
med istället för om innebär att medforskarna har möjlighet att påverka forskningens 

26 Se avsnitt 8.1.2.1 för ytterligare problematisering och diskussion om ”att ge röst”. 
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26 Se avsnitt 8.1.2.1 för ytterligare problematisering och diskussion om ”att ge röst”. 
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process och utfall genom sitt aktiva deltagande i forskningsprocessen. Det innebär 
också att forskaren förbinder sig att vara uppmärksam på strukturer som kan påverka 
forskningen på ett ojämlikt sätt. Med innebär en ansats som syftar till att den 
berättelse som slutligen presenteras är samskapad genom dialog och kritiskt 
tänkande – inte att vissa berättelser betraktas som mer sanna eller att forskaren tror 
att den kan förmedla någon annans berättelse utan att sätta den i ett sammanhang 
utifrån sin egen förförståelse.  

4.2 Samskapad kunskap 

I medforskning betraktas kunskap som samskapad genom dialog och kritisk 
reflektion där alla deltagare samtidigt ses som kunniga subjekt. För Freire 
(1970/2012) var aktiv interaktion mellan människor och mellan människor och 
världen genom kommunikation och nyfikenhet det som leder till att vår kunskap om 
världen omformas och nyskapas. Dessa kunskaper får sedan mening när de 
sammanflätas med handling/aktion. Medforskning syftar till att olika kunskap kan 
ta plats och till att anta ett förhållningssätt som innebär att forskaren inte ensam har 
rätt att definiera, förklara eller kontrollera forskningen och forskningsprocessen 
(Kendall et al. 2013).  

4.2.1 Människor som subjekt i forskning 

I medforskning framträder ett samspel, eller en spänning, mellan å ena sidan forskare 
och medforskare som kunniga kompetenta subjekt som är experter på sina egna liv, 
och å andra sidan forskare och medforskare som okunniga, som några som utvecklas, 
förändras och lär – alltså i vardande. Att betona och lyfta fram människor som 
subjekt i forskning handlade för Freire (1982) om ett dialektiskt samspel där en 
objektiv verklighet får mening först när vi förstår hur människor uppfattar denna 
verklighet och agerar utifrån dessa uppfattningar (och benämns då av Freire som den 
konkreta verkligheten). Poängen för Freire och andra forskare som använder 
medforskning är att det inte räcker att betrakta människor som objekt att studera för 
att få reda på hur de tänker om världen, människor behöver själva engagera sig som 
forskare om sina egna liv. Freire uttryckte i ett resonemang om hur han betraktar det 
dialektiska samspelet mellan verklighet och uppfattad verklighet samt forskare och 
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medforskare, att om forskare vill veta något om ”peoples’ ways of thinking and 
levels of perception, then the people have to think about their thinking and not only 
be the objects of my thinking” (1982, s. 30).  

Medforskning innebär ett grundantagande om att deltagarna behöver erkännas som 
kunniga subjekt vars perspektiv, erfarenheter och tolkningar tillför nya och viktiga 
nyanser och kunskaper till forskningen (Bergold & Thomas 2012; Powers och 
Tiffany 2006). Konkret handlar det om att ta utgångspunkt i människors egna 
uppfattningar om världen, inte i forskarens dito (Freire 1982), och att människor 
betraktas som (och tar roller som) ”agents rather than objects; capable of analyzing 
their own situations and capable of designing their own solutions” (Cornwall & 
Jewkes 1995, s. 1670). Som just medforskare (eller co-investigators) fördjupas enligt 
Freire (1970/2012, s. 106) människors ”awareness of reality and, in spelling out 
those thematics, take possession of that reality”. Reflektion om det egna tänkandet 
var det som enligt Freire gjorde att människor kunde ”stiga upp” (emerge) ur den 
värld och de föreställningar om världen som de är del i för att få syn på och bli 
medvetna om de strukturer och antaganden som de tagit för givna. Genom denna 
kritiska medvetenhet (conscientização) kan människor genom hur de väljer att agera 
ingripa (intervention) i världen. 

Det är genom dialog som leder till kritisk medvetenhet som subjekt-subjektrelationer 
mellan forskare och deltagare möjliggörs, snarare än subjekt-objektrelationer (Miller 
& Brewer 2003; Freire 1970/2012). För Freires pedagogik var målet människors 
frigörelse från förtryck – en frihet som bara kan nås genom kritisk medvetenhet 
sammanbunden med aktion (handling) (Freire 1970/2012). Freire var noga med att 
poängtera att kritisk medvetenhet som leder till att människor avslöjar situationer i 
vilka de har positionen som objekt inte räcker för att de ska bli subjekt. För det krävs 
handling. Däremot kan avslöjandet av begränsande maktstrukturer göra människor 
till ”subjekt i vardande” som en av Freires medforskare påpekade (2012, s. 131).  

Att kliva in i rollen som medforskare innebär då att kunna ta ett steg tillbaka, 
reflektera över och skifta perspektiv om sig själv och ämnet som studeras. 
Medforskare behöver alltså kunna flytta mellan positioner som subjekt och objekt 
(Cornwall & Jewkes 1995; Denith, Measor & O’Malley 2012; Freire 1970/2012). 
Dessa positionsförflyttningar handlar om att kunna se på sig själv och det 
sammanhang som en befinner sig i med reflekterande blick för att få syn på och 
förhålla sig till maktstrukturer i sin omvärld. En analys av tre medforskningsstudier 
med unga i USA och Storbritannien uttryckte det som att:   
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The projects allowed space for these young people to challenge not only the view 
taken of them by others but to also challenge the impact of that ‘othering’ process 
on themselves. It offered space to start telling a different story about oneself to 
oneself (Denith et al. 2012, ingen paginering) 

Forskarens roll blir då att fungera som en katalysator (Cornwall & Jewkes 1995), 
någon som genom dialog möjliggör för såväl forskare som medforskare att 
ifrågasätta och uppmärksamma berättelser om dem för att utifrån det själva hitta 
förklaringar och finna mening i dessa (Freire 1982; Freire 1970/2012; Singh 2008). 

4.2.2 Forskarens roll i medforskning 

Synen på medforskare som kunniga, kompetenta subjekt och som genom den 
kompetensen bidrar till forskningsprocessen innebär att forskaren inte ensam äger 
tolkningsföreträde. Världen och dess objekt tillhör istället alla att reflektera över, 
definiera och skapa kunskap om (Freire 1970/2012). I beskrivningar av 
medforskning har forskaren därför beskrivits som: en ”scientific adviser” (Lundberg 
& Starrin 2001, s. 23) en deltagare, någon som lär och lyssnar, någon som möjliggör 
forskningen, en katalysator, en handledare (Cornwall & Jewkes 1995; Tupuola 
2006; Wang & Burris 1997), som någon som behöver ompröva sig själv och 
ifrågasätta sina egna antaganden (Freire 1970/2012; Tupuola 2006) och någon som 
såväl lär ut och lär utav människor (Freire 1982). 

Att poängtera att forskaren är någon som lär och utvecklas under 
forskningsprocessen innebär inte att forskaren inte har viktiga kunskaper och 
perspektiv att bidra med. Att hävda att forskare i medforskning är naiva noviser 
(naïve learners) (se Kendall et al. 2013) riskerar dels att bortse från den påverkan 
som själva forskningen och forskaren har för de berättelser som delas, och dels att 
missa den samskapande aspekten av medforskning. Kunskapsutveckling och 
forskningsresultat i medforskning gagnas (förutsatt en medvetenhet om 
maktstrukturer) av just skillnaderna mellan forskare och medforskare som kan skapa 
en utvecklande dynamik utifrån olika kunskaper och erfarenheter (Tupuola 2006). 
Istället för att rakt av godta medforskarnas tolkningar och förklaringar av sin egen 
situation kompletteras dessa tolkningar av forskarens kunskaper och perspektiv där 
denne exempelvis kan bidra med begrepp och tolkningar från teori och tidigare 
forskning (Denith et al. 2012).  
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Kunskap i medforskning betraktas som framväxande och relationell där varken 
medforskare eller forskare är expert eller novis, istället är alla i vardande (se Freire 
1970/2012; Gallacher & Gallagher 2008). Bilden av människor som ständigt i 
vardande i en ständigt i vardande värld är en konsekvens av att vår förståelse av 
världen är föränderlig och beroende av människans interaktion med sin omvärld 
(Freire 1970/2012). I medforskning skapas alltså kunskap genom deltagarnas 
relationer och dialog i forskningsprojektet där alla bidrar, men på olika sätt (Denith 
et al. 2012; Freire 1970/2012; Gallacher & Gallagher 2008). Att forskaren är någon 
som lär kan tyckas självklart i och med att “the very status of the researcher as 
seeking knowledge suggests a position of incompleteness and immaturity” 
(Gallacher & Gallagher 2008, s. 511-512). Medforskningens bidrag är dock just 
ordet med, att forskaren inte bara lär och genom forskning skapar kunskap om 
människor och kulturer som forskningsobjekt utan lär och skapar kunskap med 
människor som forskande subjekt i dialog och genom kritisk medvetenhet. Det är 
denna ansats – att väva samman forskarens och medforskarnas olika kunskaper och 
erfarenheter genom att i en samskapande process identifiera, analysera och rama in 
viktiga aspekter i människors liv – som också skiljer medforskning från studier som 
till exempel utgår från observationer, intervjuer eller analys av innehåll på sociala 
medier.  

Forskarens utveckling och egna lärprocess handlar dock inte enbart om ämnet som 
studeras utan även om den egna rollen som just forskare i ett medforskningsprojekt. 
Självreflexivitet handlar då om att få syn på och kritiskt reflektera över antaganden 
och föreställningar som kan ha inflytande över forskningsprocessen och 
interaktionen med medforskare. En intervjustudie med vuxna som lett och deltagit i 
medforskning med unga (Kennedy 2018) visade att vuxna i dessa projekt går igenom 
en process där de inledningsvis kan känna sig överväldigade och osäkra, behöver 
använda kritisk självreflektion och anpassa sig och projektet efter den specifika 
kontexten, släppa kontroll och föreställningar om hur ungdomarnas engagemang 
skulle ta sig uttryck, och genom detta slutligen kan skapa en känsla av partnerskap 
och kollektiv identitet med ungdomarna. Utmaningen och behovet att släppa 
kontrollen handlar om att dels våga lita till deltagarna och dels att ”demystifing the 
researcher and the research process” (Sallah 2014, s. 409) för att möjliggöra 
handlingsutrymme för alla.  

Självreflexiviteten och att släppa kontroll handlar om att kritiskt betrakta den egna 
rollen för att få syn på vad som är norm och därmed vilka positioner som är 
omarkerade (Krekula & Johansson 2017). Den omarkerade positionen är den som 



79

78 

Kunskap i medforskning betraktas som framväxande och relationell där varken 
medforskare eller forskare är expert eller novis, istället är alla i vardande (se Freire 
1970/2012; Gallacher & Gallagher 2008). Bilden av människor som ständigt i 
vardande i en ständigt i vardande värld är en konsekvens av att vår förståelse av 
världen är föränderlig och beroende av människans interaktion med sin omvärld 
(Freire 1970/2012). I medforskning skapas alltså kunskap genom deltagarnas 
relationer och dialog i forskningsprojektet där alla bidrar, men på olika sätt (Denith 
et al. 2012; Freire 1970/2012; Gallacher & Gallagher 2008). Att forskaren är någon 
som lär kan tyckas självklart i och med att “the very status of the researcher as 
seeking knowledge suggests a position of incompleteness and immaturity” 
(Gallacher & Gallagher 2008, s. 511-512). Medforskningens bidrag är dock just 
ordet med, att forskaren inte bara lär och genom forskning skapar kunskap om 
människor och kulturer som forskningsobjekt utan lär och skapar kunskap med 
människor som forskande subjekt i dialog och genom kritisk medvetenhet. Det är 
denna ansats – att väva samman forskarens och medforskarnas olika kunskaper och 
erfarenheter genom att i en samskapande process identifiera, analysera och rama in 
viktiga aspekter i människors liv – som också skiljer medforskning från studier som 
till exempel utgår från observationer, intervjuer eller analys av innehåll på sociala 
medier.  

Forskarens utveckling och egna lärprocess handlar dock inte enbart om ämnet som 
studeras utan även om den egna rollen som just forskare i ett medforskningsprojekt. 
Självreflexivitet handlar då om att få syn på och kritiskt reflektera över antaganden 
och föreställningar som kan ha inflytande över forskningsprocessen och 
interaktionen med medforskare. En intervjustudie med vuxna som lett och deltagit i 
medforskning med unga (Kennedy 2018) visade att vuxna i dessa projekt går igenom 
en process där de inledningsvis kan känna sig överväldigade och osäkra, behöver 
använda kritisk självreflektion och anpassa sig och projektet efter den specifika 
kontexten, släppa kontroll och föreställningar om hur ungdomarnas engagemang 
skulle ta sig uttryck, och genom detta slutligen kan skapa en känsla av partnerskap 
och kollektiv identitet med ungdomarna. Utmaningen och behovet att släppa 
kontrollen handlar om att dels våga lita till deltagarna och dels att ”demystifing the 
researcher and the research process” (Sallah 2014, s. 409) för att möjliggöra 
handlingsutrymme för alla.  

Självreflexiviteten och att släppa kontroll handlar om att kritiskt betrakta den egna 
rollen för att få syn på vad som är norm och därmed vilka positioner som är 
omarkerade (Krekula & Johansson 2017). Den omarkerade positionen är den som 

79 

har möjlighet att markera andra positioner som avvikande och som själv 
representerar det allmänna i sociala sammanhang. I relation till barn kan vuxenhet 
betraktas som en sådan omarkerad position (Sundhall 2017). I en studie om hur 
vuxenhetsnormer kan begränsa ungas handlingsutrymme och inkludering i 
demokratiska processer diskuterar Sundhall (2017)27 definitioner av medborgarskap 
och delaktighet där skillnad sätts i centrum. Sundhalls studie tar, precis som 
medforskning, avstamp i att hänsyn till och inkludering av människors olika 
erfarenheter kan skapa förståelse, överbrygga gränser och utgöra grunden för 
jämlikhet. Sundhalls studie visade hur ett förslag från ungdomsfullmäktige möttes 
av såväl disciplinerande vuxennormer som utmaning av dessa vuxenhetsnormer (av 
de vuxna politikerna och av ungdomarna). 

Att unga kan anpassa sig och sina berättelser efter forskaren och 
forskningssituationen ställer krav på forskaren att vara vaksam på maktstrukturer 
som påverkar forskningsprocessen. Precis som forskaren förstår sin roll utifrån ett 
akademiskt sammanhang förstår unga personer sig själva i relation till det 
sammanhang som de befinner sig i och för båda grupper kan det finnas strukturer de 
inte känner till eller vågar utmana. Att involvera barn och unga personer i forskning 
kan exempelvis innebära en risk för att de regleras och anpassas efter vuxnas 
förväntningar eftersom utgångspunkten oftast oreflekterat tas i vuxnas syn på 
världen och på forskning (Gallacher & Gallagher 2008). Medforskare kan alltså vara 
känsliga för förväntningar de uppfattar från forskaren, vänner, familjen och 
samhället och därför anpassa vad de säger och gör därefter. Ytterligare en anledning 
till försiktighet i synen på människor som experter på sina egna liv är att ett sådant 
antagande utgår från att människor är ”fully knowing, competent and rational” 
(Gallacher & Gallagher 2008, s. 511) och därmed transparenta både för sig själva 
och i forskningen. Medforskning kan ge möjlighet att försöka synliggöra 
förförståelser och nyfiket fråga och ifrågasätta dessa – samtidigt som en 
utgångspunkt i medforskarnas liv också innebär att det är nödvändigt att respektera 
att de inte vill dela allt och att det valet ligger hos dem. 

27 Sundhall bygger sin diskussion på Moosa-Mithas definition av medborgarskap. Moosa-Mitha bygger 
i sin tur sina resonemang på Yuval-Davies (1999) begrepp differently equal. 
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4.2.3 Dialog, kritisk medvetenhet och handling  

Ett viktigt begrepp i Freires pedagogik (2012) är (horisontell) dialog. En sådan 
dialog innebär att människors uppfattningar om sig själva och världen kan framträda 
både för dem själva och för andra genom interaktion och diskussion. Dessa 
uppfattningar ger i sin tur kunskap om hur människor upplever sin plats i världen. 
För att möjliggöra detta krävs kritisk medvetenhet, conscientização, som handlar om 
att få syn på sig själv i världen. Det görs genom att människor är aktiva i utforskandet 
av sina egna liv där de kan identifiera teman och hitta länkar mellan dessa för att 
därigenom sätta dem i en social och historisk kontext. Freires utgångspunkt för den 
processen var en problemställande utbildning som innebar att människor ”come to 
see the world not as a static reality, but a reality in process, in transformation” 
(1970/2012, s. 83). Det är bland annat här medforskning inspirerats av hans 
pedagogik som innebär att deltagarna ses som medforskare. 

Dialog används för att medforskarnas upplevelser av den värld de lever i ska kunna 
påverka forskningsprocessens riktning och utfall (Freire 1970/2012). De 
uppfattningar som synliggörs genom dialog är inte statiska utan förändras och 
utvecklas under forskningsprocessen när de diskuteras och analyseras. Att 
tillsammans utforska, diskutera och analysera möjliggör för forskare och 
medforskare att komma till nya insikter och skapa nya kunskaper tillsammans 
(Bergold & Thomas 2012; Vaughan 2014). Dialog innebär alltså att tillsammans 
undersöka, kritiskt diskutera och utifrån nya insikter och kunskaper såväl handla 
som undersöka igen (Freire 1982). För Freire var handling/aktion oupplösligt 
sammankopplat med kritisk medvetenhet och handling kunde inte ske utan kritisk 
medvetenhet (se Singh 2008). 

Aktion som kopplat till medforskningens ansatser innebär en intention att 
forskningen ska bidra till att förbättra och förändra den situation som deltagarna 
befinner sig i, samt att dessa förändringar ska fortsätta även efter 
forskningsprojektets slut (se Tuhiwai Smith 2012; Foster-Fishman et al. 2010). 
Medforskning lägger också fokus på metoder och aktiviteter som syftar till 
påverkansmöjligheter och handlingsutrymme under själva forskningsprocessen 
(Bergold & Thomas 2012). Aktion tolkas och används alltså olika inom olika delar 
av medforskningstraditionen och kan syfta på handlingsutrymme i 
forskningsprojekten eller aktion i och efter forskningsprojektens slut. 
Forskningsprojektet som presenteras i denna avhandling innebär att fokus på 
handling sker inom forskningsprocessens ramar och har inte syftat på handling som 
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skulle leda till konkreta förändringar i medforskarnas liv efter projektets slut. Det 
innebär till viss del att avsteg från traditionell medforskning och har ställt krav på 
mig att vara tydlig med projektets begränsningar för att inte väcka för höga 
förväntningar på vad forskningen konkret kan bidra med för medforskarna (jfr 
Cornwall & Jewkes 1995). 

För att dialog ska kunna bli transformerande – inte styrande (Freire 1970/2012) 
behöver forskaren ägna sig åt kontinuerlig reflexivitet över den egna rollen och 
undvika att ge råd och eller sätta allt för snäva riktlinjer (Denith et al. 2012). 
Forskarens roll blir istället att introducera (analytiska) begrepp för vidare diskussion, 
föreslå alternativa tolkningar, och identifiera kontraster, motsägelser och likheter i 
deltagarnas berättelser och i tidigare forskning (se Denith et al. 2012; Freire 
1970/2012). Dialog innebär också att medforskarna kan säga emot och ge alternativa 
tolkningar (Tupuola 2006). Genom denna process re-presenteras världen för både 
medforskare och forskare och ny kunskap utvecklas genom att den samskapade 
uppfattningen av världen utvecklas och förnyas.  

Förtroende och respekt är villkor för att möjliggöra dialog, engagemang och 
samförstånd (Bergold & Thomas 2012; Tupuola 2006). När personer känner sig 
trygga blir det lättare för dem att uttrycka sina åsikter, känslor och tankar (Bergold 
& Thomas 2012; Vaughan 2014). Att bygga relationer betonas därför som en viktig 
del i medforskningsprocessen och ses som en nödvändighet för att möjliggöra ett 
gemensamt meningsskapande (Shea et al. 2013). En trygg och öppen atmosfär för 
dialog gör att både forskare och medforskare kan inta meningsfulla roller och forma 
ett partnerskap (Powers & Tiffany 2006). Viktiga faktorer för att det ska gå att 
utveckla en öppen och trygg atmosfär är att forskaren är tydlig och transparent med 
projektets syfte, med hur och vilka tolkningar som görs och hur forskningen ska 
presenteras och användas (Cornwall & Jewkes 1995).  

Även relationen mellan forskaren och medforskarna samt hur forskaren förhåller sig 
till medforskarnas berättelser påverkar upplevelser av förtroende. I medforskning 
betonas därför att berättelser ska förstås i kontext och utifrån hur de hjälper 
medforskaren förstå och förklara sin omvärld, snarare än att de är något som ska 
dissekeras för att reda ut dess sanningshalt (Freire 1970/2012; Kendall et al. 2013). 
Medforskare och forskare väver tillsammans de sammanhang och tolkningar som 
berättelser och erfarenheter ska förstås inom genom att bidra med sina olika 
kunskaper och perspektiv. För att de sammanhangen ska kunna vara kreativa 
behöver medforskarna möta forskare som de känner bemöter dem med respekt och 
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tillmäter dem kunskap. En nordamerikansk fokusgruppstudie med unga (Buehler et 
al. 2018) som deltagit i olika fritidsprogram visade att samhörighet och förtroende 
för vuxna hindrades om vuxna hade en negativ eller avvisande kommunikationsstil, 
om de uppträdde opassande eller respektlöst, om de satte höga krav men inte gav 
stöd eller visade förtroende för ungas förmåga eller om normen och utgångspunkten 
var vad som var bra för de vuxna. Sådana möten med vuxna kunde leda till att 
ungdomarna förlorade sin motivation, att deras självkänsla påverkades negativt eller 
att de förlorade respekt för de vuxna och exempelvis inte ville be om hjälp. 

4.3 Medforskningsprojekt som process och 
vetenskaplig produkt 

Medforskning som forskningsprocess är kontextbunden och behöver vara flexibel i 
metodval, upplägg och utgångspunkter för analys för att möjliggöra 
deltagarinflytande. För att kunna göra informerade ställningstaganden och utöva 
delaktighet i forskning behöver deltagarna kunskaper om forskningsmetoder och 
analysprocesser. Introduktion till vad forskning är ingår därför som en komponent i 
forskningsprojekt som involverar människor utanför den akademiska världen. 
Kvalitet i medforskning bedöms bland annat utifrån hur väl dessa delar 
implementerats.  

4.3.1 Flexibel och kontextbunden forskningsprocess 

Vid utformning av medforskningsprojekt med unga personer är det några aspekter 
som särskilt nämns som viktiga att förhålla sig till: deltagarna har rätt att avgöra hur 
och i vilken utsträckning de vill engagera sig (Hart 1997; Powers & Tiffany 2006); 
forskningen behöver vara relevant för medforskarna (Cornwall & Jewkes 1995); det 
behöver finnas en balans mellan deltagarnas behov och forskningens behov (Powers 
& Tiffany 2006); och det behöver finnas en lyhördhet för de individuella deltagarnas 
kunskaper och motiv för att delta i forskningen (Bergold & Thomas 2012). 
Sammantaget innebär det att medforskningsprojekt behöver ha balans mellan att 
värna deltagarnas tid och energi och samtidigt möjliggöra inflytande och 
handlingsutrymme. Forskningsprojekten kommer att se olika ut beroende på vilka 
som deltar och var forskningsprojektet genomförs och de är därmed kontextbundna. 
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Att utöva delaktighet i forskning som medforskare är ett åtagande som kräver en 
investering i både tid och energi. En aspekt av att utöva delaktighet är rätten att 
avgöra hur ens egen delaktighet ska ta sig uttryck. I medforskning är det därför en 
förutsättning att deltagarna själva avgör när i forskningsprocessen, hur och i vilken 
utsträckning de vill delta (se Hart 1998; Gallacher & Gallagher 2008), detta för att 
de inte ska bli påtvingade delaktighet i projekt som i realiteten innebär litet eller 
inget egentligt inflytande (se Cornwall & Jewkes 1995). Att välja att inte delta, eller 
inte delta i vissa moment, är också ett sätt att utöva delaktighet genom 
självbestämmande. Medforskarnas rätt att bestämma hur de vill utöva delaktighet 
och erkännandet av deras kunskaper som relevanta för forskningens riktning och 
utformning betyder att medforskning är en process som förhandlas fram.  

Både medforskare och forskare kommer i forskningsprocessen att hamna i nya 
situationer och kan behöva inta nya och obekanta roller (Tupuola 2006; Bergold & 
Thomas 2012). Val av medforskning som forskningsansats betyder att stor vikt läggs 
på att förbereda forskningen utan att styra den, på att genomföra forskningen och på 
att utvärdera forskningsprocessen. Det innebär också att process understryks framför 
resultat i medforskning (Bergold & Thomas 2012; Cornwall & Jewkes 1995; 
Gallacher & Gallagher 2008) och därigenom att processen i sig också är ett resultat. 
På så vis blir reflexivitet och transparens i analys av forskningsprocessen och de 
aspekter som påverkat handlingsutrymmet för deltagarna kvalitetsindikatorer för de 
forskningsresultat som blir utfallet av medforskningen. 

En betoning på forskning som process innebär att medforskning behöver väl tilltagna 
tidsramar eftersom det tar tid att bygga relationer och förtroende, att introducera och 
implementera metoder för att generera empiri samt genomföra forskarträning och 
analys (Cornwall & Jewkes 1995; Jardine & James 2012; Shea et al. 2013; 
Wickenden & Kembhavi-Tam 2014). Eftersom forskare och medforskare 
tillsammans problematiserar och skapar förståelse för studiens fokus ser arbetet i 
forskarcirklar och metodvalen olika ut i olika projekt (Tupuola 2006; Cornwall & 
Jewkes 1995; Powers & Tiffany 2006). De forskningsmetoder som används i 
medforskning kan inkludera intervjuer, fokusgrupper, enkäter, skrivande, 
fotograferande och kartläggningar (se Bergold & Thomas 2012; Åkerström 2014). 
Denna bredd är en konsekvens av deltagarinflytandet i forskningsprocessen där 
deltagarna antas ha, eller inom projektet få, kunskaper för att kunna avgöra hur ett 
fenomen bäst studeras (Denith et al. 2012). För att medforskarna ska kunna göra 
informerade ställningstaganden gällande metodval behöver de, om de är obekanta 
med forskning och forskningsmetoder, introduceras till de möjligheter samt för- och 
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nackdelar som finns med olika metoder. En viktig del i medforskning är därför att 
lära sig hur forskning och analys kan gå till. 

4.3.2 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Medforskning innebär att hur och vad som studeras växer fram i en samskapad 
process mellan deltagarna. Det innebär att teori och analytiska begrepp kan komma 
in som en del i forskningsprocessen med medforskarna, eller i ett senare skede av 
analysarbetet där medforskarna inte är aktivt involverade. Ansatsen är därför 
abduktiv. Medforskning är genom dess kontextbundenhet och medforskarinflytande 
explorativ – metoder och forskningsfrågor kan inte vara bestämda i förväg av 
forskaren. En forskningsansats som på detta sätt bygger på flexibilitet i såväl fokus 
som metoder och analys kräver rigorös självreflexivitet och transparens för att 
studiens trovärdighet och tillförlitlighet ska kunna bedömas. Trovärdighet handlar 
om ifall studien undersöker det den säger sig undersöka och om deltagare, metodval, 
analys och resultat bildar en logisk kedja. Tillförlitlighet refererar till noggrannhet 
och öppenhet i forskningsprocess, analys och presentation av resultat samt huruvida 
den förståelse för ett studerat fenomen som en studie bidrar med kan användas i 
andra sammanhang. Trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras i medforskning dels 
i termer av att medforskarnas aktiva engagemang utgör ett kvalitetskriterium, dels i 
termer av reflexivitet över roller och forskningsprocess, och dels som transparens i 
redovisning av resultat och deltagarnas olika bidrag.  

Att involvera medforskare i att generera empiri och analysera denna är en 
kvalitetsindikator i medforskning (Bergold & Thomas 2012) eftersom ”even data 
collected or reported by youth can be misrepresented if youth, themselves, are not 
involved in the defining meaning behind their data” (Foster-Fishman et al. 2010, s. 
75). Kvalitet och resultatens trovärdighet kopplas av forskare som använder 
medforskning med unga till uppfattningen att unga kan vara mer öppna och ärliga i 
diskussioner med sina jämnåriga än med vuxna (Jardine & James 2012), iakttagelsen 
att val av metoder för undersökning var mer relevanta när de valts och utformats av 
medforskarna (Jardine & James 2012; Powers & Tiffany 2006) och att samarbete 
möjliggör att analys och tolkningar är samstämmiga med medforskarnas förståelse 
av ett fenomen (Daly i Jardine & James 2012). Det finns en uppfattning bland 
forskare som använt medforskning att forskningsresultaten valideras genom att 
medforskare utövar delaktighet i att bedöma och tolka empiri (se Dentith et al. 2012; 
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Jardine & James 2012; Powers & Tiffany 2006). Wang och Burris (1997) som är 
förgrundsgestalter i utvecklandet av photovoice som metod anser att medforskarnas 
bidrag till och engagemang i forskning skapar trovärdighet till resultaten och ”avoids 
the distortion of fitting data into a predetermined paradigm; it enables us to hear and 
understand how people make meaning themselves or construct what matters to 
them” (s. 382). 

Vetenskapliga texter bedöms utifrån kvalitetskriterier gällande datakonstruktion, 
analys och presentationen av resultat. I medforskning görs mycket av detta arbete i 
samarbete med medforskarna, vilket gör att det blir viktigt att diskutera närhet (och 
distans) i forskningsprocessen, samt att tydligt visa olika deltagares bidrag (Bergold 
& Thomas 2012). Precis som i exempelvis etnografisk forskning är närhet till 
deltagarna och deras sammanhang både en förutsättning för forskningen och en 
poäng med att använda medforskning som ansats. Objektivitet och neutralitet är 
ersatt med ett synsätt på forskaren som ett instrument och som ett reflekterande 
subjekt (Bergold & Thomas 2012.). Det ställer krav på forskaren att visa reflexivitet 
och att vara transparent med sina egna antaganden, den egna positionen, de sociala 
relationerna i projektet, samt forskningsprocess och forskningskontext (Bergold & 
Thomas 2012.). Detta görs genom att noggrant, tydligt och med nyansrikedom 
beskriva arbetsprocessen i och utanför forskarcirklarna, interaktion, rollfördelningar 
och analysförfarande. 

Eftersom det i en samskapad process kan vara svårt att separera forskarens och 
medforskarnas bidrag försöker forskare som arbetar med medforskning förebygga 
detta genom att tydligt visa på vilka sätt och i vilken del av processen medforskarna 
medverkade (Bergold & Thomas 2012). Det vanligaste tillvägagångssättet är att ge 
transparenta och informativa beskrivningar av forskningsprocessen, och att använda 
citat och utdrag från diskussioner (se Tupuola 2006; Foster-Fishman et al. 2010). 
Här ingår också att kritiskt reflektera över deltagarnas handlingsutrymme, samt 
möjligheter och vilja att utöva delaktighet (Bergold & Thomas 2012).  

I medforskning är det en poäng att kunna lyfta fram berättelser som kanske annars 
är underrepresenterade i forskning. En annan utgångspunkt som diskuterats i kapitlet 
är medforskarnas inflytande i och på forskningsprojektet. Denna kontextbundenhet 
och flexibilitet i medforskning gör forskningsprojekten svåra att upprepa. Resultaten 
och kunskaperna från medforskningsstudier är inte heller med lätthet överförbara på 
andra grupper. Värdet med dessa studier ligger istället just i de möjligheter att 
identifiera problem, utmaningar och förhållningssätt som kommer ur att människor 
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vars liv studeras även är aktiva i forskningsprocessen. Det gör att det går att få 
tillgång till unika och individuella perspektiv, erfarenheter och berättelser och hur 
dessa ges mening när de tolkas i samarbete med andra som har liknande eller andra 
erfarenheter.  

4.4 Sammanfattning 

Utgångspunkterna för medforskning handlar om att den görs just med människor 
inte enbart om dem, att forskningen innebär att såväl forskare som medforskare är 
lärande och kunniga subjekt, att kunskap samskapas genom dialog, att 
medforskning kan och bör leda till kritisk medvetenhet genom att deltagarna 
förflyttar sig mellan positioner av subjekt och forskningsobjekt något som 
forskarträning bör underlätta, att medforskning bygger på delaktighet och kan leda 
till empowerment och att medforskning är en medskapande process som är 
kontextberoende och ser olika ut beroende på ämne, deltagare och sammanhang. 
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5 Medforskning: genomförande 
och analysförfarande  

Utgångspunkten för den analys som görs i avhandlingen är det arbete som skedde i 
tre forskargrupper med ungdomar under hösten 2015. I forskargrupperna arbetade 
ungdomarna tillsammans med mig för att studera sociala medier och identitet genom 
att analysera sina egna erfarenheter och handlingar i och genom de sociala medier 
de använde. Hur det arbetet gick till presenteras i detta kapitel. 

5.1 Att engagera medforskare och introducera 
projektet 

Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att rekrytera medforskare till 
forskningsprojektet. Jag besökte gymnasieskolor och fritidsgårdar för att berätta om 
forskningsprojektet och för att dela ut informationsmaterial (bilaga 3). Deltagande i 
projektet var öppet för alla personer mellan 16 och 22 år. När forskningsprojektet 
introducerades på skolor och fritidsgårdar, beskrevs i informationsmaterial, 
diskuterades vid inledande informationsträffar med potentiella medforskare, och när 
vi pratade om projektets övergripande syfte i forskarcirklarna beskrev jag det som 
att det handlade om hur ungdomar använder sociala medier för att uttrycka identitet. 
Jag har varit noga med att påpeka att det inte är identiteterna i sig som kommer att 
studeras utan snarare hur sociala medier används för att uttrycka sig. Jag var också 
noga med att understryka att deltagande i medforskning innebär en aktiv arbetsinsats 
från medforskarna genom deltagande på träffar, engagemang i diskussioner och 
arbete i form av att generera empiri och analysera denna. I blanketten för informerat 
samtycke (bilaga 1) specificeras det exempelvis att medforskningen skulle innebära 
fyra till sex träffar i forskarcirklarna om max två timmar per träff (i Tabell 2 finns 
en översikt över träffar, deltagare och innehåll vid cirklarna). 
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Vid mina besök på olika skolor och informationsinsatser i skolklasser kom elever 
fram efter presentationerna och uttryckte intresse för att delta i forskningsprojektet. 
Jag gav dem som var nyfikna ett informationsblad med mina kontaktuppgifter. Dessa 
ungdomar hörde dock inte av sig igen. Lärdomen för mig blev att inte överlämna åt 
ungdomarna att höra av sig till mig, utan att istället ta deras kontaktuppgifter och 
höra av mig till dem. Genom de kontakter jag knöt på en av skolorna med lärare och 
rektorer fick jag möjlighet att lägga upp information på en elevstyrd sida i sociala 
medier. Det inlägget gjorde att två ungdomar som kände varandra kontaktade mig 
och uttryckte intresse av och nyfikenhet på att vara med i projektet. De två 
ungdomarna kontaktade sedan själva ytterligare tre av sina vänner och bildade 
forskargruppen Pašteta. Efter att jag träffat medforskarna i Pašteta och påbörjat 
arbetet i forskarcirklarna med dem tipsade de ytterligare några av sina vänner om 
projektet. Även dessa ungdomar hörde av sig till mig via sociala medier och formade 
gruppen Disney Princesses. Den tredje gruppen, Byyyns forskare, kom jag i kontakt 
med genom en bekant som bjöd in mig till sin arbetsplats och där hade samlat en 
grupp ungdomar från en stadsdel i den stad där han arbetar.  

Efter den första kontakten genom sociala medier med Pašteta och Disney Princesses 
träffade jag ungdomarna för ett informationsmöte. För Byyyns forskare var 
informationsmötet första gången vi träffades och då var fler ungdomar med, 
ungdomar som sedan valde att inte delta i själva projektet. Vid informationsmötet 
tog jag upp en rad punkter, inklusive fokus för forskningen, forskningsetik, 
informerat samtycke, syftet med medforskning, vad medverkan i 
forskningsprojektet skulle innebära i tid och hur ungdomarna, om de ville vara med, 
skulle kompenseras för sin arbetsinsats. Efter informationsmötet gavs medforskarna 
möjlighet att fundera på om de ville vara med i projektet eller inte. Det var sedan 
upp till dem att återkomma till mig när de bestämt sig. Medforskarna i Pašteta var 
vid informationsmötet redan säkra på att de ville delta och vi bokade in en tid för 
den första forskarcirkeln. Även Disney Princesses hade redan bestämt sig eftersom 
de tyckte att de fått tillräckligt med information på förhand när vi kommunicerat i 
sociala medier. De ville därför att vi omedelbart skulle påbörja medforskningen och 
informationsträffen övergick därför i den första forskarcirkeln. Jag hade kontakt med 
Byyyns forskare dagarna efter informationsträffen eftersom en av de tänkta 
deltagarna var för ung och de ville få med ytterligare en av sina vänner. Vi bokade 
in den första forskarcirkeln några dagar senare.  

I slutet av oktober 2015 hade forskargrupperna som bidragit till denna avhandling 
formats. Alla tre forskargrupperna formade sig själva utifrån befintliga 
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gruppen Disney Princesses. Den tredje gruppen, Byyyns forskare, kom jag i kontakt 
med genom en bekant som bjöd in mig till sin arbetsplats och där hade samlat en 
grupp ungdomar från en stadsdel i den stad där han arbetar.  

Efter den första kontakten genom sociala medier med Pašteta och Disney Princesses 
träffade jag ungdomarna för ett informationsmöte. För Byyyns forskare var 
informationsmötet första gången vi träffades och då var fler ungdomar med, 
ungdomar som sedan valde att inte delta i själva projektet. Vid informationsmötet 
tog jag upp en rad punkter, inklusive fokus för forskningen, forskningsetik, 
informerat samtycke, syftet med medforskning, vad medverkan i 
forskningsprojektet skulle innebära i tid och hur ungdomarna, om de ville vara med, 
skulle kompenseras för sin arbetsinsats. Efter informationsmötet gavs medforskarna 
möjlighet att fundera på om de ville vara med i projektet eller inte. Det var sedan 
upp till dem att återkomma till mig när de bestämt sig. Medforskarna i Pašteta var 
vid informationsmötet redan säkra på att de ville delta och vi bokade in en tid för 
den första forskarcirkeln. Även Disney Princesses hade redan bestämt sig eftersom 
de tyckte att de fått tillräckligt med information på förhand när vi kommunicerat i 
sociala medier. De ville därför att vi omedelbart skulle påbörja medforskningen och 
informationsträffen övergick därför i den första forskarcirkeln. Jag hade kontakt med 
Byyyns forskare dagarna efter informationsträffen eftersom en av de tänkta 
deltagarna var för ung och de ville få med ytterligare en av sina vänner. Vi bokade 
in den första forskarcirkeln några dagar senare.  

I slutet av oktober 2015 hade forskargrupperna som bidragit till denna avhandling 
formats. Alla tre forskargrupperna formade sig själva utifrån befintliga 
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vänskapsrelationer medforskarna emellan och var inte sammansatta av mig. Namn 
på såväl grupper som medforskare bestämdes av medforskarna själva och jag 
uppmanade dem att välja namn som de inte redan använde på andra ställen. 
Forskargruppen Pašteta bestod av fem killar och de två forskargrupperna Disney 
Princesses och Byyyns forskare bestod av fyra tjejer vardera:  

Pašteta Jamal 

Jetmir 

Jonno 

Stanno 

Tyrone 

Disney 
Princesses 

Mulan 

Pocahontas 

Rapunzel 

Snövit 

Byyyns 
forskare 

Benim 

Gärii 

Queenie 

Stardoll 

Tabell 1: Forskargrupperna och dessas medlemmar 

Alla medforskare som bidragit till detta forskningsprojekt var när vi påbörjade 
arbetet i forskarcirklarna 16 år och gick första året på gymnasiet. Ytterligare en sak 
de har gemensamt är deras bakgrund som första och andra generationens invandrare, 
något de själva tyckte var viktigt att läsarna av denna avhandling skulle känna till. 
Jag har valt att inte beskriva de enskilda medforskarna utan jag hoppas att läsaren 
kan lära känna dem genom citat och referat från forskarcirklarna. På uppmaning av 
medforskarna vill jag dock påminna läsaren om att citat och referat bara ger en 
begränsad och inte alltid rättvisande bild av en person. Trots att medforskarna 
skrattar, skämtar och visar ”oseriösa” sidor av sig själva i medforskningen är de ändå 
samtidigt ambitiösa, omtänksamma och ansvarstagande unga personer. 
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5.2 Arbetet i forskarcirklarna 

Forskargrupperna och jag träffades fem gånger per grupp i forskarcirklar i lokaler 
på Högskolan i Borås. När arbetet i forskarcirklarna avslutats genomfördes även 
intervjuer med medforskarna. I alla fall utom ett genomfördes dessa intervjuer i par. 
Utöver de fem träffarna i forskarcirklarna under hösten 2015 träffade jag utifrån 
Byyyns forskares och Disney Princesses önskemål dem ytterligare en gång för en 
uppföljningsträff våren 2017 för att presentera och få deras kommentarer på 
preliminära resultat. Som en del i att lära känna varandra gick vi i varje forskargrupp 
ut och åt vid några tillfällen samt gjorde en social aktivitet. Den sociala aktiviteten 
var också ett sätt att tacka medforskarna för deras engagemang i forskningen. Tabell 
2 nedan ger en översikt över när de olika grupperna träffades samt vilka som deltog. 
Tabellen ger också en indikation på forskarcirklarnas upplägg och arbetsmetoder 
som i huvudsak var: gruppdiskussioner, en variant av photovoice (se nästa avsnitt) 
som omarbetats för att passa studien samt visualisering genom collage.  

Pašteta Byyyns forskare Disney Princesses

Informationsträff 151027 151027  151110 Via sociala medier 
samt i anslutning till första 
träffen  

Forskarcirkel 1 151028 Gruppdiskussioner 
(1 tim.) och mat 

Ej Jetmir 

151030 Gruppdiskussioner 
(1 tim.) 

151110 
Gruppdiskussioner (1,5 
tim.) 

Forskarcirkel 2 151030 Gruppdiskussioner 
(1 tim.) och mat 

Ej Tyrone 

151102 Workshop (2,5 
tim.) 

151118 Workshop + 
gruppdiskussioner (2 
tim.) 

Forskarcirkel 3 151105 Workshop (2 tim.) 

Ej Tyrone 

151109 Workshop collage 
+ gruppdiskussioner (3 
tim.), mat

151125 Workshop collage 
(2,5 tim.), mat 

Forskarcirkel 4 151119 Gruppdiskussioner 
(1,5 tim.) 

Ej Jetmir 

151116 Gruppdiskussioner 
och analys (1 tim.) 

151209 
Gruppdiskussioner och 
analys (1,5 tim.) 

Forskarcirkel 5 151206 Uppföljning och 
avslut (1 tim.), mat 

151130 Uppföljning och 
avslut (1,5 tim.), mat 

151215 Uppföljning och 
avslut (1 tim.) 
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Ej Jetmir och Tyrone   

Intervjuer 151213 Jamal och Jonno 

151213 Stanno 

151201 Benim och Gärii 

151204 Queenie and 
Stardoll 

151218 Mulan och 
Pocahontas 

151218 Snövit och 
Rapunzel 

Aktivitet 151114 Paintball 151108 Bowling 151215 Laserdome 

Uppföljningsträff  170515 
Uppföljning/avstämning 

Ej Gärii 

170523 
Uppföljning/avstämning 

Ej Rapunzel 

Tabell 2: Möten med forskargrupperna 
 
Arbetet i forskargrupperna kom att se olika ut beroende på medforskarnas olika 
intressen och inflytande i studien. I Pašteta låg fokus på diskussioner utifrån ämnen 
och exempel från sociala medier. Disney Princesses valde att utforska olika teman 
beroende på individuella intressen och arbetade med dessa genom en kombination 
av metoder som collage och photovoice. Byyyns forskare valde samma 
forskningsmetoder som Disney Princesses men arbetade individuellt utifrån samma 
forskningsfråga.  

5.2.1 Forskningsmetoder i forskarcirklarna 

Bilden på nästa sida (Bild 1) syftar till att ge en inblick i hur forskning i 
forskarcirklarna kunde gå till.28 På bordet framför tre av personerna ligger inlägg 
(som kunde innehålla såväl bild som text) från sociala medier efter att dessa skrivits 
ut som papperskopior. Bilden illustrerar hur analys och diskussion kunde gå till 
utifrån inlägg från sociala medier där dessa diskuterades, tematiserades, tolkades och 
beskrevs genom dialog eller i skrift på collage som medforskarna gjorde. I en 
diskussion om vad medforskning (participatory research) är beskriver Cornwall och 
Jewkes (1995) att medforskning ofta använder traditionella kvalitativa metoder som 
intervjuer, fokusgrupp-intervjuer och observationer. Stor tonvikt läggs också på 
visuella metoder och analyser som möjliggör för deltagare att ”explore, analyze and 
represent their perspectives in their own terms” (ibid., s. 1671). Dessa metoder kan 

                                                      
28 Till skillnad från övriga bilder på människor i avhandlingen är inte denna en illustration utifrån ett 

fotografi utan tecknad utifrån en beskrivning av arbetet i forskarcirklarna. 
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handla om att göra tidslinjer, kartlägga olika fenomen, göra visuella biografier, 
konstruera diagram eller fotografera.  

Bild 1: Illustration av arbete i forskarcirkel. 

För medforskare i forskningsprojekt krävs kunskaper om forskningsmetoder, om 
forskningsetik, om hur analys går till, om vad det innebär att utöva delaktighet – 
alltså om vad forskning är och innebär (Bergold & Thomas 2012; Denith, Measor & 
O’Malley 2012; Jardine & James 2012). Därför är ofta forskarträning en del av 
medforskningsprojekt. Forskarträning ser olika ut beroende på det specifika 
projektet och tidigare kunskaper hos medforskarna (Bergold & Thomas 2012) och 
behöver vara pågående under projektet med väl tilltagna tidsramar (Powers & 
Tiffany 2006). Beroende på projekt kan forskarträning handla om att använda 
teknisk utrustning, forskningsetik eller introduktioner till olika metoder som 
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intervjuer eller photovoice (Wang & Burris 1997). Då forskarträning är en del av 
medforskningsprocessen bör den ta formen av reflekterande dialog och ge möjlighet 
att pröva metoderna (se Freire 1970/2012). Exempelvis kan forskaren, när hen och 
medforskare resonerar om hur de vill att forskningen ska gå till, introducera 
grundläggande forskningsprinciper och metodförslag (se Powers & Tiffany 2006; 
Wang & Burris 1997). Medforskarna kan i forskarträningen behöva både stöd och 
utmaningar för att utveckla självförtroende att använda för dem nya metoder eller 
för att uttrycka egna tolkningar och analyser (Powers & Tiffany, 2006). 
Forskarträning tar alltså sin utgångspunkt i medforskarnas tidigare kunskaper, bör 
vara pågående under projektets gång och vara utmanande såväl som stöttande. 

När vi inledde arbetet i forskarcirklarna introducerade jag medforskarna till olika 
undersökningsmetoder som vi kunde använda för att utforska ämnen som var 
intressanta. Jag visade exempel från mitt eget Facebookkonto på hur tolkning och 
analys kan gå till genom att studera delade länkar, egna texter, bilder, bildtexter och 
kommentarer på inläggen. Metoderna jag presenterade inkluderade intervjuer, 
collage, enkäter och en anpassad version av photovoice. Av dessa var det photovoice 
och collage som plockades upp av medforskarna och de valde att använda dessa på 
olika sätt. Tanken bakom att introducera olika undersökningsmetoder handlade om 
att möjliggöra för medforskarna att bestämma hur de ville arbeta och vilken/vilka 
metoder som då skulle passa bäst. 

Photovoice innebär att människor genom fotografering kan dokumentera miljöer, 
händelser och idéer som forskaren inte har tillgång till. Genom att sedan diskutera 
och analysera bilderna i dialog är syftet att nå ny kunskap om det studerade 
fenomenet (Wang & Burris 1997). Wang och Burris, som är förgrundsgestalter för 
photovoice, skriver att ”[p]hotography provides the medium through which people’s 
visions and voices may surface” (Wang & Burries 1997, s. 382). Fotografering anses 
vara ett flexibelt och kreativt sätt att dela berättelser på (Shea, Poudrier, Thomas, 
Jeffery & Kiskotagan 2013; Wang & Burris 1997). Som komplement, eller kontrast, 
till fotografier kan eget tecknande och bilder ge ytterligare en kreativ dimension 
eftersom ”one has to actually draw a world into existence, and not merely select 
aspects of the external environment to record” (Literat 2013, s. 88). Även collage 
kan användas för att representera upplevelser och tankar genom att det ”fragments 
space and repurposes objects to contextualize multiple realities” och på så vis 
”challenges objectivity and a singular reality” (Gerstenblatt 2013, s. 295).  
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Den anpassade versionen av photovoice vi valde att arbeta med i denna studie 
innebar att medforskarna tog skärmbilder av uppdateringar i sociala medier för att 
exemplifiera och belysa ämnen, händelser och inlägg som var relevanta för att förstå 
identitet i/genom sociala medier. Skärmbilderna skrevs sedan ut som papperskopior 
och användes för att analysera och tolka identitet genom diskussioner och collage. 
Collagen innehöll dessutom text, förklarande pilar och dekorativa element beroende 
på hur medforskarna valde att presentera sina tolkningar. Collage och skärmbilder 
användes som en utgångspunkt och ett verktyg för dialog där vi kunde identifiera 
aspekter som spelade in för hur jagframställningar gjordes genom att sätta ord på 
teman som vi upptäckte.  

Vad som ska fotograferas, tecknas eller vara föremål för ett collage kan vara mer 
eller mindre styrt. Hur vi valde att arbeta i denna studie presenteras i nästa avsnitt, 
men ett vanligt tillvägagångssätt vid användning av dessa metoder är att deltagarna 
får vissa riktlinjer eller frågor att utgå från, till exempel att dokumentera eller rita 
händelser som gör dem glada eller ledsna (Foster-Fishman, Law Lichty & Aoun 
2010; Wickenden & Kembhavi-Tam 2014). En viktig grundpelare i dessa metoder, 
som ligger i linje med medforskning som ansats, är att deltagarna bestämmer vad 
som är relevant att dokumentera och gör ett urval. Det kan få som konsekvens att 
deltagarna ägnar sig åt självcensur beroende på vad de känner är passande att dela 
med sig av och Wang och Burris påminner om att photovoice, precis som alla 
metoder, kan ”hide as well as disclose” (1997, s. 374). Diskussionerna utifrån 
bilderna handlar därför främst om att tolka det som inkluderas i forskningen – inte 
det som utelämnats – och det är det som visar hur medforskarna väljer att rama in 
ämnet.   

När ett urval av bilder gjorts av deltagarna kontextualiseras och tematiseras dessa 
genom gruppdiskussioner (Wang & Burris 1997). I dialog och genom samarbete 
ställer gruppen frågor till materialet, identifierar teman och problemområden att 
fördjupa sig i och delar på så vis kunskaper och erfarenheter genom bilderna (Wang 
& Burris 1997; Denith, Measor & O’Malley 2012). Dessa gruppdiskussioner förser 
också deltagarna med en möjlighet att ”give voice to collective experiences that are 
often privatized” (Salmon 2007, s. 988). Genom att diskutera enskilda medforskares 
collage eller bilder skapar gruppen en förståelse för det studerade fenomenet genom 
att både identifiera likheter och skillnader med egna erfarenheter. Forskarens roll är 
att fungera som en handledare som möjliggör kritisk reflektion genom att ställa 
klargörande frågor (Foster-Fishman, Law, Lichty & Aoun 2010; Tupuola 2006; 
Wang & Burris 1997). Det är i dessa diskussioner som den gemensamma analysen 
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sker. Utifrån beskrivningar av bilderna, historierna bakom fotona och resonemang 
om varför specifika motiv valts ut identifierar och diskuterar forskare och 
medforskare tillsammans teman, mönster, likheter och skillnader för att i en sådan 
process synliggöra de huvudsakliga budskapen (Foster-Fishman, Law, Lichty & 
Aoun 2010; Jardine & James 2012; Wang & Burris 1997). Även om de konkreta 
bilderna kan likna varandra kan motiven till varför de togs och delades skilja sig åt, 
precis som tolkningarna av bildernas innebörd och mening (Shea, Poudrier, Thomas, 
Jeffery & Kiskogatan 2013; Foster-Fishman, Law, Lichty & Aoun 2010). 

5.2.2 Forskarcirklarnas innehåll och upplägg 

En forskarcirkel har likheter med studiecirklar där forskare och deltagare möts för 
att tillsammans diskutera ett problem eller ämne som de har kunskap om och/eller 
erfarenheter av (Lundberg & Starrin 2001). Den första forskarcirkeln, dvs. det första 
mötet med varje grupp, gick ut på att kartlägga vilka sociala medier medforskarna 
använde, vad de använde de olika plattformarna till, och vilka erfarenheter och 
tankar medforskarna hade om dessa sociala medier. Kartläggningen möjliggjorde 
för medforskarna att utöva inflytande genom att avgränsa och identifiera vilka 
plattformar och vilka aktiviteter de upplevde som viktiga för dem. Medforskarna 
skrev först individuellt ned de sociala medier de använde och sina tankar om dessa 
medier, som i exemplet på nästa sida från Stardoll i Byyyns forskare (Bild 2). Efter 
att medforskarna reflekterat för sig själva diskuterade vi i grupp varje plattform de 
tagit upp och gjorde tankekartor (mind maps) där jag antecknade både det som 
medforskarna skrivit ned på sina egna papper och nytt som kom fram genom 
gruppdiskussionerna.  

Som komplement till det som medforskarna skrivit ned hade jag skrivit ut olika 
sociala mediers loggor på papper och dessa använde vi för att se om det var någon 
plattform som kunde vara intressant men som medforskarna hade glömt. Genom att 
resonera oss fram i grupperna identifierade vi tre plattformar som de mest relevanta 
i medforskarnas användning av sociala medier: Facebook, Instagram och Snapchat 
och som vi valde att utgå från som exempel i den fortsatta analysen av hur identitet 
uttrycks i sociala medier. Några av medforskarna prioriterade individuellt 
annorlunda, exempelvis var Queenie noga med att påpeka att hon inte var en 
”Facebookmänniska” och för Pocahontas var Tumblr ett av de viktigaste sociala 
medierna medan Tyrone precis upptäckt och fastnat för Jodel. Som grupper var de 
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dock överens om Facebook, Instagram och Snapchat som de mest använda och 
viktiga sociala medierna för att studera ungdomar och identitet. Vi bestämde oss 
därför för att i huvudsak fokusera på dessa. 

Bild 2: Stardolls beskrivning av hur hon använde olika sociala medier. 

Den initiala kartläggningen med brainstorming och tankekartor utgjorde grunden för 
vilka teman och ämnen de olika grupperna kom att diskutera och undersöka. Disney 
Princesses och Byyyns forskare bestämde att de ville kombinera collage och en 
anpassad variant av photovoice. Det innebar att de utifrån egna forskningsfrågor 
eller teman som de ville undersöka gick igenom sina egna konton på Instagram, 
Facebook och Snapchat och tog skärmbilder av innehåll de ville inkludera. Därefter 
skrev jag ut skärmbilderna och medforskarna arbetade in dessa i collage där de skrev 
text, tematiserade, drog pilar och gjorde tidslinjer beroende på forskningsfråga/tema. 

Byyyns forskare arbetade utifrån en i gruppen gemensam forskningsfråga, vem är 
jag i sociala medier? men gjorde individuella collage. Disney Princesses utarbetade 
individuella forskningsfrågor eller teman29 som de utforskade i egna collage utifrån 

29 Pocahontas studerade vad som skapar samhörighet och status i fandoms med One Direction som 
exempel, Rapunzel undersökte koderna för feedgoals, Mulan valde att fokusera på skillnaden i hur 
en uttrycker sig i Snapchat, Instagram och på Facebook medan Snövit valde att analysera vilka sidor 
av sig själv hon visade på Instagram. Feedgoals handlar om att ha ett tematiserat flöde, till exempel 
att det bara är naturbilder, att det är ett blått filter på alla bilder eller att var tredje bild är ett citat. 
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vad de tyckte var intressant och relevant att studera. Arbetet med att formulera 
forskningsfrågor och skapa collage tog en till två forskningstillfällen i anspråk. Vi 
diskuterade vid flera tillfällen frågor om etik som innebar att medforskarna bara 
kunde inkludera bilder från sina egna konton och att de skulle maskera ansikten och 
namn på sig själva och andra. Till skillnad från andra studier (se exempelvis Robards 
2013), valde jag att inte bli ”vän” med medforskarna på sociala medier och hade 
därför inte tillgång till deras profiler. Istället valde jag att lita till medforskarnas 
kunskaper och urvalsförmåga att identifiera och välja bilder som var relevanta för 
forskningen. Valet att inte bli vän med medforskarna var också en fråga om såväl 
deras som min rätt till integritet som utgick från att vi hade en professionell relation. 
När collagen var färdiga presenterade medforskarna dessa för hela gruppen. I 
Byyyns forskare använde vi sedan en forskarcirkel till att identifiera teman, likheter 
och skillnader i collagen. I Disney Princesses analyserade vi istället gemensamt varje 
collage för sig för att försöka hitta fler eller alternativa sätt att besvara 
forskningsfrågan för det collaget. 

Pašteta var inte intresserade av att producera någon produkt i form av text, collage 
eller skärmbilder utan ville istället utgå från gruppdiskussioner där jag introducerade 
ämnen som de kunde analysera. De ville även tillsammans diskutera inlägg i sociala 
medier för att analysera varför ett visst inlägg delades genom att studera reaktioner 
och identifiera normer. I Pašteta genomförde vi därför en workshop där 
medforskarna valde ut och visade sex egna bilder, videor eller statusuppdateringar 
från Instagram, Facebook och Snapchat. Workshopen genomfördes i ett rum med en 
stor bildskärm och medforskaren som presenterade stod i en talarstol framför oss 
andra. Medforskaren som visade bilder berättade om bildens uppkomst, varför han 
valt att visa bilden, och varför han valt att lägga upp bilden i sociala medier. Därefter 
fanns möjlighet för oss andra att ställa frågor och ge tolkningar och analyser. De 
bilder som visades återkom sedan som exempel i diskussioner i de efterföljande 
forskarcirklarna.  

När arbetet och analyserna av collagen (och diskussionerna i Pašteta) började kännas 
uttömda träffades vi i varje grupp en sista gång för att knyta samman arbetet. Det 
var också ett tillfälle för mig att ställa kvardröjande frågor eller frågor där svaren 
kunde förtydliga sådant jag var osäker på om jag förstått rätt. I alla grupperna blev 

Med fandom avses här det kollektiv som förenas genom ett gemensamt intresse, till exempel för ett 
band eller en bok.   
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det totalt fem träffar i grupp. Efter de sista forskarcirklarna träffade jag medforskarna 
för avslutande intervjuer. Dessa intervjuer syftade till att prata om medforskarnas 
upplevelser av forskningsprocessen och vad det innebar att vara just medforskare. 
Efter den sista intervjun i december 2015 var det egentliga arbetet i forskarcirklarna 
slut.  

Vid de avslutande intervjuerna frågade jag om medforskarna ville ha fortsatt kontakt 
och få uppdateringar om forskningens framskridande. Alla ville ha kvar kontakten 
och ville gärna ha inbjudan att se resultaten när dessa började ta form. Våren 2017 
skickade jag därför inbjudan till alla grupper för att visa preliminära resultat och ge 
dem en möjlighet att kontrollera mina preliminära analyser och ge alternativa 
tolkningar. I maj träffade jag därför tre av medforskarna i Disney Princesses och tre 
av medforskarna i Byyyns forskare för en uppföljningscirkel. Till 
uppföljningscirkeln (och i samband med att jag skrivit texten till mitt 
mittseminarium) hade jag tematiserat innehållet från forskarcirklarna. Jag hade vid 
den tidpunkten ännu inte gjort mitt val av analytiskt ramverk utan det jag 
presenterade var de teman som framstått som centrala i de olika forskargruppernas 
diskussioner. Jag visade en powerpointpresentation där jag hade med exempel på 
dialogutdrag från forskarcirklarna och berättade om mina preliminära tolkningar om 
vad som kunde bli relevant att plocka upp för fortsatt analys och vilka slutsatser jag 
skulle kunna dra. Medforskarna fick läsa dialogutdragen högt och gav uttryck för att 
det var roligt att se sina egna ord på pränt. De diskussioner som uppstod var av en 
karaktär där de utvecklade eller bekräftade det som var deras tidigare analyser och 
mina slutsatser av dessa. Det var inget som medforskarna regerade på med ett 
negativt eller icke igenkännande sätt eller något de inte höll med om.  
Uppföljningscirkeln spelades in med ljudupptagning och används även den som 
empiriskt material.   

5.3 Medforskningsprocessen som empiriskt 
material 

Diskussioner, eller med Freires terminologi, dialog, i grupp om identitet och sociala 
medier utgjorde grunden för arbetet i forskarcirklarna. Dessa diskussioner kan liknas 
vid löst strukturerade fokusgruppsintervjuer (se Gubrium & Holstein 2001) då jag 
introducerade ämnen att diskutera. Det som medforskning och dialog tillförde var 
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medforskarnas delaktighet i analys och deras inflytande över vad vi diskuterade och 
analyserade. Jag kunde till forskarcirklarna ha med förslag på teman att diskutera 
eller frågor jag undrade över, dessa fungerade som potentiellt virke för diskussion 
men var inte styrande för denna. Utifrån de teman jag introducerade resonerade vi i 
forskargrupperna oss fram till andra teman som medforskarna lyfte som intressanta 
och relevanta för att förstå identitet och sociala medier. Efter den första 
forskarcirkeln i varje grupp togs utgångspunkten för dialog oftast i vad som dykt upp 
som teman vid föregående träff. Min roll var då att mellan forskarcirklarna lyssna 
på ljudinspelningarna, transkribera dessa i den mån jag hann för att sammanfatta 
diskussionen och plocka upp teman. Genom att återföra dessa sammanfattningar och 
identifierade teman till gruppen presenterade jag ämnet på nytt och vi kunde 
tillsammans avkoda, analysera och identifiera nya eller andra teman. I dessa 
diskussioner kunde såväl jag som medforskarna ställa frågor till varandra och 
empirin och plocka upp nya ämnen och tolkningar. Det enda tillfälle under arbetet 
med medforskarna som innebar en mer planerad intervjusituation var de avslutande 
intervjuerna där jag använde mig av en intervjuguide (bilaga 4) för att få svar på 
samma frågor från alla medforskarna.  

Det empiriska material som ligger till grund för analys består utöver utskrifter av 
diskussioner i forskarcirklarna, avslutande intervjuer och uppföljningsträffar även 
av medforskarnas skärmbilder (som presenteras i avhandlingen som tecknade 
representationer), medforskarnas collage samt mina anteckningar i samband med 
träffarna. Medforskarna studerade och analyserade i forskarcirklarna sina egna och 
sina medforskares jagframställningar i sociala medier och hur dessa samspelade med 
sociala relationer. Resultatet av det arbetet synliggörs genom citat, 
diskussionsutdrag och referat i kapitel 6 och 7. Medforskarnas resonemang och 
tolkningar har jag efter arbetet i forskarcirklarna analyserat utifrån det ramverk som 
tidigare forskning och ett dramaturgiskt perspektiv på identitet ger. Utöver uttryck 
av identitet i sociala medier har jag även analyserat själva medforskningsprocessen 
(kapitel 6), det vill säga det använda arbetssättet. 

Genom arbetet i forskarcirklarna och den empiri som genererats i dessa har grunden 
för avhandlingen lagts. I gruppdiskussionerna har teman och ämnen som upplevdes 
som relevanta och intressanta av medforskarna framträtt genom vad som 
diskuterades – och i viss mån genom vad som inte togs upp. Skärmbilder ger 
exempel på självrepresentation och på sätt att upprätthålla vänskapsrelationer. 
Collagen (Byyyns forskare och Disney Princesses) visar hur medforskarna 
tematiserade och förklarade sina skärmbilder genom att visa mönster och teman. 



100

100 

Workshopen (Pašteta) visar hur medforskarna tolkade och förklarade de 
sammanhang i vilka de uttryckte sig och hur normer och koder påverkade vad de 
delade. I dessa delar är medforskarna aktiva, drivande och påverkar forskningens 
riktning, hur forskningen utförs och hur deras analyser av sociala medier ska sättas 
in i sammanhang och förstås. Denna empiri som producerats i forskarcirklarna ger 
också insyn i medforskningsprocessen genom att språkbruk, valda arbetssätt, 
rollfördelning och forskningsprocessen synliggör (makt)relationer och 
insocialisering i en forskningstradition.  

5.3.1 Analysförfarande 

Medforskning innebär att forskningsfrågor inledningsvis formuleras i svepande 
ordalag, att det inte finns hypoteser som ska prövas eller bestämda teoretiska 
utgångspunkter som styr hur empiri genereras (Bergold & Thomas 2012; Cornwall 
& Jewkes 1995). Val av ämne och fokus när forskningsprojektet planeras innebär 
dock att det finns tänkta möjliga teoretiska ansatser och analytiska begrepp. I 
medforskning används dessa utgångspunkter för att fånga upp möjliga intressanta 
aspekter att undersöka med medforskarna. Forskningsprocessen i forskarcirklarna 
styr sedan, genom vad som diskuteras och inte diskuteras, hur teori och analytiska 
begrepp används i fortsatt analys (med eller utan medforskarna). Utgångspunkten 
blir då en nedifrån-och-upp-ansats med utgångspunkt i empiri (Cornwall & Jewkes 
1995) men som är inspirerad av teori. För forskaren som leder projektet handlar det 
om att hitta en väg som utgår från forskning och grundläggande principer men där 
deltagarnas analyser kommer först och teori därefter (Bergold & Thomas 2012; 
Tupuola 2006).  

För att involvera människor i deras eget lärande föreslår Freire (1970/2012) en 
tematisk och problemställande undersökning som sker i olika steg. 
Analysförfarandet kan liknas vid tematisk analys eftersom olika teman, underteman 
och mönster identifieras och analyseras genom upprepad läsning av empirin (se 
Bryman 2012; Braun & Clarke 2006). Skillnaden är att den process Freire beskriver 
involverar medforskarna i analys och påbörjas redan vid arbetet i forskarcirklarna, 
som kontrast till att det påbörjas när forskaren genomfört sin materialinsamling, 
transkriberat materialet och därefter påbörjar analysen. Freire beskriver tematisk 
analys som en strävan mot ”awareness of reality and towards self-awareness” som 
synliggör människors ”aspirations, motives, and objectives” (1970/2012, s. 107). 



101

100 

Workshopen (Pašteta) visar hur medforskarna tolkade och förklarade de 
sammanhang i vilka de uttryckte sig och hur normer och koder påverkade vad de 
delade. I dessa delar är medforskarna aktiva, drivande och påverkar forskningens 
riktning, hur forskningen utförs och hur deras analyser av sociala medier ska sättas 
in i sammanhang och förstås. Denna empiri som producerats i forskarcirklarna ger 
också insyn i medforskningsprocessen genom att språkbruk, valda arbetssätt, 
rollfördelning och forskningsprocessen synliggör (makt)relationer och 
insocialisering i en forskningstradition.  

5.3.1 Analysförfarande 

Medforskning innebär att forskningsfrågor inledningsvis formuleras i svepande 
ordalag, att det inte finns hypoteser som ska prövas eller bestämda teoretiska 
utgångspunkter som styr hur empiri genereras (Bergold & Thomas 2012; Cornwall 
& Jewkes 1995). Val av ämne och fokus när forskningsprojektet planeras innebär 
dock att det finns tänkta möjliga teoretiska ansatser och analytiska begrepp. I 
medforskning används dessa utgångspunkter för att fånga upp möjliga intressanta 
aspekter att undersöka med medforskarna. Forskningsprocessen i forskarcirklarna 
styr sedan, genom vad som diskuteras och inte diskuteras, hur teori och analytiska 
begrepp används i fortsatt analys (med eller utan medforskarna). Utgångspunkten 
blir då en nedifrån-och-upp-ansats med utgångspunkt i empiri (Cornwall & Jewkes 
1995) men som är inspirerad av teori. För forskaren som leder projektet handlar det 
om att hitta en väg som utgår från forskning och grundläggande principer men där 
deltagarnas analyser kommer först och teori därefter (Bergold & Thomas 2012; 
Tupuola 2006).  

För att involvera människor i deras eget lärande föreslår Freire (1970/2012) en 
tematisk och problemställande undersökning som sker i olika steg. 
Analysförfarandet kan liknas vid tematisk analys eftersom olika teman, underteman 
och mönster identifieras och analyseras genom upprepad läsning av empirin (se 
Bryman 2012; Braun & Clarke 2006). Skillnaden är att den process Freire beskriver 
involverar medforskarna i analys och påbörjas redan vid arbetet i forskarcirklarna, 
som kontrast till att det påbörjas när forskaren genomfört sin materialinsamling, 
transkriberat materialet och därefter påbörjar analysen. Freire beskriver tematisk 
analys som en strävan mot ”awareness of reality and towards self-awareness” som 
synliggör människors ”aspirations, motives, and objectives” (1970/2012, s. 107). 

101 

Fokus ligger på just de teman som framkommer i arbetet mellan forskare och 
medforskare, snarare än fokus på personerna i sig vilket skulle innebära att de då 
skulle inta en position som (studie)objekt snarare än som forskningssubjekt.  På 
kommande sidor återger jag hur Freire (1970/2012) beskrev den process i vilken 
människor involveras i sitt eget lärande. Som en beskrivning av den process som 
lärande med Freires pedagogik innebär innehåller beskrivningen mer än enbart 
analysförfarandet även om det är detta jag fokuserar på. I presentationen av 
processen har jag försökt översätta de olika stegen till medforskning genom att 
använda min egen studie som exempel. Freire namngav inte de olika stegen utan de 
kursiverade benämningarna är hur jag valt att namnge och identifiera de olika 
delarna av processen.  

Förberedelser. Forskaren bekantar sig med det område som studien berör genom 
andrahandskällor. I detta projekt innebär det exempelvis inläsning om 
medforskning, unga personers användning av sociala medier och identitetsstudier. 
Utifrån den inläsningen identifierade jag frågor och spänningar som skulle kunna bli 
relevanta att lyfta i forskarcirklarna. 

Introduktion och att lära känna varandra. Forskaren introducerar sig och engagerar 
medforskare i projektet antingen genom forskargrupper eller genom kontakt med 
representanter för samhället/gruppen med vilka studien genomförs. Till detta steg 
räknas initiala besök jag gjorde på skolor och information via sociala medier för att 
inledningsvis hitta unga personer som skulle vara intresserade av att medverka. Hit 
räknas också informationsmöten med formade forskargrupper som innebar 
möjlighet att ses i en mindre grupp för att få en uppfattning om varandra och om 
forskningsprojektet. 

Preliminära fynd – identifiera och avkoda. När arbetet påbörjas i forskargrupperna 
ligger betoning på dialog, observation, förståelse och öppenhet. Det handlar om att 
lägga märke till språk, beteenden, relationer och roller för att steg för steg börja 
identifiera och avkoda teman eller ”moments of life” (Freire 1970/2012, s. 111) som 
möjliggör en pendling mellan del och helhet. Här identifieras de motsättningar som 
ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet – i min studie diskuterar jag dessa i termer 
av teman. För forskaren gäller det att vara vaksam på om, och i så fall hur, hen styr 
eller påverkar deltagarna genom att påtvinga dem egna värderingar. 
Forskargrupperna i föreliggande studie gjorde inledningsvis kartläggningar av vilka 
sociala medier de använde och till vad de användes för att ringa in studien utifrån 
vad medforskarna identifierade som relevant och intressant. Dessa kartläggningar 
låg till grund för de teman vi plockade upp för fortsatt diskussion samt för de 
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forskningsmetoder som valdes i grupperna inför fortsatt forskning. Teman 
identifierades på så vis initialt i arbetet i forskarcirklarna genom att medforskarna 
lyfte upp till analys inlägg och ämnen som de tyckte var viktiga och intressanta.  

Analys – presentera världen på nytt. Utifrån de teman som identifierats kan 
preliminära fynd och analyser presenteras för reflektion i forskargrupperna av både 
forskare och medforskare. Genom en process som sträcker sig över flera träffar 
(forskarcirklar), identifieras, diskuteras, utmanas och omprövas resultat och 
motstridigheter så att analyser hela tiden utvecklas och fördjupas. Dessa 
forskarcirklar och dialogen mellan deltagare i dem är en ofrånkomlig och oumbärlig 
del i analysprocessen där alla är aktiva. Forskarens roll är att lyssna men också att 
föra fram teman som problem att undersöka. Jag valde i denna studie att inför varje 
ny träff lyssna igenom, och i den mån det fanns tid även transkribera, 
ljudinspelningarna från föregående träff så att de fanns tillgängliga i skrift för 
medforskarna och mig. På så vis hade vi möjlighet att se vad vi tidigare diskuterat, 
läsa utdrag och identifiera teman i diskussionerna. Utifrån transkriptionerna gjorde 
jag sammanfattningar av de teman som framkommit och diskuterats; 
sammanfattningar som sedan användes för fortsatt fördjupning och diskussion. Detta 
steg kan liknas vid member-checking som innebär att deltagare i forskningsprojekt 
får läsa sammanfattningar av resultat eller utskrifter från intervjuer för att 
kommentera och justera. Det är ett sätt att försöka garantera att deltagarnas bidrag 
representeras på ett rättvisande sätt och att forskaren har förstått vad deltagarna 
själva upplever som riktigt i deras berättade erfarenheter (se Salmon 2007). Genom 
member-checking har deltagarna en möjlighet att hålla med, visa på feltolkningar 
och bedöma trovärdigheten i forskarens tolkningar (Jardine & James 2012). 
Sammanfattningarna fungerade dock inte enbart som member-checking utan 
fungerade framförallt som utgångspunkt för vidare dialog och analys. 

Analys och skrivande. I detta steg arbetar forskaren själv och analyserar processen i 
forskarcirklarna samt resultaten från arbetet i dessa. Dialogen i forskarcirklarna 
används för att lista teman som implicit och explicit framkommit. Forskaren kan här 
lägga till fler teman, så kallade påhängda teman, för att fylla gap, eller visa samband 
och relationer som inte specifikt kommenterats i forskarcirklarna men framträtt när 
transkriptionerna lästs i efterhand. Resultatet av detta arbete presenteras därefter för 
deltagarna (i Freires pedagogik för att fortsätta en utbildning relevant för deltagarna). 
I detta fall sker det genom en avhandling som förhoppningsvis kan bidra till 
fördjupad förståelse av det studerade fenomenet. I den process som arbetet med 
avhandlingen innebar gjorde jag efter att arbetet i forskargrupperna avslutats en 
initial analys och sammanställning av empirin. I den tematiseringen utgick jag från 
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avhandlingens övergripande syfte att studera identitet och sociala medier samt 
medforskning som forskningsansats. Utifrån detta identifierade jag och lyfte fram 
återkommande teman i alla grupperna (som presentationen av ett idealjag), liksom 
ämnen som framstod som särskilt relevanta och viktiga i enskilda grupper (som 
etnicitet eller delaktighet i fandoms). Denna initiala analys som också presenterades 
för de två forskargrupperna Byyyns forskare och Disney Princesses var induktiv på 
så vis att jag inte utgick från ett specifikt analytiskt ramverk när det gällde kodning 
och tematisering av identitet och sociala medier (se Braun & Clarke 2006). 
Naturligtvis var inte tematiseringen teorilös i och med den förförståelse jag själv 
hade för ämnet. Tematiseringen av medforskningen var snarare abduktiv i det att jag 
hade förutbestämda koder hämtade från texter om medforskning. Efter att jag vid 
uppföljningsträffen med de två forskargrupperna hade presenterat de identifierade 
temana och fått bekräftelse på att medforskarna kände igen sig i dessa valde jag det 
dramaturgiska perspektivet som analytiskt ramverk och påbörjade nya 
genomläsningar och analyser av såväl empirin som de redan identifierade temana.  

Det sista steget i denna översättning av Freires pedagogik till medforskning innebär 
återkoppling (eller nykoppling) till teori genom att lyfta exempel ur medforskningen 
från det konkreta till det abstrakta. Valet av det dramaturgiska perspektivet som 
analytiskt ramverk kom efter den initiala analysen och tematiseringen av empirin. I 
nästa avsnitt beskrivs det arbete jag gjorde när arbetet med forskargrupperna var på 
väg att avslutas och efter det hade avslutats, det vill säga de två sista stegen i 
beskrivningen ovan.  

5.3.1.1 Transkribering, kodning och analys efter forskarcirklarna 
Vid träffarna med medforskarna användes två diktafoner för ljudinspelning, dels för 
att det skulle finnas en backup och dels för att jag skulle ha större möjlighet att 
uppfatta vad som sades om någon talade lågt eller otydligt. Mellan träffarna i 
forskarcirklarna lyssnade jag igenom inspelningarna från föregående träff och gjorde 
sammanfattningar av diskussionerna. Inledningsvis i empirikonstruktionsfasen, när 
jag bara jobbade med en grupp, hann jag göra en grov transkribering att utgå från 
inför nästa möte med gruppen. Efter hand, när träffarna skedde närmare inpå 
varandra, fanns endast möjlighet att lyssna igenom och anteckna från det jag 
upplevde som de mest framträdande diskussionerna. Sammanfattningarna och 
utskrifterna tog jag med mig till forskarcirklarna för att medforskarna skulle få 
möjlighet att ta del av innehållet samt se hur empirin såg ut i sin (halv)färdiga form.  
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När den första fasen med arbetet i forskarcirklarna var avslutat i slutet av 2015 
transkriberade jag alla ljudinspelningar. Alla diskussioner som var kopplade till 
forskningen transkriberades. Däremot transkriberades inte prat om fikat eller privata 
samtal som fördes i pauser eller under arbete med collage. Vid transkribering har jag 
varit noga med att försöka hålla en balans mellan att behålla medforskarnas röster 
och sätt att uttrycka sig samtidigt som jag har ”tvättat” bort halvfärdiga ord och 
meningar, upprepningar och hummanden som hindrar läsvänligheten. Jag har dock 
inte rättat när ord ibland används felaktigt men innebörden i argumentet ändå är 
tydlig, när meningsbyggnaden är fel enligt svenska grammatiska regler eller ändrat 
när ord och begrepp används på ett sätt som visar att medforskarna har 
invandrarbakgrund, eftersom detta är saker som ger medforskarna deras unika röster. 

Då transkriberingen var färdig påbörjades en process där jag noggrant läste igenom 
utskrifterna för att bekanta mig med materialet. Empirin krävde flera 
genomläsningar för att jag skulle se nyanser, kunna försöka flytta mig bortom mina 
egna förförståelser och försöka göra rättvisa åt medforskarnas inramning av ämnet. 
Därför skedde även kodning i flera omgångar. Vid de initiala genomläsningarna 
gjorde jag i relation till identitet och sociala medier en fri kodning som inte var styrd 
av ett på förhand bestämt kodschema (se induktiv kodning i Braun & Clarke 2006). 
Koderna och anteckningarna föddes istället till stor del ur empirin, såsom 
”humor/roligt”, eller uppkom genom att jag såg uttryck för ämnen som kunde 
kopplas till teoretiska och analytiska begrepp (påhängda teman), såsom ”information 
sharing”. I analysen av medforskningen utgick jag till stor del från tidigare forskning 
men var samtidigt öppen för nyanser som fanns i empirin.  

Koderna låg till grund för en tematisering och sammanfattning av empirin där jag 
försökte se teman som sträckte sig över de tre forskargrupperna. Ett sådant tema 
kunde vara hur medforskarna pratade om att det är ”den bästa sidan” – ett 
”idealsjälv” – som presenteras i sociala medier. Att jag identifierade ett tema innebar 
att det fanns vissa upplevelser och föreställningar som medforskarna förhöll sig till. 
Tematiseringen innebar dock inte att föreställningar och upplevelser behövde vara 
desamma, snarare innebar olika perspektiv en mer nyansrik diskussion av temana. I 
analysen användes därför medforskarnas olika perspektiv tillsammans med teori och 
analytiska begrepp för att fördjupa analysen till en mer konceptuell nivå. Inför 
uppföljningsträffarna med Byyyns forskare och Disney Princesses våren 2017 låg 
sammanfattningarna/tematiseringen till grund för presentationen jag gjorde och de 
utdrag ur empirin jag visade. 
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Efter uppföljningsträffarna transkriberades även dessa och jag arbetade igenom 
koderna inför det fortsatta kodnings- och analysarbetet som nu skulle ske utan fler 
forskarträffar med medforskarna. Jag sammanställde då alla koder jag hade använt 
och grupperade dem i teman samtidigt som jag gallrade för att ta bort koder som var 
för lika varandra eller som var otydliga. Jag gick också tillbaka till tidigare 
avhandlingstexter jag skrivit och till tidigare forskning för att se om det fanns 
ytterligare koder som var relevanta för att strukturera empirin. Slutligen hade jag sju 
teman för koderna: 

 Informationsvetenskap – ett tema vars koder kom helt ur tidigare forskning 
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och området där forskare 
intresserar sig för hur människor söker, delar och använder information, 

 Medforskning – koderna kom till största del ur tidigare forskning men har 
influerats av forskningssituationen. Exempelvis används koden ”anpassa 
sig” som inte direkt kan knytas till tidigare texter om medforskning som eget 
begrepp även om det naturligtvis är nära sammankopplat med makt och 
maktpositioner, 

 Om sociala medier – ett tema som både består av begrepp från tidigare 
forskning, som ”context collapse”, men också av koder som används för att 
fånga upp specifika diskussioner som ”Diskurser om SM” där 
medforskarnas tankar om sociala medier som fenomen fångas in, 

 Sociala medier – det mest pragmatiska temat handlar enbart om att markera 
alla tillfällen som en specifik social plattform nämns i en diskussion, 

 Ur empirin – de teman och koder som framträtt som relevanta och viktiga 
utifrån arbetet i forskarcirklarna och min läsning av empirin och omfattar 
exempelvis ”undvikande” och ”humor/roligt”,   

 Vänskap och identitet – tar sin utgångspunkt i arbetet i forskarcirklarna och 
identitetsstudier. 

Dessa koder utgjorde sedan utgångspunkten när jag återvände till analysen. Koder 
fortsatte dock att tillkomma vid genomläsningar och omkodning eftersom jag såg 
fler nyanser ju mer jag fördjupade mig i materialet. Jag använde programvaran 
ATLAS.ti för transkribering och kodning. Genom ATLAS.ti kunde jag enkelt få 
fram alla tillfällen då ett visst ämne diskuterats genom att söka på en specifik kod 
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och jag kunde på så vis strukturera resultaten inför analys utifrån teori och analytiska 
begrepp.  

Empirin har alltså inte kodats utifrån det dramaturgiska perspektivet. Beslutet att 
använda Goffmans idéer som analytiskt ramverk kom istället när jag tematiserat 
empirin och behövde analytiska begrepp och teorier som kunde göra empirin rättvisa 
samtidigt som de hjälpte mig att distansera mig från empirin och fördjupa förståelsen 
för den. Analysprocessen i detta steg – efter kodning och tematisering genom 
sammanfattningar som också innebär analys –  innebar att jag plockade upp de teman 
jag såg i empirin och frågade ”vad är det här uttryck för? Hur kan detta förklaras 
utifrån (exempelvis) intrycksstyrning?” Det innebär att jag genom analysarbetet rört 
mig längre bort från medforskningen och närmare teori i mitt försök att förklara och 
förstå den forskning som gjordes i forskarcirklarna. Jag har så att säga omforskat 
(researched) materialet när jag ställt de teman och ämnen som framkommit ur 
empirin mot tidigare forskning, analytiska begrepp och teori för att möjliggöra fler 
nyanser av mening i empirin. 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

Projektet har genomgått Etikprövning för forskning och blev godkänt i april 2015 av 
den Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. En tilläggsansökan gjordes i april 
2017. Anledningen till att projektet genomgick etikprövning var möjligheten att 
medforskarnas inflytande över projektet skulle kunna innebära att vi inkluderade 
ämnen som kunde beröra känsliga personuppgifter. Ett tema som kom att bli 
framträdande i forskningen var fokus på etnisk identitet. Jag har i utformningen av 
projektet utgått från svenska rekommendationer för god forskningssed 
(Vetenskapsrådet 2017) samt från ovan diskuterade etiska överväganden som är 
viktiga i medforskningsprojekt. Det innebär bland annat informerat samtycke, 
frivillighet och att medforskarnas uppgifter och bidrag behandlas konfidentiellt.  

Medforskning sträcker sig ofta över en lång tid och involverar medforskarna i olika 
faser som kräver olika typer av engagemang av dem, samt genererar olika typer av 
empiri. För att ta hänsyn till en sådan variation i åtagande och empiri har tidigare 
medforskningsstudier i vissa fall utformat samtyckesblanketter för olika delar av 
forskningsprocessen och för den empiri som blir resultatet av forskningen (se Shea 
et al. 2013). Informerat samtycke har i projektet betraktats som en process eller 
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ständigt pågående. Det innebär att jag inför varje moment i forskningsprocessen och 
vid varje träff med medforskarna tagit upp samtycke och frivillighet. Konkret 
innebär det att medforskarna inte gav sitt samtycke ”en gång för alla” genom att 
skriva på blanketten för informerat samtycke (se Bilaga 1) utan att de i varje moment 
och i varje diskussion hade rätt och möjlighet att ge eller dra tillbaka samtycke.  

Diskussioner och reflektioner om forskningsetik var något som kontinuerligt lyftes 
upp och hölls levande i forskningsprocessen genom att det uppstod diskussioner om 
exempelvis vad medforskarna kunde ta skärmbild av (screena) och varför det var 
viktigt att maskera bilder. Jag träffade också medforskarna efter att arbetet i 
forskarcirklarna avslutats för att diskutera och visa hur analys skulle kunna se ut 
samt ge exempel på preliminära resultat av denna. När jag under analysarbetet sett 
nya teman eller identifierat relevant empiri som jag initialt inte fått explicit samtycke 
att använda har jag kontaktat berörda medforskare för att fråga om samtycke (vilket 
jag då fått). I forskargrupperna diskuterade vi också forskningsetik i relation till att 
medforskarna själva bedrev forskning. Av den anledningen kunde de när de valde 
exempel ur sociala medier och diskuterade dessa inte studera andra utan bara sig 
själva (och de medforskare i gruppen som gav sitt godkännande till att bli 
beforskade). 

I grupperna har vi kontinuerligt diskuterat forskningsetik och integritet. Det fick 
bland annat till konsekvens att vi på medforskarnas initiativ beslöt att göra om bilder 
från sociala medier som medforskarna använde som empiri till tecknade versioner 
för att bättre kunna garantera konfidentialitet (detta föranledde en tilläggsansökan 
till Etikprövningsnämnden). För att teckna om bilderna anlitades illustratören 
Johanna Hedberg som fick skriva på ett kontrakt där hon förband sig att följa de 
etiska riktlinjerna som personuppgiftsbiträde. Jag har därutöver bett om skriftligt 
godkännande för varje enskild bild som används som tryckt version i avhandlingen. 
Det förfarandet var något jag förtydligade från början för att medforskarna skulle 
kunna känna sig trygga med att visa och diskutera bilder inom forskningsprojektet 
utan att de med nödvändighet skulle kunna användas i den publicerade 
avhandlingstexten. Jag kan därför referera till och beskriva bilder i löpande text som 
inte finns med som illustration i avhandlingen. På så vis är de collage medforskarna 
arbetade med en del av den empiri som analyseras även om inte alla fotografier som 
finns i dessa har fått godkännande att tryckas i avhandlingen. 

De metoder vi valde för att studera inlägg i sociala medier var utformade för att ta 
hänsyn till frivillighet och medforskarnas rätt att själva styra vad de ville dela med 
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sig av. Det innebar exempelvis att jag inte hade tillgång till deras olika profiler i 
sociala medier utan medforskarna valde själva vad de ville dela för analys i gruppen. 

Ytterligare en viktig komponent i att bygga förtroende och trygghet är att förstå och 
respektera de koder och normer som finns i de grupper som forskaren jobbar med. I 
ett forskningsprojekt med missbrukande kvinnor diskuterar forskaren Salmon 
(2007) hur hon behövde lära sig de praktiker som fanns i gruppen för att avgöra vems 
tur det var att prata och vad som skulle stanna i gruppen och inte delas med personer 
utanför den. Detta var något vi plockade upp i de forskarkontrakt vi upprättade i 
varje forskargrupp (se exempel från Disney Princesses i Bilaga 2). Dessa 
forskarkontrakt var inspirerade av de kontrakt som arbetats fram i Jeanette 
Åkerströms avhandlingsstudie från 2014 där unga engagerat sig som medforskare 
för att undersöka delaktighet i skolan. Syftet med kontrakten som upprättades mellan 
mig och medforskarna var att medforskarna skulle känna ansvar och äganderätt över 
forskningen, att göra forskningsetik mer konkret och att medforskarna skulle kunna 
ställa krav på mig som projektledare – exempelvis hade de rätt att vid varje 
forskarcirkel ta del av sammanfattningar, transkriptioner och preliminära analyser. 

I detta avhandlingsprojekt kompenserades medforskarna för sitt arbete genom en 
biocheck på 270 kr, busskort för dem som hade långt att ta sig till mötena, mat/fika 
i samband med träffarna och genom en aktivitet som också hade till syfte att vi skulle 
lära känna varandra. När jag planerade arbetet med forskarcirklarna och läste om 
andra studier var frågan om ersättning något som framstod som viktigt. Jag får som 
doktorand lön för mitt arbete, jag får – förutsatt att jag fullföljer och gör ett bra arbete 
– examen och nya karriärmöjligheter. För mig hade frågan om ersättning till 
medforskarna för deras arbete i forskarcirklarna två huvudsakliga bottnar: (i) att 
erkänna och visa uppskattning för det arbete medforskarna lade ner; och (ii) att inte 
ta för givet att (unga) personer ska ställa upp i forskning utan kompensation och 
därigenom understödja befintliga maktrelationer mellan barn/unga och vuxna. 
Naturligtvis skulle inte forskningen heller innebära extra utgifter för medforskarna 
till exempel för att betala bussbiljetter eller mat om det blev en lång dag.  

Valen som görs kring ersättning eller att ”ge tillbaka” ser olika ut i olika 
medforskningsprojekt. I Powers och Tiffanys jämförelse av fyra 
medforskningsprojekt (2006) framgår att ungdomarna i tre av projekten fick 
ersättning i form av pengar. Även i Salmons studie (2007) gavs de deltagande 
kvinnorna pengar (25 dollar) som erkännande för deras bidrag såväl som för att 
kompensera eventuella kostnader. I andra projekt bjuds deltagarna på aktiviteter som 
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tack för sin medverkan (se Shea et al. 2013). Att på detta sätt ge medforskarna pengar 
eller andra materiella och immateriella gåvor är dock ingen utbredd praktik, vilket 
kanske är särskilt tydligt i projekt med barn och unga som ofta antas ställa upp utan 
kompensation. Frågan om kompensation för arbetet blir då en fråga om makt och 
Bergold och Thomas (2012) skriver att:  

Remuneration signalizes social recognition of the value of the individual’s 
contribution to research. If participatory research genuinely aims to put the 
relationship with research partners on an equal footing, then the socially 
dominant form of recognition must be used. 

Ett annat sätt att resonera kring att ”ge tillbaka” och ge medforskarna erkännande är 
hur deras arbete tydliggörs i vetenskapliga sammanhang. Genom citat och referat 
adresserar jag som forskare frågor om tillförlitlighet och trovärdighet och visar 
medforskarnas olika bidrag i forskningsprocessen. Men utöver att medforskarnas 
bidrag synliggörs i texten får de inget ytterligare erkännande i det vetenskapliga 
sammanhang där texten produceras. För att konkretisera: hade medforskarna varit 
forskarkollegor till mig hade artiklar och texter om forskningen varit samförfattade. 
Även praktiken att ha medforskarna som medförfattare är ovanlig. Bland de exempel 
som finns handlar det oftast om vuxna medforskare (se Kendall et al. 2013) men det 
finns också exempel när det gäller medforskning med unga (se Åkerström 2014). 
När det gäller samförfattande med unga personer är det dock inte enbart tradition 
som försvårar utan även etiska riktlinjer om konfidentialitet som finns för att skydda 
personers identitet. Att medforskarna i detta forskningsprojekt inte är medförfattare 
och inte heller omnämns med namn någonstans beror framförallt på att de då inte 
skulle kunna garanteras konfidentialitet, men också på att de inte varit medförfattare 
av text. Jag har istället varit noga med att påvisa deras bidrag till forskningen genom 
att tydligt redogöra för dessa i beskrivningar av forskningsprocessen och genom att 
använda många och utförliga citat och utdrag från forskarcirklarna. Medforskarna 
omnämns i texten med deras egenvalda pseudonymer.  

Medforskarna har också rätt till tillgång till den forskning de bidragit till genom det 
arbete de gjort i forskarcirklarna. Alla medforskare har därför informerats både 
muntligt och skriftligt om att de har rätt att ta del av och använda transkriptioner från 
sina egna forskarcirklar och empiri som finns från forskarcirklarna (collage, listor 
osv) i egna arbeten. Tyvärr har regler för förvaring av forskningsmaterial hindrat och 
försvårat medforskarnas möjlighet att faktiskt använda materialet eftersom jag inte 
kunnat lämna ifrån mig kopior. När förfrågan om att använda empirin från egna 
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forskningscirklar kommit upp har jag försökt att underlätta så långt som möjligt 
genom att erbjuda medforskarna lokaler på högskolan där de skulle kunna sitta själva 
eller med vänner och arbeta. Jag har också erbjudit mig att hänvisa till delar i 
utskrifterna som skulle kunna tänkas vara relevanta för deras arbete. En av 
medforskarna har bett om att använda empirin till sitt avslutande gymnasiearbete. 
Olyckligtvis försvårades det, trots försöken att tillgängliggöra materialet, så mycket 
för henne att hon valde ett annat ämne. Utöver medforskarnas rätt till empirin har 
jag försökt vara till hjälp på fler sätt genom att fungera som referens när medforskare 
sökt sommarjobb och extrajobb, bidra med litteraturtips för skolarbeten, fungera 
som bollplank, och vid ett tillfälle har jag intervjuats för en medforskares skolarbete. 

5.5 Sammanfattning 

Deltagare till studien rekryterades via information på skolor, fritidsföreningar och i 
sociala medier. Potentiella deltagare informerades om att syftet med studien var att 
undersöka hur unga använde sociala medier för att uttrycka identitet samt om hur 
arbetet skulle ske i olika forskargrupper där de skulle ha inflytande över hur vi 
arbetade samt vad vi specifikt valde att utforska. 13 unga personer, alla 16 år gamla, 
valde att vara med i forskningsprojektet och formerade sig i tre grupper utifrån 
befintliga vänskapskonstellationer. Forskargruppen Pašteta bestod av Jamal, Jetmir, 
Jonno, Stanno och Tyrone, gruppen Disney Princesses bestod av Mulan, 
Pocahontas, Rapunzel och Snövit och slutligen utgjorde Benim, Gärii, Stardoll och 
Queenie forskargruppen Byyyns forskare. De namn som används i avhandlingen på 
såväl forskargrupper som medforskare har valts av medforskarna själva. 

Varje grupp träffades fem gånger i högskolans lokaler, varje träff varade mellan en 
och två och en halv timme. Utöver dessa forskarcirklar genomfördes avslutande 
intervjuer med medforskarna. Dessa genomfördes i alla fall utom ett i par. För att 
lära känna varandra, bygga förtroende såväl som att tacka medforskarna för deras 
medverkan gick vi ut och åt tillsammans samt genomförde någon aktivitet som 
bowling eller paintball i varje grupp. Efter de initiala fem träffarna när arbetet i 
forskarcirklarna avslutats ägnade jag mig åt analys av empirin. Två av 
forskargrupperna hade efterfrågat ytterligare en träff för att ta del av de preliminära 
resultaten och vi träffades därför ytterligare en gång ca ett och ett halvt år efter att 
arbetet i forskargrupperna avslutats.  
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Det konkreta arbetet i forskargrupperna såväl som vilka frågor som lyftes för 
diskussion och analys kom att se olika ut i de olika grupperna beroende på 
medforskarnas inflytande och intressen. I alla grupper ägnade vi oss initialt åt 
forskarträning och diskuterade bland annat forskningsetik och olika 
undersökningsmetoder. Byyyns forskare och Disney Princesses valde att arbeta med 
en modifierad version av photovoice (se Wang & Burris 1997) där vi skrev ut inlägg 
i sociala medier som papperskopior. Dessa användes sedan som utgångspunkt för 
gemensam analys och för collage som medforskarna gjorde. Disney Princesses valde 
att utforska olika teman i sina collage medan Byyyns forskare utgick från frågan 
”vem är jag i sociala medier?”. Medforskarna i Pašteta valde att arbeta med 
diskussion i grupp. Det innebar att de eller jag lyfte olika teman, exempel eller frågor 
för gemensam diskussion och tolkning. Vi genomförde även en workshop där 
medforskarna visade fem inlägg vardera från sina sociala medier för tolkning och 
analys genom diskussioner.  

Alla träffar med forskargrupperna ljudinspelades och transkriberades. Det empiriska 
material som ligger till grund för analys består av utskrifter av diskussioner i 
forskarcirklarna, de avslutande intervjuerna och uppföljningsträffarna samt av 
medforskarnas skärmbilder (som presenteras i avhandlingen som tecknade 
representationer), medforskarnas collage samt mina anteckningar i samband med 
träffarna. Analys utfördes tillsammans med medforskarna under arbetet i 
forskarcirklarna då vi tolkade och diskuterade hur identitet kan uttryckas i sociala 
medier. Medforskarnas analys och tolkningar synliggörs i avhandlingen genom citat 
och dialogutdrag i kapitel 6 och 7. Efter att arbetet i forskarcirklarna avslutats kodade 
och tematiserade jag empirin utan medforskarna. Kodningen utgick både från på 
förhand bestämda koder och från koder som föddes vid genomläsning av 
transkriptioner. Vid tematisering av empirin försökte jag identifiera såväl likheter 
som skillnader i de olika forskargruppernas beskrivningar och analyser. Efter denna 
initiala sammanställning av resultat valdes det dramaturgiska perspektivet (se 
Goffman 1959/2014) som analytiskt ramverk. 

Forskningsprojektet har genomgått etikprövning. Etikprövning genomfördes då 
medforskningens öppenhet för de ämnen medforskarna ansåg viktiga och relevanta 
skulle kunna innebära att frågor som berörde känsliga personuppgifter togs upp i 
forskarcirklarna. Ett tema som kom att bli aktuellt i forskningen var etnisk identitet. 
Forskningsprojektets förhållningssätt till frågor om forskningsetik innebar att 
samtycke (Bilaga 1) inte enbart inhämtades när studien initierades och medforskarna 
tackade jag till att medverka. Medforskarnas rätt att ändra åsikt eller att be om att 



112

  

112 

 

uttalanden eller resonemang togs bort ur empirin betonades inledningsvis vid varje 
träff i forskargrupperna så att de kontinuerligt kunde ge eller ta tillbaka samtycke. 
Inför varje träff hade jag transkriberat och/eller sammanfattat diskussionerna från 
föregående träff för att vara så transparent som möjligt inför medforskarna gällande 
vad som kunde bli aktuellt att inkludera i avhandlingen samt ge dem insyn i 
preliminära tolkningar. De bilder som är inkluderade i avhandlingen är tecknade 
versioner av inlägg i sociala medier där exempelvis hudfärg och frisyr ändrats för att 
hindra att de kopplas till specifika personer. Varje bild har fått separat godkännande 
att användas där medforskarna också kunnat ange om specifika detaljer ska 
utelämnas. Alla bilder som diskuteras i avhandlingen fick inte godkännande att 
användas som tecknade versioner men kunde beskrivas och diskuteras i text. Utöver 
det formella informerade samtycket upprättade vi i forskargrupperna forskarkontrakt 
(Bilaga 2) där vi angav hur vi skulle förhålla oss till varandra i forskargrupperna. 
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6 Resultat och analys: 
medforskning 

I kapitel 4 beskrevs utgångspunkterna för medforskning som forskningsansats och 
detta kapitel syftar till att ge insyn i utmaningar och möjligheter som kan uppstå vid 
medforskning med unga. I denna studie kom arbetet i de olika forskargrupperna att 
se olika ut såväl i hur vi konkret valde att arbeta som i hur gruppdynamiken tog form. 
Den röda tråden som går igenom kapitlet är hur jag och medforskarna genom vårt 
samspel skapade varandra som just forskare och medforskare, hur vi skapade vad 
medforskning innebar och på så vis vilken kunskap som genererades genom 
medforskningsprocessen.  

Kapitlet inleds där arbetet i forskarcirklarna avslutades, nämligen med de avslutande 
intervjuerna. I dessa intervjuer blickade medforskarna tillbaka på projektet och 
reflekterade utifrån semistrukturerade intervjufrågor över forskning och rollen som 
medforskare. I det inledande avsnittet blandas röster från de olika forskargrupperna 
för att därefter delas upp utifrån medforskargrupp. Analys utifrån forskargrupp 
innebär att olika teman får mer eller mindre framträdande utrymme beroende på 
vilka teman som innebar utmaningar i de olika forskargrupperna. Dessa avsnitt ger 
exempel på hur vi i forskningen skapade olika innebörder och handlingsutrymme för 
rollerna som forskare och medforskare och hur detta i sig kom att skapa 
förutsättningar för forskning. I avsnitt 6.2.1 ligger fokus på hur tillhörighet och 
förtroende byggdes, förhandlades och uttrycktes i forskargruppen Byyyns forskare. 
Avsnitt 6.2.2 som utgår från arbetet med Pašteta behandlar hur roller förhandlades 
och utmanades genom motstånd. I dessa två avsnitt förekommer ord av rasistisk, 
sexistisk och homofob karaktär. Jag har valt att skriva ut orden när medforskarna 
använt dessa ord. I referat och i min analys av diskussionerna har jag i relation till 
ett ord valt att göra en omskrivning. I avsnitt 6.2.3 som utgår från Disney Princesses 
diskuteras rollen som medforskare och hur den innebar olika perspektivskiften. 
Analys i kapitlet bygger främst på hur medforskning beskrivs i kapitel 4, men även 
begrepp hämtade från Goffmans dramaturgiska perspektiv (kapitel 3) används.  
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6.1 Vad forskning var och är 

Den kanske lite förvirrande avsnittsrubriken syftar på hur medforskarna föreställde 
sig forskning innan sitt deltagande i projektet och hur deras förståelse för forskning 
förändrades under projektets gång. I de avslutande intervjuerna med medforskarna 
frågade jag dem hur de upplevt arbetet som just medforskare och det är svaren på de 
frågorna som ligger till grund för detta avsnitt.  

Ingen av medforskarna hade vid projektets start någon tidigare erfarenhet av att delta 
i forskning. När jag vid projektets slut frågade dem vad de tänkte att forskning var 
innan vårt arbete påbörjats framträdde en bild som kopplar forskning till 
naturvetenskap i form av labbrockar, experiment och olika typer av mätningar eller 
statistik. Snövit uttryckte att ”innan har man sett forskningsprojekt som typ nått 
naturvetenskapligt” och när jag frågade Mulan och Pocahontas om deras deltagande 
i forskningsprojektet ändrat hur de ser på forskning svarade de: 

Mulan - ja, innan har jag alltid tänkt på så här naturvetenskaplig forskning. 
Pocahontas - det är det man tänkt på mest typ, vätskor och sånt eller vad man nu 
gör, att man tänker, alltså ett labb. Men ja, så det är la ändrat, att man kan göra så 
här också  
 

Pocahontas svar visar att hennes förståelse av hur forskning kan gå till hade breddats 
till att utöver labbrockar även inkludera den typ av kvalitativa och utforskande 
metoder vi använde i projektet. Genom deltagande i projektet och genom att 
introduceras till olika kvalitativa metoder (som intervjuer, collage, kartläggningar 
och så vidare), hade medforskarna fått insyn i och kunskaper om olika sätt att bedriva 
forskning. Den forskning som medforskarna fick insyn i genom deltagande var något 
annat än den naturvetenskapliga forskning som de inledningsvis tänkte 
representerade just vad forskning är. Detta avsnitt belyser därför hur delaktighet 
(handling) i forskningsprojektet ledde till en förändrad syn både på det som var vårt 
empiriska fokus som på forskning i sig.  

Processen i vilken medforskarnas naturvetenskapligt inspirerade bild av forskning 
omprövades påbörjades redan innan vi träffades i forskarcirklarna. Deras första möte 
med projektet skedde antingen genom information i sociala medier, när jag 
informerade på skolor eller när de fick information via vänner. När informationen 
kom från mig gav jag exempel på frågor som skulle kunna vara intressanta att 
utforska i det specifika projektet (se bilaga 3 för exempel) men beskrev inte 
övergripande frågor som kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning generellt 



115

  

114 

 

6.1 Vad forskning var och är 
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(handling) i forskningsprojektet ledde till en förändrad syn både på det som var vårt 
empiriska fokus som på forskning i sig.  

Processen i vilken medforskarnas naturvetenskapligt inspirerade bild av forskning 
omprövades påbörjades redan innan vi träffades i forskarcirklarna. Deras första möte 
med projektet skedde antingen genom information i sociala medier, när jag 
informerade på skolor eller när de fick information via vänner. När informationen 
kom från mig gav jag exempel på frågor som skulle kunna vara intressanta att 
utforska i det specifika projektet (se bilaga 3 för exempel) men beskrev inte 
övergripande frågor som kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning generellt 

  

115 

 

intresserar sig för (hur och varför i syfte att förstå och förklara). Inte heller beskrev 
jag i denna information utförligt forskningsmetoder utan berättade att vi skulle 
träffas för att prata och sedan tillsammans bestämma hur forskningen skulle gå till. 
För några av medforskarna växte utifrån denna övergripande information en annan 
bild av forskning fram som mer liknade utfrågningar eller ”polisförhör” (Jonno) där 
de tänkte att de förväntades svara på ett antal frågor utan vidare analys eller 
diskussion: 

Amira Sofie - Vad tänkte ni att forskning var innan ni kom hit? 
Jamal - jag tänkte bara jag skulle svara på fem frågor varje vecka, få mat och 
biobiljetter och paintball på köpet 
Jonno - nej men, jag hade inte samma planer om hur detta skulle utspela sig, men 
alltså, jag tänkte typ ungefär samma som Jamal här, man bara kommer hit och bara 
pratar, svarar på frågor. Jag tyckte, jag trodde det skulle vara lite stelt först, typ så 
här svara på frågor, säger typ så här visar lite bilder och så. Men sen bara gått hem. 
Men jag tycker det vi gjorde bra är att vi typ höll uppe konversationen hela tiden typ 
så. 
Amira Sofie - så forskning är mindre stelt än ni tänkte det skulle vara? 
Jamal - mm 
Jonno - ja faktiskt 
Amira Sofie - men motsvarar, då motsvarar inte riktigt det här [som vi gjort] den 
bilden ni hade av vad forskning kunde vara eller? 
Jamal - nej nej men forskning 
Jonno - Jag trodde forskning är att man är i labbrockar och grejer 
Jamal - ja det är det jag också har tänkt på, eller alltså det är inte det vi förväntade 
oss helt enkelt.  
Amira Sofie - nej 
Jamal - det vi förväntade oss var ju typ en gammal kärring kommer och ”svara på 
det här, den frågan” och sen ”här varsågod två biobiljetter gå och gör vad du vill”. 
Du vet, förstår du det är någonting sånt tänkte vi för oss för att det verkligen inte var 
det vi trodde. 
 

Det Jonno och Jamal ger uttryck för i dialogen ovan är förväntningar på forskning 
som inte skulle kräva deras engagemang, deras aktiva insats eller skulle vara 
intressant och relevant för dem. Deras resonemang att deltagande i forskning skulle 
innebära att de skulle svara på några frågor, visa några bilder och sedan gå hem ger 
bilden av dem som objekt för någon annans forskande blick (jfr Freire 1970/2012; 
Cornwall & Jewkes 1995), inte de själva som aktiva deltagare, som påverkar och 
som bidrar utifrån egna intressen och kunskaper. Det var någon annans frågor, någon 
annans intressen som de föreställde sig att de skulle svara och reagera på. De 
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föreställningar om forskning som de ger uttryck för synliggör en uppfattning att 
forskningen som de skulle bidra till var viktig för ”kärringen”, forskaren, mig – men 
alltså inte för dem. Forskaren som en ”gammal kärring” som ställer frågor ger 
uttryck för att hen intresserar sig för svaren men inte för människorna som ger dessa 
svar, eller dessa människors reflektioner om sina svar (jfr Freire 1982). Inte heller 
framstod det som att de tänkte sig att de själva som personer skulle betyda något, 
utan att de när de gett forskaren vad denne ville ha, hade fyllt sin funktion och kunde 
då ”gå och gör[a] vad [de] vill”.  

Erfarenheterna Jonno och Jamal fick genom deltagandet i forskningsprojektet gjorde 
att deras bild av forskning förändrades och inte längre motsvarade den initiala. Att 
forskningen ”verkligen inte var det vi trodde” som Jamal sa innebär att deltagandet 
i projektet troligen innebar en stor omställning för dem när de förstod att de inte 
enbart uppmuntrades vara aktiva och analysera sig själva utan faktiskt förväntades 
göra det. När Jonno i dialogen berättade att ”det vi gjorde bra är att vi typ höll uppe 
konversationen hela tiden” ger han uttryck för att ”vi”30 var handlande, aktiva 
subjekt (jfr Freire 1970/2012; 1982) som utförde ett arbete där de genom att 
upprätthålla konversation gjorde bidrag till forskningen. De var på så vis inte utsatta 
för andras handlingar – det vill säga mina, forskarens, den ”gamla kärringens” 
”polisförhör” – där medforskarnas roll var att anpassa sig och svara på frågor. Citatet 
antyder också genom den värdering som finns i det, att de gjorde det ”bra”, att det 
fanns just upplevda förväntningar (från mig eller från medforskarna, eller från alla) 
på medforskarna om en viss arbetsinsats. Det var då en arbetsinsats som kunde 
värderas på en skala, som Jonno själv bedömde som bra och därför kunde känna sig 
nöjd med. Från en syn på forskning som innebar att svara på några frågor och sedan 
gå hem med en biobiljett framträder erfarenheter av forskning som mer 
arbetskrävande där medforskarna hjälpte till att driva forskningen genom att bidra 
till – till och med bära – konversation och analys. 

De tankar som exemplifierats med citat från Jamal och Jonno framträdde i de 
avslutande intervjuerna i alla forskargrupper. I de avslutande intervjuerna såväl som 
i forskarcirklarna synliggjordes hur deltagande i forskningsprojektet, deltagande i 
forskarträning, diskussioner om etik och i att själva samla in och analysera empiri, 
gjorde att medforskarnas insyn i och förståelse för vad forskning kan vara 

                                                      
30 Det är lite oklart om ”vi” syftar på Jonno och de övriga medforskarna eller om ”vi” även inkluderar 

mig, Amira Sofie. Jag tolkar trots allt att ”vi” här syftar på medforskarna eftersom diskussionen 
kretsade kring deras upplevelser och funderingar.  
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göra det. När Jonno i dialogen berättade att ”det vi gjorde bra är att vi typ höll uppe 
konversationen hela tiden” ger han uttryck för att ”vi”30 var handlande, aktiva 
subjekt (jfr Freire 1970/2012; 1982) som utförde ett arbete där de genom att 
upprätthålla konversation gjorde bidrag till forskningen. De var på så vis inte utsatta 
för andras handlingar – det vill säga mina, forskarens, den ”gamla kärringens” 
”polisförhör” – där medforskarnas roll var att anpassa sig och svara på frågor. Citatet 
antyder också genom den värdering som finns i det, att de gjorde det ”bra”, att det 
fanns just upplevda förväntningar (från mig eller från medforskarna, eller från alla) 
på medforskarna om en viss arbetsinsats. Det var då en arbetsinsats som kunde 
värderas på en skala, som Jonno själv bedömde som bra och därför kunde känna sig 
nöjd med. Från en syn på forskning som innebar att svara på några frågor och sedan 
gå hem med en biobiljett framträder erfarenheter av forskning som mer 
arbetskrävande där medforskarna hjälpte till att driva forskningen genom att bidra 
till – till och med bära – konversation och analys. 

De tankar som exemplifierats med citat från Jamal och Jonno framträdde i de 
avslutande intervjuerna i alla forskargrupper. I de avslutande intervjuerna såväl som 
i forskarcirklarna synliggjordes hur deltagande i forskningsprojektet, deltagande i 
forskarträning, diskussioner om etik och i att själva samla in och analysera empiri, 
gjorde att medforskarnas insyn i och förståelse för vad forskning kan vara 

                                                      
30 Det är lite oklart om ”vi” syftar på Jonno och de övriga medforskarna eller om ”vi” även inkluderar 
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utvecklades. Medforskarna utvecklade en kritisk medvetenhet (jfr Freire 1970/2012) 
i relation till forskning som innebar att de fick insyn i hur forskning går till, hur 
kunskap skapas, deras egen roll i forskningsprocessen och den kunskapsproduktion 
en sådan process innebär. Denna kritiska medvetenhet synliggjordes för mig vid 
intervjuerna men skapades hos medforskarna genom deras utövande av forskning i 
forskarcirklarna och genom de dialoger vi hade i forskarcirklarna såväl om forskning 
(exempelvis genom diskussioner om etik) som om det studerade fenomenet identitet 
och sociala medier (exempelvis när vi diskuterade vuxnas syn på ungas 
medieanvändning). Att introduktionen till forskning kom genom utförande av 
medforskning snarare än genom diskussioner om forskning innebar att medforskarna 
omedelbart fick tillträde till området bakom scenen (jfr Goffman 1959/2014) där de 
fick se hur forskningens kulisser skapades (genom vad som inkluderades och 
utelämnades i forskning), var delaktiga genom att påverka ljussättning (vad  vi valde 
att lyfta till analys i forskarcirklarna) och kritiskt granskade manus för aktörernas 
rörelser på scenen (analysen av inlägg i sociala medier och vad dessa influeras av).  

När medforskarna i de avslutande intervjuerna satte ord på hur de uppfattade 
forskningen fick de också syn på vilken kunskap deras forskning bidragit med. 
Mulan och Pocahontas beskrev att de bidragit med åsikter från ett annat, det vill säga 
ungdomars, perspektiv och nyanserat bilden av ungas (särskilt fangirls) användning 
av sociala medier. Jamal och Jonnos dialog nedan ger uttryck för att de upplevde att 
de bidragit till att göra skillnad, att de hjälpt samhället, vuxna och mig genom att 
dela med sig av kunskaper av ungas användning av sociala medier:  

Amira Sofie - berätta, hur har ni upplevt rollen som medforskare? 
Jamal - jag vet inte, det är ju, det är ju ändå lite spännande att man får vara med och 
göra skillnad 
Jonno - vad skulle det vara för skillnad egentligen? 
Jamal - men alltså det är ändå viktigt att 
Jonno - ja? 
Jamal - forska om det 
Jonno - ja jag tycker det var kul att man tog del av något i alla fall  
Jamal - ja och som på något sätt alltså kan hjälpa samhället även om jag inte vet på 
vilken metod så hoppas jag att det går att så  
Amira Sofie - ja och på vilket sätt tänker du att ni har gjort skillnad? 
Jamal - men alltså jag kan hjälpa på ett sätt där vi kan visa dom lite vuxna 
människorna hur vi använder det för att det är ända lite svårt för dom vuxna att 
förstå ungdomar även om dom själva varit ungdomar har dom inte varit ungdomar 
på, i vår period, så försöker, på ett sätt försöker vi hjälpa dig att förstå 
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Jamals resonemang i dialogen där han ger uttryck för att han som medforskare 
bidragit till att hjälpa vuxna (och mig) att förstå dagens unga visar hur han tänkte att 
han bidragit till kunskapsutveckling. Jamal som ung och som användare av sociala 
medier hade erfarenheter och kunskaper som vuxna saknade och därmed hade han 
viktiga perspektiv att bidra med (jfr Bergold & Thomas 2012; Powers & Tiffany 
2006) som annars skulle vara ”lite svårt för dom vuxna att förstå”. Medforskarna i 
Disney Princesses uttryckte sig på liknande sätt och berättade att deras bidrag var att 
visa ”hur ungdomar ser på allting” (Mulan) och att deras ”bild hur vi anser att det 
är” (Pocahontas) lyfts fram och synliggörs för vuxna. På så vis hoppades de att de 
möjliggjort större förståelse och acceptans bland vuxna för ungas sätt att använda 
sociala medier. Jamal, Mulan och Pocahontas såg sitt kunskapsbidrag som att bidra 
till (eller möjliggöra) förståelse hos de som tar del av presentationen av forskningen.  

Samtidigt ställde Jonno sig i dialogen ovan frågande till vilken skillnad Jamal 
menade att de som medforskare gjort och uttryckte själv att han snarare ”tog del av 
något”. Jonnos kommentar och Jamals resonemang om att de hjälpt vuxna men där 
han ”inte [visste] på vilken metod” – alltså hur – synliggör samtidigt en osäkerhet 
om vad deras faktiska bidrag var samt om hur forskningen skulle komma att 
användas. Trots att medforskarna deltagit i arbetet bakom scenen, om scenen i detta 
scenario är presentation av forskning, genom arbete med att välja ut empiri för att 
analysera, genomföra analyser och sedan även reflektera över dessa analyser 
framstår delar av forskningen även fortsatt som otydlig eller mystifierad (jfr Sallah 
2014) för några av dem. Att inte vara del av eller bekanta med den akademiska 
världen gjorde det svårt för Jonno och Jamal att skapa sig en bild av forskningen 
enbart utifrån erfarenheterna från forskarcirklarna. Dessutom visste medforskarna 
att resultaten av forskningen skulle publiceras i en avhandling (i en bok) och i 
vetenskapliga artiklar och skulle komma att diskuteras av andra forskare. Vad det 
egentligen innebar var dock otydligt för dem eftersom detta var något medforskarna 
saknade erfarenheter av och kunskaper om. På så vis var det fortsatt vissa dörrar som 
förblev stängda för Jonno och Jamal eftersom diskussioner om forskningen de 
bidragit till fortsatte och skulle komma att presenteras i rum som de inte hade 
tillträde till eller förstod (jfr Tuhiwai Smith 2012; Tupuola 2006).  

När jag och medforskarna inledde arbetet i forskarcirklarna förklarade jag syftet med 
forskningen och efter den initiala kartläggningen gav jag exempel på olika möjliga 
metoder att arbeta med. Dock hade vi inga egentliga diskussioner om vad forskning 
är eller kan vara mer övergripande – genom att till exempel diskutera hur kunskap 
skapas eller hur vi kan få olika kunskaper genom olika metoder. Att resonera kring 
vad forskning är och hur den går till hade kunnat vara en del av projektets 



119

  

118 

 

Jamals resonemang i dialogen där han ger uttryck för att han som medforskare 
bidragit till att hjälpa vuxna (och mig) att förstå dagens unga visar hur han tänkte att 
han bidragit till kunskapsutveckling. Jamal som ung och som användare av sociala 
medier hade erfarenheter och kunskaper som vuxna saknade och därmed hade han 
viktiga perspektiv att bidra med (jfr Bergold & Thomas 2012; Powers & Tiffany 
2006) som annars skulle vara ”lite svårt för dom vuxna att förstå”. Medforskarna i 
Disney Princesses uttryckte sig på liknande sätt och berättade att deras bidrag var att 
visa ”hur ungdomar ser på allting” (Mulan) och att deras ”bild hur vi anser att det 
är” (Pocahontas) lyfts fram och synliggörs för vuxna. På så vis hoppades de att de 
möjliggjort större förståelse och acceptans bland vuxna för ungas sätt att använda 
sociala medier. Jamal, Mulan och Pocahontas såg sitt kunskapsbidrag som att bidra 
till (eller möjliggöra) förståelse hos de som tar del av presentationen av forskningen.  

Samtidigt ställde Jonno sig i dialogen ovan frågande till vilken skillnad Jamal 
menade att de som medforskare gjort och uttryckte själv att han snarare ”tog del av 
något”. Jonnos kommentar och Jamals resonemang om att de hjälpt vuxna men där 
han ”inte [visste] på vilken metod” – alltså hur – synliggör samtidigt en osäkerhet 
om vad deras faktiska bidrag var samt om hur forskningen skulle komma att 
användas. Trots att medforskarna deltagit i arbetet bakom scenen, om scenen i detta 
scenario är presentation av forskning, genom arbete med att välja ut empiri för att 
analysera, genomföra analyser och sedan även reflektera över dessa analyser 
framstår delar av forskningen även fortsatt som otydlig eller mystifierad (jfr Sallah 
2014) för några av dem. Att inte vara del av eller bekanta med den akademiska 
världen gjorde det svårt för Jonno och Jamal att skapa sig en bild av forskningen 
enbart utifrån erfarenheterna från forskarcirklarna. Dessutom visste medforskarna 
att resultaten av forskningen skulle publiceras i en avhandling (i en bok) och i 
vetenskapliga artiklar och skulle komma att diskuteras av andra forskare. Vad det 
egentligen innebar var dock otydligt för dem eftersom detta var något medforskarna 
saknade erfarenheter av och kunskaper om. På så vis var det fortsatt vissa dörrar som 
förblev stängda för Jonno och Jamal eftersom diskussioner om forskningen de 
bidragit till fortsatte och skulle komma att presenteras i rum som de inte hade 
tillträde till eller förstod (jfr Tuhiwai Smith 2012; Tupuola 2006).  

När jag och medforskarna inledde arbetet i forskarcirklarna förklarade jag syftet med 
forskningen och efter den initiala kartläggningen gav jag exempel på olika möjliga 
metoder att arbeta med. Dock hade vi inga egentliga diskussioner om vad forskning 
är eller kan vara mer övergripande – genom att till exempel diskutera hur kunskap 
skapas eller hur vi kan få olika kunskaper genom olika metoder. Att resonera kring 
vad forskning är och hur den går till hade kunnat vara en del av projektets 

  

119 

 

forskarträning. Forskarträningen (se Freire 1970/2012; Bergold & Thomas 2012), 
som alltså syftar till att ge deltagarna de kunskaper och verktyg de behöver för att 
aktivt och reflekterande kunna delta i forskning, låg i det här projektet istället på 
konkreta diskussioner om etik eller i introduktion till de metoder vi övervägde i vårt 
specifika projekt. Att jag valde att inte med medforskarna ha en övergripande 
diskussion om forskning innebar att de lämnades ensamma att skapa sig en 
uppfattning om kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning och med att revidera sin 
tidigare bild av vad forskning kunde vara. 

I efterhand och med Freires (1982) (parafraserade) ord att vi för att förstå människors 
uppfattningar om världen behöver förstå hur de själva tänker om sina uppfattningar 
i minnet är detta något jag troligtvis skulle gjort annorlunda i dag. Genom dialog 
redan inledningsvis om vad forskning är hade det kunnat tydliggöra för såväl mig 
som för medforskarna vad vårt arbete övergripande syftade till (snarare än bara rent 
konkret) och hur medforskarna såg på och tänkte om deras bidrag till forskningen. 
På det sätt som projektet utformats var detta något som kom att framträda genom 
görande snarare än tänkande och dialog, och kom att diskuteras i efterhand snarare 
än på förhand. Hade jag inledningsvis frågat medforskarna mer ingående om deras 
erfarenheter av forskning och uppfattningar om vad forskning är hade jag redan då 
kunnat fånga upp den syn på forskning som intervjuerna synliggjorde och som 
kopplade forskning till vita rockar och laboratoriemiljöer. Å andra sidan, genom att 
jag inte frågade inledningsvis och förklarade att forskning kan gå till på andra sätt – 
genom att exempelvis beskriva samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning – 
fick medforskarna möjlighet att själva, genom förstahandsupplevelser av att forska 
och delta i forskning, ompröva sin förförståelse på ett sätt som inte riskerade att vara 
(allt för) styrda av mina uppfattningar. 

Mitt val att inte inledningsvis föra diskussioner om forskning berodde dels på att 
introduktionen till projektet, där jag förklarade syftet med projektet, introducerade 
forskningsetik och berättade vad medforskning innebär, i sig var omfattande. Under 
introduktionen var medforskarna passiva och lyssnande och jag såg en poäng med 
att konkretisera forskningen genom att påbörja den, alltså genom görande. 
Alternativet till det valda praktiska och projektnära tillvägagångssätt jag använde, 
med introduktion och diskussion om forskning, skulle möjligen kunna skapa en 
större trygghet för medforskarna, om förväntningarna på dem och kunskap om 
forskningsprocessen tydliggjorts. Å andra sidan finns en risk att tydliga 
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Gallacher & Gallagher 2008). I detta projekt där jag upplevde att flera av 
medforskarna kände en mättnad av forskningen efter fem träffar skulle en 
övergripande introduktion av forskning också tagit tid från det faktiska arbetet i 
forskarcirklarna.  

Utmaningen som identifieras här är balansgången mellan att å ena sidan ge 
tillräckligt med information (jfr Cornwall & Jewkes 1995) för att möjliggöra 
handlingsutrymme (där tillräckliga kunskaper är en förutsättning) och å andra sidan 
inte styra för mycket och på så vis indoktrinera medforskarna i forskarens 
förförståelser. I slutänden är det en fråga om val som forskaren behöver göra utifrån 
syftet med och förutsättningar för forskningsprojektet. Valet jag gjorde att inte prata 
om forskning generellt handlade dels om en önskan om att snabbt starta upp arbetet 
i forskarcirklarna, dels om en felaktig uppfattning om att medforskarna hade mer 
kunskaper om forskning än vad de faktiskt hade och slutligen om en tillit till 
medforskning som en flexibel, kontextberoende och utforskande process där jag med 
lösare ramar skulle kunna fånga upp frågor när de uppstod (jfr Bergold & Thomas 
2012; Cornwall & Jewkes 1995; Gallacher & Gallagher 2008). Det är just denna 
process som är i fokus i resterande avsnitt i detta kapitel där olika utmaningar 
diskuteras med exempel från de olika forskargrupperna. Avsnittet utifrån arbetet 
med forskargruppen Disney Princess återkopplar särskilt till detta avsnitt och 
medforskarnas syn på sig själva som forskande subjekt. 

6.2 Roller och gruppdynamik medför 
förutsättningar för medforskning 

Olika aspekter, såsom existerande vänskapsband, gemensamma intressen och den 
fysiska miljön i vilken vi träffades, formade interaktionen i forskarcirklarna. 
Gruppdynamiken kom därför att se olika ut i de olika grupperna beroende på vad jag 
och medforskarna förde med oss in i forskningssituationen. I Pašteta formades 
gruppdynamiken mycket av hur medforskarna bar med sig och upprätthöll roller de 
hade i vänskapskretsen. Medforskarna i Disney Princesses var måna om att göra ett 
bra jobb och att lista ut vad som förväntades av dem. Medan jag med Disney 
Princesses långsamt byggde upp och fick förtroende för varandra, var medforskarna 
i Byyyns forskare måna om att snabbt inkludera mig i deras gäng som en ”bror”. 
Samtidigt var det med dem, precis som med Disney Princesses, lätt att falla in i 
positioner som påminner om skolans, där min roll liknade lärarens och 
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medforskarnas liknade rollen som elev. Det fick till följd att jag upplevde 
förväntningar att ge instruktioner för medforskarna att följa. 

I den hela tiden pågående processen att konstruera och utforska våra roller som 
forskare och medforskare pågick samtidigt vår faktiska forskning om identitet och 
sociala medier. Gruppdynamik och de roller vi tog (och gavs) gav olika 
förutsättningar för medforskningens dialog, kritiska medvetenhet, delaktighet, 
positionsförflyttningar och – kanske viktigast utifrån en tänkt slutprodukt i form av 
en avhandling – den kunskap som producerades. Det är dessa olika dynamiker som 
diskuteras i det följande. 

6.2.1 Byyyns forskare: från svenne till bror – förtroende och 
relationer  

I medforskning förutsätts att deltagarna ges möjligheter och lär sig att pendla mellan 
subjekts- och objektpositioner (Freire 1970/2012; 1982). Med det avses att 
medforskarna (och forskaren) ska kunna betrakta sina egna förehavanden, 
upplevelser och känslor på distans för att på så vis kunna analysera dessa och sätta 
in dem i ett större sammanhang utifrån studiens inriktning. För att möjliggöra 
positionsförflyttningar där deltagarna är villiga att dela med sig av såväl 
erfarenheter, som analyser av dessa erfarenheter, anses respekt och trygghet i 
forskningssituationen vara avgörande (Bergold & Thomas 2012; Powers & Tiffany 
2006).  

För mig som forskare och projektledare var det vikigt att förhålla mig till och följa 
etiska riktlinjer. Dessa handlar om forskningsetiska överväganden som att 
medforskarna skulle veta hur forskningen gick till, hur deras bidrag skulle användas 
och i vilket syfte forskningen genomfördes (se Vetenskapsrådet 2017; Cornwall & 
Jewkes 1995). Dessa riktlinjer handlar om att forskning ska gå riktigt till så att inte 
deltagare utnyttjas eller far illa i processen eller när den färdiga forskningsprodukten 
publiceras. Jag såg också dessa etiska riktlinjer som en av förutsättningarna för att i 
forskargrupperna kunna bygga tillit och förtroende. Medforskning byggde i detta 
projekt på återkommande forskarcirklar där jag och medforskarna sammantaget 
träffades flera timmar för att studera identitet och sociala medier. Detta ämne var 
eller upplevdes inte nödvändigtvis som känsligt (förstått antingen som känsliga 
personuppgifter, t.ex. etnisk identitet eller känsligt som att det inte är ett ämne som 
vanligtvis diskuteras), men kunde upplevas blottande när tankar om hur vi väljer att 
framställa oss med olika syften diskuteras. På grund av det var förtroende och tillit 



122

  

122 

 

viktigt för att medforskarna skulle vilja dela tankar och erfarenheter. Denna tillit och 
förtroende kom i de olika grupperna att handla om relationsbyggande som var 
avhängigt personkemi, gemensamma intressen och känslor av samhörighet.  

6.2.1.1 Ett tillfälligt ”vi” 
I och med att forskargrupperna formerat sig utifrån medforskarnas befintliga 
vänskapsrelationer fanns det för dem redan ett ”vi” där de kunde gruppens koder, 
visste varandras gränser och kände till varandras personligheter. Byyyns forskare 
utgjorde redan en vänskapsgrupp och när de formerade sig som en forskargrupp var 
jag den som var ny i konstellationen. Mycket av forskningen men även 
gruppdynamiken i Byyyns forskare kretsade kring utforskandet av etnisk identitet, 
men också av deras nyfikenhet på mig som person.  

Redan vid första träffen med Byyyns forskare bombarderade de mig med frågor, 
något som sedan fortsatte under hela forskningens gång. Det var frågor som inte 
hade något med forskningen att göra utan handlade om medforskarnas försök att 
komma bakom kulisserna (jfr Goffman 1959/2014) för forskarcirkeln – sedd som en 
scen där vi utifrån roller som forskare och medforskare bedrev forskning –  för att 
få syn på personen bakom min roll som forskare. Jag fick frågor om var jag hade 
växt upp, vilken linje jag hade gått på gymnasiet, om jag gillade Sons of Anarchy31, 
om jag hade pojkvän, eller kanske flickvän, hade jag hund, varför var jag vegetarian 
och så vidare. En del av frågorna upplevde jag som privata och jag ställde inte 
motsvarande frågor till medforskarna. Flera av frågorna var inte heller så enkla som 
de först kunde framstå. När Gärii till exempel frågade ”är du en sån här typ av person 
som kollar på Sons of Anarchy?” var det inte bara (eller ens främst) för att få insyn 
i vilken underhållning jag föredrar utan för att få inblick i hur jag ställde mig till de 
rasmotsättningar som serien skildrar. Diskussionen som pågick under en fikapaus 
fortsatte att handla om rasism och hat mot svarta.  

Analytiskt kan denna nyfikenhet på personen Amira Sofie förstås som att 
medforskarna genom att lära känna mig som agerande (person) lättare kunde förstå 
min rollgestalt som forskare (se Goffman 1959/2014). Genom sina frågor försökte 
medforskarna lista ut vem jag var och vilka värderingar jag hade för att avgöra vad 
de kunde anförtro mig och i förlängningen forskningen. På så vis blev deras 
möjligheter att få tillträde till området bakom scenen eller personen bakom forskaren 
något som kom att få inverkan på hur de tog sig an rollerna som medforskare. 
                                                      
31 Amerikansk drama/action-serie om ett kriminellt Mc-gäng. 
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Eftersom jag förstod att frågorna var viktiga för medforskarna ansträngde jag mig 
för att svara på dem – även om jag duckade på vissa frågor som jag tyckte var för 
privata, och trots att jag emellanåt kunde känna mig ansatt och ifrågasatt. Jag bad 
medforskarna att i forskningssituationen dela med sig av sina liv och de svarade med 
att be mig dela med mig av mitt liv för att avgöra om de kunde lita på mig. 

Det var ibland en utmaning för mig (i rollen som forskare) att behålla gruppens fokus 
och intresse på forskningen då det verkade finnas ett större intresse och behov av att 
sitta och prata som nya potentiella vänner. För medforskarna tillhörde jag en grupp 
människor som de inte var vana vid att ha sådan lätt och obehindrad tillgång till. Jag 
upplevde att deras nyfikenhet till stor del bottnade i våra åldersskillnader och i att 
jag är etnisk svensk med en relativt traditionell uppväxt i Sverige. Genom att fråga 
mig om mina erfarenheter fick de tillgång även till de grupper av människor jag 
representerade (vuxna, kvinnor, svenskar) och som de hade lite nära kontakt med i 
vardagen.  

Jag var den som oftast i våra diskussioner var eller (synlig)gjordes, av mig själv eller 
av medforskarna, som ”den andre” – särskilt i diskussioner om etnicitet. När vi 
exempelvis hade en workshop där medforskarna skulle ta skärmbilder från sociala 
medier småpratade vi under tiden och spelade musik för varandra. När jag hade 
spelat en låt av ett band jag gillade frågade Stardoll om bandet var ”svennar” men 
rättade sig omedelbart och sa ”nej förlåt, jag menar svenskar”. Stardoll var rädd att 
förolämpa mig genom användningen av ett ord som sågs som nedsättande, och av 
henne användes med den innebörden. Bandet var, precis som jag, svenskar och jag 
blev uppmärksammad på att jag där och då tillhörde ett ”ni”, ”de andra”, 
”svennarna” medan medforskarna utgjorde ett ”vi” som inte var svennar. 
Forskarcirklarna kunde fungera som platser där medforskarna utforskade hur de 
identifierade sig (som exempelvis invandrare, svarta, tjejer osv.) där jag ibland 
fungerade som det ”du/ni” som förtydligade skillnader och kontraster (jfr Hällgren 
2012; Jenkins 2008; Hall 1996b; Wiltgren 2017). Samtidigt var medforskarna måna 
om att inkludera mig i deras gemenskap under arbetet i forskarcirklarna. Stardolls 
omedelbara självrättelse till ett ord som inte bar samma nedsättande klang kan ses 
som ett försök att släta över och återupprätta min status som någon som till viss del 
var en del av deras gemenskap. 

I den avslutande intervjun med Stardoll och Queenie pratade vi om hur de upplevde 
sitt bidrag i forskningen. I dialogen som följer, när jag uttryckte glädje över att 
medforskarna känt att de bidrog med något viktigt, flyttade Queenie över fokus till 
den roll hon upplevt att jag haft i forskningsprocessen. Queenie beskriver i dialogen 
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min roll som den av en handledare som varit en hjälp för att de skulle kunna göra 
sina bidrag till forskningen. När jag ställde frågan om det var som en handledare de 
sett mig var det för att jag var nyfiken på att höra dem utveckla sina tankar om våra 
roller och bidrag i forskningssituationen. Queenie beskrev mig då istället som en vän 
och Stardoll fyller i att jag var en ”bror”: 

Queenie - Det kändes som att vi bidrog med någonting 
Stardoll - stort 
Queenie - ja 
Amira Sofie - Vad roligt, vad glad jag blir att höra det.  
Queenie - vi har haft en bra handledare 
Amira Sofie - är det så ni ser mig, som en handledare? 
Queenie - nej, typ mer som en vän 
Stardoll - en bror 
Queenie - bror 
[skratt] 
 

”Bror” knyter an till resonemang vi haft i gruppen delvis utanför den egentliga 
forskningen och som handlade om skillnader mellan svenskar och invandrare. 
Medforskarna kallade varandra för bror som ett sätt att signalera uppskattning och 
samhörighet. Skrattet i slutet av dialogen beror på att bror i relation till mig hade 
blivit ett internt skämt i gruppen som uppstått när vi försökt navigera oss fram och 
lära känna varandra utifrån våra olika bakgrunder. Jag hade vid den workshop vi 
hade i gruppen frågat om medforskarnas användning av ”bror” för att tilltala 
varandra och vi hade pratat om vem/vilka som använder uttrycket utifrån genus och 
etnicitet samt om/till vem/vilka det känns rätt att använda uttrycket. Eftersom ”bror” 
inte var en del av min vardagliga vokabulär på det sättet som medforskarna använde 
det, utmanade de mig att säga bror till en person med utländsk bakgrund såväl som 
till en person med svensk bakgrund. Jag skulle därefter rapportera tillbaka till 
medforskarna vad jag hade fått för mottagande. Efter det blev det ett stående inslag 
vid våra träffar att jag frågades ut om när jag använt ”bror” senast och vad jag fått 
för reaktion.  

Bror blev på så vis en ingång för mig att lära känna medforskarna och de kulturer de 
var del av och det blev ett sätt för dem att lära känna och testa mig genom att ge mig 
den insynen. Att jag uppmanades benämna för mig främmande personer som bror 
skulle kunna tolkas som en utmaning där medforskarna ville se hur långt jag var 
villig att gå för att lära känna och förstå dem. Till den första träffen efter workshopen 
hade jag inte kallat någon bror och hade därför inget utfall att rapportera tillbaka till 
medforskarna. Jag upplevde då en besvikelse från deras sida och såg till att 
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genomföra ”experimentet” till nästa träff vilket ledde till uppskattning och 
reflektioner om skillnader mellan människor på grund av identitet som vi kunde 
använda i forskningen. Denna uppmaning till mig från medforskarna blev ett sätt för 
oss att utforska och bygga relationer där jag utmanades att stiga utanför min 
bekvämlighetszon för att göra medforskarna till viljes. Min position som omarkerad 
och som norm (se Krekula & Johansson 2017) utmanades – i detta sammanhang som 
vuxen, forskare och etnisk svensk som ”tvingades” agera på ett sätt som 
medforskarna dikterade och som inte tillhörde mina vanliga rutiner eller mitt vanliga 
språkbruk. Att jag i slutet av dialogutdraget av Stardoll och Queenie kallas bror var 
ett sätt för dem att säga att jag där och då var välkommen in i deras gemenskap och 
att vi stod på relativt jämlik grund, något som delvis kan antas bero på just vårt 
samspel utifrån ordet bror.   

Arbetet med att skapa samhörighet och inkludering sammanföll också med en 
önskan om att bli förstådd och att inte bli feltolkad. Medforskarna var i alla grupper 
medvetna om och uppmärksamma på hur samtalen i forskarcirklarna skulle förstås 
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Queenie - ja alltså det beror på om du är import så lägger du ut typ blommor och 
saker och ting 
Stardoll - poserar framför stadsparken, men det där, jag menar inte så 
Benim - alltså man kan se om man är import eller inte, det är ett speciellt sätt att 
Stardoll - [till Amira Sofie] vet du vad import är? [Amira Sofie skakar på huvudet] 
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Dialogen visar hur gruppen ansträngde sig för att inkludera mig i en gemensam 
referensram där de först uppmärksammade att jag inte förstod och sedan förklarade 
och visade exempel för att jag skulle lära mig. Dialogen visar på så vis också den 
pendling som medforskningen kunde innebära där vi deltagare växlade mellan att 
vara kunniga och okunniga, de som lär och de som lär ut (se Freire 1970/2012). I 
exemplet ovan var det jag som var okunnig och inte förstod referensen till ”importer” 
och de sätt att använda sociala medier som medforskarna kopplade till personer de 
ansåg kunde ha det epitetet. Importer var för medforskarna invandrare som var nya 
i Sverige och som i sociala medier ofta betonade just kopplingen till Sverige medan 
medforskarna och invandrare som befunnit sig en längre tid i Sverige snarare kunde 
vara bekväma med att betona sin olikhet från det som uppfattades som svenskt. 
Exemplet synliggör också hur medforskarna hjälptes åt att läsa av mig och hjälptes 
åt att förklara, här finns en reflexivitet över den egna rollen som medforskare som 
någon som behöver förklara på ett sätt som gör att åhöraren förstår. Att medforskarna 
var så uppmärksamma på mig innebar också en risk att mina reaktioner – medvetna 
genom det jag sände ut eller omedvetna genom vad jag överförde (se Goffman 
1959/2014) – gjorde att medforskarna anpassade sina berättelser utifrån vad de 
uppfattade som mina förväntningar (jfr Gallacher & Gallagher 2008). Hur 
medforskarna eventuellt anpassade sig efter upplevda förväntningar är dock något 
som till stor del är dolt för mig.  

Min inkludering i Byyyns forskares gemenskap var en tillfällig sådan. Vi var alla 
väl medvetna om att forskningen var tidsbegränsad och att hur, och om, vi skulle 
fortsätta att hålla kontakten efter den var osäkert. Jag hade därför ett slags tillfälligt 
vänskapsvisum som där och då gav mig privilegier som jag inte skulle haft annars. 
Dessa privilegier inkluderade att ställa frågor, inkluderas i interna skämt och att 
skratta åt dessa. Detta illustreras genom följande dialog där medforskarna diskuterar 
hur de skämtar med varandra, med andra och var gränserna för skämtande går:  

Queenie - fast det finns också gränser mellan oss, vi kan inte typ gå runt och säga 
”jävla neger”32 

                                                      
32 Jag har funderat mycket på om jag skulle skriva ut detta ord när medforskarna använt det och jag har 

slutligen landat i att inte censurera det. Det beslutet grundar sig i medforskarnas resonemang i nästa 
avsnitt där de resonerar kring egna uppfattningar och upplevelser av ordet och deras diskussioner 
där de är tydliga med hur och av vem ordet får användas. Jag uppfattar alltså att medforskarna 
använder ordet medvetet och att det i citaten framkommer hur medforskarna reflekterar över dess 
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Benim - [ohörbart eftersom hon börjar prata när Queenie pratar] 
Stardoll - va nej det får dom inte!  
alla - nej 
Stardoll - annars får dom en fet höger, jag skoja! 
[skratt] 
Queenie - däremot kan vi ju säga "Gärii du syns inte!" 
[skratt] 
Gärii - wallah!33 [ohörbart] 
Benim - "le lite så att jag kan se dina tänder" 
[de gapskrattar] 
Queenie - "le lite så att jag kan hitta dig" 
[skratt] 
Amira Sofie - men om jag hade sagt det så tänker jag att ni alla bara liksom  
Queenie - nej jag hade dött av skratt 
Benim - kolla om du hade varit en i gänget 
Queenie - just nu så är du en av gänget 
Benim - ja, en i gänget du skulle kunna skratta hur mycket du vill 
 

Ovan tar jag på mig ett utanförskap genom att separera mig från medforskarna och 
utifrån ålder, etnicitet och min roll som forskare mena att jag inte skulle kunna 
skämta om en av medforskarnas hudfärg på samma sätt som hennes vänner gjorde. 
Benim och Queenie sa då direkt emot mig och förklarade att om jag var en del av 
gänget skulle det vara okej och att ”just nu” så hade jag den statusen. Att vara ett 
”vi” i forskningssituationen var hela tiden något som förhandlades och testades. 
Genom att behandla varandra med respekt, genom att svara på varandras frågor och 
genom att ickedömande prata om svåra ämnen som rasism och utanförskap byggde 
vi förtroende, tillit och lojalitet. Medforskarnas ansträngningar att göra mig till en i 
gänget kan också förstås som ett försök att medvetet eller omedvetet utjämna 
hierarkier som kom utifrån ålder, utbildning och etnicitet. Genom att jag 
inkluderades i deras gemenskap minskade distansen mellan oss. Vi kunde känna 
lojalitet gentemot varandra, en lojalitet som minskade risken att förtroenden skulle 
missbrukas.  

                                                      
användning, som de uppfattar som problematisk. I min egen analys av forskningssituationen där 
ordet används använder jag en omskrivning av det.  

33 Arabiska för ”Jag svär vid Gud”, används ungefär som ”det är sant”/”jag lovar” 
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6.2.1.2 Forskarcirkeln som plats för utforskande 
I medforskning ska utgångspunkt för val av ämne att beforska tas i vad som är 
relevant i medforskarnas liv (se Freire 1970/2012). Medforskarna i denna studie 
hade anmält sitt intresse till medverkan i projektet just för att ämnet var något de 
upplevde som relevant och intressant, men valet av ämne kom inte från dem. I takt 
med att medforskarna i Byyyns forskare och jag lärde känna varandra och de fick en 
bild av mig började de också ställa frågor och lyfta ämnen till diskussion som låg 
utanför eller i gränslandet till temat sociala medier och identitet. Många av dessa 
frågor eller ämnen handlade om politik, rasism och fördomar och var ämnen som 
medforskarna funderade på eller oroade sig för. Under hösten 2015 när arbetet i 
forskarcirklarna pågick skedde flera händelser i omvärlden som på olika sätt berörde 
medforskarna och aktualiserade just frågor om etnicitet och rasism. Den 22 oktober 
gick Anton Lundin Pettersson in på en skola i Trollhättan och attackerade och 
dödade personer som han identifierade som invandrare och den 13-14 november 
utförde Islamiska staten samordnade terrorattacker på olika platser i Paris. Två dagar 
senare träffades jag och medforskarna i Byyyns forskare för vår fjärde träff.  

Forskarcirkeln med Byyyns forskare den 16:e november präglades till stor del av 
den oro som medforskarna kände som muslimer och som rasifierade. Jag frågade 
inledningsvis i forskarcirkeln om medforskarna ville prata om hur terrordåden tagit 
sig uttryck i sociala medier. Medforskarna visade sig dock ha behov av att gå djupare 
i ämnet än diskussioner om hur de och andra uttryckte sig i sociala medier. 
Medforskarna ville prata om sina tankar och upplevelser kring händelserna i sig och 
vad dessa händelser i ett annat land fick för konsekvenser i deras vardag. 
Diskussionen som inledningsvis handlade om företeelser som att ändra profilbilder 
till den franska flaggan – och motreaktioner mot detta – övergick till personliga 
upplevelser av att bli rasifierade och stereotypifierade utifrån hudfärg eller 
identiteter som muslim eller invandrare. Terrordåden i Paris såväl som skolattacken 
i Trollhättan väckte känslor av utsatthet hos medforskarna. Terrordåden i Paris 
genom att medforskarna upplevde att andra utifrån religion placerade dem i samma 
kategori som förövarna och skolattacken i Trollhättan genom att de tillhörde samma 
kategori som offren. I dialogen på nästa sida delar Stardoll och Gärii med sig av sina 
erfarenheter och ger uttryck för hur de kände sig skuldbelagda, hur de oroade sig för 
ökad rasism, hur de uppmanades till försiktighet av sina familjer och hur de kände 
sig otrygga trots sina svenska medborgarskap. I slutet av dialogen vänder sig Stardoll 
till mig med en fråga för att få sina erfarenheter och upplevelser bekräftade, och 
kanske också för att se hur jag förhöll mig till de erfarenheter de just delat: 
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Stardoll - vi får skulden  
Gärii - jag vet, alla muslimer 
Queenie - oskyldiga muslimer och själva religionen Islam 
Benim - jag tar inte åt mig faktiskt,  
Queenie - islam står inte för våld och döda människor 
Amira Sofie - men får ni stå till svars för det personligen, känner ni det som 
individer? 
Stardoll - alltså dom säger ”jävla muslimer ut från Sverige och bla bla bla” 
Benim - [ohörbart för hon överröstas av Stardoll och Queenie] 
Queenie - nu är det SD, ”rösta på SD” 
Benim - alla kommer att rösta på SD tyvärr det kommer att bli så 
Stardoll - men dom kan inte kicka oss från Sverige, vi är födda, vi är svenskar 
enligt den svenska lagen, men alltså ändå! Vi har sjal. 
Gärii - [ohörbart eftersom hon säger något när Stardoll pratar] 
Stardoll - du är ändå svensk medborgare eller [till en av de andra som inte är född i 
Sverige]? 
Gärii - jag vet, ja 
Stardoll - Jag och Gärii är speciellt, vi har sjalar och är svarta. Det är det, det är så 
olika, svarta, eller dom med sjal [Gärii börjar prata samtidigt] 
Gärii - det är det min mamma bryr sig om wallah 
Stardoll - eller muslimer menar jag, bara så det är double trouble 
Gärii - det är det min mamma säger hela tiden. Hon säger först när han den killen 
dog i Trollhättan hon bara ”var försiktig du är mörkhyad” sen nu det som hände i 
Paris hon bara ”var försiktig du bär en sjal” typ ”du är muslim” 
Stardoll - är det inte förfärligt att vi ska behöva tänka så? 
Amira Sofie - jo 
Gärii - vi måste vara försiktiga varje gång vi går ut 
 

Vid denna träff fick jag också frågor om vad svenskt medborgarskap innebar och 
indirekt frågor om var jag stod i relation till diskriminering utifrån religion och 
hudfärg. Att forskarcirkeln till viss del kom att handla om ämnen som inte var direkt 
forskningsrelaterade men relevanta i medforskarnas liv var ett utfall av att vi 
tillsammans skapade formerna och innehållet i forskarcirklarna och av de relationer 
vi höll på att utveckla. Att jag hade intagit förhållningssättet att medforskning är 
kontextuell med processen i fokus (jfr Cornwall & Jewkes 1995) innebar att jag 
försökte hålla mig från att styra allt för mycket och låta diskussioner pågå för att se 
vart de tog vägen. Det var ett sätt för mig att genom reflexivitet och genom att släppa 
kontrollen (jfr Kennedy 2018) försöka förstå hur medforskarna kopplade 
diskussioner till identitet och sociala medier även när det under själva diskussionerna 
inte var tydligt för mig. Det var också ett sätt att möjliggöra medforskarnas 
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inflytande på att definiera området för studien genom att inkludera teman de 
introducerade och tyckte var viktiga (jfr Freire 1970/2012; Bergold & Thomas 
2012). Etnicitet framstod som ett viktigt tema för alla medforskargrupper och kom 
av deras erfarenheter av att ha invandrarbakgrund. Temat förstärktes säkerligen 
också av den tid forskningen skedde och av mötet med mig som etnisk svensk där 
kontraster tydliggjordes. Genom att exempelvis fråga mig om min uppväxt, tankar 
och erfarenheter kunde jag för medforskarna representera ett ”ni” som var skilt från 
deras ”vi” (jfr Wiltgren 2017; Hall 1996b). 

Det relationsbyggande arbete vi gjort i de tidigare forskarcirklarna där jag svarat 
ärligt och ofta öppet på deras frågor gjorde att de byggt en bild av mig bakom 
forskarrollen. De hade släppts in bakom kulisserna och vi hade där bildat ett team 
som innebar att medforskarna hade insyn i flera av mina värderingar och 
livsåskådningar. Goffman diskuterar (1959/2014) teamarbete utifrån teamets 
gemensamma framträdanden där de bakom kulissen kan utvärdera och planera 
dessa. I medforskningssituationen som beskrivs här finns den solidaritet och 
familjära stämning som Goffman beskrev men syftet med diskussionerna vi hade 
handlade inte lika tydligt om att förbereda konkreta framträdanden i vardagen eller 
inför presentation av forskningen. Snarare blev området bakom scenen ett tryggt rum 
där medforskarna med mig och varandra som bollplank kunde resonera kring frågor 
som var svåra och viktiga, bli lyssnade på samt uttrycka osäkerhet och oro. Dessa 
diskussioner innebar säkerligen att medforskarna fick redskap i form av argument 
eller förhållningssätt som de kunde använda sig av i mötet med sin omvärld, även 
om det inte synliggörs i forskningsprojektet. 

Medforskningen som ett tryggt rum för utforskande innebar också att medforskarna 
efter några träffar lyfte frågor som varit outtalade mellan dem. Byyyns forskare 
funderade mycket på hur de kategoriserade sig själva – var de svenskar, invandrare, 
blattar, albaner, muslimer, eller något mitt emellan – hur andra kategoriserade dem 
och hur det kändes att bli kategoriserad av andra beroende på vem den andre var. 
Här följer ett dialogutdrag där frågor om etnicitet och vem som får säga vad om vem 
utforskas på ett sätt som visar att detta inte var frågor som diskuterats i 
vänskapsgänget men som de hade funderat på. Upptakten till diskussionen var en 
bild Benim valt till sitt collage med texten ”the typical invandrare”. Dialogen startar 
i en bild som valts för att diskutera identitet och sociala medier men som väckte 
ytterligare frågor som forskningssituationen gav dem en möjlighet att utforska: 

Amira Sofie - och vad står det där? [pekar på bilden] 
Benim - the typical invandrare 
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utforskas på ett sätt som visar att detta inte var frågor som diskuterats i 
vänskapsgänget men som de hade funderat på. Upptakten till diskussionen var en 
bild Benim valt till sitt collage med texten ”the typical invandrare”. Dialogen startar 
i en bild som valts för att diskutera identitet och sociala medier men som väckte 
ytterligare frågor som forskningssituationen gav dem en möjlighet att utforska: 

Amira Sofie - och vad står det där? [pekar på bilden] 
Benim - the typical invandrare 
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Amira Sofie - men är det så här, är det också ett uttryck för etnisk identitet eller är 
det bara hur du är? 
Queenie - det är nog 
Stardoll - typ alla blattar 
Queenie - ja 
Stardoll - eller invandrare menar jag ju, ursäkta mig 
Benim - invandrare, och jag  
Stardoll - du är ju invandrare 
Benim - ja. Ja tack så mycket! [låter förolämpad] 
Stardoll - eller invandrarföräldrar. [Vänder sig till Amira Sofie] Är vi invandrare? 
Amira Sofie - nej jag funderade också på det, det är ni väl inte? 
Stardoll - vi är födda här 
Amira Sofie - ja, men ser ni er själva som invandrare? 
Benim - nej vi är inte i[avbryts] 
Stardoll - alltså jag kallar mig inte invandrare 
Amira Sofie - vad kallar du dig för? 
Stardoll - blatte men det är rasistiskt! 
Gärii - blatte är faktiskt inte rasistiskt 
Stardoll - är inte blatte rasistiskt!? 
Queenie - vet du vad blatte betyder?! [till Gärii] Alltså 
Benim - det betyder inte kackerlacka 
Queenie - ja det var från förr, romarna 
Benim - det betyder inte kackerlacka! 
Queenie - jo! Jo sa kackerlackor från antiken! Dom invaderade "kolla 
kackerlackorna, kolla blattarna, ni kackerlockor" [uttalar det fel] 
[skratt] 
Amira Sofie - men det skulle vara rasistiskt om jag skulle kalla er för det [blatte] 
liksom, precis som om jag skulle använda n-ordet 
Benim - ja! 
Amira Sofie - så skulle det vara fruktansvärt rasistiskt 
Gärii - du skulle inte ens leva en halv dag [skratt] jag skämta bara 
Stardoll - va, men orka! 
Benim - vad är det rätt, varför ger det dig [Gärii] rätt att säga  
Gärii - att vi får säga det till varandra? 
Benim - ja varför? 
Gärii - vi är svarta! 
Benim - ja och? 
Gärii - vadå och? 
Stardoll - det är faktiskt sant 
Amira Sofie - ja men dom, för skulle jag säga det, jag representerar ju det 
förtryckande systemet eftersom jag är vit och det är ett nedsättande ord medan om 
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man själv tillhör dom som är förtryckta och man använder ordet så kanske man gör 
det för att stärka den egna gruppen, eller? Tänker jag rätt? 
Stardoll - ja 
Benim - om någon vit invandrare hade sagt det till er [Stardoll och Gärii] vad hade 
du sagt? 
Gärii - om någon vit hade sagt något 
Benim - invandrare, jävla neger 
Gärii - invandrare? 
Stardoll - dom får inte säga det [n-ordet]! 
Gärii - jag svär på Gud om dom sagt invandrare jag skulle inte brytt mig 
[missuppfattar Benim] 
[…] 
Stardoll - som inte var svart! 
Amira Sofie - nej om dom sa n-ordet till dig 
Gärii - jaha n-ordet! [reagerar genom att luta sig tillbaka och se arg ut] 
Stardoll - om typ Benim kom och sa neger till dig du känner inte henne 
Gärii - [chockade ljud] åh jag skulle [ohörbara ord] världskriget! Men sen du är 
alban jag skulle låta det gå 
[skratt] 
 

Inledningen av dialogen visar hur Queenie, Stardoll och Benim försökte navigera 
mellan begreppen invandrare och blatte för att se vilket som bäst passade med hur 
de såg sig själva. Här fungerade forskarcirkeln som en plats för medforskarna att 
mötas och utöka sina förståelser och kunskaper om företeelser som var viktiga för 
dem. Genom dialog (se Freire 1970/2012) som innebar att vi utifrån våra olika 
erfarenheter och bakgrunder satte ord på frågan och gav förklaringar synliggjorde vi 
hur ord fick olika innebörd beroende på perspektiv. När jag efter resonemangen om 
”blatte” och ”invandrare” lyfte upp ”n-ordet” (eftersom Stardoll och Gärii tidigare 
omnämnt varandra med begreppet) passade Benim på att fråga varför Stardoll och 
Gärii fick använda ordet men inte Benim som inte är mörkhyad. Jag uppfattade det 
som att detta var en fråga som Benim funderat på men inte tidigare av olika 
anledningar känt att hon kunde ställa. I denna situation när medforskarna resonerade 
om orden där dessa inte bara var ord som kunde användas för att beteckna personer 
utan också var fenomen att studera var medforskarna så pass distanserade att frågan 
kanske blev något mindre känslig. Att alltså ta rollen som medforskare, som ett 
forskande subjekt (se Freire 1970/2012), gjorde det möjligt att betrakta de egna 
subjektiva upplevelserna som objekt att studera. Det innebar en dramaturgisk 
disciplin (se Goffman 1959/2014), där medforskarna balanserade ett intellektuellt 
och känslomässigt engagemang till förmån för gruppen framför individen.  
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Dialogen visar också hur samhörighet skiftade och förhandlades. Benim, Queenie, 
Stardoll, Gärii och jag tog och fick olika positioner av ”vi” (tillhörighet) och ”ni” 
(utanförskap eller ”de andra”) beroende på om vi delade erfarenheter eller 
förståelser. Stardolls och Gäriis initiala reaktioner och svar på Benims fråga visade 
att de inte skulle tycka att det var acceptabelt om Benim använde n-ordet om dem. 
Gärii och Stardoll utgjorde då ett ”vi” genom att vara mörkhyade och ha upplevelser 
som vi andra inte delade. Att forskarcirkeln kunde vara en trygg plats för att utforska 
dessa frågor som uppenbart väckte känslor framgår när medforskarna vågade 
framhärda i såväl frågor som uppfattningar. Att så kunde vara fallet kan förstås 
utifrån att vi tillsammans hjälptes åt att sätta ord på upplevelser, ge förklaringar och 
utifrån att fenomen snarare än en person hamnade i förgrunden. Utifrån våra olika 
perspektiv och erfarenheter navigerade vi oss fram och skapade tillsammans 
förståelse. När Gäriis svar att ”vi är svarta” inte räckte för Benim gav jag en tolkning 
som handlade om hur ord får olika innebörd beroende på vem som säger dem, en 
tolkning jag stämde av med Stardoll och Gärii för att försäkra mig om att jag inte 
felrepresenterade deras upplevelser. Viktigt för att kunna diskutera detta ämne var 
också en vilja från alla att just förstå och skapa förståelse – inte att framhärda i 
ståndpunkter. Gärii avdramatiserade exempelvis sin kommentar om världskrig 
genom att skratta och inkluderade Benim och Queenie i ett ”vi” genom att referera 
till delade erfarenheter av att ha invandrarbakgrund, något som skulle göra att Gärii 
inte skulle ta lika illa upp utan låta användningen av ordet ”gå”.  

6.2.1.3 Vad ”med” kan innebära 
Precis som medforskarna i mig fick tillgång till en representant för människor de 
inte hade så mycket kontakt med till vardags, fick även jag i medforskarna träffa 
människor och ta del av berättelser som inte var del av min vardag. Jag tog till mig 
och hade svårt att släppa de berättelser medforskarna delade om utsatthet och att inte 
veta var de hörde hemma eller passade in. Det förtroende medforskarna visade när 
de delade dessa erfarenheter gjorde att jag kände ett stort ansvar inför dem som 
personer och inför deras berättelser. Att vara en del av det team som forskargruppen 
utgjorde innebar just sådan dramaturgisk lojalitet som Goffman (1959/2014) beskrev 
som moraliska förpliktelser och som handlar om att teamets bästa sätts före 
individuella mål. Dels kände jag ansvar för att i forskningssituationen ge tid till att 
lyssna, bekräfta och resonera om ämnen som inte var direkt forskningsrelaterade och 
dels kände jag att jag hade en viktig uppgift i att förvalta och dela medforskarnas 
berättelser på ett respektfullt sätt så att deras röster representerades på ett sätt som 
de var bekväma med.  
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Som forskare har jag ett forskningsetiskt ansvar för att rättvisande och transparent 
visa hur empiri konstrueras, hur analys görs och hur jag kommer fram till resultat 
och slutsatser. Jag har också ett forskningsetiskt ansvar gentemot medforskarna att 
försöka skilja på det som medforskarna kanske tänkte att de delade bakom kulisserna 
(och som då bör stanna där) och det som de upplevde att de delade på scenen för 
forskningen. Det har inneburit att jag ibland har brottats med vad jag ska inkludera 
och utelämna när jag skrivit fram resultaten främst av medforskningsprocessen. Det 
har jag hanterat genom att lyfta sådana teman vid efterföljande forskarcirkel (eller 
vid uppföljningsträffen) för att stämma av och tydligt visa vad jag sett som relevant 
att lyfta till fortsatt analys och sedan presentera för andra, alltså ett sätt att försöka 
avmystifiera forskningsprocessen (jfr Sallah 2014). När det handlade om 
diskussioner som tydligt berörde identitet och sociala medier fanns inte samma 
problematik eftersom det så tydligt var utgångspunkten för vår forskning i 
forskarcirklarna.  

När det gäller analys av empiri för att diskutera medforskning såväl som identitet 
och sociala medier har jag behövt balansera hur jag skriver fram medforskarnas 
tolkningar och berättelser i relation till hur jag skriver fram min egen analys av deras 
analys. I forskarcirklarna kom jag och medforskarna att utföra teamarbete (jfr 
Goffman 1959/2014) genom att tillsammans dela och analysera empiri inför det 
framträdande som avhandlingen kan betraktas som. Det finns dock i detta projekt ett 
område bakom scenen som medforskarna inte haft tillgång till. Teamarbetet i 
forskarcirklarna kan betraktas som en improvisationsteater på en plats som var både 
en scen där medforskarna och jag agerade inför varandra utifrån olika roller och som 
bakom scenen skyddad från den större publiken där vi kunde släppa på dessa roller. 
Det arbete som utfördes där tog jag sedan med mig till min loge (mitt kontor, mitt 
huvud) där jag fortsatte analysarbetet ensam och författade forskningstexter. Det 
arbetet har krävt noggrann närvaro av mig där jag behövt röra mig mellan närhet och 
distans – lojalitet till medforskarna som personer och lojalitet till forskningen vi 
bedrev. Jag har varken velat missa viktiga eller problematiska aspekter att analysera 
utifrån empirin, eller distansera mig så mycket från medforskarnas berättelser att 
deras röster och tolkningar hamnar alltför mycket i skymundan för mina tolkningar. 

Medforskning beskrivs som en medskapande process, med delat handlingsutrymme, 
där alla deltagares kunskaper värdesätts (Freire 1970/2012). Detta med tolkade jag 
vid inledningen av arbetet i forskarcirklarna som att forskningen också skulle 
innebära ett gemensamt projekt som för mig innebar ett delat engagemang och 
ansvar för forskningen. Som doktorand är det mycket som för mig hänger på en 
färdigställd produkt, vars byggstenar i detta projekt skapades i arbetet tillsammans 
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med medforskarna. Det gjorde det ibland svårt för mig att vid träffarna slappna av 
och inte tänka ”är det här användbart, är det här relevant” när diskussioner kom att 
handla om ämnen som låg utanför eller i gränslandet för vad jag tänkte att 
diskussionerna borde handla om. Mitt förhållningssätt till medforskning var på så 
vis initialt sammankopplad med produkten och arbetet för att nå den – det vill säga 
empirin, analysen, forskningsresultaten, avhandlingen. Jag tänkte att medforskarna 
skulle kunna känna ett lika stort engagemang för arbetet i forskarcirklarna som jag 
gjorde och att om de inte gjorde det så var det vi gjorde inte medforskning. 
Medforskarna visade såväl ansvar som engagemang genom att komma på träffarna, 
dyka upp i tid och framförallt genom deras aktiva engagemang i diskussionerna. 
Samtidigt kunde jag inte släppa oron för ett misslyckande eftersom jag upplevde att 
medforskarna var mindre engagerade i utfallet av forskningen än jag tänkte att 
medforskningen förutsatte. 

Mina initiala föreställningar är uttryck för hur jag hade fastnat i tankar om hur 
forskning bör gå till och som handlade mer om målet än om resan. Detta trots att jag 
inför arbetet med medforskarna var inläst på medforskning och var medveten om att 
process understryks framför utfall (jfr Bergold & Thomas 2012; Cornwall & Jewkes 
1995). Det var dock först genom relationerna till medforskarna som vikten av just 
processen kom att landa i mig. För medforskarna som var ovana vid forskning var 
det redan från början processen som var i fokus eftersom de behövde lista ut och 
förstå den. De behövde förstå sina egna roller, lista ut mina förväntningar, lära sig 
hur forskning kan gå till och hur kunskap skapas. Det jag glömde var att jag behövde 
lära om samma saker utifrån detta sätt att bedriva forskning. Med betoning på 
process kan medforskning som gemensamt projekt förstås just utifrån relationerna 
mellan deltagarna i projektet. Genom att jag och medforskarna lärde känna varandra 
och utforskade den nya forskningssituationen, såväl som identitet och sociala 
medier, skapade vi tillsammans något som vi inte hade kunnat skapa var för sig (jfr 
Johansson & Hultgren 2018) eller jag med medforskarna som studieobjekt. 
Medforskningen blev ett gemensamt projekt genom att vi strävade mot att inkludera 
varandra i en gemenskap som la grunden för den samskapade kunskapen och 
förståelsen i forskarcirklarna om identitet och sociala medier.  

6.2.2 Pašteta: förhandlingar om rollen som medforskare 

Första gången jag träffade Pašteta var Jamal, Jonno och Jetmir bland de första på 
plats vid Högskolans entré där jag mötte upp dem. När de såg varandra gjorde de en 
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hälsningsritual som bestod av ett inövat handslag i flera steg som avslutades med att 
de stötte ihop högersidan av kroppen i en slags halvkram. Till mig gick de fram, såg 
mig i ögonen, tog i hand och presenterade sig. Redan här, första gången vi träffades, 
synliggjordes en dynamik som kom att karakterisera och utmana 
forskningssituationen och belysa maktrelationer. Denna utmaning handlade om det 
Lundberg och Starrin (2001, s. 36) beskriver som att medforskares externa roller (det 
vill säga rollerna utanför forskningssituationen) kommer med ”their own sets of 
sociocultural rules and values, which evidently exert pulls and pushes on the inside 
roles and positions”, alltså att de roller vi har utanför forskningssituationen kommer 
att påverka de roller och positioner vi får i forskningssituationen. Dynamiken i 
Pašteta kretsade kring hur medforskarnas roller och identiteter i vänskapsgänget 
utanför forskningen påverkade hur de uttryckte sig och utövade inflytande i 
forskningssituationen – något som på grund av den samskapade 
forskningssituationen även kom att utmana mig i min roll som forskare.  

Som i alla forskargrupper i denna studie kände medforskarna i Pašteta varandra 
sedan tidigare och verkade vara något av ett kärngäng som tyckte om att umgås med 
varandra. Deltagandet i forskningen var för dem i första hand vänskapsmotiverat – 
de ville skjuta paintball tillsammans och få biobiljetter så att de kunde se premiären 
av den nya Star Wars-filmen. Deltagande i forskningen gav dem möjligheter att göra 
saker som de inte skulle haft råd eller möjlighet till annars. För medforskarna var 
forskningen något som möjliggjorde att de kunde hitta på roliga aktiviteter utanför 
forskningen. Själva forskningssituationen i sig sågs inte heller enbart som arbete 
utan även den betraktades som en möjlighet att umgås med varandra. Som svar på 
min fråga vid de avslutande intervjuerna om det var något i forskningen som varit 
svårt eller tråkigt uttryckte Jonno exempelvis att ”det är ju fortfarande att vi hänger 
med grabbarna så jag menar det är ju inte tråkigt att vi får en tid tillsammans”. Citatet 
indikerar också att just rollerna som medforskarna hade i vänskapsgänget var 
framträdande även i forskningssituationen, att den innebar att få ”hänga med 
grabbarna”. För medforskarna innebar det att de utmanade och behövde hitta en 
balansgång mellan olika roller under själva forskningen. I Pašteta var språkbruk och 
gruppjargong något som kom att belysa såväl hur medforskarna förhöll sig till olika 
roller som de maktstrukturer som fanns eller skapades mellan mig och medforskarna. 
I kommande avsnitt används språkbruk och gruppjargong som exempel för att belysa 
de roller och positioner vi tog i forskarcirklarna.  
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6.2.2.1 Anpassning  
Redan i mina anteckningar efter första träffen med Pašteta noterade jag gruppens 
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var det genom delade populärkulturella intressen med medforskarna där jag förstod 
och kunde använda samma referenser när vi pratade och skämtade. Detta deltagande 
i skämtande skedde främst när jag mötte upp medforskarna inför forskarcirklarna 
och när vi gick till de lokaler i vilka vi skulle vistas.  

Till skillnad från medforskarna lämnade jag till största del jargongen och skämtandet 
utanför såväl det fysiska rummet för forskningen som den metaforiska scen  som 
mötena i forskarcirklarna kan betraktas som (jfr Goffman 1959/2014). Jag gjorde på 
så vis skillnad på olika delar i min roll som forskare utifrån vad jag betraktade som 
på scenen respektive bakom kulisserna. Bakom kulisserna – som var både fysiska 
utrymmen utanför rummet för forskarcirklarna och tidsrymden innan 
inspelningsutrustningen slogs på – var jag mer informell än på scenen. Det innebar 
att prata och skämta om ämnen som inte var forskningsrelaterade för att lära känna 
medforskarna och skapa en avslappnad stämning. På scenen för forskningen gav 
rollen som forskare inte samma handlingsutrymme eftersom mina egna 
föreställningar av den ställde andra krav på mig att vara tydlig och fokuserad på de 
forskningsrelaterade diskussionerna. På scenen försökte jag exempelvis istället 
skapa en avslappnad stämning genom att vara tydlig och transparent med hur 
medforskarnas bidrag såg ut (genom att visa och läsa upp transskript) och hur de 
skulle kunna komma att användas (genom att lyfta preliminära analyser).  

Stämningen i Pašteta var oftast god och uppsluppen med skratt och tillrop. Skratten 
och tillropen kom ofta som reaktioner på pikar och förolämpningar medforskarna 
emellan. Alla medforskare utsattes och tog del i jargongen men i olika grad. 
Inledningsvis på våra första träffar reagerade jag inte på jargongen som något som 
skulle kunna störa forskningen eller som något jag uppfattade kunde gå över någon 
av medforskarnas gränser så att det blev sårade. Jag accepterade därmed jargongen 
som en del av gruppdynamiken och som något som stärkte och svetsade samman 
vännerna. När medforskarna beskrev sin grupp inför den workshop vi hade vid tredje 
träffen, då jag kom att få ett annat förhållningssätt till jargongen, gav de uttryck för 
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att även om de kunde vara hårda mot varandra så fanns det mellan dem en 
grundläggande respekt och kärlek:  

Jamal - men vi är så hårda mot varandra fast det är inte typ för att vara sån, ibland 
är det kanske så men, som sagt i slutet av dagen backar vi alltid varandra, står vi upp 
för varandra, vi är med varandra och det är det. Och det är ett sätt, på ett konstigt 
sätt vi visar kärlek till varandra när vi retar varandra så. 
 
Jonno - jag tycker i alla fall att det som är bra med vår, med oss typ, vi kan nästan 
prata om vad som helst, det är det jag gillar mest, för typ så här vi 
Jamal - vi håller det faktiskt på en hundralevel, vi drar inte årets grej mot varandra, 
fattar du 
Jonno - mmm  
Stanno - folk kommer inte förstå när du pratar så där du vet 
Jamal - vi ger en ganska klar bild, en ganska ärlig bild 
Stanno - var gränserna är och så vidare 
 

Det sista dialogutdraget visar utöver hur gruppmedlemmarna förhöll sig till varandra 
också att de var medvetna om den osynliga publik som läsarna av avhandlingen och 
forskningsresultaten utgör. Stannos kommentar att ”folk kommer inte förstå” när 
Jamal beskrev att gruppen höll det på en ”hundralevel” visar att det inte bara var 
inför mig och varandra de vill bli förstådda utan även av de som tog del av 
forskningsresultaten. Forskningssituationen kan på så vis betraktas som en scen på 
vilken medforskarna gjorde framträdanden inför en publik (jfr Goffman 1959/2014) 
som i och för sig inte var direkt närvarande där och då men som i efterhand skulle ta 
del av medforskarnas framträdanden. Stannos kommentar visar en medvetenhet om 
de krav scenen ställde på honom och hans medforskare – de behövde uttrycka sig på 
ett sätt som publiken skulle förstå och de behövde agera på ett sätt som 
överensstämde med de intryck de ville göra inför denna. Samtidigt var det svårt för 
dem att helt släppa de roller som de hade i vänskapsgänget. Scenen skulle kunna 
betraktas som dubbel eller som en sammanslagning mellan att vara på scenen där 
framträdanden gjordes inför publik – av vilken jag också var en del – och att befinna 
sig bakom kulisserna tillsammans med sitt team och den informella ton som råder 
där (jfr Goffman 1959/2014). 

Den metaforiska plats som medforskningen kan betraktas som – antingen på scenen 
eller bakom kulisserna – kom gradvis att förändras under våra träffar. Vid den första 
träffen i gruppen var jargongen nedtonad medan medforskarna försökte lista ut vem 
jag var, vad forskningen innebar och vad som förväntades av dem. Till synes per 
automatik stängde de av ljudet på och la undan sina mobiltelefoner när vi satte oss 
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ner. Alla medforskare satte sig dessutom på motsatt sida av det ovala bordet. När jag 
kommenterade detta sa Stanno att det var för att jag lätt skulle kunna se dem alla. 
Det som synliggjordes genom medforskarnas handlingar och rumsliga placeringar 
var min position som omarkerad (jfr Krekula & Johansson 2017) genom att 
medforskarna förutsatte att jag som vuxen och som forskare var den som ska ha 
kontroll över situationen, få deras uppmärksamhet och styra hur interaktionen skulle 
gå till. Det fanns i deras agerande ett antagande om vad som förväntades av dem i 
den typ av lärandemiljö som rummen på högskolan utgjorde och i interaktion med 
vuxna (jfr Lundberg & Starrin 2001). På så vis anpassade de sig efter outtalade och 
delvis icke närvarande förväntningar på hur de skulle bete sig. Det ledde till att de 
tog roller som publik till den vuxne som hade aktörskapet. Medforskarnas 
positionering kan också tolkas som uttryck för att de aktivt utsåg mig som ansvarig 
för situationen och interaktionen. En sådan positionering av mig gav dem möjlighet 
att inta mer lekfulla och kanske upproriska positioner.  

I interaktionen mellan mig och medforskarna hade jag inte sagt och upplevde inte 
heller att jag handlat på ett sätt som skulle indikera att jag hade dessa förväntningar 
gällande mobiltelefoner och rumsliga placeringar – jag hade snararare placerat ut 
koppar, glas och fika runt hela bordet och satte mig på en av långsidorna för att 
möjliggöra en mer jämlik interaktion. För medforskarna räckte det ändå med de 
signaler som den fysiska platsen och jag som vuxen överförde, jag behövde inte 
medvetet sända ut förväntningar för att de skulle anpassa sig (jfr Goffman 
1959/2014). Här tangeras problemområdet som Freire (1970/2012) med Pedagogy 
of the oppressed ville utmana, nämligen att personer som är underordnade (de 
förtryckta, eller de i markerade positioner) internaliserar den överordnades 
(förtryckarens, den omarkerade positionens) bild av dem och agerar på ett sätt som 
de upplever förväntas av dem (prescribed behavior). Sammantaget med Goffmans 
(1959/2014) ovan nämnda begreppspar att sända ut eller överföra signaler 
synliggjorde samspelet mellan mig och medforskarna att signaler kan överföras om 
maktordningar utifrån faktorer som är svåra att motverka eller balansera, alltså trots 
intentioner att sända ut signaler som innebär öppenhet för att motverka 
maktstrukturer. I denna situation var det troligtvis flera maktordningar som 
samspelade till att skapa över- och underordning mellan mig och medforskarna. Jag 
har fram till nu diskuterat (och gör så även fortsättningsvis) dessa maktordningar i 
termer av unga i relation till vuxna och medforskare i relation till forskaren 
(inkluderar utbildning och kunskap), men är medveten om att även maktordningar 
som genus, etnicitet och så vidare kan ha format interaktionen på olika sätt. 
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Efterhand som medforskarna lärde känna mig och började lista ut vad forskningen 
innebar började de alltmer att ta plats på scenen. Trots att den platsbundna 
inramningen (se Goffman 1959/2014) i form av lokaler, möbler och 
inspelningsutrustning förblev den samma så tog medforskarna sig an denna på nya 
sätt. Mobilerna stoppades inte längre ner i fickorna utan låg framme på borden (även 
om ljudet stängdes av), medforskarna avbröt inte bara varandra utan även mig och 
jag behövde inte längre sitta ensam längs en långsida vid bordet utan fick sällskap 
av medforskarna som spred ut sig. Utifrån en initial position som underordnade där 
forskningssituationen möjligen kunde ha uppfattats som en ”closed world from 
which there is no exit” (Freire 1970/2012, s. 49) i förståelsen att medforskarna 
uppfattade förväntningar som de kände att de behövde anpassa sig till så påbörjade 
de en resa mot frigörelse från dessa. Sådan frigörelse handlar om att få syn på vad 
som innebär begränsningar i olika sammanhang (limiting situations) och 
interaktioner för att kunna förändra dessa (Freire 1970/2012). Denna process kan 
också beskrivas som att den initialt uppfattade definitionen av situationen (se 
Goffman 1959/2014) omförhandlades från att ha upplevts som en vuxenstyrd plats 
där den vuxne hade huvudrollen och bestämde villkoren för medforskarnas 
handlingsutrymme, till en plats där medforskarna tog större initiativ till att definiera 
sina roller och utforska handlingsutrymme, vilket märktes inte minst i sättet som de 
uttryckte sig. 

Anpassningen till forskningssituationen och de förväntningar som fanns (och/eller 
uppfattades) kom emellanåt att hamna i bakgrunden för positioneringar inom 
gruppen. När någons ansikte exempelvis hotades (se Goffman 1967/1982) som i den 
följande dialogen tog försöken att återfå eller rädda ansiktet plats i förgrunden för 
interaktionen. Medforskarna i Pašteta strävade i forskningen efter att ge olika 
perspektiv på de teman vi diskuterade och efter att förklara sina analyser på ett sätt 
som jag och den tänkta publiken skulle förstå. Samtidigt la medforskarna mycket 
utrymme på att positionera sig gentemot varandra i dessa diskussioner. De kunde 
angripa såväl varandras argument med forskningsrelaterade motargument som 
angripa varandra utifrån etnicitet, egenskaper eller intressen som inte hade något 
med forskningen att göra. Forskningssituationen och deras deltagande i ett 
forskningsprojekt kunde också i sig användas som verktyg för att förolämpa och 
trycka ner varandra, som när en diskussion om selfies och självförtroende användes 
av de övriga medforskarna för att driva med Jamal:  

Amira Sofie - det var en annan sak som ni pratade om sist, att ni kopplade samman 
det med att ha självförtroende att lägga upp bilder på sig själv 
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Jamal - inte alltid 
Stanno - ibland så lägger man ut bara för att måste 
Tyrone - ja så här man har inte uppdaterat, typ så här jag uppdaterar inte på tio 
veckor, så man tänker whaa 
Stanno - inte bara det, dom som inte ens lägger upp ofta, det finns dom som har 
dåligt självförtroende och inte lägger upp selfies [harklar sig och nickar åt Jamal] 
Jamal - det är oftast dom som har dåligt själv [övriga medforskare börjar harkla sig 
högljutt och avbryter]. Du vet inte. Vänta nu. Var är det vetenskapligt bevisat för 
det, jag bryr mig [avbryts] 
Stanno - vi vetenskapligt bevisar det nu, eller hur? 
Jamal - Lyssna! Lyssna, lyssna, lyssna. Dom som lägger ut mest selfies är oftast 
dom som är dom osäkra med sig själva som behöver confirmation och likes hela 
tiden.  
[ohörbart vem] - nää 
Jamal - Jo 
Stanno - rörande. I alla fall [avbryts] 
Jamal - Wallah, det är ni som är osäkra 
Stanno - dom som ändå lägger upp dom måste göra det för att visa att dom ändå är 
normala människor för [avbryts] 
Jamal - jag vet att jag är sexig du behöver inte [avbryts] 
Tyrone - yaaaoo 
Amira Sofie - okej Jamal, vänta lite 
Stanno - nu ungdomar ser inte på någon annan som normal människa eller en vanlig 
ungdom om man inte lägger upp åtminstone en selfie på ett socialt medie, då det 
betyder ”oj han vill inte bli sedd, vad är det för fel på han?” 
Jamal - [ohörbart] 
Stanno - men alla tycker inte att det är något fel på dig du vet! 
 

I dialogen ovan avbröts, överröstades och förlöjligades Jamal av de andra 
medforskarna. Genom att medforskarna gick in i de roller och den jargong de hade 
i sitt vänskapsgäng förflyttades fokus från att diskutera selfies som fenomen att 
studera utifrån en distanserad position (ur rollen som medforskare) till att handla om 
personen Jamal. Jamal pekades ut som någon med dåligt självförtroende eftersom 
han inte delade selfies i sociala medier. På så vis tvingades Jamal ur rollen som 
medforskare som kunde se på sig själv och sin relation till världen som något att 
analysera (jfr Freire 1970/2012), till att som agerande (se Goffman 1959/2014) 
behöva gå in i rollen som gruppmedlem och försvara sig mot den attack han utsattes 
för. Utifrån en förståelse av subjekt som de som handlar och objekt som de som 
utsätts för andras handlingar (Freire 1970/2012) placerades Jamal här i en 
objektsposition och han kämpade för att återerövra en position som subjekt. När jag 
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i dialogen ovan bad Jamal att vänta var det i ett försök att styra tillbaka diskussionen 
och fokus till forskningen, men det kan också betraktas som ytterligare ett sätt på 
vilket Jamal tystades då jag från min tidigare diskuterade överordnade position var 
den enda Jamal inte sa emot i interaktionen. Medan relationerna medforskarna 
emellan följde en redan existerande gruppdynamik där roller kunde utmanas var min 
position i denna interaktion en som inte ofta utmanades.  

I Stannos kommentar att diskussionen i forskarcirkeln vetenskapligt ”bevisade” att 
människor som inte delar selfies i sociala medier har lågt självförtroende togs 
forskningen som gisslan och användes som verktyg i en redan existerande 
gruppdynamik för att driva med Jamal. Kommentaren är ett uttryck för att tillgång 
till och användning av forskning är något som indikerar en maktposition genom 
rätten eller möjligheten att definiera – ”bevisa” – eller säga hur något är. Just en 
sådan rätt att definiera andra som avvikande hör till omarkerade positioner (Krekula 
& Johansson 2017). Den svårgripbara vetenskapen och i förlängningen de som ägnar 
sig åt vetenskap genom forskning antas utifrån Stannos kommentar alltså ha 
tolkningsföreträde framför individens upplevelser (i detta fall Jamals). Stannos 
kommentar kan också ses om ett uttryck för hur han såg på vårt arbete i 
forskarcirklarna som något som bidrog till vetenskaplig kunskapsproduktion. Stanno 
använde sig av rollen som medforskare för att med den som verktyg ge Jamal 
gliringar och lyckades kombinera olika roller för att uppnå sitt mål att samtidigt 
befästa sin roll i vänskapsgänget och framstå som engagerad i forskningen. I 
meningsutbytet framträder också en utmaning jag emellanåt hade i arbetet med 
Pašteta och vid analysen av transkriptionerna, nämligen att förstå vad som var 
allvarligt menat och vad som endast var del av en jargong.  

Att Stanno – som inledde kritiken av Jamal – i slutet av dialogen växlade tillbaka till 
en distanserad position och pratade om fenomenet selfies räckte inte för att även 
Jamal skulle kunna återgå till rollen som medforskare. Jamals återgång till sin roll i 
forskningen kunde ske först när Stanno mildrade kritiken genom att säga att ”alla 
tycker inte att det är något fel på dig”. Analytiskt kan situationen förstås som att 
Jamals ansikte hotades (se Goffman 1959/2014) genom att hans medforskare inte 
accepterade den definition av situationen han försökte göra och de intryck han ville 
förmedla där hans tolkning av selfies var motsatt övriga medforskares. Genom hotet 
mot ansiktet i denna grupp som bestod av vänner, blev det viktigare för Jamal att 
inför dessa vänner försöka rädda ansiktet än att stanna kvar i sin roll som 
medforskare. Först när Stanno genom sin mildrande kommentar (delvis) bekräftade 
de intryck Jamal ville göra kunde Jamal – efter ytterligare en muttrad kommentar –  
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i dialogen ovan bad Jamal att vänta var det i ett försök att styra tillbaka diskussionen 
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växla tillbaka till rollen som medforskare och gruppen kunde återigen rikta sitt fokus 
mot selfies som fenomen.  

6.2.2.2 Ta plats och utmana begränsande situationer 
Medforskarna pendlade inledningsvis i vårt arbete ofta med lätthet mellan sina olika 
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forskningscirklarna förekom emellanåt prat om ämnen som inte direkt hörde till 
forskningen eftersom det försåg oss med naturliga pauser och gav oss möjligheter 
att lära känna varandra. Oftast var det jag som efter en sådan paus genom en 
forskningsrelaterad fråga styrde tillbaka den samlade koncentrationen till 
forskningen. Men även medforskarna var uppmärksamma på fokusförflyttningar och 
tog ansvar för att återgå till forskningen, som när Pašteta föll in i gruppjargong och 
någon kunde säga ”Jalla grabbar vi kommer ut ur ämnet” (i detta fall Stanno). Som 
antytts tidigare förändrades jargongen i gruppen vid vår tredje träff. Jag hade fram 
till dess uppfattat gruppdynamiken och jargongen som ett sätt på vilket 
medforskarna uttryckte sin vänskap och samhörighet såväl i sociala medier som 
utanför dessa. Vid den tredje träffen övergick skällsorden som användes från mer 
milda (enligt mig) uttryck som ”hipster” eller ”estet” till sexistiska och homofoba 
uttryck som ”hora”, ”pungkula”, ”bög” och ”dick rider” med diverse förstärkande 
ord som ”äcklig” eller ”fet”. 

Workshopen, som var ett förslag från medforskarna, innebar att vi bytte lokal från 
den vi brukade använda, där vi satt runt ett stort bord tillsammans, till en större 
undervisningssal. Bytet föranleddes av ett behov av teknisk utrustning som 
möjliggjorde att medforskarna kunde visa bilder och uppdateringar på en större 
skärm så att de tydligt kunde ses och analyseras av hela gruppen. I den nya lokalen 
som var en datorsal innebar rummets utformning att vi satt i rader riktade mot en 
stor skärm där en medforskare åt gången visade bilder från sina sociala medier. 
Rummet och datorerna framför varje medforskare erbjöd möjligheter att lägga fokus 
på annat än forskningen – något som var svårare när vi satt kring ett runt och relativt 
tomt bord. Datorerna och rummet erbjöd medforskarna flyktlinjer, något Johansson 
och Hultgren (2018) utifrån tidigare forskning beskriver som något som ökar 
handlingsutrymmet och leder bort från det förväntade för att skapa något nytt. Jag 
satt mer avsides i vår rumsliga placering och det var endast den som presenterade 
som enkelt kunde ha ögonkontakt med alla då vi andra satt bredvid eller bakom 
varandra. Den förändrade platsbundna inramningen (se Goffman 1959/2014) och 
min mer avsides placering där jag inte såg alla (och alla inte såg mig) gjorde det 
lättare för medforskarna att låta roller som hörde till andra sammanhang ta plats. Att 
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jag rent fysiskt hamnade mer avsides möjliggjorde även för medforskarna att frigöra 
sig från såväl uppfattade som faktiska förväntningar från mig. Tydligast tog det sig 
uttryck i hur språkbruket förändrades och kommentarerna mellan medforskarna blev 
hårdare.  

Jonno var vid detta tillfälle mest påtagligt utsatt för pikar och förolämpningar när 
han visade inlägg från sociala medier. Det var framför allt Jonnos selfies och bilder 
på böcker och intressen som drog till sig nedvärderande kommentarer från övriga 
medforskare. Dessa inlägg var en kontrast mot den typ av selfies och bilder som de 
andra medforskarna lagt upp och valde att visa. Dialogen nedan, som följde på att 
Jonno valt ut en selfie att visa, är ett exempel på när jargongen började förändras och 
där det inte var tydligt för mig om kommentarerna var forskningsrelaterade eller ej:   

Amira Sofie - vad är det som gjorde att det är en bra selfie? 
Jonno - jag ser snygg ut! Alltså I´m a sexy as motherfucker that’s why! [skratt] 
Jamal - han tar bilder som tjejer som gör att deras bröst ser större ut [skratt] 
[…] 
Amira Sofie - men du är det här en typisk selfie för killar? 
Jamal - faktiskt inte, det är en typisk selfie för tjejer 
Jonno - varför? 
Stanno - jag håller med 
Jamal - det är det! 
Jonno - Okej bara för att, vaddå!? Måste man, måste man se tuff ut varenda bild för 
att det ska vara killaktigt eller? 
Stanno - de flesta killar [överröstas av Jamal] 
Jamal - du försöker se tuff ut mannen! 
Jonno - nej det försöker jag inte! 
Jamal - du är i en ganska kvinnlig pose 
Jonno - vadå kvinnlig pose? 
Jamal - wannabe hard face 
Jonno - ääää 
Stanno - näää 
Jamal - du ser ut som en pungkula Jonno 
Jetmir - hey vårda språket för helvete  
Jamal - ey jag ger en ärlig reaktion, är det inte sant? [till Amira Sofie] 
Amira Sofie - jag vet faktiskt inte 
Stanno - avundsjuk reaktion  
Jonno - eller hur! Cause I look better than you 
Stanno - [om Jamal] det är därför han inte har Instagram 
Jetmir - okej du ser bra ut, jalla! [Jonno tar fram nästa inlägg] 
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Utöver att ovanstående utdrag ger insyn i normer för hur killar antas framställa sig i 
sociala medier, så ger det även flera exempel på medforskarnas sätt att kommunicera 
som innebar att de avbröt, överröstade och förlöjligade varandra. Förlöjligandet 
skedde till stor del genom att jämföra Jonnos inlägg med inlägg som medforskarna 
såg nedvärderande på och som innebar att posera på specifika sätt som inte 
upplevdes som genuina. Jonno såg tuff ut men på fel sätt, han lyckades inte utan 
hade ett ”wannabe hard face” och blev därför liknad vid en pungkula. Jag blev 
överrumplad av det nya språkbruket och interaktionen medforskarna emellan och 
fann mig inte riktigt i situationen. Mitt fokus var redan splittrat mellan att följa med 
i de snabba diskussionerna, uppfatta relevanta trådar att analysera, hjälpa till med 
det tekniska i att visa olika plattformar på storskärm och själv fundera på bilderna 
och texterna som presenterades vilket innebar att det blev där och då svårt för mig 
att ta in och analysera språkbruket. Mitt svar på Jamals fråga i dialogen ovan 
handlade därför om att jag inte förstod om hans kommentarer kom ur ett försök att 
bidra till forskningen genom att ge perspektiv på selfies eller om det enbart handlade 
om att pika Jonno och upprätthålla relationer och maktstrukturer i gruppen. 

Precis som jag tidigare diskuterat, att forskningsscenen i form av mötena i 
forskarcirklarna kan betraktas som på scenen eller i kulisserna (eller en kombination 
av dessa) beroende på hur interaktionen tog sig uttryck och beroende av vem som 
antas vara publik, så kan vi som deltog i dessa forskarcirklar betraktas som ett 
gemensamt team, olika team eller individuella agerande. När jag och medforskarna 
tillsammans arbetade med att analysera och diskutera identitet och sociala medier 
kan det betraktas som att vi genomförde ett teamarbete (jfr Goffman 1959/2014). Vi 
arbetade då mot ett mål att diskutera och föra fram analyser på ett förståeligt sätt till 
en osynlig publik. Det fanns i interaktionen också den atmosfär som kännetecknar 
team bakom kulisserna och som var avslappnad med skämt och skratt. Medforskarna 
kan också betraktas som ett team och jag som ett annat, där de agerade inför mig och 
exempelvis ville framstå som kompetenta och kunniga på samma sätt som jag 
agerade inför dem och på motsvarande sätt ville framstå som kompetent och kunnig. 
Även här kan målen antas överlappa och utmynna i att göra bra intryck och skapa 
en fungerande forskningssituation. Jag hade imponerats av medforskarnas 
engagemang i forskningen som tog sig uttryck som en villighet och öppenhet att dela 
med sig av erfarenheter och tankar för att diskutera och tolka dessa. Vid dessa 
tillfällen fanns en dramaturgisk lojalitet och en dramaturgisk disciplin (se Goffman 
1959/2014) som förde diskussioner och interaktioner framåt.  

I dialogen bryts den dramaturgiska lojaliteten i vårt gemensamma framträdande när 
det för medforskarna blev viktigare att upprätthålla en redan existerande 
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gruppdynamik än att fokusera på forskningen. Medforskarna ägnade sig såväl åt 
angrepp på varandra som använde scenen för att höja sin egen status i gruppen, något 
som alltså bryter mot dramaturgisk lojalitet (jfr Goffman 1959/2014). I interaktionen 
blev det tydligt att jag inte var med i samma team som medforskarna utan snarare 
var publik till deras interaktion, jag varken deltog i eller var måltavla för gliringar 
och skämt. I interaktionen lämnade dessutom medforskarna det team de dittills 
utgjort i forskningscirklarna för att utifrån andra mål och individuella roller 
interagera med varandra. Dessa skiftningar mellan på och bakom scenen och mellan 
roller i en forskningssituation och roller i interaktion med vänner, var dock inte alltid 
tydliga. Jetmirs uppmaning att ”vårda språket för helvete” kan ses som ett exempel 
på detta. Kommentaren kan dels tolkas som ett sätt att försöka hantera situationen 
och avstyra ett språkbruk som han inte upplevde hörde hemma i 
forskningssituationen. Kommentaren kan också tolkas som ett sätt att delta i 
diskussionen och gruppdynamiken som innebar att det var viktigt att framstå som att 
inget togs på för stort allvar – därav en svordom i uppmaningen att vårda språket. 
Skiftningarna är också del av den process jag redan beskrivit och som jag 
återkommer till, som handlar om medforskarnas frigörelse från begränsande 
situationer och interaktioner (jfr Freire 1970/2012).  

Jag kommenterade vid forskarcirkel tre inte språkbruket men hade dagarna efter 
svårt att släppa tankarna på det. I mina anteckningar efter träffen skrev jag att jag 
inte känt mig lika glad och positiv efter denna träff som efter tidigare träffar och att 
jag kände att jag haft svårt att hitta balans i forskarrollen. Jag oroade mig över 
jargongen jag bevittnat och jag tänkte att jag hade sanktionerat den genom att inte 
säga ifrån. Jag oroade mig över ifall någon medforskare kände sig kränkt och till och 
med över om jag bevittnat och sanktionerat mobbing. Jag kände mig därför obekväm 
och reflekterade över att de känslorna också kom av att jag plockats ner från en 
position av makt. Positionen av makt handlade om att medforskarnas tidigare sätt att 
agera bättre stämde överens med hur jag oreflekterat tyckte att kommunikationen i 
forskarcirkeln borde gå till. Min definition av (forsknings)situationen  hade fram till 
forskarcirkel tre stått outmanad. När medforskarna förde med sig uttryck och ord 
som hörde till deras sociala och kulturella sfär och jag på grund av det kände mig 
obekväm, uppmärksammades jag på en position jag tagit för given. 

När jag dagarna efter den tredje forskarcirkeln reflekterade över hur träffen utvecklat 
sig insåg jag att jag också hamnat i positioner där jag kände mig ifrågasatt. Känslan 
av att vara ifrågasatt kom delvis av att jag förutsatt att vi hade ramar för språkbruk 
och interaktion. I en situation där jag kände att jag hade huvudansvaret innebar 
medforskarnas språkbruk och tolkning av vad rollen som medforskare kunde rymma 
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ett ifrågasättande av forskarscenens ramar och min definition av situationen (jfr 
Goffman 1959/2014) – detta trots att språkbruket inte var riktat mot mig. 
Upplevelserna av att ifrågasättas kom också av att jag inte fick intryck av att 
medforskarna lyssnade på mig på samma sätt som de gjorde när vi satt runt bordet i 
vårt ursprungliga rum. Dialogen nedan när jag bidrar med tolkning av Jonnos visade 
bilder är exempel på när jag upplevde att min position utmanades:  

Amira Sofie - jag tänker att dels är det någon som tänker att han ser bra ut och är 
ganska medveten om det och vill visa det. Sen är det någon som tycker om att resa, 
någon som är kulturell, Universeum, någon som är nördig och gillar 
populärkulturen, någon som läser mycket. Sen den översta bilden tänker jag är lite 
poser 
Jonno - ja den var ju lite så här du vet 
Jetmir - den var mer typ skojbild kanske 
Amira Sofie - och den påminner lite, den skulle också kunna vara kulturellt, det 
finns någon staty som är väldigt lik den va? 
Jonno - jamen han tänker typ så här [visar] 
Amira Sofie - ja just det, jag tänker att det kunde varit att man ville efterliknat den. 
Nu sitter Jamal och himlar med ögonen [skratt] 
Jonno - ja jag tycker Stanno borde gå upp nu 
 

Medan jag pratade satt de andra medforskarna och scrollade på sina datorer och 
telefoner men himlade också med ögonen och lyfte på ögonbrynen när jag 
kommenterade att Jonno var medveten om sitt utseende. Situationen innebar också 
att jag, i de positioner av makt jag besatt, kommenterade en medforskares 
(medvetenhet om sitt) utseende. Kommentaren följde på flera diskussioner vi haft 
som kretsat kring hur människor i selfies framställer sig i sociala medier. Dialogen 
visar att oavsett om jag i situationen därför inte tänkte på att kommentaren kunde bli 
obekväm för medforskaren kan så mycket väl ha varit fallet, eftersom Jonno väljer 
att avsluta sin presentation och uttrycka att någon annan skulle fortsätta. Det som 
synliggörs här är att forskningssituationen och det som sägs i den inte är neutralt, 
och att maktbalansen inte är jämlik.  

I situationen kände jag mig osäker och obekväm på grund av de övriga 
medforskarnas reaktioner på ett sätt som jag inte hade gjort tidigare. Dels blev jag 
inte lyssnad på och dels blev jag osäker på hur mina kommentarer uppfattades. 
Osäkerheten jag upplevde kan beskrivas som en konsekvens av att mitt ansikte 
hotades genom att min definition av situationen frångicks (jfr Goffman 1959/2014) 
genom att medforskarna genom sitt agerande omdefinierade forskningssituationen. 
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Min kommentar att Jamal himlade med ögonen kan i ljuset av tolkningen att mitt 
ansikte och min definition av situationen hotades ses som ett försök att återta 
kontrollen. Kommentaren var ett sätt att försöka synliggöra ett agerande som inte 
passade in i min definition av situationen, det vill säga hur jag tyckte att 
interaktionen i forskningscirkeln borde gå till såväl som ett försök att återföra fokus 
till forskningen genom att öppna upp för Jamal att sätta ord på och utveckla sina 
reflektioner, något han valde att inte göra. Min kommentar avdramatiserades 
samtidigt av mitt skratt – ett skratt som i sig var ett uttryck för att jag kände mig 
obekväm. Denna situation visade för mig att jag som forskare (och som vuxen) 
förutsatt att jag skulle bli lyssnad på – på samma sätt som att jag lyssnade på 
medforskarna – och att jag inte skulle bli ifrågasatt på det sätt som himlande med 
ögonen innebär. Min syn på forskarcirklarnas funktion som plats för forskning 
innebar att dessa var platser för att lyssna, låta tala till punkt och på ett respektfullt 
sätt fortsätta diskussionerna, inte för att avbryta, förlöjliga och överrösta varandra. 
Och det var först när denna definition av situationen hotades som definitionen – som 
jag utgått från att den var – synliggjordes. 

I datorsalen som inte möjliggjorde ögonkontakt fungerade den platsbundna 
inramningen (se Goffman 1959/2014) i form av rummet och datorerna som 
mellanled som erbjöd flyktlinjer för medforskarna. I motsats till att, som i 
Johanssons och Hultgrens (2018) studie med små barn, möjliggöra interaktion så 
gav rummet här medforskarna en möjlighet att fly från interaktion och att 
omformulera interaktionen mellan dem och mig. Rummet möjliggjorde för dem att 
föra in den typ av interaktion de hade utanför forskarcirklarna eftersom jag rumsligt 
fick en mindre synlig plats. I det erövrandet av mark, där medforskarna tog mer plats, 
stod jag tillbaka. När mina förberedelser inför forskarcirklarna inte gav mig några 
riktlinjer för hur jag skulle agera i situationen innebar det osäkerhet för mig. Jag 
behövde både där och då samt efteråt försöka distansera mig från upplevelsen och 
se vad den var uttryck för. Mina förberedelser inför forskarcirklarna, där jag 
medvetet inte planerade innehållet mer än skissartat för att istället möjliggöra 
medforskarnas initiativ och för det oväntade, lämnade mig när just det oväntade 
hände besvärad. Mellan träff tre och fyra fick jag som agerande och bakom 
kulisserna (jfr Goffman 1959/2014) för forskningen, på mitt eget kontor, reflektera 
över de framträdanden som utspelats under forskarcirkeln. Jag identifierade då 
medforskarnas språkbruk som en nyckel i den förändrade gruppdynamiken och 
något som försvårade analys av diskussionerna om identitet och sociala medier. Vid 
den efterföljande forskarcirkeln lyfte jag språkbruket för diskussion i gruppen. 
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6.2.2.3 Arbete mot partnerskap 
Vid forskarcirkel fyra samlades vi återigen i det ursprungliga rummet runt ett bord. 
Denna återgång till en plats med ögonkontakt gjorde dock inte att jargongen och 
språkbruket gick tillbaka till hur det varit, snarare fortsatte medforskarna på det sätt 
som kommit till uttryck vid träff tre. Den platsbundna inramningen och de 
uppfattade förväntningar den förde med sig, hade vid de första träffarna fått 
medforskarna att lägga undan mobiler och förhålla sig avvaktande. Trots att 
inramningen var densamma hade den efter vår workshop förlorat sin makt eftersom 
medforskarna nu inte anpassade sig efter förväntningarna rummet förde med sig. 
Datorsalen vid forskarcirkel tre hade fungerat som en katalysator för en process och 
diskussion som fortsättningsvis kom att löpa som en röd tråd genom träffarna med 
Pašteta oavsett vilken fysisk miljö vi befann oss i. Den processen innebar bland annat 
ett ändrat förhållningssätt till mig när medforskarna inte längre anpassade sina 
framträdanden i forskningen i lika hög grad som tidigare. Deras omförhandling av 
vad det innebar att vara medforskare gjorde att även min roll som forskare behövde 
omförhandlas i vår interaktion.   

För mig innebar processen där våra roller omförhandlades känslor av osäkerhet. 
Osäkerheten uppstod som följd av en upplevd förlust av kontroll, en kontrollförlust 
som ledde till insikter om att den kontroll jag haft också begränsat de roller jag och 
medforskarna kunnat ta i forskarcirkeln. I en nordamerikansk studie där vuxna som 
arbetat med unga i medforskningsprojekt intervjuades (Kennedy 2018) visade 
resultaten att dessa vuxna för att nå en känsla av partnerskap med sina medforskare 
behövde gå igenom känslor av just osäkerhet och behövde släppa kontrollen för att 
anpassa sig själva och projekten. Det är dock skillnad mellan att förlora kontroll och 
att släppa den. I det sammanhang jag och medforskarna befann oss bör nog min 
upplevda förlust av kontroll snarare diskuteras som att den utmanades och att jag 
därefter tog ett annat grepp om den. Den process som beskrivs i detta avsnitt handlar 
om hur medforskarna och jag på grund av det ändrade språkbruket förhandlade om 
hur interaktionen i forskarcirklarna skulle se ut, att vi tillsammans (om)definierade 
(forsknings)situationen.  

När jag lyfte språkbruket för diskussion hoppades jag få medforskarnas reflektioner 
och kunna prata om hur vi ville att interaktion i forskarcirklarna skulle gå till. De 
diskussioner med medforskarna som följde synliggjorde min, emellanåt 
oreflekterade, position av makt, medforskarnas motstånd mot anpassning och den 
jämkning som slutligen ledde till ett partnerskap. Detta nya partnerskap var något 
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annat än det varit i de första forskarcirklarna. Inledningsvis i forskarcirkel fyra 
pratade vi som vanligt om föregående träff, vad vi gjort och vad vi diskuterat. Jag 
berättade också om min osäkerhet gällande språkbruket och att jag exempelvis inte 
visste hur en kommentar om att någon ser ut som en pungkula skulle tolkas. Jag 
beskrev hur jag tänkte att kommentaren skulle kunna användas för att diskutera 
maskulinitetsnormer men att jag tyckte att det var svårt att avgöra när medforskarna 
var allvarliga och det de sa var relevant att analysera, och när de skämtade eller drev 
med varandra. Att lyfta diskussionsformerna på det viset var ett sätt att synliggöra 
hur jag som forskare förhöll mig till medforskarnas berättelser, gav dem insyn i hur 
de skulle komma att representeras av mig och gav dem möjligheter att påverka detta. 
På så vis blev dessa diskussioner om diskussioner ett sätt att möjliggöra 
avmystifiering av forskningen (jfr Sallah 2014) och en del av forskarträningen (se 
Freire 1970/2012). Diskussionerna blev dock också ett sätt att synliggöra vad jag 
upplevde som avvikande och därmed opassande. 

Medforskarnas initiala reaktioner när jag lyfte ämnet var att först fortsätta att skämta 
om exemplet pungkula. De verkade tycka att det var kul att jag reagerat på 
språkbruket och det fortsatta skämtandet framstod som ett sätt att befästa detta 
interaktionssätt i gruppen. Stanno tog sedan ordet och argumenterade för att det 
fanns en poäng med att medforskarna uttryckte sig på det sätt de gjorde i 
forskningen:  

Stanno - om du tycker att det hjälper till att förstå ungdomars beteende så har du fel. 
Nej jag skojade bara. Så kan du ta med det, det är klart. För det är ju sättet vi är på, 
varför ska man sugarcoata någonting som faktiskt är sant ifall en forskning, man kan 
ju inte sugarcoata någonting som man vill ta reda på 
 

Stannos kommentar handlade om att språkbruket enligt honom visade vilka 
medforskarna var och att just det borde vara själva poängen med forskningen – inte 
att de skulle förställa sig, ”sugercoata”, för att passa forskningen och mina 
önskningar. När jag tog upp ämnet för diskussion hade det grundats just i min egen 
reaktion på språkbruket och min oro att någon av medforskarna tog illa vid sig. 
Jargongen stod som diskuterats i avsnittet i kontrast till hur jag upplevde att 
interaktion i forskning borde gå till där denna skulle präglas av (min uppfattning av) 
respekt för varandra – något det uppvisade språkbruket inte representerade för mig. 
Stannos kommentar synliggjorde för mig att detta var antaganden jag hade om rätt 
och fel sätt att interagera för att i grupp bedriva forskning – antaganden som inte 
delades av medforskarna. Stannos kommentar indikerar också att medforskarna vid 
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tidigare träffar hade just ”sugercoatat” sina framträdanden. De hade tonat ner sättet 
de upplevde att de ”är på” när de klev in i rollen som medforskare. Nu gjorde de 
uppror mot den anpassningen och hävdade relevansen av att vara sig själva med 
hänvisning till att det var det som var relevant för forskningen. 

Min ursprungliga position vid forskarcirkelns inledning kan utifrån de beskrivningar 
jag gav om hur jag tolkade språkbruket och den osäkerhet det gav mig betraktas som 
fostrande. Det var ett sätt att visa hur jag uppfattade medforskarnas interaktion vilket 
innebar att jag satte mig i en position där jag hade rätten att tolka och förklara. Jag 
bröt på så vis den dramaturgiska lojaliteten (se Goffman 1959/2014) i forskarcirkeln 
genom att jag när jag utifrån den position av makt jag hade som forskare belyste 
medforskarnas interaktion som något annat än min och jag särskilde mig från oss 
som team. Att uppmärksamma medforskarnas interaktion som avvikande, som något 
som jag inte förstod eller delade, kan ses som ett exempel på det Gallacher och 
Gallagher (2008) varnar för där vuxna medvetet eller omedvetet disciplinerar eller 
socialiserar medforskare/deltagare in i egna uppfattningar om ”rätt sätt” att bedriva 
(med)forskning. Som motvikt kan medforskarnas fortsatta skämtande och 
uttryckliga ifrågasättande tolkas som deras försök att nå mig och visa hur de ville att 
interaktionen skulle se ut i forskarcirkeln. Medforskarna argumenterade för att det 
fanns en poäng med att inte förställa sig, att deras ärliga reaktioner och interaktioner 
var deras bidrag till forskningen och något som gav insyn i de ämnen vi studerade. 
Att de fortsatte sin jargong kan betraktas som ett sätt att göra motstånd mot 
forskningssituationen som en begränsande situation (jfr Freire 1970/2012) där 
medforskarna inte ville anpassa sig till uttryckta eller underförstådda förväntningar 
från mig eller i situationen. 

Det som skedde i forskarcirkel fyra var interaktioner där olika definitioner av 
(forsknings)situationen synliggjordes. Goffman (1959/1990) beskrev hur människor 
i interaktion med varandra ofta försöker undvika öppen konflikt för att istället agera 
utifrån en ”working consensus” (s. 21) – en preliminärt fungerande enighet – även  
om de inte nödvändigtvis är överens. Accepterandet av definitionen behöver inte 
innebära ”a real agreement as to what exists but rather a real agreement as to whose 
claims concerning what issues will be temporarily honored” (Goffman 1959/1990, 
s. 21). Fram till forskarcirkel tre, innan medforskarnas jargong i gruppen kom till 
uttryck, agerade de utifrån hur de uppfattade min definition av situationen och de 
handlingslinjer (jfr Goffman 1959/2014) denna innebar för dem. I och med 
forskarcirkel tre började de utmana denna genom sin introduktion av ett annat sätt 
att interagera. Vid forskarcirkel fyra när jag lyfte ämnet för diskussion utmanades 



152

  

152 

 

dessutom uttryckligen min definition av situationen genom att medforskarna 
ifrågasatte den. 

När dessa olika definitioner av situationen – som innebar olika möjliga 
handlingslinjer för oss involverade – synliggjorts behövde vi hitta ett sätt att jämka 
dessa för att kunna fortsätta arbetat i gruppen. Jämkningen innebar en kompromiss 
där medforskarnas handlingsutrymme i form av hur de uttryckte sig ökade. Av mig 
krävdes då ökad reflexivitet över min position av makt. I dialogutdraget som återges 
här innebär Stannos inledande fråga en möjlighet att återgå till min definition av 
situationen:  

Stanno - okej men, menar du [Amira Sofie] att vi borde reducera på våra jiddringar 
om man säger så, eller? 
Amira Sofie - ehm [tänker efter] kanske lite något, eller åtminstone om ni jiddrar 
med varandra så att ni också analyserar varför 
Jonno - okej 
Stanno - okej, vi analyserar pungkulan 
 

Stannos inledande fråga kom efter att medforskarna argumenterat för vitsen att få 
uttrycka sig och agera på ett sätt som var naturligt för dem. Det var ett argument jag 
tog på allvar. Jag var också mån om att vårda det förtroende jag upplevde att 
medforskarna hade för mig, ett förtroende jag tänkte att det fanns en risk att jag 
förlorade om jag efter vår öppna diskussion bad dem återgå till en position av 
anpassning. Stannos fråga kan då betraktas som en fråga om jag ville att 
medforskarna skulle agera utifrån min definition av situationen trots att jag nu visste 
att det var en definition de motsatte sig och tyckte var felaktig. Mitt svar blev därför 
ett uttryck för hur jag försökte hitta en mellanväg där jag kunde hantera mina känslor 
av obehag på grund av språkbruket genom att vi tillsammans satte det i en kontext 
där det gick att förstå ur ett forskningssammanhang.  

Kompromissen innebar att situationen omdefinierades på ett sätt där våra olika 
definitioner fördes samman. I praktiken medförde det att forskningen mer än tidigare 
fick stå tillbaka för medforskarnas positioneringar inom vänskapsgruppen, vilket i 
sin tur innebar utmaningar för mig när jag upplevde att fokus försvann från 
forskningen. På kommande sidor ges ett långt dialogutdrag från forskarcirkel fyra 
efter att vi nått fram till ”jiddringskompromissen”. Dialogen visar hur Jamal och 
Tyrone ägnade sig åt ett bråk både direkt gentemot varandra över bordet och via 
Snapchat, hur Stanno och Jonno hade svårt att bestämma sig för om de skulle delta 
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i bråket eller tolka det utifrån vad det kunde betyda i forskningssammanhanget och 
hur jag försökte få kontroll över situationen genom att såväl medla, vädja som hota: 

Amira Sofie - [till Jamal och Tyrone som har fortsatt att snappa varandra] okej jag 
tror nästan att ni får lägga undan mobilerna om ni inte kan  
Jonno - eller hur! Lägg ner nu för fan! 
[mummel] 
Jamal - Hoppas du dör [till Tyrone]. Jag sa vi är kvitt! 
Tyrone - vänta 
Jonno - vänta jag måste se [vad Jamal och Tyrone delar i Snapchat], nä skit samma. 
Ey håll er till forskningen 
Stanno - hallå! 
Jonno - koncentrera er på forskningen  
Jamal - ey, Tyrone ta bort dom! Ta bort ey! 
Tyrone - jävla tjackis ta bort dom själv 
Amira Sofie - men. Okej. Varför tar du inte bort dom? 
[…] 
Tyrone - Vad händer mannen! Jag svär! Ta bort den![Tyrone skrattar] Feta hora! 
Den där dör aldrig, jag ska säga så hela tiden. Han gråter nu [vilket Jamal inte gör] 
Amira Sofie - okej kan någon förklara för mig vad som händer nu 
[Tyrone och Jamal fortsätter att förolämpa varandra, Stanno ber dem hålla käften] 
Stanno - okej en tjackis det är någon som konsumerar väldigt mycket […] 
metaamfetamin i alla fall, dom säger själv, jag behöver inte förklara det där för dig 
och så han ba[ra] ”du ser ut som en tjackis ha ha ha” och så lägger man ut det. Det 
är ändå en ganska populär trend att lägga ut bilder på sina vänner när dom ser 
konstiga ut, när dom ser ut på ett något sätt. Har du sett den här [avbryts] 
[Jamal och Tyrone har fortsatt med Snapchat och pratar/skrattar medan Stanno 
pratar] 
Amira Sofie -  hallå! […] Men okej, det började med att Jamal tog en bild på 
Tyrone 
Stanno - och han försökte göra revenge på han [Jamal] 
Tyrone - han [Jamal] tog kort på mig för ingen anledning alls. 
Amira Sofie - [till Jamal] Du ville starta ett krig? 
Tyrone - [till Jamal] Varför du så äcklig?! Varför började du?! Äckliga hora 
Stanno - Jag är en, du märker att jag har lite högre IQ än dom och jag är den enda 
som tar fram denna forskningen och håller den stadig 
[Jonno? börjar skratta] 
Amira Sofie - Jag är nästan beredd på att skriva under på det faktiskt 
[…] 
Tyrone - Jamal, jag svär mannen vi kommer att skicka ut dig snart 
Jonno - Jamal har bidragit med minst till den här forskningen 
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Tyrone - för alltså han var sämst på Paintballen och han är sämst här! Du är sämst 
på allting, du är ett misstag 
Amira Sofie - okej stopp! Stopp alltså 
Jamal - vänta det är ni andra som är ett misstag mannen 
Jonno - håll käften, Jamal håll käften på dig! 
Jamal - jag är fucking fader, håll käften 
Amira Sofie - men okej nu får ni lägga av. Folk kan få begära ut det som ni säger 
och lyssna på det 
Jonno - låt dom [skratt] 
[ohörbart prat i munnen] 
Jamal - [lutar sig fram till mikrofonen] Du som hör detta, det är lugnt. Jag menar 
kanske inte, vi får se sen. 
Amira Sofie - och det säger också någonting om mig som forskare som bara låter er 
så här och inte får ordning på  
Tyrone - men det är chill 
Stanno - men varför egentligen ska man få ordning på någonting som är naturligt 
liksom [Överröstas av Jamal] 
Jamal - om vi inte är oss själva, vem annars ska vi vara? 
Tyrone - okej snälla! Ska vi gå till forskningen istället nu mannen? Håll käften 
Stanno - det är det vi gör, vi pratar om forskningen nu 
Tyrone - nej 
Amira Sofie - jo men det gör vi faktiskt 
Tyrone - vadå? [ohörbart] 
Jamal - [till Tyrone] käften mannen 
Amira Sofie - vi metapratar om forskningen  
Tyrone - hallå vilken finne på näsan, jag hade också en sådan 
– vulkan 
– jag ska trycka den sen 
Jonno - kommer sprängs i spegeln 
[skratt] 
Stanno - [till Amira Sofie] vi är såna här! Vi tar inte. Till och med, ifall vi skulle 
vara i samma klass allihopa 
Jamal - ooof, det skulle vara grymt 
Stanno - vi kan inte ens ta emot tillsägelser, vi skulle inte kunna, vi skulle bli ut, vi 
skulle bli avstängda 
Jonno - ja faktiskt 
Stanno - Alltså på riktigt 
Amira Sofie - jag tvivlar inte på det 
[…] 
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Stanno - förstår du [till Amira Sofie], vi tar inte mycket seriöst, det här är vi liksom. 
Det kanske inte är generellt för alla ungdomar, några skulle kanske vara stela här 
som pinnar men 
Jonno - we don’t give a fuck! 
Stanno - pretty much. Även fast vi tar det seriöst så gör vi inte det. Vi kan säga vad 
vi faktiskt tycker och så, våra tankar och ändå tänka efter, men samtidigt kan vi vara 
oss själva  
Amira Sofie - okej, I believe you 
 

I dialogen ovan försökte jag och medforskarna på olika sätt nå varandra och föra 
fram våra olika definitioner av situationen, alltså visa hur vi ansåg att forskningen 
skulle gå till i forskarcirkeln. Att få en definition av situationen accepterad innebär 
att den ger olika handlingslinjer för såväl publik som agerande det vill säga olika 
förväntningar på hur de ska bete sig i situationen (Goffman 1959/2014). I dialogen 
ovan finns olika försök från min sida att definiera situationen genom att jag 
exempelvis ger uttryck för förväntningar på medforskarna såväl som uppfattningar 
om min egen roll, som i dialogen ”inte får ordning”. Det senare kan tolkas som en 
vädjan till medforskarnas känsla av lojalitet gentemot mig och 
forskningssituationen. Dramaturgisk lojalitet (se Goffman 1959/2014) innebär att 
inte använda scenen för egna ändamål och att inte gå till attack på teammedlemmar 
– båda dessa saker skedde i dialogen då medforskarna prioriterade egna interaktioner 
framför den gemensamma forskningen. Min vädjan, såväl som hotet att andra kan 
begära ut inspelningarna, kan också förstås som uttryck för att jag upplevde hot mot 
ansiktet (jfr Goffman 1967/1982). Situationen utvecklades på ett sätt jag inte ville 
att den inte skulle göra, och jag kunde när det hände inte agera enligt de 
föreställningar jag hade om vad som förväntades av min roll. Hot och vädjan kan då 
förstås som försök till ansiktsbevarande arbete (jfr Goffman 1967/1982) och som 
uppmaningar till medforskarna att visa hänsyn genom att agera med dramaturgisk 
lojalitet – och därmed rädda mitt ansikte och acceptera min definition av situationen. 
Medforskarna förkastar dock dessa uppmaningar genom att uttryckligen ifrågasätta 
varför min roll skulle vara ”att få ordning på någonting som är naturligt”. 

Medforskarna både agerar på och argumenterar för ett annat sätt att interagera i 
situationen än det jag försökte upprätthålla. Det som skedde i dialogen var 
exempelvis att jag på olika sätt försökte anpassa medforskarna till mitt sätt att 
bedriva forskning genom att försöka disciplinera och socialisera dem. I dialogens 
inledning bad jag först Jamal och Tyrone att lägga undan mobilerna med den 
underförstådda meningen: om de inte kan koncentrera sig på forskningen. Den 
kommentaren ignorerades och jag gjorde då ett försök att medla mellan Jamal och 
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Tyrone för att förstå vad som skedde i situationen men också för att lugna ner dem. 
I grunden handlar det om att jag strävade efter att få tillbaka kontroll över 
situationen, att uppmärksamheten skulle riktas mot ett gemensamt mål och att alla 
skulle vara inkluderade. När medforskarna bröt mot det beteende som jag förväntat 
mig i forskningssituationen ställdes jag inför valet att framhärda och då riskera att 
förlora deras förtroende genom att då inte möjliggöra de former av inflytande och 
delaktighet jag beskrivit vid projektets start. Medforskarnas ändrade sätt att agera 
visar också att de bildat sig en ny uppfattning om forskningen och vad den skulle 
vara och rymma och vad som uteslöts.  

När mitt försök till medling misslyckades tog jag fasta på den kompromiss vi 
kommit fram till tidigare och bad medforskarna förklara situationen för mig vilket 
Stanno gjorde. Stannos förklaringar och analys handlade inledningsvis om själva 
”snapkriget” som fenomen men övergick när dialogen fortsatte till att handla om 
interaktionen i gruppen, till medforskarna och hur de såg på sig själva och sina roller 
i olika situationer. Stanno förklarade i slutet av dialogen att vännerna i gruppen inte 
kunde ta tillsägelser, att de inte brydde sig, att de är på detta viset och att de kunde 
ta forskningen seriöst samtidigt som de inte gjorde det. Som Stanno uttryckte det 
framstår det som att det för medforskarna inte skulle finnas någon motsättning 
mellan att ”don’t give a fuck” och att samtidigt bidra till forskningen. Snarare var 
medforskarnas bidrag utifrån det sättet att resonera just att de var sig själva, att de 
inte agerade stela som ”pinnar” – det vill säga just att de inte anpassade sig efter de 
handlingslinjer som min initiala definition av situationen försökte passa in dem och 
forskningen i.  

De handlingslinjer medforskarna nu bröt mot var sådana de anpassat sig efter i 
tidigare forskarcirklar. Forskarcirkel tre hade fungerat som en katalysator där 
medforskarna genom att agera annorlunda fått syn på andra sätt att vara och 
interagera i forskarcirklarna. När de på så vis fört in roller de hade utanför 
forskningen in i forskarcirklarna så framstod deras tidigare tolkning av rollen som 
medforskare som begränsande och som något de var ovilliga att återgå till. Det blev 
tydligt i forskarcirklarna efter den tredje träffen att även om jag upplevt stämningen 
som avslappnad och skämtsam tidigare så innebar det sätt på vilket medforskarna 
tagit sig an rollen som just medforskare en mer avvaktande, tystlåten och anpassad 
position än hur den därefter kom att ta sig uttryck. Genom den frihet som bytet av 
lokal inneburit synliggjordes de tidigare forskarcirklarna som begränsande 
situationer (jfr Freire 1970/2012) där medforskarnas roller inneburit 
objektpositioner där jag och rummet medvetet och omedvetet uttryckt förväntningar 
som medforskarna anpassat sig efter. När vi träffades igen och när vi pratade om vad 
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som skedde i situationen så synliggjordes dessa förväntningar och gav medforskarna 
utrymme att öppet ifrågasätta de normer för forskning som jag introducerat och som 
begränsat deras handlingsutrymme – ”om vi inte är oss själva, vem annars ska vi 
vara?”. 

Vår dialog i forskargruppen om språkbruket och jargongen där jag inte (trots 
erbjudande från medforskarna) bad dem att sluta eller skära ner på detta skapade 
utrymme för medforskarna att utforska och omdefiniera vad rollen som just 
medforskare innebar. Det gjorde att denna utvecklades från en roll som var 
uppmärksam på forskarens (mina) uttalade, outtalade och uppfattade förväntningar 
på dem till en roll där de definierade såväl rollen som medforskare som vad 
forskning bör vara (eller studera) – det vill säga det som de uppfattade som det 
”naturliga” och det som inte nödvändigtvis var i ”ordning”.  

6.2.3 Disney Princesses: att lära sig medforskning  

Arbetet i forskargruppen Disney Princesses präglades till stor del av gruppens 
intresse för det som var i fokus för studien. De var nyfikna på hur unga använder 
sociala medier och mer specifikt på företeelser som fandoms och feeds. Arbetet med 
Disney Princesses upplevde jag till skillnad från Byyyns forskare och Pašteta som 
mindre fokuserat på relationerna oss emellan och mer fokuserat på uppgiften. Trots 
detta framstår ändå just relationer precis som i alla forskargrupperna som viktigt för 
utfallet av forskningen. I detta avsnitt har jag valt att lyfta upp Disney Princesses 
reflektioner kopplade till rollen som medforskare och hur de genom att utöva 
forskning kom att se sig själva som kunniga och kompetenta.  

6.2.3.1 Bidrag som medforskare 
Vid de avslutande intervjuerna med medforskarna ställde jag flera frågor som 
syftade till att synliggöra hur medforskarna såg på sin roll som just medforskare och 
på sitt bidrag i/till forskningsprojektet. Medforskarnas svar synliggjorde kunskaper 
de ansåg att en medforskare behöver ha, vad de upplevde att en medforskare gör och 
egenskaper som forskaren de möter behöver ha för att medforskarna ska vilja dela 
med sig. Kunskaperna en medforskare behövde ha handlade enligt Disney 
Princesses om kunskaper om det studerade fenomenet, förmåga att kunna tolka och 
analysera och förmåga att kunna beskriva och förklara. Pocahontas som intervjuades 
tillsammans med Mulan beskrev exempelvis att en medforskare ”ska kunna vara 
ganska analyserande av hur andra framställer sig” och ”ha en förståelse för hur 
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sociala medier används” och Mulan uttryckte det som att medforskaren måste ”ha 
någon åsikt”.  

Att medforskarna upplevde sig kunna analysera och ha åsikter kom sig av att sociala 
medier var en integrerad del av deras liv. Rapunzel som intervjuades tillsammans 
med Snövit svarade på frågan om vad det var som fick dem att vilja vara med i 
forskningen att ”för jag använder ju sociala medier dagligen och då blir det typ en 
del av ens liv”. Snövit förklarade att hon var intresserad av ämnet och att delta i 
forskningen eftersom sociala medier ”verkligen [är] något vi gillar” och något 
medforskarna inte ”tröttnar” på. Att vara ung, att aktivt använda sociala medier för 
att dela händelser och information från sina liv och att uppskatta sociala medier var 
egenskaper som medforskarna kopplade till att ha nödvändiga kunskaper för att 
kunna bidra till forskningen.  

Medforskarnas erfarenheter av att vara unga och aktivt använda sociala medier 
upplevde de gav dem kunskaper och insikter som var viktiga i forskningsprojektet. 
Erkännandet av medforskarnas kunskaper och erfarenheter som skilda från 
forskarens kunskaper och erfarenheter är just det som lyfts fram som viktigt i 
medforskning när deltagarnas upplevelser och erfarenheter utforskas och analyseras 
i en gemensam process (se Freire 1970/2012; Kendall, Marshall & Barlow 2013). 
Forskningens relevans för de som deltar i den är grundläggande i hur Freire 
(1970/2012) beskrev sin pedagogiska ansats och i vad som lyfts fram i 
medforskningslitteratur (se Cornwall & Jewkes 1995). Det innebär att medforskning 
bör behandla ämnen som är viktiga och/eller intressanta för deltagarna. Därför var 
medforskarnas intresse och nyfikenhet på att förstå identitet i relation till sociala 
medier lika viktig som deras faktiska erfarenheter av att använda applikationerna. 
Det var detta intresse av att förstå och sätta erfarenheter i ett sammanhang som 
medforskarna själva lyfte fram som en av anledningarna till att de valde att delta i 
forskningen. Intresset bottnade i en önskan att förstå sin omvärld och den sociala 
kontext de befann sig i. Rapunzel uttryckte det som att ”alla använder sociala medier 
och då vill man verkligen fördjupa sig och se hur det är och typ konsekvenser och 
allt sådant där”. Att delta i forskningsprojektet som medforskare gav möjligheter att 
just utforska och fördjupa kunskaper om dessa ämnen som var relevanta i 
medforskarnas liv. 

Forskningens relevans för de som deltar kopplas också till forskningens utfall eller 
användbarhet för deltagarna. Genom att studera ämnen eller situationer som är 
relevanta för deltagarna så bör medforskning också möjliggöra förändring och 
förbättring av deltagarnas situation (jfr Freire 1970/2012; Tuhiwai Smith 2012; 
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Foster-Fishman, Law, Lichty & Aoun 2010). Relevans i detta forskningsprojekt 
kopplas inte till några uttryckta intentioner om förändring (handling/aktion) i 
medforskarnas liv utan snarare till att den tid de investerade i forskningsprojektet 
skulle upplevas som meningsfull utifrån att de hade viktiga kunskaper att bidra med 
och att deltagande i forskningen gav dem möjligheter att fördjupa sina kunskaper 
om den kontext i vilken de befann sig.  

6.2.3.2 Delaktighet och dialog 
Under forskningsprojektets gång framstod det som att upplevelserna av relevans och 
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dialogutdraget nedan lyfter Snövit fram påverkansmöjligheterna och upplevelserna 
av delaktighet som något som positivt överraskade och som något som möjliggjorde 
för henne och de andra medforskarna att fokusera på ämnen som de tyckte var 
viktiga: 

Snövit - jag trodde inte att man skulle vara så delaktig, jag trodde att det skulle vara 
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Amira Sofie - på vilket sätt menar du att man var delaktig? 
Snövit - jo men, vi var ju medforskare vi fick liksom bestämma själv hur vi ville att 
forskningen skulle gå till, vad vi ville liksom fokusera på. Jag fick ju till exempel 
bestämma ”jag vill göra Instagram” medan någon bestämde sig för Tumblr och då 
blev det mycket mer intressant. Och man kunde typ lyfta fram grejer man tyckte var 
viktiga och relevanta eller var intressant  
 

Delaktighet och påverkansmöjligheter framstår som viktigt för att forskningen skulle 
upplevas som intressant. Påverkansmöjligheterna innebar bland annat att 
medforskarna själva avgjorde vad de ville dela utifrån vad de bedömde som relevant 
att fokusera på i forskningen. Medforskarnas möjligheter till inflytande och att 
avgränsa forskningsområdet medförde känslor av ansvar för att bidra till 
forskningen, att forskningen inte var något som gick att ”skämta bort” som Snövit 
uttryckte det. Upplevelserna av ansvar och utövandet av delaktighet bidrog till att 
medforskarna själva fick syn på och upplevde att deras perspektiv och bidrag var 
viktiga för forskningen. Genom själva processen att forska, att distansera sig från 
upplevelser och erfarenheter genom att sätta ord på och förklara dessa, fick 
medforskarna syn på sina egna bidrag till just forskningsprocessen. Att forska, alltså 
forskning som handlande, innebar att medforskarna inte bara uttryckte och 
utvecklade kunskaper om det studerade fenomenet utan också fick syn på sig själva 
som forskare och som några med erfarenheter som var viktiga för forskningen. För 
att det skulle vara möjligt framstår både delaktighet och dialog som avgörande.  
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Dialog är ett bärande begrepp i Freires (1970/2012) pedagogik och handlar om hur 
människor genom interaktion och diskussion med andra kan få syn på sig själva i 
världen. Freire (1970/2012) betonade att dialog bör vara transformerande; den ska 
möjliggöra att såväl forskare som medforskare kan flytta sina positioner och 
omvärdera antaganden. Min förståelse för dialog som verktyg i medforskning 
innebar att jag endast övergripande planerade och förberedde träffarna med 
forskarcirklarna. Jag kunde skriva ner teman vi skulle kunna ta upp och förbereda 
frågor att ställa om vi körde fast i diskussioner för att på så vis hitta andra ingångar 
för att studera vårt ämne. Dessa förberedelser var dock inte styrande eftersom det 
skulle kunna hindra utforskande dialog. Förberedelserna fanns som ett möjligt 
”skyddsnät” men användes bara om det kändes relevant. Att inte ha en bestämd plan 
utan istället komma till forskarcirklarna med intentionen att ta utgångspunkt i det 
medforskarna förde med sig ställde stora krav på både improvisationsförmåga och 
närvaro för mig. Närvaro handlade om att vara en aktiv lyssnare, att fundera över 
vad det som sades var uttryck för, att reflektera över om det gick att anknyta till 
teman som diskuterats tidigare eller som jag läst i tidigare forskning för att utifrån 
det lyfta upp de trådarna i diskussionerna. Närvaro var också en förutsättning för att 
kunna improvisera under forskarcirklarna – att kunna se hur något som sades skulle 
kunna belysas på nya sätt och utforskas vidare. Det krävde i sin tur att jag var påläst 
och väl förberedd för att kunna vara närvarande i diskussionerna. 

Naturligtvis behöver forskare alltid vara närvarande, i förståelsen att vara 
uppmärksam och följsam, vid kvalitativa studier för att uppfatta och följa upp det 
som händer i en situation. Det som skiljer forskarens roll vid exempelvis 
semistrukturerade intervjuer eller fokusgruppintervjuer från forskarens roll i 
medforskning är att i den senare fungerar forskaren även som den som introducerar 
och handleder medforskarna i forskning och analys (se Cornwall & Jewkes 1995; 
Tupuola 2006; Wang & Burris 1997). Det handlar alltså för forskaren om att fånga 
och följa upp intressanta trådar såväl som att återintroducera dessa för medforskarna 
och visa på möjliga sätt att studera det som diskuterats. Det aktiva lyssnandet och att 
utgångspunkten togs i det medforskarna sa (till skillnad från mina/forskarens egna 
förutbestämda frågor) var något som överraskade medforskarna:  

Amira Sofie -  Var det någonting som överraskade er med forskningen? Jag tänker 
att då kan ni tolka den frågan som att det både handlar om själva 
forskningsprocessen eller det som vi hittade i forskningen, alltså det vi pratade om 
Rapunzel -  nej alltså jag kunde ju typ det mesta vi hade tagit upp om man säger så 
Snövit - det jag blev lite förvånad över var liksom, det går inte riktigt att förklara 
men när man snackade så typ det var verkligen som att du lyssnade [betoning] och 
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då blev jag verkligen, du kunde ställa följdfrågor och det kanske man inte alltid var 
beredd på ”jaha oj hon kanske ville veta det! det kanske var lite intressant det jag 
sa” och då fortsätter man ju snacka om det  
Rapunzel -  mm 
Amira Sofie -  och det var inte något som du var beredd på liksom? 
Snövit - nej för som sagt det kändes ju som att när vi kom hit skulle det bara vara att 
någon sitter mitt emot dig med ett papper och bara ställer frågor och så svarar du 
men när du verkligen var intresserad ”på vilket sätt och hur menar du då?” och ”har 
du något exempel?” eller så, så blev jag lite förvånad men på ett bra sätt 
 

Snövits resonemang ger uttryck för hur hon genom mitt intresse och mina frågor fick 
syn på att hon hade intressanta och värdefulla kunskaper att bidra med. 
Resonemangen i såväl denna dialog som i andra dialoger antyder också att 
medforskarna inte vanligtvis upplevde att vuxna ansträngde sig för att lyssna på dem 
och förstå deras perspektiv. Det kommer till uttryck när Snövit säger att hon blev 
förvånad över att jag lyssnade och att hon inte var beredd på att få följdfrågor. Det 
kommer även till uttryck i dialogen nedan i Snövits svar på min ”megafonfråga” där 
jag frågade vad medforskarna tyckte var viktigt att jag tog med i avhandlingen och 
som de ville att läsarna (vuxna) skulle veta:  

Snövit – […] att inte underskatta oss så mycket, att vi är lite mer medvetna om vår 
omgivning än vad dom [vuxna] tror. Och att kanske försöka förstå mer, försöka se 
det ur vårt perspektiv som man kan, som man uttrycker sig på sociala medier så att 
man ska kunna uttrycka sig på samma sätt i verkligheten kanske.  
Amira Sofie -  hur menar du då? 
[…] 
Snövit - ja men det kan vara vad som helst, det kan vara ett bråk som du [Rapunzel] 
säger, det kan vara om man gillar något kanske, som jag tänker på det Pocahontas sa 
”det är bara ett band” föräldrarna bara reagerar så ”det är bara ett band” så att man 
inte alltid behöver uttrycka sig på sociala medier för att få sin röst hörd. För det kan 
ju påverka en i verkligheten sen att man inte alltid vågar tala ut eller säga det man 
tycker 
 

Just att vuxna ska försöka förstå och vara öppna för medforskarnas och ungas 
perspektiv var återkommande i de avslutande intervjuerna. De svaren kan ha 
påverkats av att jag introducerade forskningen som viktig utifrån att medforskarnas 
delaktighet i analys skulle kunna ge perspektiv som annars riskerar att saknas i 
forskning och diskussioner om ungas användning av sociala medier. Svaren kan 
också ha fötts ur just medforskarnas upplevelser att bli lyssnade på och upptäckten 
och upplevelsen av att ha viktiga kunskaper och erfarenheter som förtjänar att tas på 
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allvar. Att i forskningssituationen ha upplevt sig mötas av andra som var öppna för 
deras perspektiv och beredda att förändra sina egna antaganden kan ha synliggjort 
det bemötandet som viktigt och värdefullt för medforskarna. Medforskning har 
beskrivits som att den möjliggör för deltagarna att forma partnerskap och inta 
meningsfulla roller (se Powers & Tiffany 2006). I Disney Princesses resonemang 
framstår det som att upplevelserna av att inta meningsfulla roller i forskningen 
väckte en önskan om att inta liknande roller i andra situationer och relationer där de 
kunde bli lyssnade på och tagna på allvar. Meningsfulla roller är beroende av 
kontexten i vilka de utvecklas och de relationer som formas i forskningssituationen 
(Shea et al. 2013). De båda dialogutdragen nedan från de avslutande intervjuerna 
visar Pocahontas och Mulans samt Rapunzels och Snövits svar på frågan om vad de 
såg som viktiga egenskaper hos den vuxna personen som medforskare möter i 
forskningen:  

Mulan - den ska vara öppen 
Pocahontas -  ja jag skulle säga det, öppen till nya saker och inte vara helt alltså tro 
på det som alltså tidigare forskats om av vuxna, utan man ska ändå vara öppen till 
att se våra perspektiv och våra åsikter 
Mulan - mm dom ska inte ha en fastställd åsikt så att dom inte kan ändra på det 
 
Snövit - att dom verkligen lyssnar på vad man har att säga 
Rapunzel -  ja alltså verkligen försöker förstå  
Snövit - att dom ger typ en känsla av att det är dom som bestämmer men ändå inte. 
Det går inte att förklara men liksom, man fick ju vara med och bestämma och så 
men man visste ändå att det inte var något man kunde skämta bort, det var ändå ett 
forskningsprojekt och det var ändå seriöst men det var roligt.  
Amira Sofie -  intressant. Men att det är någon som lyssnar och som är genuint 
nyfiken och att förstå det från ert perspektiv? Och sen den här balansen mellan att 
bestämma men att ändå låta 
Snövit - andra ta plats 
 

Svaren lyfter fram vikten av att den vuxne visar öppenhet, att hen är inlyssnande, att 
hen inte är styrd av tidigare åsikter eller antaganden, att hen försöker förstå 
medforskarnas perspektiv och att hen håller balansen mellan att styra och låta andra 
ta plats. Det medforskarna beskrev är ett behov av öppenhet, flexibilitet och 
ickedömande i situationen och hos personerna de interagerar med. I likhet med vad 
som noterats i tidigare forskning (se Bergold & Thomas 2012; Vaughan 2014; Shea, 
Poudrier, Thomas, Jeffery & Kiskotagan 2013; Powers & Tiffany 2006) ger Disney 
Princesses uttryck för vikten av att bygga relationer för att skapa en trygg plats i 
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vilken de vill dela med sig av sina tankar och känslor. Snövit kopplade samman 
känslan av trygghet med personligheten hos den hon möter och beskrev att: 

jag tror att det beror väldigt mycket på personligheten, kommer man typ till ett 
forskningsställe där personen är väldigt, att den är ganska otrevlig eller bara 
behandlar dom andra som att ’jag har makten ni ska lyssna på mig’ lite så, så känner 
man sig inte så himla trygg och då känns det som att jag vill inte dela med mig.  
 

I citatet kopplas även viljan att dela med sig till utjämnade maktpositioner som 
möjliggör inflytande för alla deltagare. Att inte bemötas med respekt, att inte uppleva 
kommunikationen som inbjudande eller att inte uppleva att andra har förtroende för 
deras förmåga kan leda till att unga förlorar såväl sin motivation som förtroendet för 
de vuxna de interagerar med (se Buehler et al. 2018). Känslor av trygghet och viljan 
att dela med sig var också beroende av övriga deltagare i forskargruppen:  

Amira Sofie -  vad tror ni är viktigt för att en grupp ska fungera bra? Eller vad är 
det som har funkat bra i er grupp liksom? 
Snövit - jag tror att man måste känna varandra för att kunna dela med sig av allt 
Rapunzel -  ja det blir typ lättare att samarbeta då  
Snövit - eller det är ju ändå, sättet man visar sig, alltså sättet man visar sig och sättet 
man är på sociala medier och så det är ändå ganska personligt hur man vill att andra 
ska se en. Och när man delar med sig av det i en grupp så kan det vara lite jobbigt 
om man är med tre okända personer, fyra okända personer. Så det var väldigt bra att 
vi kände varandra 
Amira Sofie -  men ni kände ju inte mig, jag var ju en okänd person, vad var det 
som fick er att ändå vara villiga att dela med er till mig?  
Rapunzel -  det kändes bara tryggt 
Snövit - mm det kändes tryggt med dig och du var trevlig 
Rapunzel -  ja [skratt] alltså vi hade en bra start så med 
Snövit - precis, så man ville typ dela med sig, det kändes inte jobbigt eller så 
Rapunzel -  och sen var ju även ämnet intressant så då kände man ju ”jag vill 
berätta det och det” och allt möjligt 
 

Rapunzel och Snövit beskrev ämnet vi forskade om som intressant, vilket gjorde att 
de ville dela med sig, och samtidigt som personligt vilket innebar att det därmed 
kunde vara potentiellt utlämnande eller känsligt att prata om. Det som synliggörs är 
att inte bara inläggen i sociala medier (som vi alltså studerade i forskningen) kunde 
betraktas som scener för framträdanden (jfr Goffman 1959/2014) utan även 
forskningscirklarna i sig blev en scen för framträdanden. Att prata om hur inlägg i 
sociala medier planerades, vad som var avsikterna bakom dem och vilken respons 
som medforskarna önskade eller förväntade sig, innebär att bjuda in bakom de scener 
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sociala medier fungerade som – samtidigt som dessa diskussioner tog plats på scenen 
som forskningen var. Att då ingå i en grupp med andra som medforskarna redan 
kände gjorde det lättare att dela med sig (jfr Jardine & James 2012) eftersom dessa 
personer genom tidigare vänskap redan hade tillträde till olika utrymmen framför 
och bakom scener och kände till de roller medforskarna spelade. 

Slutligen kopplades trygghet och viljan att delta till att veta vad forskningen 
handlade om och hur den skulle gå till – det vill säga att känna sig informerad. Snövit 
lyfte fram att forskare, för att unga ska känna sig trygga, ”verkligen [ska] informera 
om vad projektet går ut på så att det inte känns i mitten av projektet ’det här visste 
jag inte skulle hända, det här är jag inte bekväm med, varför har ingen sagt det till 
mig?’”. Att tydligt informera om forskningsprojekts syfte lyfts upp såväl i 
forskningsetiska riktlinjer (se Vetenskapsrådet 2017) som i medforskningslitteratur 
där även medforskarnas rätt till insyn och påverkansmöjligheter i tolkningar som 
görs poängteras (se Cornwall & Jewkes 1995). Att som medforskare agera som 
forskande subjekt och ta del i analysarbetet är ett sätt på vilket insynen och 
förståelsen för forskningsprojektet hålls uppdaterad och levande.  

6.2.3.3 Det forskande subjektet 
I dialogen som följer där Snövit och Rapunzel reflekterar över rollen som 
medforskare synliggörs hur de kopplar den till delaktighet, att vara aktiv genom att 
fördjupa sig i ämnet och att de var med och formade forskningen. I deras resonemang 
finns uttryck för att de såg sig själva som aktiva, kunniga subjekt som hade viktiga 
perspektiv att bidra med och som påverkade forskningens riktning:  

Snövit - jag tyckte att man hade en stor roll, alltså det var inte att man fick göra lite, 
”du kan söka lite på det där” utan man var verkligen delaktig. 
Rapunzel - ja man fick fördjupa sig i sin del och så fick man berätta och 
Snövit - ja det gjorde hela forskningen mycket mer intressant att man fick vara 
medforskare  
Rapunzel - mm 
Amira Sofie - och om ni skulle beskriva rollen som medforskare för någon annan, 
vad gör en medforskare, vad skulle ni säga då? 
Snövit - att man själv är med och bestämmer och kan forma forskningen efter det 
man själv är intresserad av  
Rapunzel - ja jag håller med Snövit 
Snövit - alltså det blir mindre att det blir att man bara kommer och så kommer en 
forskare och bara ställer en massa frågor för då känns det som att man själv blir 
forskad men som medforskare är det mer att man är med och forskar 
Rapunzel - och då ser man det även från ett annat perspektiv om man säger så 
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Rapunzel och Snövit la stor vikt vid att de själva fördjupade sig i ämnen de var 
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val av fördjupningsämne av diskussioner i gruppen där vi först diskuterat ungas 
användning av sociala medier övergripande för att sedan snäva in på olika specifika 
teman som medforskarna var särskilt intresserade av. Att ”fördjupa sig i sin del” 
eller att ”forma forskningen efter det man själv är intresserad av” kan på så vis 
snarare tolkas som ett uttryck för att Rapunzel och Snövit upplevde inflytande i 
forskningsprocessen än som att de genomförde forskningen som isolerade enheter.  

Dialogen ger också uttryck för att Snövit och Rapunzel upplevde sig som aktiva och 
kunniga – Snövit beskrev exempelvis hur hon forskade istället för att själv bli 
”forskad” på. De betraktade alltså inte sig själva som objekt för andras (forskarens, 
mina) handlingar (frågor) utan snarare som aktiva handlande subjekt vilket hänger 
samman med det inflytande de upplevde att de utövade i forskningen. Tidigare 
forskning beskriver just rollen som forskande subjekt som något som handlar om att 
alla deltagare samtidigt är kunniga och någon som lär (Freire 1970/2012), samt 
betonar att medforskares roll som subjekt i forskning hänger samman med utövandet 
av delaktighet, att de är aktiva och genom sina handlingar och sitt engagemang är 
med och formar forskningens riktning och resultat (se Freire 1970/2012; Cornwall 
& Jewkes 1995). 

När medforskarna beskrev sina bidrag till forskningen som att visa ett ”annat 
perspektiv” är just detta ”andra” viktigt. Rapunzels svar ger uttryck för att hon själv 
genom att agera som ett forskande subjekt fick syn på ett annat perspektiv än det hon 
hade innan. Genom att ”bestämma” och fördjupa sig i olika teman skiftade 
medforskarna positioner: det handlande subjektet blev ett forskande subjekt som 
betraktade det handlande subjektet som ett objekt att studera. En sådan process 
innebär att människor är aktiva i utforskandet av sina egna liv och att de placerar 
sina erfarenheter in i en social och historisk kontext som också kan förändra deras 
relationer med sin omvärld (se Freire 1970/2012). För Freire (1970/2012) var detta 
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grundförutsättningen för en pedagogik som kunde leda till kritisk medvetenhet och 
känslor av empowerment – genom att synliggöra relationen mellan individ och 
omvärld som kan leda till insikter om att verkligheten inte är statisk utan förändras 
och därmed kan påverkas av personers agerande. En sådan process innebär också 
reflektioner över den uppfattade blicken från andra och hur denna blick påverkar det 
forskande subjektet (Denith, Measor & O’Malley 2012). Forskningen erbjöd inte 
bara utrymme att se från ett annat perspektiv utan precis som i Denith, Measor och 
O’Malleys (2012, ingen paginering) analys av medforskningsprojekt med unga gavs 
även möjlighet att ”start telling a different story about oneself to oneself [min 
kursivering]”. Även om vi samlats i forskarcirklarna för att forska och kunna 
presentera resultaten av det arbetet för andra (läsarna av forskningsresultaten) så 
presenterades medforskarna i forskningen också för sig själva.  

Att presentera andra perspektiv kan också förstås som att medforskarnas perspektiv 
visades i kontrast till just andras perspektiv, främst vuxnas. Att visa andra perspektiv 
handlade inte om att enbart dela med sig av sina erfarenheter utan även om att kunna 
förhålla sig distanserat och tolkande till dessa för att förklara erfarenheter och 
agerande utifrån en specifik kontext. Att se och visa andra perspektiv handlade om 
att kunna förmedla de innebörder som medforskarna tolkade in i inlägg i sociala 
medier. Pocahontas beskrev det som att hon som medforskare fick: 

… gå undan och se saker ur, alltså […] kunna förklara det på ett bra sätt och kunna 
se hur tydligt, alltså, jag själv kanske ser saker men till exempel mina föräldrar 
kanske inte riktigt förstår hur jag kan tycka att en sån bild är så här, att en sån tweet 
betyder det här  
 

Pocahontas citat ger uttryck för att hon förflyttat sig från en subjektsposition där hon 
var den som handlade, den som delade inlägg i sociala medier, till en position där 
hon såg på sina handlingar i sociala medier som objekt att studera. Genom att 
betrakta sin egen subjektsposition som ett objekt agerade Pocahontas i 
forskningssituationen som ett forskande subjekt. Som forskande subjekt gick hon 
”undan” från det görande subjektet för att ”se tydligt” hur görandet kunde tolkas. 
Genom den processen kunde hon sätta ord på handlingar, analysera dessa och 
presentera sitt eget perspektiv. 

Medforskarna i såväl Disney Princesses som de andra två forskargrupperna gav 
uttryck för att de fick syn på sina egna kunskaper och kompetenser genom arbetet i 
forskarcirklarna. Exempelvis uttryckte Pocahontas att ”man kanske inte tänker på 
det jättemycket [i vanliga fall], hur mycket man faktiskt analyserar det [som händer 
i sociala medier] när man kollar på det”. Medforskarna gav också utryck för att deras 
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analytiska förmåga ökat eller förändrats. Den analytiska blicken riktade de både mot 
sitt eget handlande och mot andras handlande: 

Amira Sofie - Att ni har varit med i det här projektet har det gjort att ni funderat 
mer på sociala medier och identitet, eller hur ni använder sociala medier? 
Mulan - ja alltså jag har ju börjat tänka på hur mycket jag faktiskt lägger ner på mitt 
feed och alltså hur mycket jag planerar för att den ska se bra ut. Det har jag aldrig 
tänkt på innan. Och vad mer? Verkligen typ tänker på vad folk lägger ut nu för tiden 
Pocahontas -  ja det gör jag med, jag kollar väldigt noga tror jag, att jag analyserar 
[…] 
 

Både Mulan och Pocahontas gav uttryck för att de fått syn på sitt eget handlade och 
har ”börjat tänka” på det. De analyserade vad de gjorde och varför och gav på så vis 
uttryck för det Freire (1970/2012) beskrev som kritisk medvetenhet. På samma 
frågor i Snövits och Rapunzels intervju gav de uttryck för att forskningen gett dem 
begrepp och resonemang att förklara och förstå sin värld. I dialogen som följer 
refererar Snövit inledningsvis till ett tema som var starkt i de olika forskargrupperna 
och handlade om upplevda skillnader mellan hur unga och vuxna använde sociala 
medier. Forskarcirklarna gav möjlighet att ventilera och resonera om upplevelser 
medforskarna hade av vuxna i sociala medier och Snövit använde de resonemangen 
för att göra sina nya iakttagelser begripliga. I resonemangen som förs i dialogen ges 
också uttryck för att de begrepp Disney Princesses arbetat fram för att förklara olika 
företeelser i sociala medier användes för att kategorisera och därmed förstå deras 
nya betraktelser. Medforskarna hade alltså börjat avkoda ”moments of life” (se 
Freire 1970/2012, s. 111) genom att sätta ord på och förklara de händelser och 
interaktioner som ”moments of life” kan representera. I dialogen är förståelsen för 
olika typer av skämt, som uttryck för olika relationer och interaktioner, sådana 
händelser som avkodats:  

Snövit - men det är kanske man ser en viss status eller, alltså om man ser, om man 
ser till exempel en vuxen skriva något på Facebook så börjar man tänka lite på det vi 
snackade om att vuxna bara kan säga vad dom vill. Eller om man ser någon caption 
på Instagram kanske så ser man folk kommentera och ”åh det där är ett insideskämt” 
eller ”det här är ett sådant här skämt” typ 
Amira Sofie -  så ni har börjat analysera mer till vardags? 
Rapunzel -  [skratt] ja 
Amira Sofie -  tänker ni mer också så här när ni lägger ut själva? 
Snövit - ja lite halvt fast ändå inte för jag försöker att, jag försöker att inte tänka så 
jättemycket på vad jag lägger ut, utan att det mer ska vara roligt att jag ska dela med 
mig av det jag vill, så jag försöker att inte överanalysera mina egna bilder.  
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Amira Sofie -  och det är så här, tänker du mer på att inte överanalysera nu än vad 
du gjorde innan eller är det samma som innan liksom? 
Snövit - jag tror att, det är la, det var så innan med men jag tror att det var olika 
anledningar då, det var liksom i början kunde det vara, eller före vi började 
forskningen var det mer ”hur kan folk se mig? om jag lägger ut den här?” men nu är 
det mer ”jag vill lägga ut den för att jag vill lägga ut den” och då ska jag inte tänka 
för mycket på vad andra vill 
Rapunzel -  mm samma sak för mig faktiskt 
 

Avslutningsvis i dialogutdraget berättade Snövit och Rapunzel att forskningen inte 
bara gett en analytisk blick utan också gjort att de ändrat (motiven bakom) sitt 
handlande. För Snövit innebar det att hon efter medverkan i forskningsprojektet 
ansträngde sig för att inte överanalysera sina egna bilder, att hon försökte fjärma sig 
från tankarna på hur andra kunde uppfatta henne för att istället sätta sina egna motiv 
för att dela inlägg främst. Snövit hade fått syn på såväl sin plats i världen som på sig 
själv som objekt och hur andras blick format hur hon uttryckt sig tidigare (se Denith, 
Measor & O’Malley 2012). Snövit arbetade efter deltagandet i forskningsprojektet 
aktivt för att uttrycka sig för att – och på det sätt – hon själv ville. Detta är ett av de 
få konkreta uttryck som finns i empirin för hur deltagande i medforskningen lett till 
att medforskarna använde (och inte enbart reflekterade över) sociala medier på ett 
förändrat sätt.  

Den uppfattade blicken från andra – alltså medforskarnas funderingar över hur andra 
kunde uppfatta dem genom inlägg de delade och de konsekvenser den uppfattade 
blicken fick genom att forma vad medforskarna delade –  kan ses som uttryck för 
begränsande strukturer (se Freire 1970/2012) som medforskarna genom 
medforskningen fått syn på. Andras blick, och de uppfattade normer som 
synliggjordes genom att diskutera inverkan av andras blick, blir begränsande när en 
person inte känner att den kan uttrycka sig eller visa vissa aspekter av identitet för 
att hen då riskerar sociala sanktioner (se Goffman 1971/2010). I arbetet i 
forskarcirklarna synliggjordes normer genom att medforskarna satte ord på 
erfarenheter och iakttagelser som visade deras uppfattade möjliga 
handlingsutrymme. Normer synliggjordes också genom att medforskarna själva gav 
uttryck för den andras blick när de pratade om grupper de inte själva tillhörde.  

Som begränsande och ibland möjliggörande strukturer gav normer 
handlingsanvisningar (se Hydén 2002) för hur medforskarna upplevde att de borde 
eller kunde presentera sig på sociala medier beroende på exempelvis etnicitet, genus 
eller ålder (detta diskuteras vidare i kapitel 7). Genom kritisk medvetenhet – genom 
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att få syn på sin plats i världen och skapa förklaringar utifrån den specifika sociala 
och historiska kontext i vilken personen är en del – möjliggörs enligt Freire 
(1970/2012) den process i vilken människor kan frigöra sig från förtryck eller 
upplevda begränsningar för handlingsutrymme. Det är just detta som Snövit gav 
uttryck för när hon trots medvetenheten om andras förväntningar försökte agera 
utifrån sina egna övertygelser.  

Mulan och Pocahontas, som i dialogen beskrev hur de förändrat hur de såg på och 
tänkte om människors agerande i sociala medier, kan beskrivas som det Freire (med 
en av sina medforskares ord) benämnde ”subjekt i vardande” (2012, s. 131) – de 
hade avslöjat situationer i vilka de hade positioner som objekt. Mulan och 
Pocahontas beskrev hur de analyserade såväl sina egna ”feeds” och andras inlägg i 
högre utsträckning efter medverkan i forskningen. De riktade sin analytiska blick, 
sin kritiska medvetenhet, mot sig själva och omvärlden för att förstå sig själva just i 
relation till denna omvärld. Att Mulan och Pocahontas utifrån hur de uttrycker sig i  
dialogutdraget kan beskrivas som subjekt i vardande och inte subjekt handlar 
(utifrån Freire 1970/2012) om att människor intar rollen som subjekt när deras 
frigörelse inte endast handlar om kritisk medvetenhet utan också följs av 
aktion/handling. På så vis kan Snövit och Rapunzel som gav uttryck för att de 
förändrat sitt handlande och motiven för sitt handlande antas ha intagit positionen 
som subjekt. 

Att människor får syn på förtryckande maktstrukturer – oavsett vilka dessa är – och 
känner att de har självförtroende, kunskaper och handlingsutrymme/makt att 
förändra sin livssituation är det som beskrivs som empowerment (Pant 2014; 
Askheim & Starrin 2009). Det ligger på så vis inbyggt i medforskning som ansats 
att den kan leda till empowerment eftersom medforskning antas utgå från och bygga 
på människors positionsförflyttningar mellan att vara den som lär och den som lär 
ut, positionsförflyttningar mellan objekt och (forskande) subjekt, samt 
synliggörande av sig själv som (i vissa situationer) objekt för andras handlingar och 
subjekt som ser sin plats i världen.  

Freire (1970/2012) betonade att enbart kunskap inte räcker för att bli ett subjekt, det 
krävs att personen också agerar utifrån dessa nya kunskaper. Handlandet, den 
förändrande processen mellan människor, betonas också i resonemang om 
empowerment (se Coghlan & Bryndon-Miller 2014a). Utmaningen med ett fokus på 
handling är att det bär på antaganden om att människor är antingen färdiga (subjekt 
som fått syn på sin position som objekt i olika situationer och agerar för att bryta 
mot förtryckande strukturer) eller ofärdiga (subjekt i vardande som börjat få syn på 
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sig själv i en position som objekt men inte agerar för att bryta begränsande 
strukturer) eller omedvetna (personer som inte fått syn på situationer i vilka de är 
objekt för andras handlingar) och att någon annan kan bedöma detta. Med fokus på 
handling är det endast det förstnämnda subjektet som har eller känner empowerment, 
det är det subjekt vars handlingar syns. Hur människors möjlighet att känna 
empowerment betraktas, handlar alltså också om vad vi lägger i orden ”handling” 
och ”agera”.  

Snövit uttryckte i de avslutande intervjuerna att hon upplevde att hon och de andra 
medforskarna ”hade en stor roll” i forskningen och kopplade det till delaktighet. Hon 
och de andra medforskarna gav också uttryck för att de både fått syn på hur mycket 
de redan kunde och hade utvecklat analytisk förmåga genom deltagande i projektet. 
I forskningsprojektet uppfattade de sig som och agerade (handlade) som forskande 
subjekt. Utanför forskningen förändrade Snövit sitt handlande för att ta större hänsyn 
till sig själv och mindre till andras blick när hon delade inlägg i sociala medier. 
Mulan och Pocahontas berättade att de inte förändrat sitt agerande utanför 
forskningen men använde sin nyfunna analytiska blick för att förstå och förklara sin 
omvärld. Att upptäcka och applicera denna analytiska blick skulle i sig kunna 
betraktas som ett handlande, ett sätt att förhålla sig till omvärlden. I 
forskningssituationen tog den analytiska blicken sig uttryck i handling genom att 
medforskarna gav uttryck för sina betraktelser i diskussioner och i collage. 
Diskussionerna förde medforskarna även efter arbetet i forskarcirklarna. Att studera 
och identifiera ett eventuellt agerande utifrån dessa diskussioner har dock inte rymts 
inom ramarna för forskningsprojektet. Jag kan därför inte uttala mig om huruvida 
deltagande i forskningsprojektet lett till empowerment eller positionsförflyttningar i 
vardagen för medforskarna. Jag kan se uttryck för att medforskarna såg världen på 
nya sätt, att de satte ord på eller använde förklaringar som uppstod i forskningen på 
sin omvärld och att det var något som de fann nytta och nöje i.  

6.3 Sammanfattning 

Inledningsvis i kapitlet (avsnitt 6.1) presenterades och diskuterades medforskarnas 
syn på forskning så som de beskrev den vid de avslutande intervjuerna. Resultaten 
av dessa intervjuer visade att medforskarna när de tackat ja till deltagande i 
forskningsprojektet hade förknippat forskning med en stereotypiserad variant av 
naturvetenskaplig forskning och labbmiljöer, kvantitativa metoder och människor i 
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vita rockar. Synen på vad forskning kan innebära kom att förändras genom 
medforskarnas deltagande i och upplevelser av forskning. I exemplen som 
presenteras från empirin beskriver medforskarna bland annat en syn på forskning 
som skiftat från något som liknades vid ett ”polisförhör” där de svarade på en 
forskares frågor till ett sammanhang där de upplevde att de hade viktiga kunskaper 
och erfarenheter att bidra med och att de gjorde skillnad i forskningen utifrån sina 
bidrag. Medforskarna beskrev bland annat att de bidragit med ungas perspektiv och 
åsikter – något de hoppades skulle nyansera bilden av ungas användning av sociala 
medier och bidra till ökad acceptans och förståelse bland vuxna. I analysen 
förklarade jag medforskarnas resonemang, förändrade perspektiv och förändrade 
upplevelser som uttryck för en ändrad positionering av dem själva som (enbart) 
objekt för forskarens blick till en position som aktiva forskande subjekt (jfr Freire 
1970/2012; Cornwall & Jewkes 1995). 

Med upplevelsen av att deras roller som medforskare innebar (och kom med 
förväntningar på) att vara aktiva i diskussioner och analys, kom också upplevelser 
av krav på prestation. Dessa uppfattade krav på prestation kom bland annat till 
uttryck i medforskares formuleringar om att de genomfört forskningen på ett ”bra” 
sätt. Självskattningen av den egna prestationen synliggör en positionsförflyttning där 
medforskarna tar ett utifrånperspektiv på den egna rollen som medforskare. De 
distanserade sig från att vara den som handlar till att även reflektera över sitt 
handlande och kontexten där de agerade. Genom att delta i forskarträning, välja ut 
och samla in empiri, ägna sig åt tolkning och analys fick medforskarna insyn i hur 
forskning kan gå till, hur kunskap skapas och reflekterade genom våra diskussioner 
över sin egen roll i forskningsprocessen. I analysen tolkade jag detta utövande av 
forskning som något som ledde till utvecklande av kritisk medvetenhet (jfr Freire 
1970/2012) både i relation till forskning och i relation till det studerade fenomenet 
(unga, identitet och sociala medier). Samtidigt fanns uttryck för att (delar av) 
forskningen var mystifierad (jfr Sallah 2014) för medforskarna. Denna mystifiering 
handlade om de sammanhang i vilka resultaten av forskningen skulle komma att 
presenteras. Medforskarna uttryckte i relation till detta osäkerhet kring vad deras 
faktiska bidrag var och vad forskningen skulle komma att göra för avtryck. Slutligen 
i kapitlets första avsnitt identifierades utmaningen mellan att å ena sidan 
inledningsvis ge tillräckligt med information om det specifika projektet (jfr 
Cornwall & Jewkes 1995) och forskning generellt för att möjliggöra 
handlingsutrymme och insyn för medforskarna, och å andra sidan att inte 
indoktrinera medforskarna i hur forskaren föredrar att bedriva forskning eller riskera 
att alltför mycket styra vad som tas upp för att analyseras. 
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I avsitt 6.2 är analysen uppdelad per forskargrupp för att exemplifiera utmaningar 
och möjligheter som uppstod i forskningssituationen. Dessa behandlade förtroende, 
tolkningen av medforskarrollen, handlingsutrymme och positionsförflyttningar. 
Resultat och analys av arbetet med Byyyns forskare visade att det för dessa 
medforskare var viktigt att försöka få en bild av mig bakom forskarrollen. Det 
gjordes bland annat genom frågor om mig som person och genom att lyfta ämnen 
till diskussion där de kunde få en uppfattning om mina åsikter eller tankar. I analysen 
förklarar jag detta som att medforskarna ville komma bakom rollgestalten (se 
Goffman 1959/2014) av forskaren Amira Sofie för att lära känna mig som agerande. 
Detta diskuteras som ett sätt för medforskarna att utvärdera om de kunde ha 
förtroende för mig och då dela med sig av sina tankar och erfarenheter i 
forskningssituationen. Dynamiken i forskargruppen gjorde att det skapades ett 
tillfälligt ”vi” som innebar en atmosfär av (tillfällig) vänskap och förtroende. Denna 
gemenskap var inte given utan analysen av empirin visar hur positioner av innan- 
och utanförskap förhandlades beroende på situation. Medforskarnas försök att 
inkludera mig i deras tillfälliga gemenskap tolkades som ett försök att minska en 
distans mellan oss som kom av olika hierarkier som ålder, utbildning och etnicitet.  

Förtroendet som byggdes i forskargruppen – tillsammans med min ambition att inte 
styra processen för mycket – skapade möjligheter för att forskarcirklarna skulle 
fungera som platser för utforskande av ämnen som låg såväl inom som utanför temat 
för forskningen. I analysen resonerar jag om att den dialog (jfr Freire 1970/2012) vi 
förde i forskarcirklarna där vi bidrog med våra olika perspektiv och förklaringar på 
olika fenomen möjliggjorde för medforskarna att ta roller som forskande subjekt, att 
de utvecklade kritisk medvetenhet och att detta gjorde att vi gemensamt skapade 
kunskap om olika ämnen. Det förtroende och den gemenskap som vi byggde i 
forskargrupperna innebar också utmaningar som diskuterats i kapitlet. Bland de 
största utmaningarna var avvägandena om vad som skulle inkluderas respektive 
utelämnas när resultaten av forskningen skrevs fram, samt hur jag skulle skriva fram 
medforskarnas röster. Det senare innebar en balansgång där jag å ena sidan 
förvaltade och skrev fram medforskarnas berättelser på ett respektfullt sätt som de 
kunde vara bekväma med och å andra sidan distanserade mig från dessa berättelser 
när de skulle tolkas och förklaras av mig efter att arbetet med forskargrupperna 
avslutats. Dessa utmaningar diskuterades i kapitlet med hjälp av begrepp som 
teamarbete, dramaturgisk lojalitet samt på eller bakom scenen (Goffman 
1959/2014) för att belysa hur analysarbetet flyttades från det gemensamma arbetet i 
forskarcirklarna till ett sammanhang där jag hade tolkningsföreträde. Avslutningsvis 
i avsnittet om arbetet med Byyyns forskare diskuterar jag hur min tolkning av ”med” 
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i medforskning förändrades när betoningen på medforskning som en process framför 
utfall (se Bergold & Thomas 2012; Cornwall & Jewkes 1995) gick från att vara en 
teoretisk kunskap till en konkret insikt. 

I avsnittet som utgår från arbetet i forskargruppen Pašteta kretsade diskussionerna 
kring hur tolkningen av och agerandet i rollen som medforskare kom att 
omförhandlas och omtolkas. I Pašteta kolliderade eller samexisterade ofta rollerna 
som medforskarna hade som vänner med rollerna de tog i forskarcirklarna. I avsnittet 
diskuterar jag hur forskarcirklarna samtidigt kunde fungera som på scenen som 
bakom scenen (se Goffman 1959/2014). På scenen gjordes framträdandet inför en 
osynlig publik (läsarna av forskningsresultaten) – en publik som det i resultaten finns 
flera uttryck för att medforskarna i alla forskargrupper var medvetna om – samt en 
närvarande publik i form av mig. Forskningssituationen fungerade också som en 
plats bakom scenen där medforskarna (med eller utan mig) som ett team skapade en 
avslappnad atmosfär med skämt som inte alltid hörde till forskningen. I analysen ges 
olika exempel på när medforskarnas olika roller blev svåra för dem att separera och 
deras ansikte kunde hotas och den dramaturgiska lojaliteten bröts (se Goffman 
1959/2014).   

I avsnittet med Pašteta beskrivs och analyseras en process som gick från anpassning 
till frigörelse. Den initiala anpassningen kopplas i analysen till olika hierarkier som 
kom av ålder och utbildning och som förstärktes av den fysiska miljö i vilken vi 
träffades. Detta diskuteras bland annat utifrån forskarens roll som omarkerad (se 
Krekula & Johansson 2017), underordnades anpassning till den överordnades 
uppfattade förväntningar på dem (se Freire 1970/2012), och utmaningen med att 
utsända signaler kunde motsägas eller överskuggas av överförda signaler (se 
Goffman 1959/2014). Efterhand som medforskarna utvecklade kunskap om 
forskningssituationen och lärde känna mig började de frigöra sig från uppfattade 
begränsningar i situationen (jfr Freire 1970/2012) vilket i avsnittet exemplifieras 
utifrån deras förändrade språkbruk. I avsnittet diskuteras hur min delvis 
oreflekterade position av makt utmanades när definitionen av 
(forsknings)situationen (jfr Goffman 1959/2014) först synliggjordes och sedan 
omförhandlades. Analysen visar hur reflexivitet, synliggörande av socialiserande 
och disciplinerande förhållningssätt (jfr Gallacher & Gallagher 2008) till ”rätt” sätt 
att bedriva forskning, känslor av osäkerhet, förlust av kontroll (jfr Kennedy 2018) 
och ifrågasättande var samspelande komponenter för att omdefiniera situationen och 
förändra medforskarnas och mitt handlingsutrymme. 
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Analysen av arbetet med Disney Princesses kretsar till stor del kring rollen som 
medforskare och kring kunskapsproduktion. Medforskarna i Disney Princesses 
beskrev rollen som medforskare som att ha kunskaper om unga och sociala medier 
(genom egna erfarenheter), att kunna förstå, förklara och ha åsikter för att på så vis 
bidra med förståelse kring det studerade fenomenet. I resultaten framstod 
upplevelser av delaktighet och påverkansmöjligheter som viktiga för såväl intresse 
som kunskapsproduktion. I analysen diskuteras dialog (se Freire 1970/2012) som 
något som möjliggjorde positionsförflyttningar från objekt till forskande subjekt 
samt till kritisk medvetenhet. Disney Princesses lyfte bland annat fram olika 
egenskaper hos och bemötande från de/den vuxna de möter i forskning som något 
som kunde hindra eller möjliggöra villighet att dela med sig i forskning (och alltså 
möjliggöra dialog).  

I dialog med varandra och med mig kunde medforskarna sätta ord på upplevelser, 
ge tolkningar, omvärdera tolkningar och i den processen distansera sig från sina 
upplevelser och erfarenheter. Just genom att sätta ord på, förklara och tolka fick 
medforskarna syn på sina egna bidrag till forskningsprocessen. Att sätta ord på och 
förklara erfarenheter i forskningssammanhanget innebar att placera dessa i en 
specifik historisk och sociokulturell kontext, få syn på begränsande strukturer (jfr 
Freire 1970/2012) och att få syn på hur andras uppfattade bedömande blick 
påverkade synen på en själv (jfr Denith, Measor & O’Malley 2012). Som sådana 
”andra” framstod särskilt vuxna, svenskar och det motsatta könet vara. Genom den 
dialog som skedde i forskargruppen och genom de arbeten medforskarna 
genomförde, skapade vi kunskap och förståelse om ungas identitetsskapande i 
sociala medier (se nästa kapitel). Kunskapen medforskarna utvecklade var inte 
enbart relevant för forskningen utan även i deras egna liv där de efter deltagandet i 
forskningen beskrev att de applicerade en analytisk blick på hur de själva och andra 
använde sociala medier. Avslutningsvis i avsnittet problematiseras det forskande 
subjektet utifrån förutsättningen att de kunskaper som utvecklas också måste ta sig 
uttryck i handling för att någon ska kunna antas ha tagit en subjektsposition (jfr 
Freire 1970/2012).  
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7 Resultat och analys: Identitet i 
sociala medier 

I föregående kapitel analyserades forskarcirklarna och hur arbetet formades av min 
och medforskarnas interaktion och av våra förväntningar. Genom några av de citat 
och dialogutdrag som användes i analysen blev även vad vi forskade om – alltså 
identitet och sociala medier – synligt. Kapitel 7 handlar om just detta ”vad” genom 
fokus på ett urval teman som är sprungna ur den samskapade process 
medforskningen utgjorde. Det analytiska ramverket i detta kapitel utgörs av ett 
dramaturgiskt perspektiv på identitet så som det presenterades av Goffman 
(1959/2014; 1972/2010; 1982). Kapitlet inleds med ett avsnitt om hur medforskarna 
tog sig an identitet som fenomen och hur de beskrev att identitet kunde komma till 
uttryck i sociala medier. Det efterföljande avsnittet och dess uppdelning i tre teman 
handlar om hur framträdanden i sociala medier förbereds, om utmaningar för att 
uttrycka identitet samt om avväganden bakom de aspekter av identitet som visas 
upp.  

7.1 Identitet  

I forskarcirklarna pratade medforskarna om identitet som de visade i sociala medier, 
både i termer av hur de såg sig själva och hur de ville framstå för andra: Snövit 
benämnde det som ”en återspegling på hur man ser sig själv”, Stanno tog upp ”bilden 
som man vill att andra ska se” eller ”vem du vill att folk ska tro att du är”, Queenie 
”hur du vill att folk ska se [dig]” och Stardoll och Benim lyfte ”vem man är” och 
”personen liksom”. Citaten från Benim för tankarna till ett essentialistiskt 
förhållningssätt till identitet (jfr Frisén och Hwang 2006; Jenkins 2008; Johansson 
2006) där identitet är något fixerat eller inneboende. I medforskarnas förklaringar 
och diskussioner var inte det förhållningssättet särskilt framträdande. Ett 
essentialistiskt förhållningssätt kunde komma till uttryck, men samsades eller 
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överskuggades av en syn på identitet som föränderlig, anpassad och beroende av den 
uppfattade blicken från andra. Analytiskt ligger medforskarnas egna beskrivningar 
även nära hur Goffman (1959/2014) förklarade intrycksstyrning som ett försök att 
påverka hur andra uppfattar en genom att anpassa och planera framträdanden inför 
dessa andra. Citatet från Snövit ger uttryck för en aktör (se Goffman 1959/2014) 
som reflekterar över vem hen är och sedan ”återspeglar” (valda delar) till sin 
omgivning. Citaten visar att de identiteter som medforskarna medvetet visade i 
sociala medier på olika sätt förankrades och formades av det sammanhang och de 
relationer som medforskarna hade eller önskade få – det vill säga att medforskarna 
reflekterade över hur ”folk” eller ”andra” skulle uppfatta dem. Framträdanden 
anpassades beroende av vilka som identifierades vara del av grupperna ”folk” eller 
”andra” – det vill säga den publik som intrycksstyrningen riktades mot (jfr Goffman 
1959/2014) genom att försöka ge en specifik bild eller återspegling av sig själv.  

7.1.1 Att hitta och stärka identitet i relationer med andra 

I diskussionerna med de tre forskargrupperna framträdde en syn på identitet som 
något som ständigt förändrades. I uppföljningsträffen med Disney Princesses, där 
jag skulle presentera preliminära resultat, frågade jag inledningsvis om det var något 
medforskarna funderat på sedan vi senast sågs. Deras svar kretsade kring just 
förändring och utveckling, något som gjorde dem spända på att se om de kände igen 
sig själva i empirin: 

Snövit - jag tänkte typ på om det var mycket som har ändrats eller det känns som att 
man har ändrats så mycket på ett och ett halvt år. Så jag tänker alltid på, oj, alltså 
sättet vi var på då det skiljer sig så [betoning] mycket från hur vi är nu 
Amira Sofie - aha, är det något särskilt som du tänker på rent så här spontant? 
Mulan - nej vi har ju bara utvecklats som personer, och förändrats på det sättet  
Snövit - så jag känner att synsättet som man kanske hade då, på sociala medier eller 
någonting, det kanske typ har varierat jättemycket nu, och att vi inte kommer ihåg 
vad vi tyckte då 
 

Under de 17 månader som gått sedan vi senast setts för att forska hade medforskarna 
gått från att ha varit nya på gymnasiet till att stå inför sitt sista år som gymnasister 
med de tankar och överväganden om jobb och/eller fortsatta studier som det innebar. 
Några hade sommaren innan haft sina första sommarjobb och andra hade börjat 
arbeta extra under kvällar och helger. För medforskarna var skillnaden stor i vilka 
de var vid uppföljningen och vilka de varit när vi forskat tillsammans. Även om vi i 
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dialogen inte diskuterade vad identitet är så exemplifierar den hur medforskarna tog 
sig an och tolkade identitet. Snövit beskrev att ”sättet [de] var på” och deras synsätt 
– något som inbegrep hur de agerade, hur de klädde sig, vad de tyckte var viktigt – 
enligt henne hade förändrats väldigt mycket. Mulan kopplade deras utveckling som 
personer till just förändring. Det som kommer till uttryck är identitet som process 
(jfr Jenkins 2008; Buckingham 2013; Johansson 2006), det vill säga något som 
förändras och utvecklas. Den förändringen och utvecklingen förknippades av 
medforskarna med att de var unga och de gav uttryck för att förändring och 
utveckling hörde till just ungdomstiden. I följande dialog resonerar forskargruppen 
Pašteta om identitet genom att kontrastera ungas identitetsutveckling och önskan att 
hitta sig själva med vuxnas uttryck av identitet och de skilda sätt som de upplevde 
att de två grupperna använde sociala medier på:  

Stanno - inga äldre människor brukar lägga ut någonting för att stärka sin image på 
något sätt, alltså dom har inte, dom verkar inte, jag tror faktiskt det är ett mog[nad] 
[avbryter sig], alltså ett sätt på mogenhet faktiskt, dom känner inte något behov av 
att känna sig, av att stärka sin egen bild framför andra för dom flesta vet redan vilka 
dom är, dom har redan gått igenom det stadiet i livet, och dom vet vilka som ser 
dom som dom är och vilka som inte gör det, vi vet fortfarande inte 
[…] 
Jonno - alltså dom [vuxna] använder sociala medier för att informera släktingar för 
alltså, för att vara ärlig, det är det enda de gör […] dom går inte dit för att träffa 
människor, typ som vi gör, ja ”jag ska adda hon tjejen bara för att hon är snygg” då 
jag måste skapa den här bilden [av] mig bara för hon är snygg du vet och jag kanske 
ska ha en chans […] ja medans dom har redan varit i den fasen och har fru redan, 
eller typ så här, de ser inte Facebook direkt [avbryts] 
[…] 
Jamal - men alltså, grejen är typ, alltså karaktären av en människa hur man 
verkligen är alltså, identitet det fastställs ju när man går över tjugofemårsåldern 
Jonno - jaa 
Jamal - det är då du fastställer dig. Vi försöker [avbryts] 
Stanno - inte ens då alltid 
Jamal - nej inte ens då. Det är typ fyrtio man garanterat har hittat sig själv 
Stanno - vi kommer ha en helt annan identitet om ett år.  
[…] 
Jamal - alltså jag måste bara. Kolla, men alltså grejen är typ vi har inte hittat oss 
själva än förstår du, så vi försöker stärka våran image 
 

Dialogutdraget ger uttryck för att unga av medforskarna antas vara i vardande, de är 
på väg att bli (vuxna), men de ”vet fortfarande inte” vilka de är och de kommer att 
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ha en ”helt annan identitet om ett år”. Vuxna däremot ”vet redan vilka dom är” och 
hur andra ser dem och har nått fram till en fas där deras identitet är ”fastställd”. 
Identitetsutveckling som den diskuterades av medforskarna bär likheter med 
resonemang om utvecklingsstadier och identitetskriser (jfr Buckingham 2008; 
Jenkins 2008) där ungas utveckling kopplas till omognad, behov av att stärka sig 
själva inför andra och att hitta sig själva. Genom medforskarnas kontrastering mellan 
unga och vuxna framträder antaganden om vad vuxna är och vad de har för 
egenskaper och därigenom vad unga inte är och vad de (än så länge) saknar. Stanno 
kopplade exempelvis en ”fastställd” identitet – det vill säga vuxnas identitet – till 
mognad och att ha kommit igenom ett ”stadium” där en vet vem en är. Unga som 
sågs som något annat än vuxna tillskrevs på så vis egenskaper som omognad och 
okunskap om vilka de var eftersom de fortfarande var under utveckling. Vuxna 
antogs av medforskarna ha en identitet och är på så vis de som de ska fortsätta att 
vara, medan unga sökte efter sin identitet. Medforskarna tillskrev på så vis sig själva 
en status som ”becoming” och vuxna en status som ”being” (jfr Hall 1996b) med 
innebörden att vuxna som ”being” enligt dem hade genomgått en process och nått 
fram till en fas där de fått sin identitet ”fastställd”. Medforskarna i Pašteta var inte 
helt överens om vid vilken ålder identiteten ”fastställs”, men tycks koppla det till att 
ha en egen familj och att kärnan i ”hur man verkligen är” är tydlig.  

Medforskarna beskrev att till skillnad från unga så orkar vuxna ”inte bry sig längre” 
(Jonno) och att de har insett ”att det finns viktigare grejer i livet” än att bygga image 
i sociala medier. Medforskarna i Pašteta förklarade att vuxna använde sociala medier 
till att informera vänner och släktingar om vad som hände i deras liv, något 
medforskarna inte kopplade till ett sätt att visa eller stärka identitet. Som kontrast 
upplevde medforskarna att unga behövde ”stärka sin image” inför vänner och 
personer de ville imponera på. Jonno kommenterade i dialogen att om han i sociala 
medier blev vän med en snygg tjej så behövde han framställa sig på ett visst sätt för 
att kanske ”ha en chans”, alltså för att framstå som intressant inför henne. Analytiskt 
kan det förstås som att han reflekterade över vem som var publik, vilka intryck han 
vill förmedla inför publiken och hur han därefter anpassade sitt framträdande (jfr 
Goffman 1959/2014). Exemplet visar att identitet uttrycks genom en reflexiv och 
relationell process (jfr Buckingham 2008; Buckingham 2013; Jenkins 2008) där 
medforskarna utifrån hur de upplevde sammanhang och personer framställde sig på 
olika sätt genom att visa, respektive dölja, specifika sidor av sig själva. På liknande 
sätt visar följande dialog från Disney Princesses hur vänner hade inflytande på 
intressen – intressen som enligt medforskarna uttryckte identitet. 
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I dialogen ovan framstår det som att medforskarna upplevde att vuxna genom att 
veta vilka de var, till skillnad från unga, hade en trygghet – de behövde inte ”stärka 
sin egen bild framför andra” och använde inte sociala medier för att lära känna andra. 
Att ha jobb, inkomst, en partner och –  i framtiden även –  barn framstod som värden 
som medforskarna kopplade till att vara vuxen och att ha en fastställd identitet. 
Tryggheten i att som vuxen veta vem en är kom dock, utifrån vad som kan uttydas 
nedan i Disney Princesses dialog, med begränsad tid, färre möjligheter och en 
minskad önskan att upptäcka och utforska nya intressen. Följande dialog inleds med 
fortsättningen på en diskussion om hur vänner och vänners intressen påverkade egna 
intressen, något som jag i dialogen kopplade till tidigare diskussioner i gruppen om 
skillnader mellan unga och vuxna. Denna kontrastering fick medforskarna att 
reflektera över ungdomstiden och vad som kännetecknade den:  

Amira Sofie - ni hade inte varit lika intresserade av Harry Styles34 om inte era 
kompisar hade varit det? 
Pocahontas – nej, men jag tror att, för jag började gilla, för du [Snövit] och jag 
kände inte varandra jättemycket i sexan, sjuan och så jag började gilla One 
Direction i sexan och då började du också gilla One Direction […] Så jag tror att det 
är för att man, nä men alltså, vi är ju ändå med varandra ganska mycket och då 
präglas man av det, det som dom tycker om, eller det som dom lyssnar på eller så, 
jag lyssnar gärna på vissa saker som Mulan och dom lyssnar på typ, [band] lyssnar 
jag ibland på vissa låtar för att dom lyssnar på det  
Amira Sofie - vad intressant, jag undrar om vi [vuxna], nu tänker jag bara högt 
igen, det här är inget som jag har tänkt färdigt, men jag undrar om vi är så här ”set in 
our ways” att vi har redan bestämt vad vi gillar, att vi inte tar intryck lika mycket 
från andra, nu pratar jag för alla [gör citattecken i luften kring ”alla”] vuxna 
Pocahontas - menar du vuxna nu? Ja 
Snövit – jo, men det skulle jag kunna tänka mig 
Pocahontas - ja. Jag tror att du håller dig till det du vet redan, jag tror inte att du tar 
så mycket nya intressen eller så, eller hobbys, jag tror att du håller dig till 
Snövit - jag tror att det är tiden för utvecklande ska [betoning] ju va som ungdom, 
det är ju så typiskt, men sen när man är vuxen så är man vuxen, då är man typ en 
färdig version av sig själv [Pocahontas – exakt] och då ska man hålla sig till det blir 
det nästan 
Amira Sofie - gud vad tråkigt det låter [skratt] 
Pocahontas – ja, men du kanske inte tar tiden att bli ballerina när du är 40 kanske, 
men när du är 16 kan du börja bli det, eller du kan bli vad som helst [ohörbart], men 

                                                      
34 Numera soloartist, tidigare medlem i bandet One Direction. 
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ja, jag tror att du inte tar den tiden för att bli det [när du är vuxen], utan håller dig till 
det du kan och vet  
 

Att som i dialogen kontrastera och fundera över vad som skiljer ”mig” från ”dig” 
eller unga från vuxna kan fungera som ett sätt att förstå sig själv (jfr Hällgren 2012) 
och något som i empirin synliggjorde identitetsarbetet som en reflexiv process. 
Medan vuxna i Disney Princesses dialog sågs som en ”färdig version av sig själv[a]” 
och ansågs hålla sig till vad de redan visste så upplevdes unga utvecklas och ha 
möjligheter att ”bli vad som helst”. Beskrivningen av hur musikintresse influerades 
av vänners musikintressen belyser också hur identitet utvecklas i samklang med den 
kontext i vilken en person befinner sig (jfr Buckingham 2008; Hall 1996a; Jenkins 
2008). 

Ungdomstiden betraktades av Snövit som en tid som ska vara utvecklande, det är då 
det finns möjlighet att skaffa nya intressen och göra olika val i livet. Det var dock 
inte nödvändigtvis så att medforskarna själva kände att de hade frihet att bli vad som 
helst. Såväl i forskarcirklarna som i våra diskussioner utanför dessa återkom 
medforskarna ofta till krav och förväntningar som de upplevde från familj, vänner 
och samhälle. Uttalandet kan snarare förstås utifrån hur det synliggjorde upplevda 
skillnader mellan unga och vuxna och de skillnader som medforskarna uppfattade 
mellan den frihet som gruppen vuxna och gruppen unga antogs ha. Som tillhörandes 
gruppen unga upplevde sig medforskarna ha frihet att utforska olika intressen och 
göra olika livsval även om de som individer kunde uppleva begränsningar. Å andra 
sidan antogs vuxna ha frihet i det att de inte behövde anpassa sig till eller bry sig om 
vad andra tänkte om dem. 

Att medforskarna såg ungdomstiden som en period då de kunde prova sig fram 
gällande vad i deras identitet de kunde förstärka eller tona ner kan tolkas som att de 
samtidigt kunde vara och vara på väg att bli. Även om medforskarna uttryckte att 
de inte visste vilka de var och att de saknade en fastställd identitet så finns det i 
empirin inga exempel på att de såg sig som identitetslösa. Tvärtom är empirin rik på 
de många olika (aspekter av) identiteter som medforskarna tillskrev sig själva. Att 
inte ha en ”fastställd” identitet innebar en frihet att utforska och testa olika sätt att 
framställa sig på. Att ungdomstiden upplevdes innebära en tid att testa sig fram 
innebar också att medforskarna inte för all framtid var bundna vid de jagintryck de 
avsåg förmedla. När jag frågade Disney Princesses vilka skillnader som finns mellan 
hur unga och vuxna använder sociala medier svarade Snövit att ”unga har det som 
en identitet”. Medan vuxna alltså enligt medforskarna använde sociala medier för att 
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informera andra om vad som hände i deras liv så fyllde sociala medier för unga rollen 
som plats för att hitta, utveckla och stärka identitet.  

I utforskandet av identitet tog medforskarna intryck av sin omgivning. Pocahontas 
beskrev det som att unga ”präglas” av varandra när hon berättade hur hennes 
vänskap med Snövit fått Snövit att börja lyssna på One Direction och hur det 
gemensamma intresset förstärkt deras vänskap. För medforskarna i Disney Princess 
var det gemensamma intresset för One Direction en viktig del i deras identitet och 
något som knöt deras vänskapsgäng samman. Intresset tog sig bland annat uttryck 
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7.1.2 Att dela och ta del 
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identifierade sig med (till exempel rasism eller stereotypa bilder av vad det betyder 
att vara tjej). Genom text, bild och ljud i sociala medier gick det enligt medforskarna 
att få en uppfattning om vem en person var utifrån de ledtrådar som gavs. I följande 
dialog resonerar Disney Princesses om hur de intressen Snövit uttryckte i sociala 
medier – genom citat från låttexter, bilder på böcker hon läste eller resor hon företog 
sig – berättade något om vem hon var:  

Snövit - grejen är att jag är ganska öppen med vem jag är som person, jag har ju inte 
något emot att människor ska lära känna mig bättre och veta hur jag är och vad jag 
gillar […] om man vill veta hur jag är som person och vad jag gillar att göra och 
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kanske vilka böcker jag läser och vad jag kollar på då gör det inte så mycket för mig 
egentligen [att hon har en öppen Instagramprofil så att människor hon inte känner 
kan se den] 
Amira Sofie - så då skulle jag så här, låt oss säga att du börjar i en ny klass och dina 
klasskamrater får ditt Instagramflöde, då skulle dom kunna lära känna dig genom 
det på något vis? Dom skulle kunna få en bild av vem du är? 
Snövit - lite skulle jag kunna säga för typ mina captions kanske, vad jag skriver 
under mina bilder 
Mulan - sen så lägger du ut bilder med vad du gör, som typ det här med American 
horror story 
Snövit - ja, lägger upp så man ser det 
Mulan - ja lägger upp, ja böckerna 
Snövit - ja, alltså man får ju veta vad jag gillar att göra liksom, jag kan lägga ut om 
jag åker till [Stad] eller något, då fattar man att hon gillar att åka till [Stad] kanske 
[skratt]. Men alltså det är lite så här, så, jag tycker att man kan typ veta vem jag är 
som person genom det jag har, jag har typ konsertbilder "hon gillar det här bandet" 
"hon gillar att åka på konsert" liksom, man får veta vem jag är tycker jag 
 

Resonemangen i dialogen ger uttryck för att insyn i vad en person gillar och vad de 
spenderar sin tid på ger inblick i vilka de är ”som person[er]”, det vill säga deras 
identitet. Genom att Snövits publik på Instagram läste de bildtexter hon hade till 
bilderna och genom att de tolkade bilderna gavs de enligt medforskarna möjlighet 
att ”lära känna” Snövit bättre. Eftersom människor enligt medforskarna avgränsade 
vad de visade i sociala medier beskrev medforskarna dock att det bara gick att få en 
begränsad bild av vilka människor var och att det också var möjligt att framställa sig 
på ett sätt som inte överensstämde med hur personen annars var. I följande 
dialogutdrag analyserar Disney Princesses Snövits collage och resonerar kring 
överrensstämmelse mellan det som visas i och utanför sociala medier: 

Pocahontas - sen om man kollar på alla dom här bilderna och jag hade inte känt 
Snövit så hade jag ändå fått ganska bra uppfattning om vilken typ av person hon var 
Amira Sofie - ja, vad är det liksom som saknas här, som är Snövit som inte kommer 
till utryck här? 
Pocahontas - jag vet inte, alltså man kanske, vissa är ju väldigt, väldigt sociala i sin 
sociala media, men inte i verkliga livet och det kanske man inte vet, men det är ju du 
[Snövit], men vissa är inte det utan är helt annorlunda så man kanske inte vet hur 
hon är när man väl träffar personen liksom, men självaste personligheten, alltså typ 
intressen och såna saker kanske man ändå kan ha ganska bra uppfattning om.  
Mulan - jo, men vissa får det att se ut dom att som lever ett helt annat liv 
Pocahontas - mm 
Rapunzel - ja 
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Mulan - fast det här, alltså det här är ju ändå hennes liv och hur hon är som person 
 

I dialogen verkar Pocahontas sätta likhetstecken mellan personers personlighet och 
deras intressen. Mulans sista kommentar ger intryck av att hur en persons liv ser ut 
(eller snarare framställs) kan visa vem en person är. Samtidigt sa Pocahontas att 
människor kunde framställa sig som ”väldigt sociala” i sociala medier, men att de 
inte behöver vara det i ”verkliga livet”. Det som Disney Princesses resonemang 
belyser här är ett glapp i igenkännbarheten (se Schmidt 2013) mellan hur personer 
framstod i och utanför sociala medier. Som betraktare kunde det vara svårt att veta 
vilken bild som stämde och om bilden de såg i sociala medier var riktig. Detta kan 
bero på att publiken i sociala medier inte får tillräckligt med ledtrådar i form av 
överförda intryck genom exempelvis gester och kroppsspråk för att bedöma 
trovärdigheten i framträdandet (jfr Persson 2012). Det går därför att framstå som 
”väldigt social” genom att avsiktligt agera på ett sätt som sänder ut specifika intryck 
(jfr Goffman 1959/2014) genom att exempelvis kommentera andras inlägg, dela 
inlägg från sociala sammanhang osv. För att publiken då ska kunna avgöra vilken 
bild som är korrekt behöver de känna personen även utanför sociala medier. 

Byyyns forskare gjorde skillnad på just vad det innebar att veta vem någon är (vad 
de gillar och gör) och hur någon är (egenskaper/personlighet). Personers 
personlighet eller personliga egenskaper var något som inte alltid kom fram i sociala 
medier enligt dem. Benim beskrev exempelvis att bilder på sociala medier ”kan visa 
kanske vad du gillar och så, men den kan inte visa exakt hur du är som person”. I 
dialogutdraget reflekterar Queenie över att hennes personlighet i sociala medier var 
vinklad och därmed inte visade hela hennes personlighet.  

Amira Sofie - och tänker ni att era sociala medier visar vilka ni är? 
- ja 
- mm 
Queenie - inte riktigt 
Amira Sofie - vad är det som inte visas? 
Queenie - min personlighet [skratt från de andra]  
Benim - det är sant faktiskt 
Queenie - jag kanske ser snäll och gullig ut på bilden 
[…] 
Gärii - hon har alla som bästa vän 
Queenie - hur menar du? 
Benim - du ser bra ut på medier, de sociala medierna 
Queenie - ja men alltså min, hela min personlighet kommer inte fram, delvis, men 
inte hela 
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I fortsättningen på diskussionen beskrev Queenie att det som inte syntes av hennes 
personlighet var hennes humoristiska sida där hon skämtade på ett sätt som alla 
kanske inte skulle förstå. I sociala medier fick denna sida som kunde riskera att 
provocera andra stå tillbaka till förmån för att framstå som trevlig och som en god 
vän. För Queenies medforskare som kände henne även utanför sociala medier fanns 
det en diskrepans i igenkännbarheten mellan vem Queenie var i och utanför sociala 
medier. Gärii sa att Queenie i sociala medier ”har alla som bästa vän” och Benim att 
Queenie ”ser bra ut på sociala medier” och antydde genom kommentarerna att de 
hade en annan inblick i vem Queenie var som person, en inblick som gav dem en 
mer mångfacetterad bild av Queenie. Gäriis kommentar signalerar att hon visste att 
Queenie faktiskt inte tyckte om alla – även om hon framställde sig som allas bästa 
vän. Benims kommentar visar att hon noterat att det är en ”bra” bild Queenie framför 
i sociala medier och indikerade att hon visste att Queenie också hade andra sidor – 
kanske just den humoristiska – som av andra i publiken kanske inte skulle ge ett 
”bra” intryck av Queenie.  

Utifrån de exempel som hittills lyfts fram – samt utifrån hur ämnet fortsatt kommer 
att analyseras – diskuteras uttryck av identitet främst utifrån vad medforskarna själva 
delade i sociala medier i form av bild och text. Det människor delar förstås då som 
framträdanden där personer genom vad de väljer att dela sänder ut (och överför) 
information i avsikt att ge specifika jagintryck till sin publik (se Goffman 
1959/2014). Denna intrycksstyrning ger information om hur personen ser sig själv 
och vem hen vill framstå som inför andra, vilket i denna studie betraktas som uttryck 
för identitet. Arbetet i forskargrupperna visade dock att identitetsarbete i sociala 
medier inte enbart handlade om vad medforskarna själva delade, utan också om vad 
de valde att ta del av genom exempelvis andras inlägg eller konton, hashtags och 
personer de följde, samt vilka grupper de var med i.  

Gäriis arbete med sitt collage i forskargruppen Byyyns forskare belyser kanske detta 
tydligast. På collaget fanns inte en enda bild eller text från Gäriis egna profilsidor på 
sociala medier, detta trots att jag och några av hennes medforskare vid flera tillfällen, 
inför och under hennes arbete, påpekade att det var just egna inlägg som 
medforskarna skulle använda. Följande dialog från en workshop där medforskarna 
arbetade med sina collage inleddes med att jag och Benim pratade om hur namn 
skulle maskeras på det collage hon arbetade med. Gärii undrade då hur hon skulle 
göra med kändisnamn, vilket flyttade gruppens fokus till hennes collage och 
huruvida det var hennes egna bilder som hon använde:  
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Benim - oh shit man ser namnet här uppe [på en av bilderna] 
Amira Sofie - jamen, då kan du bara ta en svart penna ju och stryka över 
Benim - jaha 
Gärii - det här är en kändis, behöver jag stryka över den? 
Amira Sofie - nej, det behöver du inte göra, kändisar är lugnt, men allting som kan 
kopplas till dig eller någon av dina kompisar liksom 
Queenie - är det där ditt flöde? [till Gärii] 
Gärii - ja 
Amira Sofie - men är det sånt som du har lagt upp? 
Gärii - kolla 
Stardoll - va!? är det ditt? 
Gärii - ja 
Stardoll - ofta du la ut Donald Trump [meme på mörkhyad man som klätt ut sig 
som Trump] 
Gärii - va? 
Stardoll - aha, det är inte det du [betoning] har lagt upp 
Gärii - det här är inte min! 
Queenie - jag frågade ”är det ditt flöde?” du bara  
Gärii - nej nej nej nej nej  
Amira Sofie - Nej, men det är ju det du ska ha med, du ska inte ha med andras. 
Gärii - det här är inte någon annans! Det är sån här när man söker […] allt jag 
följer! Kommer på det här typ 
Amira Sofie - okej, men för det du ska visa nu det är ju så här vem du är 
Benim - det är ditt eget 
Gärii - ja vem jag är! 
[…] 
Queenie - fast hon [Gärii] tog inte med sig sin, sin egen sida 
Gärii - jag tänkte ta men! Men jag glömde [att] jag har för många selfies på mig 
själv där! [skratt] 
 

För mig var användningen av eget innehåll en fråga om att forskningsprojektet skulle 
hålla sig inom de etiska ramarna för informerat samtycke och behandling av 
personuppgifter där vi inte kunde använda bild och text från andras sociala medier. 
Även för Gärii handlade det om att hålla sig inom ramarna för projektet, men hon 
tog fasta på andra saker än vad jag gjorde. Jag hade varit noga med att påpeka att 
medforskarna bara skulle lyfta fram ämnen, erfarenheter och upplevelser som de var 
bekväma med att dela i projektet och Gärii ville inte dela bilder från sina egna 
profilsidor. Det berodde på att bilderna till största del var selfies och enligt henne 
inte visade vem hon var. För att visa sin identitet och hur den tog sig uttryck i sociala 
medier – alltså själva temat för forskningen – valde Gärii istället att visa innehåll 
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hon tog del av, de konton som var viktiga för henne, memes, texter och bilder som 
hon upplevde beskrev henne och de frågor som var viktiga för henne. Vem Gärii var 
speglades enligt henne inte av vad hon själv delade utan vad hon valde att ta intryck 
av. Det kan förstås som att andras utsända och överförda intryck (se Goffman 
1959/2014) bidrog med input till självreflexion om hur en själv kan eller vill 
identifiera sig och eventuellt uttrycka identitet. Gärii valde att ta del av ett 
sammanhang som för henne blev ett sätt att visa vem hon var – inte genom att själv 
uttrycka sig utan genom att ta intryck.  

Gäriis arbete utgör ett undantag i empirin där medforskarna i övrigt tog sig an och 
exemplifierade diskussioner om identitet utifrån inlägg de själva delat. Gäriis arbete 
bidrar därför med ett perspektiv som annars inte skulle varit lika tydligt i empirin 
och som handlar om hur hon inspirerades av andra människor, politik och kulturella 
uttryck när hon reflekterade över (och uttryckte) vem hon var. Exemplet som nämns 
i dialogen ovan, med en mörkhyad man som vitsminkat sig för att likna Donald 
Trump, var för Gärii något som knöt an till hennes upplevelser av rasism och 
identifiering som tillhörandes gruppen mörkhyade personer. Även om Gärii valde 
att inte ta med selfies i sitt collage för att hon själv bedömde att de inte visade vem 
hon var som person så bar dessa selfies på information som signalerade identitet. 
Gäriis hudfärg och att hon bar hijab överförde genom hennes selfies information 
som kan kopplas till sociala fasader (se Goffman 1959/2014) eller kulturella 
identiteter (se Hall 1996b) som mörkhyad muslimsk kvinna. Att i Sverige vara 
mörkhyad, muslim och kvinna för med sig, så väl var för sig som sammantaget, 
föreställningar och förväntningar om vad det innebär att vara just mörkhyad, muslim 
och kvinna här.  

I skrivandes stund har George Floyds död blåst nytt liv i Black lives matter-rörelsen 
som fick sin start 2013 och belyser både strukturell rasism och vardagsrasism 
gentemot mörkhyade personer. Under hösten 2015 när arbetet i forskargrupperna 
pågick utsattes Europa för terrorattacker utförda av muslimska extremister. Det 
fanns i Gäriis omvärld bilder – som hon behövde förhålla sig till – av mörkhyade, 
av muslimer och av kvinnor. I relation till det omgivande majoritetssamhället 
tillhörde inte Gärii normen när det gällde religion och hudfärg. Att ta del av inlägg 
som synliggjorde och kritiserade rasism, såväl som inlägg som visade och hyllade 
mörkhyade människor, gjorde det möjligen lättare för Gärii att känna sig stärkt i sin 
identitet och att uttrycka den via selfies på sig själv i sociala medier – även om hon 
i forskningen inte själv gjorde den tolkningen. I Byyyns forskare och för Gärii var 
etnisk identitet ett viktigt tema och det är något som jag återkommer till. Det jag vill 
belysa här är att Gärii valde att diskutera detta tema, inte utifrån vad hon delade i 
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som synliggjorde och kritiserade rasism, såväl som inlägg som visade och hyllade 
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sociala medier – det vill säga egna jagintryck – utan genom vad hon valde att ta del 
av och som för henne var ett sätt att i forskningen visa vem hon var i sociala medier.   

7.2 Att förmedla intryck 

Tidigare beskrev jag hur medforskarna såg sociala medier som en plats att utforska 
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med hjälp av inlägg i sociala medier strategiskt och genomtänkt och genom att 
förbereda sina framträdanden. Forskargruppen Pašteta diskuterade hur det kunde gå 
till när de försökte styra den bild de ville att andra skulle få av dem: 

Jamal - […] om man verkligen, verkligen vill. Man kan typ ändra lite på hur folk 
ser dig, förstå du. Genom vad grejer du lägger ut. 
Stanno - man kan oftast lägga ut saker som får en att få en annan bild av sig själv 
Jamal - ja manipulerar sin egen personlighet framför dig, till exempel att vi säger 
att varje gång jag går till gymmet jag tar en Instagrambild 
Jonno - händer det ofta eller?! [skratt] 
Jamal - nä, då och då. Till exempel så, alltså jag vill att du ska tro en speciell sak så 
jag kommer att lägga ut grejer beroende på det ämnet […] om jag vill att du ska få 
en specifik bild utav mig 
[…] 
Jonno - alltså det är i sociala medier man har chansen att bygga om sig själv som 
man tänker. Alltså man har chansen att bygga upp den personligheten man 
egentligen vill ha. Typ om man inte är tillräckligt självsäker för att visa sig typ i, 
med folk och offentligt vem du är så kan du göra det i sociala medier. Bara för att 
man inte får samma reaktion utan man släpper bakom. Så till exempel jag har alltid 
velat vara den här killen som tränar, läser, studerar och så lägger du ut detta på 
sociala medier och så kan folk få en bild av dig "Aha, det är han som gör detta hela 
tiden" så då kan du göra det istället för att göra det i verkliga livet. Det är så här att 
man kan göra ett alter ego av sig själv. 
Amira Sofie - men upplever ni att det är det ni gör i sociala medier? 
Jonno - ja lite, men inte direkt att vi tar ut det så mycket, vi överdriver  
 

Det medforskarna beskrev i dialogen när de sa att det går att ”manipulera” och 
”ändra” hur andra ska uppfatta dem genom att ”bygga om sig själv” eller skapa ett 
alter ego kan förstås som att de ägnade sig åt intrycksstyrning och rollframträdanden 
(jfr Goffman 1959/2014). Det är också exempel på det som i tidigare forskning 
beskrivits som att jagframställningar är modererade eller idealiserade (se Young 
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2013; Nguyen & Barbour 2017; Uski & Lampinen 2016). Jamals exempel om att 
framstå som någon som tränar och är vältränad illustrerar hur människor när de ägnar 
sig åt intrycksstyrning medvetet väljer att lyfta fram vissa saker och att dölja andra. 
Goffman (2014) beskrev de roller som människor väljer att spela som (kollektiva) 
produkter och dramatiska effekter beroende av de situationer människor befinner sig 
i. Vad som ”manipuleras” eller överdrivs varierar eftersom olika situationer och 
olika publiker gör att den agerande har olika mål med sina framträdanden (jfr Uski 
& Lampinen 2016). Att framstå som just vältränad kan exempelvis vara viktigare 
inför vänner och potentiella partners än inför föräldrar och lärare.  

Medforskarnas resonemang om att det gick att ”manipulera” bilden av sig själv ger 
uttryck för att de förhöll sig cyniskt till såväl egna som andras framträdanden i 
sociala medier. Cyniska framträdanden är de personen själv egentligen inte tror på, 
men genomför för att uppnå sina mål (se Goffman 1959/2014). Ordval som att 
”manipulera” hur en framställer sig, såväl som piken till Jamal om hans gymvanor, 
illustrerar denna cynism och handlar om huruvida framställningarna i sociala medier 
uppfattas som igenkännbara och därmed överensstämmande med hur personen 
framstår utanför sociala medier (jfr Schmidt 2013).  

I Jonnos reflektioner ovan går det dock också att läsa in en önskan eller strävan efter 
att han, genom de medvetet styrda representationerna av sig själv inför andra, 
dessutom faktiskt kunde ändra på sig själv i den riktningen. Genom att välja ut 
specifika delar av ens liv att visa, resonerade Jonno, gick det att ”bygga om sig själv 
som man tänker” och skapa den ”personligheten man egentligen vill ha”. Även om 
det kunde finnas en misstro eller cynism mot en framställning, kunde den även 
innehålla en strävan efter uppriktighet. Här finns likheter med det Wittkower (2014) 
beskrev som en ”spectacular identity”, där den identitet som presenteras är 
idealiserad på ett tilltalande sätt. I uppriktiga framträdanden tror personen själv på 
dessa och upplever att det finns en äkthet i dem (Goffman 1959/2014). Styrda 
självrepresentationer behöver därför inte enbart ses som en ”manipulerad” 
jagframställning utan kan också ses som ett uttryck för vem personen själv vill vara 
och strävar efter att bli. Det handlar inte om att ”luras” utan om en ambition att 
framställa sig själv i god dager och sträva efter att uppfylla en bättre version av sig 
själv.  

Jonnos kommentar, att om en person inte är självsäker nog att ”visa sig” i 
interaktioner ansikte mot ansikte så kan personen ändå uttrycka sig i sociala medier, 
lyfter fram sociala medier som något annat än scener för fysiska möten. I sociala 
medier möts inte människor enligt Jonno av samma reaktioner, vilket gör att ”man 
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släpper bakom” och kanske visar mer eller andra delar än vad personen annars skulle 
gjort. 

Det var inte alla inlägg i sociala medier som medforskarna beskrev att de hade 
specifika avsikter med. Inlägg som handlade om att uttrycka exempelvis glädje eller 
kärlek till familj eller musikgrupper hade enligt medforskarnas beskrivningar av 
dessa inte specifika syften för deras jagframställningar. För Benim i Byyyns forskare 
var ett fotografi på henne och hennes nyfödda småsyskon ett inlägg som uttryckte 
kärlek för familjen; för Snövit och Mulan i Disney Princesses handlade det om när 
de uttryckte sin kärlek för bandet One Direction genom låttexter, konsertbilder eller 
interna skämt; Stanno hade en bild på fotbollslaget Barcelona när de vunnit en 
ligatitel; och för Jonno handlade det om hans kärlek till sin lillasyster som han visade 
genom en bild på Instagram (Bild 3). Bilden med bildtexten ”me and my siss against 
the world” valde Jonno att visa som exempel i Paštetas workshop och hans 
beskrivning av den visas i dialogen på nästa sida. 

 

 
Bild 3: Jonno med sin lillasyster vid besök på Universeum 
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Jonno - ja den här, det är jag och min syster på Universeum. Jag tyckte att den här 
var jättefin, du vet. Alltså jag bara la ut den här "me and my siss against the world", 
bara så 
Amira Sofie - vad är det du vill säga med den? 
Jonno - det är inte så du vet, det är bara [att] jag har en så bra relation med min 
syster, jag vill bara säga, det är inte så att jag vill säga något att "kolla här jag umgås 
med min syster" utan jag tyckte bara det var en så bra bild  
Stanno - det är faktiskt en väldigt bra bild 
Jonno - jag ville bara lägga ut den  
Amira Sofie - betyder det något att ni är på Universeum? 
Jonno – nej, inte direkt jag tyckte bara att det var snyggt, du vet, för vi är framför 
ett akvarium, du vet och så är det fiskar och sånt. Så det är inte så att vi bara sitter i 
stan utan nej, vi är någonstans 
 

När jag frågade Jonno vad som varit hans avsikt med bilden hade han svårt att 
formulera ett konkret motiv, det var enligt honom en så pass bra bild att han ville 
dela den. Som svar på mina fortsatta frågor sa Jonno till slut att ”vi är någonstans”, 
vilket visade att det var en bild som föreställde något som var utöver det vardagliga. 
Möjligen indikerar svaret att en bild på Jonno och hans syster inte skulle delats om 
det tagits i deras vanliga hemmiljö, nu blev bilden speciell just för att bilden i sig var 
snygg och för att det var en ovanlig miljö. Att Jonno hade svårt att identifiera 
specifika motiv för att dela bilden kan tolkas som att han inte hade specifika intryck 
som han ville sända ut till publiken (se Goffman 1959/2014). För honom räckte det 
att bilden var ”jättefin” och han lämnade till publiken att tolka bilden genom vad de 
uppfattade att bilden skulle sända ut, såväl som de intryck den överförde utan att 
Jonno hade kunnat förutse det. Analysen av bilden orsakade en diskussion mellan 
Jamal och Stanno om vad som kunde vara anledningar till att olika bilder delas som 
just visar att de tolkade in motiv för självrepresentation i bilden:  

Jamal - grejen är, det är inte något man lägger ut för att beskriva dig själv, det är 
något du lägger ut för att typ det är coolt 
Stanno - men vänta, så vad är skillnaden? Så det kan inte vara samma sak? 
Jamal - det är inte samma sak, mannen du kan inte 
- Jamal [ohörbart ord] på Instagram 
Jamal - lyssna! 
Stanno - jag lyssnar 
Jamal - om jag tar en bild på en bergstopp förstår du och lägger ut, jag lägger ut den 
för att den är fett cool 
Stanno - jaså? Beskriver du inte att du är en äventyrlig människa som gillar att göra 
sånt här som är [avbryts] 
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Jamal - inte alltid, tänk kanske var jag tvingad av min morsa att göra det, tänk jag är 
rädd för höjder, tänk jag grät mig upp hela vägen dit, och sen jag tog en bild efter 
tårar, alltså tog bort alla mina tårar, tog bild och sen började gråta igen och sedan 
lägger ut den, fattar du 
Stanno - men betona på det du sa i början, tänk [betoning] om jag gör det, tänk 
[betoning] om jag gör det. Det betyder att du vet att man inte alltid lägger ut en cool 
bild bara för att den är cool utan kanske också för att man vill visa sig själv. Så du 
skulle kunna göra det ena eller andra sättet, det har du rätt i  
Jamal - exakt 
Stanno - men det finns inte bara ett sätt. Och här till exempel tycker jag att du har 
båda sätten att han ville visa vem han va och det är liksom, han har en bra relation 
med sin syster, han är en sådan kanske familjekille om man säger så [avbryts av 
Jamal som byter ämne] 
 

Jamals och Stannos diskussion visar delvis olika tolkningar av Jonnos bild, dock 
tolkar båda in budskap som de trodde att bilden avsåg att förmedla. För Jamal 
handlade Jonnos bild om att visa något som kan uppfattas som ”coolt”, men som inte 
nödvändigtvis beskrev Jonno som person. Utifrån Jamals resonemang om att bestiga 
berg som när personer förmedlar intryck som avses uppfattas som coolt framstår det 
inte nödvändigtvis som krav att de ska spegla den faktiska situationen. Det coola – 
eller spektakulära (se Wittkower 2014) – kan alltså vara delvis påhittat eller inte helt 
sanningsenligt, men gjorde också att Jamal förhöll sig skeptisk till vad inlägget 
avspeglade. Stanno som inledningsvis ifrågasatte om det måste vara en skillnad 
mellan att visa innehåll som är coolt och att beskriva sig själv uttryckte i slutet av 
dialogen att det kan finnas flera motiv till att bilder delas och där förmedling av det 
som är coolt och att visa identitet inte behöver utesluta varandra. Jamal hade plockat 
upp det Jonno beskrev att bilden visade, nämligen något utöver det vanliga och att 
det var det som gjorde den cool. Stanno tolkade dessutom bilden som att Jonno ville 
förmedla intryck av sig själv som en ”familjekille” som hade en bra relation till sin 
syster.  

Något som framgår av Stannos och Jamals diskussion är att de som publik till inlägg 
i sociala medier förväntar sig att det ska finnas avsikter bakom det som delas. Som 
publik tolkar de vad som för dem framstår som utsända intryck (se Goffman 
1959/2014). Vissa av dessa uttryck som uppfattas av publiken kan dock utifrån den 
agerandes perspektiv ha varit överförda då de inte avsiktligen förmedlats. Stannos 
och Jamals tolkningar hade likheter med hur Jonno beskrev bilden, även om Jonno 
initialt inte ansåg att han haft specifika avsikter med bilden utan delade den för att 
den var ”jättefin”. En av förklaringarna till att Jamal och Stanno tolkade bilden som 
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ett försök att medvetet förmedla intryck kan vara valet av Instagram som plattform. 
Av de plattformar som unga använde sågs Instagram av medforskarna som den där 
unga var mest strategiska och genomtänkta med vad de delade. Det som delades på 
Instagram skulle uttrycka vem någon var som person och vad hen gillade:  

Jonno - men jag tycker alltså så här att Instagram är mer självinriktat, det är det DU 
[betoning] tycker om att göra. Alltså typ du gillar att ta bilder på dig själv och lägger 
ut det.  
[…] 
Jonno - jag tycker typ att Instagram är mer så här, vem du är som person […] 
Jamal - men grejen är också att man lägger inte ut lika mycket på Facebook, det är 
inte lika mycket feedback typ 
Stanno - det är sant  
 

Instagram sågs som en scen för det ”självinriktade” – för att framhäva sig själv. Det 
gjorde medforskarna extra uppmärksamma när de betraktade Jonnos bild i försöken 
att identifiera det de själva trodde att Jonno avsåg förmedla. Om samma bild hade 
delats på Snapchat hade den troligen tolkats annorlunda. Vilken plattform inlägg 
delades på hade inverkan på hur inläggen tolkades av de som utgjorde publiken. 
Anledningen till hur medforskarna som publik tolkade inlägg olika beroende på 
plattform var att de själva medvetet valde olika plattformar för olika typer av inlägg. 
Särskilt på Instagram var det noggrant modererade bilder och inlägg som delades. 
Identiteterna som presenterades där var de som i Wittkowers fyrfältsmodell (2014) 
kategoriseras som modererade och antingen sammanhållna eller splittrade beroende 
på i vilken grad motsägande intryck tilläts samexistera. Även om Jonno sa att han 
inte hade särskilda motiv med att dela bilden låg den i linje med den modererade 
identitet han visade på Instagram.  

I slutet av dialogen ovan resonerade medforskarna om hur de valde plattform utifrån 
var de trodde att de skulle få mest respons. Facebook upplevdes inte ge lika mycket 
feedback som Instagram och valdes av den anledningen ofta bort. Att Jonno delade 
sin bild på just Instagram kan ses som ett uttryck för att han var mån om att den 
skulle ses av hans följare och att bilden skulle få feedback. Att Jonno ville att bilden 
skulle nå en publik gör att den inte skickades ut i ett tomrum, den presenterades på 
scen, och på så vis var Jonno tvungen att förhålla sig till hur den passade in i den 
linje (jfr Goffman 1967/1982) han upprätthöll i sociala medier. För att ligga i linje 
med Jonnos övergripande framträdande i sociala medier – alltså överensstämma med 
de andra ståndpunkter han tagit i uppvisandet av en positivt värderad bild av sig själv 
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– och på så vis framstå som trovärdig – behövde bilden visa överrensstämmelse med 
övriga inlägg, eller i alla fall inte motsäga dessa. 
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annat strategier som att klä inlägg i humor, att använda kontextuellt språk som inte 
alla förstod, att klä bilderna i snygga filter så att de passade in i deras övergripande 
tema på sina flöden, eller att dela inläggen med en begränsad publik. Genom dessa 
strategier kunde medforskarna försäkra sig om att inläggen fick gillamarkeringar och 
positiv feedback. Detta kan tolkas både som att medforskarna anpassade sig efter 
förväntningar och normer i den sociala kontexten (jfr Nguyen & Barbour 2017) och 
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Det framstod emellanåt som en utmaning för medforskarna att uttrycka intressen, 
glädje och stolthet i sociala medier när det rörde ämnen som inte uppenbart skulle 
ge positiv feedback eller inte låg i linje med de intryck de ville förmedla. I dialogen 
som följer där Jonno beskriver en bild på en egentecknad serieskurk som han delat 
på Instagram beskrivs avsikterna med bilden:  

Jonno - okej nästa, jag har ritat den här bilden  
Jetmir - den var riktigt fet 
Stanno - ja snygg 
Stanno - kolla här har vi exemplet det var ganska coolt eller hur? Och han visar 
vem han är, han ritar 
Jonno - ja det är typ, jag ritade den här bilden och spenderade typ tio timmar kan vi 
säga […] det var ett hårt jobb, och det är något jag älskar att göra. Så jag vill 
fortfarande lägga ut detta för det är min personliga sak, så jag vill lägga ut det för 
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jag gillar att göra detta så jag la ut den för typ. Jag hade inte typ alltså tankesättet 
”jag vill att alla ska se att jag ritar” att jag kan rita, nej. Utan det var typ så här att 
jag spenderade så mycket tid på den att jag ville verkligen alltså, alltså lägga ut det 
på något sätt, jag vill att folk ska se det. Fast inte direkt så här att jag måste få 
uppmärksamhet 
 

Stanno knyter i dialogen an till den tidigare diskussionen om vad som kan anses vara 
coolt och tolkar också bilden som att Jonno vill visa att han kan rita. Det Jonno själv 
sa kan indikera flera saker och framstår också som något motsägelsefullt. Jonno 
beskrev att han älskade att rita, att han lagt mycket tid på bilden, var stolt över den 
och att det var hans ”personliga sak”. Att teckningen var Jonnos ”personliga sak” 
kan tolkas både som att det var något han tyckte signalerade vem han var i form av 
intresse (serier, berättande) och kunskap (att teckna och berätta historier), och som 
att det är just hans intresse, han gjorde det för sin egen skull och (uppvisandet av) 
bilden hade inte med andra att göra.  

Jonnos stolthet över bilden gjorde dock att han ville att ”folk ska se” även om det 
enligt honom inte handlade om att han ”måste få uppmärksamhet”. För att återkoppla 
till diskussionen tidigare om bilden på Jonno och hans syster så går det att anta att 
bilden ligger i linje med de intryck Jonno ville förmedla på Instagram. Att 
”verkligen” vilja att publiken skulle se bilden, men att inte tycka att det var viktigt 
med uppmärksamhet genom gillamarkeringar eller kommentarer framstår som 
motsägelsefullt. Medforskarna i alla forskargrupperna berättade att de inte delade 
inlägg som de trodde inte skulle få feedback. Byyyns forskare berättade att de 
dessutom tog bort inlägg som fått för få gillamarkeringar. Att kommentera och gilla 
vänners inlägg kan fylla olika funktioner varav ett är att visa socialt stöd (se 
Jungselius 2018; Davies 2012). Att få (positiv) feedback i form av gillamarkeringar 
och kommentarer kan analytiskt förstås som att jagintryck och definitionen av 
situationen bekräftas av publiken, de blir ett sätt att säga ”jag accepterar/tror på den 
roll du spelar och de intryck jag uppfattar att du förmedlar” (jfr Goffman 1959/2014). 
Att Jonno berättade att den uppmärksamheten inte var viktig kan tolkas som att han 
i just detta fall inte behövde publikens bekräftelse – att han själv var stolt och nöjd 
räckte. Samtidigt innebar forskningssituationen där medforskarna arbetade 
tillsammans med sina vänner även den en scen för jagframställningar. Jonnos 
förklaringar kan då vara en del av ett framträdande inför hans vänner och mig där 
han i den situationen ville förmedla att de inlägg han delade inte styrdes av vad som 
kunde ge uppskattning – att han ville framstå som guidad av sina egna motiv oavsett 
den återkoppling han skulle få. 



195

  

194 

 

jag gillar att göra detta så jag la ut den för typ. Jag hade inte typ alltså tankesättet 
”jag vill att alla ska se att jag ritar” att jag kan rita, nej. Utan det var typ så här att 
jag spenderade så mycket tid på den att jag ville verkligen alltså, alltså lägga ut det 
på något sätt, jag vill att folk ska se det. Fast inte direkt så här att jag måste få 
uppmärksamhet 
 

Stanno knyter i dialogen an till den tidigare diskussionen om vad som kan anses vara 
coolt och tolkar också bilden som att Jonno vill visa att han kan rita. Det Jonno själv 
sa kan indikera flera saker och framstår också som något motsägelsefullt. Jonno 
beskrev att han älskade att rita, att han lagt mycket tid på bilden, var stolt över den 
och att det var hans ”personliga sak”. Att teckningen var Jonnos ”personliga sak” 
kan tolkas både som att det var något han tyckte signalerade vem han var i form av 
intresse (serier, berättande) och kunskap (att teckna och berätta historier), och som 
att det är just hans intresse, han gjorde det för sin egen skull och (uppvisandet av) 
bilden hade inte med andra att göra.  

Jonnos stolthet över bilden gjorde dock att han ville att ”folk ska se” även om det 
enligt honom inte handlade om att han ”måste få uppmärksamhet”. För att återkoppla 
till diskussionen tidigare om bilden på Jonno och hans syster så går det att anta att 
bilden ligger i linje med de intryck Jonno ville förmedla på Instagram. Att 
”verkligen” vilja att publiken skulle se bilden, men att inte tycka att det var viktigt 
med uppmärksamhet genom gillamarkeringar eller kommentarer framstår som 
motsägelsefullt. Medforskarna i alla forskargrupperna berättade att de inte delade 
inlägg som de trodde inte skulle få feedback. Byyyns forskare berättade att de 
dessutom tog bort inlägg som fått för få gillamarkeringar. Att kommentera och gilla 
vänners inlägg kan fylla olika funktioner varav ett är att visa socialt stöd (se 
Jungselius 2018; Davies 2012). Att få (positiv) feedback i form av gillamarkeringar 
och kommentarer kan analytiskt förstås som att jagintryck och definitionen av 
situationen bekräftas av publiken, de blir ett sätt att säga ”jag accepterar/tror på den 
roll du spelar och de intryck jag uppfattar att du förmedlar” (jfr Goffman 1959/2014). 
Att Jonno berättade att den uppmärksamheten inte var viktig kan tolkas som att han 
i just detta fall inte behövde publikens bekräftelse – att han själv var stolt och nöjd 
räckte. Samtidigt innebar forskningssituationen där medforskarna arbetade 
tillsammans med sina vänner även den en scen för jagframställningar. Jonnos 
förklaringar kan då vara en del av ett framträdande inför hans vänner och mig där 
han i den situationen ville förmedla att de inlägg han delade inte styrdes av vad som 
kunde ge uppskattning – att han ville framstå som guidad av sina egna motiv oavsett 
den återkoppling han skulle få. 

  

195 

 

Jonnos bild hade dock fått många gillamarkeringar och uppskattande kommentarer. 
Det enda exemplet i empirin med en uppdatering som knappt fått någon 
uppmärksamhet var en bild Stanno delat på Instagram när FC Barcelona vann 
Champions League. När jag kommenterar att det var så få som gillat och 
kommenterat bilden följde en diskussion om vad som ger respons och vad 
medforskarna tyckte var viktigt att få feedback på: 

Stanno - det är för att ingen bryr sig. Alltså det är sådana här, jag bryr mig inte, på 
den förra [selfie] så skulle jag bry mig vad folk tycker faktiskt  
Jetmir - vad händer med alla likes nu då? 
Stanno - ja det gick ju bra, ingen bryr sig, det var så många hatare du vet, ingen 
ville gilla  
Jetmir - jag hade gillat den här bilden direkt! 
Stanno - men där brydde jag mig [selfien], hur jag ser ut kanske, hur jag klär mig så 
ville jag få en bra respons på. Här, jag vill bara visa att ”yes, vi vann” 
Amira Sofie - är det ett spontant uttryck för glädje liksom? 
Stanno - ja 
Amira Sofie - och vad tänker ni att det här säger om honom? 
Jamal - det säger att han är tolv år gammal, han är ett Barcafan och lägger ut det. 
Nej, nej det visar att han är Barcafan och oftast är mycket yngre och 
fotbollsintresserad. Det brukar ungdomar göra alltså 
Stanno - det är sant, folk brukar inte visa, till och med dom som hejar på lag alltså 
att dom hejar på lag, för det verkar vara ”det är onödigt i mitt flöde” och ”det är så 
barnsligt” men  
Amira Sofie - vad jobbigt, typ halva min Facebookprofil är ju bara fotboll 
Stanno - precis, och jag tycker faktiskt att det är rätt. För folk som inte visar vem 
dom är bara för att dom tycker att andra kommer inte att gilla det eller andra inte 
kommer, som till exempel här, jag får lite likes 
Jamal - alltså, man visar den sidan man tror folk kommer att gilla mest 
 

Stanno beskrev att ”ingen bryr sig” om fotbollsbilder och att det var något som kunde 
uppfattas som ”onödigt” i en persons flöde. Både Jamal och Stanno förknippade 
fotbollsbilder med yngre personer och med något barnsligt. Trots dessa negativa 
konnotationer delade Stanno bilden och beskrev det som att han inte brydde sig om 
publikens reaktioner. I likhet med Jonnos teckning kan bilden som signalerade att 
Stanno var ett fan till FC Barcelona tolkas som att den inte motsade den linje Stanno 
höll i sociala medier och att det var viktigare att få uttrycka något som var viktigt 
och lustfyllt för Stanno än att få andras bekräftelse. Stanno kan antas vara så trygg i 
sitt supporterskap att han inte brydde sig om personer som gav negativ respons. 
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Dessa avfärdades helt sonika som ”hatare” och var därmed några som inte hade 
någon betydelse för honom.  

Som kontrast till att uttrycka sig som fotbollsfan berättade Stanno att det var viktigt 
för honom att få positiv feedback på selfies. Stanno hänvisade till en tidigare visad 
selfie och sa ”hur jag klär mig [vill] jag få en bra respons på”. När det gällde Stannos 
personliga klädstil var publikens godkännande viktig. Som diskuterats tidigare kan 
det tolkas som att uppskattande kommentarer och gillamarkeringar fungerade som 
sätt att bekräfta Stannos jagintryck och för honom signalera att han lyckats med sin 
intrycksstyrning. Hade selfien inte gett positiv respons hade det signalerat till Stanno 
att klädvalet inte var lyckat och hade troligtvis gjort att han valt andra kläder. Även 
om Stanno uttryckte att han tyckte det var fel att människor inte visar vilka de är 
genom att främst dela inlägg som de tror att ”andra kommer inte att gilla” eller som 
skulle ge gillamarkeringar så landade såväl denna specifika diskussion som de flesta 
diskussionerna i forskargrupperna i det som Jamal avslutar dialogen med, nämligen 
att medforskarna ”visar den sida man tror folk kommer att gilla mest”. De inlägg 
som medforskarna delade i sociala medier framstod därmed i forskarcirklarna som 
genomtänkta på så vis att de skulle förmedla specifika intryck och skulle generera 
positiv feedback.   

7.2.1 Förberedelser och vänner som kontrollstationer 

Som en del i att förbereda enskilda jagintryck i form av specifika inlägg och att 
säkerställa att de passade in i det övergripande framträdande som medforskarna 
gjorde i sociala medier så kunde vänner användas som en slags kontrollstation. 
Stanno berättade om ett tillfälle då han tillsammans med vänner spenderade tre 
timmar sent på kvällen med att åka runt för att hitta en perfekt plats för att ta en bild 
på en av vännerna och dennes bil. Av de över 150 foton som de tog var det ett som 
dög för att publiceras på Instagram då det uppfyllde de krav som fanns på att 
framställa såväl bil som person fördelaktigt. Vännerna till killen som skulle 
fotograferas var insatta i vilket intryck han ville förmedla, alltså hur han ville framstå 
i sociala medier och de använde sin kunskap om vilka tillbehör i form av exempelvis 
klocka och skor som skulle passa in samt vilken miljö och vilken ljussättning som 
skulle förstärka intrycket. Analytiskt kan vännerna betraktas som ett team som 
tillsammans arbetade bakom scenen för att förbereda framträdandet (jfr Goffman 
1959/2014) i form av ett inlägg i sociala medier. Dessa vänner hade tillgång till 
området bakom kulisserna där de fick se alla de bilder som inte blev tillräckligt bra 
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för att delas. De kunde där skratta och skämta om situationen och om bilder som inte 
blev bra. När den utvalda bilden sedan delats i sociala medier kommenterades den 
med uppskattande kommentarer och inte med skämt och gliringar som snarare hörde 
till stämningen bakom scenen. På så vis följde vännerna de moraliska förpliktelser 
som Goffman (1959/2014) beskriver styr team och teamarbete och bland annat 
innebär att inte själv ställa sig i centrum och att inte förstöra andra teammedlemmars 
framträdanden. Sådana moraliska förpliktelser mellan vänner har i tidigare studier 
beskrivits som vänskapsnormer (se Bryant & Marmo 2012) eller som del i en diskurs 
att ta ansvar (se Eek-Karlsson 2019) och handlar exempelvis om att ge stöd till 
vänner, bekräfta dessa och att visa omsorg. 

När vi inledningsvis i Disney Princesses forskarcirkel pratade om hur identitet skulle 
kunna studeras sa Pocahontas att det går att titta på vad unga postar i sociala medier. 
Snövit utvecklade resonemanget utifrån hur hon själv använde Instagram, där hon la 
stor vikt vid hur hennes flöde (medforskarna pratade om det som ”feed” och 
”feedgoals”) skulle vara sammanhängande genom att bilderna skulle matcha 
varandra i färg och känsla. Betydelsen av flöden och målen med dessa var 
återkommande i Disney Princesses diskussioner om identitet. Rapunzel ägnade 
exempelvis exklusivt sitt collage åt att förklara och beskriva detta. Dessa flöden 
betraktades av medforskarna som ett sätt att uttrycka vilka de var. Snövit, Rapunzel 
och Mulan framställde sin identitet så att enskilda inlägg tydligt anpassades till det 
övergripande flödet när det gällde såväl motiv som filter, färgskala och i vilken 
ordning inläggen delades. Att upprätthålla ett snyggt flöde krävde mycket arbete och 
Snövit berättade att hon kunde skicka bilder till Rapunzel eller Mulan före 
publicering för att de skulle kommentera om bilden passade eller inte: 

Snövit - det tycker jag blir lite som en identitet om man säger så, hur man visar sig 
själv på sociala medier, speciellt Instagram då. Då kan man egentligen, varje gång 
jag ska lägga ut en bild så kan jag screenshotta, så skickar jag till Pocahontas ”ser 
det här bra ut?” och så typ så säger hon ja eller nej och så kan jag lägga upp det 
Amira Sofie - och är det bara Instagram ni gör så på? 
alla - ja 
Snövit - det är ju Instagram jag använder mest, eller det är ju appen jag bryr mig 
mest om och så det är där jag har mest vänner och så också liksom. Eller man har ju 
på Facebook, men det är ju inte som att man har någon feed där 
 

För Snövit var Instagram det viktigaste sociala mediet för att uttrycka sig inför sina 
vänner. På Instagram fick hon mycket respons i form av kommentarer på de bilder 
hon delade, kommentarer som ofta handlade om hur snyggt hennes flöde var. Flödet 
kan betraktas som en viktig del i Snövits identitetskonstruktion. Som övergripande 
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samling eller produkt skapad av enskilda inlägg signalerade flödet bland annat 
Snövits konstnärliga och kreativa sida. Utöver specifika fotografier som i sig kunde 
visa vad medforskarna tyckte om och därigenom vilka de var så fungerade även 
inramningen i form av flödet som en viktig identitetssignal. På Instagram går det 
inte att ändra layouten i applikationen, utan användarna är utlämnade åt den design 
som skaparna tillgängliggör. Att då ägna sig åt feedgoals genom att applicera 
specifika filter på bilder blir ett sätt att inom de givna ramarna skapa ett personligt 
uttryckssätt. När Snövit berättade att hon skickade bilder till sina nära vänner för att 
få deras respons är det ett uttryck för att de bjuds in bakom kulisserna av flödet på 
Instagram för att, som en del av ett team, agera som kontrollstation. För att vännerna 
skulle kunna bidra till teamarbetet behövde de ha såväl konkreta kunskaper om vilka 
filter och motiv som passade in i framträdandet som insikt om de mål Snövit hade 
för sina jagintryck – det vill säga hur hon ville framstå inför övrig publik. Snövit 
behövde i sin tur lita på vännerna för att bjuda in dem bakom scenen till området där 
hon förberedde framträdanden och kanske testade olika uttryckssätt. Det kan tolkas 
som uttryck för dramaturgisk lojalitet där de moraliska förpliktelserna (se Goffman 
1959/2014) innebar att vännerna svarade sanningsenligt, att de hjälpte Snövit att 
göra de intryck hon avsåg göra och att de inte spred bilderna eller på annat sätt 
äventyrade Snövits framträdande.   

I exemplet med Disney Princesses så bjöds vännerna medvetet in för att granska 
jagintrycken, men vänner kunde också självmant hjälpa en teammedlem att göra 
statushöjande jagintryck genom tips och råd. Vid Paštetas workshop visade Stanno 
en bild (Bild 4) som fått ta plats på Instagram delvis för att Jonno påpekat den 
”fördel” bilden hade i och med att Stannos muskler tydligt syntes. Dialogen på nästa 
sida, som följde efter att Stanno visat bilden inleds med att Jonno ger exempel på 
inlägg som ger uppskattning och status på sociala medier och avslutas med att 
Stanno beskriver och rangordnar motiven till varför den specifika bilden delats:  
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samling eller produkt skapad av enskilda inlägg signalerade flödet bland annat 
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Bild 4: Stanno i parken.  
 

Jonno - men egentligen, om man verkligen har någonting som är en fördel […] då 
använder man den fördelen i Instagram till exempel om man vill visa något till 
andra, man är stor, man är snygg, man är vältränad, då till exempel sitter man så här 
[visar pose så att musklerna syns], eller tjejerna sitter, böjer ut för att visa att dom 
har nått.  
Stanno - när du gjorde den bilden på mig jag tänkte inte ens på min arm, jag tänkte 
på colaflaskan, det är faktiskt det enda jag tänkte på, colaflaskan av glas 
[…] 
Jonno - skälet till att du publicerade var på grund av armen. Det var en bra bild. Det 
var en fördel att du hade armen där 
Stanno - nej, ska jag säga lite procentuellt vilka skälen var. Ganska hög procent det 
var att jag inte hade lagt ut något på länge och jag kände mig obligated, alltså jag 
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måste lägga ut någonting nu, annars är det något fel på mig. Och det var, ett till skäl 
det var colaflaskan. Det andra var, det tredje var att han [Jonno] hade en skitbra 
kamera att ta kort på, kort med, så det var bra kvalité och så och sen kanske lite 
grann det var armen. Den såg inte så, jag tycker inte ens själv den såg så stor ut men, 
jag menar Jonno sa det till mig, ”åh din arm såg stor ut” så jag tänkte att om det är 
från hans perspektiv så är det från någon annans kanske 
 

För Stanno var de huvudsakliga anledningarna till att ta ett foto för att lägga upp i 
sociala medier att han kände en press på att uppdatera sitt flöde på Instagram och det 
faktum att han hade en colaflaska av glas, vilket uppfattades som ovanligt. Jonno, 
som visste att Stanno regelbundet gick till gymmet och att muskler och styrka var 
något som gav status, påpekade att Stannos armmuskulatur framhävdes på bilden 
och därmed framställde Stanno i ett fördelaktigt ljus. Som en god vän och 
teammedlem visade Jonno kunskap om det ansikte, i form av en positiv bild av sig 
själv (se Goffman 1967/1982) som låg i Stannos intresse att förmedla. Jonnos 
agerande kan på så vis tolkas som att han handlade enligt vänskapsnormer som 
innebär att ge stöd åt vänner (se Bryant & Marmo 2012), bekräfta vänner och att 
agera på ett sätt som hjälper vännerna att upprätthålla sitt ansikte (se Eek-Karlsson 
2019). Jonno bekräftade Stanno i den specifika situationen där bilden togs och 
genom att sedan gilla bilden i sociala medier. Situationen i vilken bilden togs var en 
scen i vännernas interaktion men kan betraktas som bakom kulisserna i relation till 
den publik som sedan fick se bilden i sociala medier, det vill säga på scenen.  

7.3 Störningar 

Goffman (1959/2014) beskrev störningar som exempelvis felsteg, att ”fel” publik 
tar del av framträdanden, att oavsiktliga intryck överförs. Störningar kan orsaka att 
ansiktet hotas eller att definitionen av situationen riskerar att misslyckas och innebär 
förlägenhet för den agerande. Ett sätt att försöka motverka störningar är att noga 
planera sina framträdanden. I sociala medier där innehåll kan vara mer eller mindre 
beständigt (se boyd 2007b; 2011; 2014) kan det – som exemplifieras i detta avsnitt 
– dessutom behövas kontinuerlig genomgång av redan genomförda framträdanden. 
Tidigare i kapitlet har jag exemplifierat framträdanden i sociala medier som 
specifika inlägg och som det sammantagna flöde som medforskarna hade på olika 
plattformar. I följande dialog pratar medforskarna i Disney Princesses om sina 
flöden och om hur dessa kunde ge vissa intryck av dem: 
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Rapunzel - […] jag brukar kolla på mitt feed ganska mycket 
Mulan - mm 
Rapunzel - alltså det är ju typ en vana 
Snövit - jag brukar kolla väldigt mycket på, alltså jag kollar igenom mina bilder och 
försöker se det från en annan person, bara för att se hur dom kan typ se mig 
[Rapunzel - jaa] se hur mycket man får reda på, alltså om mig, typ hur jag ser ut på 
sociala medier typ, det gör jag väldigt mycket 
Amira Sofie - får det dig att redigera, ta bort och ändra? 
Snövit - nej, inte så mycket faktiskt, det är mer alltså, grejerna jag lagt ut på 
Facebook då, dom har jag lagt ut för min [betoning] skull förstår du, det är mer, 
även om någon inte förstår det så är det mer minnen som jag kommer att komma 
ihåg, men sen vill jag ändå se hur andra kan typ tolka det och se typ mina intressen 
och så  
 

Medforskarna berättade att de regelbundet ”väldigt mycket” brukade gå igenom sina 
inlägg i sociala medier för att försöka se på sig själva med någon annans ögon. På 
så vis försökte de förstå hur de kunde uppfattas av sin publik. Goffman beskrev 
framträdanden som något en person säger och gör vid ett specifikt tillfälle vid fysiska 
möten (2014). Genom att vara bundna till en fysisk kontext var det möjligt att 
överblicka vem som tog del av framträdandena, som också tog slut när personerna 
skildes åt. Framträdanden i sociala medier skiljer sig väsentligt åt från framträdanden 
vid fysiska möten, bland annat genom att inlägg finns kvar i vad som liknats vid 
utställningar (se Hogan 2010) eller arkiv (se Young 2013) på grund av att innehåll 
på vissa plattformar är beständigt (se boyd 2014) och finns kvar så länge aktören 
inte aktivt raderar det. En annan skillnad är en avsaknad av fortgående observation 
och avstämning mellan aktör och publik (se Hogan 2010) där det inte går läsa 
publikens kroppsspråk och verbala signaler för att se hur intryck landar för att 
därefter korrigera sina framträdanden (se Persson 2012). Att medforskarna hade 
möjlighet att gå tillbaka i tiden och se över enskilda inlägg, och det sammantagna 
intrycket av dessa, innebar också en skillnad från framträdanden ansikte mot ansikte; 
fysiska möten är flyktiga och människor kan endast utvärdera sina framträdanden 
utifrån minnen och upplevelser. När medforskarna berättade att de gick tillbaka till 
tidigare inlägg och försökte se på sig själva med någon annans blick kan det tolkas 
som att de inför sig själva försökte iscensätta möjlig feedback från möten ansikte 
mot ansikte, det vill säga om hur utsända signaler kunde uppfattas av publiken. De 
försökte lista ut hur ”andra kan typ tolka”, hur mycket publiken ”får reda på” om 
dem och hur medforskarna ”ser ut” på sociala medier. 
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Snövit beskrev att hon inte brukade redigera inlägg eftersom hon lagt ut dem för sin 
egen skull. Dock finns det exempel i empirin på att inlägg redigerades eller togs bort. 
Det kunde bero på att inlägg fick för lite positiv respons i form av gillamarkeringar 
och kommentarer. Sådan feedback fungerade för medforskarna som ledtrådar till hur 
framträdanden i form av inlägg togs emot av publiken. Att inte få respons genom 
gillamarkeringar och kommentarer upplevdes som ”pinsamt,” enligt Stardoll i 
Byyyns forskare. Tvärt emot när gillamarkeringar och respons kan ge 
självförtroende (se Nguyen & Barbour 2017) var bristen på respons något som ledde 
till osäkerhet och kan förstås som en störning av framträdandet. Goffman 
(1959/2014) exemplifierade störningar som misstag (felsteg) aktören gjorde eller om 
publiken såg framträdanden som de inte skulle se. I sociala medier kan just 
avsaknaden av respons signalera att en person begått felsteg. Utebliven respons kan 
då tolkas som att den bild, vilken medforskarna som agerande försökte förmedla av 
sig själva eller en situation, inte fick den bekräftelse medforskarna avsett eller 
hoppats på, något som kunde orsaka sådan förlägenhet Stardoll gav uttryck för. 

I dispyter på sociala medier eller i situationer där olika perspektiv uttrycktes kunde 
gillamarkeringar användas strategiskt av medforskarna för att uttrycka vad de tyckte 
var rätt eller fel i situationen genom att ge eller inte ge respons. Byyyns forskare 
berättade om en situation där en av deras mörkhyade vänner, i en gruppbild på en 
öppen Facebooksida, fått en rasistisk kommentar av en okänd man. En för 
medforskarna okänd tjej hade besvarat kommentaren och benämnt den som rasistisk 
och ifrågasatt syftet med kommentaren. Queenie hade då gillat tjejens kommentar 
för att visa vad hon tyckte och för att stötta sin vän. Därefter hade hon kopierat bilden 
med kommentarerna och skickat till sina vänner för att även de skulle kunna se och 
sedan gå in och stötta genom att gilla den okända tjejens kommentar. I det här 
exemplet kan den okända tjejens kommentar tolkas som ett sätt att visa att hon inte 
accepterade den okända mannens definition av situationen, som innebar att hudfärg 
sågs som något som kunde förlöjligas. Medforskarnas agerande att gilla den okända 
tjejens kommentar kan förstås som att de stödde hennes definition av situationen – 
en definition som utgjorde en kontrast till den okända mannens kommentar. Genom 
att gilla de kommentarer som är i linje med den egna åsikten eller som är gjorda av 
en kompis visar publiken vems definition av situationen de stöder. Gilla-
markeringarna fungerade i denna situation som ett sätt att uttrycka vilka de 
sanktionerade värdena (se Goffman 1971/2010) var, både genom att stötta och 
bekräfta, men även genom att straffa genom att undanhålla respons.  

Markeringar om vilken definition av situationen och vilka värden som accepterades 
kunde också göras mindre explicit. När Queenie efter terrordåden i Paris i november 
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2015 såg att personer på Facebook lagt filter på sina profilbilder i form av den 
franska flaggan gillade hon inte dessa. Istället gick hon igenom och gillade vänners 
profilbilder som använde ett filter med flera länders flaggor. På det sättet ville 
Queenie signalera att terrordåd och att leva under terrorhot var något som människor 
i flera olika länder upplevde. Queenie markerade på detta vis sin åsikt och visade – 
genom att medvetet och strategiskt avstå från att ge feedback till vissa, men samtidigt 
ge feedback till andra – vad hon ansåg vara accepterat agerande i situationen. De 
vänner som mottog eller inte mottog Queenies gillamarkeringar behövde vara 
uppmärksamma på den respons de fick för att förstå hur deras profilbildsbyte och de 
intryck de avsåg att förmedla uppfattades av vänner som Queenie.  

7.3.1 Sammanflätade framträdanden  

Profilsidor och inlägg på dessa ställer krav på att de är stabila över tid för att inte 
framträdandena och jagintryck ska bli ifrågasatta. Det kan handla om att det finns 
samstämmighet mellan olika plattformar i det innehåll som visas upp och att en 
person är igenkännbar i och utanför sociala medier (se Schmidt 2013). Att innehåll 
på plattformar som Instagram och Facebook är beständigt innebär att nya 
medlemmar i publiken kan få tillgång till innehåll som inte var avsett för dem (se 
boyd 2014). Att innehåll för publiken finns tillgängligt oavsett tid och rum gör att 
framträdanden kan förstås som ständigt pågående om en publik har möjlighet att del 
av dem. Detta kan förklara behovet som medforskarna gav uttryck för av att 
kontinuerligt se över, redigera och eventuellt ta bort gjorda framträdanden i form av 
inlägg. Det var dock inte enbart enskilda inlägg som kunde raderas utan ibland 
raderades eller inaktiverades hela konton när innehållet och vännerna blev 
svåröverblickbara: 

Tyrone - det var något om Facebook vi snackade, just det, hur ofta man lägger upp 
på Facebook, bilder. Jag fick sån här, fixade min Facebook för sju månader sedan 
kanske, alltså ny Facebook, för jag hade en gammal och jag orkade inte med den så 
Amira Sofie - varför inte det? 
Tyrone - alltså gamla bilder och sånt, jag orkade inte ta bort dom, bara så här gamla 
vänner, inaktiva vänner. Jag hade typ över tusen vänner, men fyrahundra kanske inte 
ens alltså. Fan vet jag typ tio kanske är döda av dom kanske, jag vet inte  
 

Tyrone beskriver hur han skapade ett nytt konto på Facebook för att han inte 
”orkade” gå igenom och redigera sina inlägg eller rensa bland sina Facebookvänner. 
Innehållet han hade delat och antalet vänner hade blivit oöverblickbart för honom 
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och det var lättare att börja om på nytt än att redigera och anpassa innehållet så att 
det stämde med de intryck han nu ville förmedla. Innehållet som sträckte sig långt 
tillbaka i tiden var inte längre samstämmigt med den bild han ville ge av sig själv. 
Dessutom blev det svårt att planera nya framträdanden när han inte visste vem som 
var del av publiken. Här skiljer sig sociala medier från interaktion ansikte mot 
ansikte eftersom publiken i sociala medier har möjligheten att vid varje nytt inlägg 
jämföra detta mot tidigare inlägg som är smidigt åtkomliga. Jamal plockade i vår 
fortsatta diskussion upp Tyrones kommentar om att det stora antalet vänner innebar 
en utmaning då det var oklart vem som såg vad:  

Jamal - […] när man på Facebook som man, man måste ju, det är svårt att 
bestämma sig vilken sida man ska visa du vet, förstår du, det är därför Facebook är 
lite out […] Alltså jag har ettusen vänner, förstår du, jag känner kanske en tredjedel 
av dom, eller alltså sett en tredjedel av dom. Förstår du, och grejen är att, hur ska jag 
redigera för alla dom personerna? Alltså, och ta bort dom en och en och en, det tar 
ju så mycket onödig tid så man bara låter det vara. Och man orkar inte göra en ny 
heller fast man kanske borde det 
 

Jamal beskriver i citatet hur han på Facebook hade vänner som han inte riktigt visste 
vilka de var – han har inte träffat dem och ”känner” bara en tredjedel av dem. Det 
innebar utmaningar för de jagintryck han vill förmedla, det gick inte att anpassa eller 
”redigera” bilden av sig själv så att den passade hela publiken. Det som framkommer 
här är utmaningar med att hantera publikåtskillnad (jfr Goffman 1959/2014) när, 
som boyd (2014) beskrev det, kontexter kollapsar. Konsekvenserna av att ha en stor 
och delvis obekant publik blev att medforskarna delade mindre innehåll och alltså 
ägnade sig mindre åt intrycksstyrning på de plattformar där de hade en stor publik. 
Identiteten på dessa plattformar kan då beskrivas som omodererad, eftersom 
personen inte delar eget innehåll, och antingen splittrad eller sammanhängande (se 
Wittkower 2014), beroende på om personen är aktiv och kommenterar andras 
innehåll eller ej. Tyrone berättade att han under de sju månader han haft sitt nya 
konto endast delat tre inlägg och Jamal beskrev att svårigheten att ”bestämma […] 
vilken sida man ska visa” innebar att han tänkte att han antingen borde begränsa 
publiken eller skapa ett nytt konto – där båda alternativen kändes övermäktiga och 
som något han inte ”orkar”.  

Tyrone hade dock raderat ett gammalt konto och skapat ett nytt. Att Tyrone tog bort 
sin Facebookprofil fick återverkningar för hans vänner när kommentarer han gjort 
från sitt initiala konto försvann från vännernas konton. På så vis kom avsaknaden av 
det gamla kontot under en forskarcirkel i Pašteta att synliggöra hur egna 
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framträdanden kunde vara sammanflätade med andras. Vid workshopen i Pašteta 
hade Jamal visat en bild från ett besök till Camp Nou som är FC Barcelonas 
hemmaarena. På bilden står Jamal klädd i matchtröja och halsduk. Vid workshopen 
hade jag noterat att han när han såg bilden blev stressad och raderade kommentarer 
från bilden. Vid det tillfället hade jag inte fått möjlighet att ställa frågor om det – 
vilket jag istället gjorde vid efterkommande träff. Vid den träffen deltog Tyrone som 
hade missat workshopen och han undrade över exemplet i dialogens inledande fråga:  

Amira Sofie - okej men hur ofta går ni in för att redigera kommentarer som folk har 
lagt hos er. Det hände ju sist, så här inför oss 
Tyrone - vad hände? 
[…] 
Amira Sofie - Nämen du [Jamal] skulle visa din Facebook och så skulle du visa en 
bild från när du var på en så här stor stadion  
Jamal - mmm 
[de börjar skratta] 
Tyrone - julgran! 
– julgran! 
[de börjar gapskratta] 
Jamal - jag har redan tagit bort den! 
Tyrone - va? 
Jamal - du hade tagit bort den 
Tyrone - bror, det var på min gamla Facebook 
Jamal - jag vet, det var därför den var borta! Så jag var tvungen att ta bort dom här 
grejerna nu, typ sug min kuk, horunge, ingenting mer. Det såg ut som att jag skrev 
dom åt mig själv 
[medforskarna börjar skratta igen] 
Stanno - [förklarar] Tyrone, på hans gamla Facebook hade kommenterat på Jamals 
bild och sen hade tagit bort sin Facebook så dom kommentarerna gick bort [skrattar] 
och Jamals svar var kvar. Alltså han sa så åt sig själv! 
 

När Jamal vid workshopen hade visat bilden hade han noterat att Tyrones 
kommentarer från det gamla Facebookkontot var försvunna och att det som tidigare 
varit ett meningsutbyte dem emellan nu enbart bestod av Jamals egna kommentarer. 
Bilden som visade Jamal klädd i Barcelonas färger hade av Tyrone fått kommentaren 
”julgran” som i supporterkretsar ofta används nedsättande om personer som anses 
pynta sig som julgranar när de klär sig i matchtröjor, halsdukar och andra 
profilprodukter. Tyrones kommentar hade orsakat ett bråk i kommentarsfältet där 
Jamal och Tyrone bland annat kallat varandra för ”horunge”, skrivit ”sug min kuk” 
och så vidare. Men när Tyrones profil raderades fanns bara Jamals egna 
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kommentarer kvar och, som Jamal sa, ”det såg ut som att jag skrev dom åt mig själv”. 
Meningsutbytet kan tolkas som att Tyrone och Jamal bryter mot vänskapsnormer 
(jfr Bryant & Marmo 2012; Eek-Karlsson 2019) när de ger sig in i öppen konflikt 
och kan uppfattas som respektlösa. Å andra sidan fanns det bland vännerna en 
jargong som för mig som utomstående kunde uppfattas som rå. Denna jargong 
beskrev dock medforskarna som i grunden kärleksfull och som ett sätt att visa sin 
vänskap på. Meningsutbytet kan utifrån denna förståelse stärka de intryck Jamal och 
Tyrone ville göra inför varandra och inför vänner, där de framstod som tuffa och 
skämtsamma. 

Situationen som innebar att Tyrone så att säga lämnat scenen mitt i ett pågående 
framträdande – pågående på så vis att bilden och kommentarerna låg på Jamals vägg 
– kan analytiskt förstås som att Jamal förlorade ansiktet (jfr Goffman 1967/1982) 
när det som fanns kvar av framträdandet inför publiken bara var Jamals egna ord 
utan kontext. Att förlora ansiktet innebär att den image en person försökt bygga, och 
det positiva värde som tillskrivs den imagen, hotas genom att exempelvis ifrågasättas 
eller motsägas (se Goffman 1967/1982). Istället för det tidigare bråket, som gett 
status till både Jamal och Tyrone genom att de framstod som tuffa och coola inför 
varandra och sina vänner, innebar Jamals skällsord, som nu såg ut att vara riktade 
mot honom själv, att han upplevde situationen som besvärande. När Jamal upptäckte 
att han i princip kallade sig själv för ”horunge”, och upplevde det som genant, 
stämde det inte med de intryck han ville göra och det ansikte han ville visa för sin 
publik. För att rädda ansiktet avbröt Jamal sin presentation under workshopen för att 
snabbt gå in och radera kommentarerna. Det ansiktsbevarande arbete som 
synliggjordes genom att Jamal tog bort kommentarerna innebar att han försökte 
omskapa eller nyskapa framträdandet genom att låtsas som att den pinsamma 
situationen, där Jamal till synes svor åt och förolämpade sig själv, aldrig hade hänt. 
Detta oönskade framträdande, som Jamal upptäckte vid workshopen, hade utan hans 
vetskap varit tillgängligt för publiken på Facebook sedan Tyrone raderade sitt konto 
sju månader tidigare och Jamal kunde omöjligt veta vem som tagit del av det. 

Exemplet med Tyrones raderade Facebook-konto synliggör hur en persons 
framträdande är kopplat till och sammanbundet med andra personers framträdanden 
(jfr Marwick & boyd 2014). Vid en traditionell teaterföreställning förväntas 
publiken sällan ta aktiv del av  framträdanden, utöver att applådera och därmed 
bekräfta detta. Däremot interagerar en agerande, såväl i möten ansikte mot ansikte 
som genom sociala medier, på en scen med andra agerande som i sin tur befinner sig 
på en egen scen och jobbar med sin egen intrycksstyrning. I sociala medier innebär 
det att när den första personens framträdande raderas, exempelvis att kommentarer 
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på bilder tas bort, finns risken att den andra personens framträdande och 
intrycksstyrning äventyras med eller utan denna persons vetskap. Utöver några få 
exempel – som det med Jamal och Tyrone, en kommentar från Byyyns forskare om 
att de begränsade synligheten på inlägg som inte fått så mycket respons och följande 
exempel med Snövits collage – syns i denna studie få tillfällen där inlägg och 
kommentarer raderats som en del av det ansiktsbevarande arbetet. Dessa handlingar 
för att rädda ansiktet blir osynliga eftersom kommentarerna, inläggen och bilderna 
helt enkelt inte längre finns tillgängliga. 

Snövit tog i sitt collage med en bild med bildtexten ”my name is Blurryface”, som 
är en textrad i en låt av Twenty One Pilots. Snövits vänner hade använt 
kommentarsfältet till att fylla på med en rad vardera av låttexten. De skrev på så vis 
fram texten tillsammans och aktiviteten kan betraktas som ett uttryck för hur de 
utifrån en gemensam referensram och ett gemensamt intresse skapade och 
synliggjorde samhörighet inför sig själva och inför övrig publik. Genom att 
deltagande i gemenskapen krävde kännedom om låten och kunskap om texten, 
fungerade den här som ett sätt att skapa intimitet (jfr Balleys & Coll 2017) för dem 
som förstod referensen och som ett kontextuellt språk (jfr Vermulen et al. 2018; 
boyd 2014) som uteslöt dem som inte hade denna insyn. Mitt i framskrivandet av 
låttexten av olika vänner hade en annan kompis ”skämtsamt” ”förstört” (Snövit) 
genom att skriva ”pizza” och därefter kommentaren ”förstörde allt” som visade att 
hen visste att hen bröt mot den samhörighet som skapades av de andra 
kommentatorerna. Kompisen kan analytiskt anses ha spelat rollen som ombud (jfr 
Goffman 1959/2014) för de delar av publiken som inte förstod referenserna till 
låttexten. Kommentarerna ”pizza” och ”förstörde allt” markerade att 
kommentarsfältet blivit ett sammanhang som inkluderade vissa, men uteslöt andra 
och ombudet synliggjorde just detta genom sina kommentarer.  

Personen som skrev ”pizza” förstörde också de intryck och den definition som 
Snövit ville göra med inlägget och den fortsatta interaktionen i kommentarsfältet. 
När Snövit jobbade med sitt collage klippte hon inledningsvis bort kommentaren så 
att det enda som skulle synas i collaget var en till synes sammanhängande 
framskrivning av låttexten. Under workshopen beskrev Snövit bilden och när hon 
berättade om ”pizza-kommentaren” resonerade vi om dess betydelse i 
sammanhanget. Efter de resonemangen bestämde sig Snövit för att ha kvar 
kommentaren, men satte den lite vid sidan av de andra för att signalera att den 
egentligen inte hörde till. Kommentaren hade kunnat utgöra ett hot mot det intryck 
av gemenskap och gemensamt intresse som Snövit och de vänner som 
kommenterade, genom att skriva låttexten, försökte göra. Genom att radera 
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kommentaren hade Snövit kunnat redigera framträdandet, som gjordes på Instagram, 
så att det för betraktarna skulle kunna framstå som ett sammanhängande 
framträdande av en grupp vänner. Kommentaren hade dock lämnats kvar eftersom 
Snövit kunde använda den för andra mål i sin intrycksstyrning. Snövit följde 
nämligen upp ”pizza”-kommentaren genom att skriva ”plot twist äter faktiskt pizza 
just nu”, som skulle kunna antyda att hon och vännen som skrev ”pizza” kanske 
umgicks just då, vilket skulle kunna få publiken att undra vem Snövit åt pizza 
tillsammans med och på så vis indikera exklusiv vänskap, eller få publiken att undra 
om pizza hade någon annan, för dem okänd, innebörd. Genom att bygga vidare på 
pizza-kommentaren visade Snövit upp en humoristisk sida och bekräftade samtidigt 
vänskapsrelationen till vännen som fällt kommentaren. På så vis skyddade hon och 
månade också vännens ansikte som hade kunnat hotas om Snövit raderat eller 
ignorerat kommentaren (jfr Ditchfield 2020). 

Att pizza-kommentaren fått vara kvar på Snövits bild berodde på att hon kunde 
vända det till något roligt och på så vis använda det för att ytterligare förstärka 
intryck hon ville göra. Att andras bidrag var roliga var dock inte alltid tillräckligt för 
att de skulle få vara kvar – i alla fall inte om de bröt mot de intryck som medforskaren 
ville göra. Mulan berättade om en vän som kommit åt hennes mobil och lagt upp en 
bild på sig själv på Mulans Instagram med en rolig text att vännen nu var Mulans 
sekreterare och att snygga tjejer gärna fick höra av sig. Trots att Mulan tyckte att det 
var roligt och inte tog illa upp för kapningen av kontot, fick inte inlägget vara kvar 
eftersom det inte passade in i hennes flöde, då det saknade de filter hon vanligtvis 
brukade använda för att få ett enhetligt flöde. Här hotade inte inlägget Mulans 
ansikte utan visade snarare att hon umgicks med roliga vänner och att hon i sin tur 
var uppskattad som vän – hon var någon som var värd att skämta med på ett snällt 
sätt. Det enskilda inläggets innehåll – den skämtsamma humoristiska tonen och 
uppvisandet av vänskap – bröt inte nödvändigtvis mot den linje Mulan hade för de 
intryck hon avsåg förmedla på Instagram. Däremot bröt formen för inlägget – där 
inlägget inte anpassats i sitt konstnärliga uttryck – mot Mulans noggrant 
genomtänkta och planerade framträdande i form av ett sammanhängande flöde. 
Inlägget var en störning som var lätt att moderera utan något hot mot någons ansikte. 
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7.3.2 En stor och blandad publik  

Facebook var den minst använda plattformen medforskarna, vilket överensstämmer 
med trenden generellt bland unga i Sverige (se Davidsson, Palm & Melin Mandre 
2018). Undantaget var Queenie som använde Facebook mycket, bland annat för att 
spela spel. Anledningen till att Facebook inte var så populärt för att dela innehåll var 
att Instagram och Snapchat försåg medforskarna med alternativa plattformar där de 
lättare kunde överblicka vem som såg inlägg, samt att publiken där var mer homogen 
och bestod av vänner. På Facebook var publiken istället heterogen och kunde bestå 
av vänner, släktingar, familj, lärare och så vidare. Att Facebook på så vis innebar att 
olika sammanhang eller kontexter kolliderade (se Davis & Jurgenson 2014) eller 
kollapsade (se boyd 2014) försvårade för medforskarna när det gällde att veta hur de 
skulle framställa sig inför publiken. I dialogen nedan resonerar Stanno och Jamal 
om hur de förhöll sig till olika publiker: 

Stanno - det är inget man tänker på, man ändrar sig själv [mer] när man är med 
människor än när man är själv. Och när man är med vissa [mer] än när man är med 
andra människor. 
Jamal - ibland det är inte för att man inte visar vem man är, typ det är det också, 
ibland man vet det man kan säga. Man vet hur ärlig man kan vara med en person 
utan att dom dömer dig. För jag vet att när jag är med mina kompisar. Dom känner 
säkert samma, när man är seriös man säger vad man tycker eller hur vi känner eller 
något som har hänt. Vi dömer aldrig varandra, vi är alltid förstående. Förstår du? 
När vi inte skämtar. För vi vet när vi ska ta det seriöst och så. Erkänn [till de andra].  
 

Stannos inledande konstaterande illustrerar vikten av det Goffman (1959/2014) 
benämner publikåtskillnad. Om personer ”ändrar sig” när de umgås med andra och 
om de ändrar sig mer inför vissa personer än inför andra gäller det att hålla dessa 
olika publiker åtskilda för att inte göra motsägelsefulla framträdanden eller 
framträdanden som riskerar att skada de jagintryck en person vill göra. Utifrån 
tidigare diskussioner i forskargruppen Pašteta kan Stannos kommentar förstås i 
ljuset av att vissa delar av identiteten förstärks medan andra skjuts i bakgrunden 
beroende på vem personen interagerar med. Stanno hade i en tidigare forskarcirkel 
beskrivit det som att ”man måste anpassa sitt innehåll till mottagaren”.  

Även Jamals fortsättning på resonemanget visar varför publikåtskillnad är 
nödvändig. Det handlar om att olika delar av publiken har skilda förväntningar och 
tolkar framträdanden på olika sätt. När Jamal sa att ”man vet hur ärlig man kan vara 
med en person utan att dom dömer dig” ger det konkret uttryck för att Jamal och 
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hans vänner inte vill riskera att framställa sig eller lämna ut sig själva på ett sätt så 
att de blev feltolkade eller negativt bedömda. Analytiskt kan det ses som ett uttryck 
för att medforskarna var måna om att upprätthålla sitt ansikte (jfr Goffman 1989) 
och att de inte ville riskera att förlora eller skada det genom att exempelvis göra 
olämpliga skämt inför fel publik. ”Rätt publik” var enligt medforskarnas 
resonemang den som kände och tänkte samma saker, som inte dömde och som var 
förstående. I föregående dialog identifierade Jamal den publiken som sina kompisar. 
När vi återupptog diskussionen vid en senare forskarcirkel beskrev Stanno det som 
att ”man brukar oftast inte bry sig om vad dom i ens närmaste krets tycker”. Citatet 
kan förstås så som att medforskarna inför vänner inte behövde vara lika oroliga för 
att intrycksförmedlingen skulle misslyckas eller feltolkas, som de skulle vara inför 
en större heterogen och kanske delvis okänd publik: 

Stanno - för liksom, det är som jag sa. Jag kommer inte att bry om mig om ifall jag 
går konstigt eller ser konstig ut när jag går fram emot Jonno eller någonting. Men 
ifall jag ser en främling som kollar på mig så tänker jag hela tiden på det, är 
medveten om det. Det är samma sak i sociala medier, han bryr sig inte vad han 
lägger ut och vad vi tycker om det, utan vad dom här som han inte känner tycker om 
det, till exempel snygga gäris35  
Tyrone - oh gäri! 
Jamal - för grejen är alltså, vad du än lägger upp på Facebook eller så, dina närmsta 
vänner vet vad som verkligen händer 
Stanno - Precis!  
Jamal - det är därför man inte bryr sig, men dom andra som inte känner dig, det är 
dom man bryr sig om i sociala medier, det är dom man vill ska veta vad som händer 
med dig fast i det sättet du vill, förstår du. 
 

I dialogen ger Stannos inledande och Jamals avslutande kommentarer en bild av hur 
de upplevde att det var viktigare att presentera genomtänkta jagintryck inför 
främlingar, inför personer som inte kände dem så väl eller inför personer som de 
ville imponera på, än inför sina vänner. Jamal beskrev att det var inför personer som 
inte kände dem som det var viktigt att visa vilka de var – ”vad som händer med dig”, 
men på ”det sättet du vill”. Kommentaren ”[på] det sättet du vill” ger uttryck för ett 
behov av att lista ut vilken publiken var och hur medforskarna ville framtå inför just 
den publiken för att sedan planera och genomföra framträdanden. Det innebar att 
medforskarna gjorde olika jagframställningar och definierade situationen olika 
beroende på vilka de uppfattade som publik och utifrån avväganden om hur de då 
                                                      
35 Slang för tjejer/brudar/kvinnor 
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ville framställa sig. Som nämndes inledningsvis i avsnittet innebar plattformarna 
Instagram och Snapchat mindre krävande avväganden och skilda inramningar av 
situationen eftersom publiken bestod av färre personer och var mer homogen än 
exempelvis på Facebook. På Facebook var sekretessinställningar svåröverblickbara 
och den egna information sammanflätad med andras (se boyd 2011) vilket följande 
dialog ger uttryck för:  

Jamal - det är helt galet att du vet typ [tjejnamn] hon tog ju den här bilden på 
Snapchat att ”Jamal slaktar skolmaten” du vet, hon taggade ju mig. Vem gillar den 
typ? Okej typ några på hennes Facebook, sen min kusin från Österrike, min kompis 
från Istanbul gilla den bilden man tänker bara ”var fan kom du ifrån” 
Jonno - alltså jag lovar, jag blev taggad av en av mina kompisars foton, mina 
släktningar från Serbien, Canada började gilla saker! Alltså det är sjukt! 
Jamal - alltså det är galet! Det är, det är därför man försöker 
Jonno - ja, man är internationell [skrattar] 
Jamal - typ för alltså, grejen är också att man är ju olika personer till olika personer 
typ, förstår du, typ för min moster i Österrike jag är världens snällaste unge [pratar 
med mjuk röst], för min farbror vi är hårda det är typ whaaa [pratar med hög röst] 
förstår du […] det är svårt att bestämma sig vilken sida man ska visa du vet, förstår 
du, det är därför Facebook är lite out 
 

Medforskarna beskriver i dialogen hur de, när de taggats i andras inlägg, blivit 
medvetandegjorda om att en större publik än de först förutsett fick tillgång till deras 
framträdanden. I Jamals exempel spreds ett fotografi på honom som först delats på 
Snapchat till Facebook och genom att han taggats i det fick såväl alla hans egna 
Facebookvänner som alla vänner till personen som delat bilden se honom ”slakta 
skolmaten”. Exemplet ger intryck av att medforskarna trots en insikt i att de vill och 
behöver framställa sig olika för olika publiker kan överraskas av hur inlägg kan 
tillgängliggöras för en bredare publik än de föreställt sig. På grund av att de egna 
framträdandena är sammanflätade med andras (se Marwick & boyd 2014) behövde 
medforskarna vara uppmärksamma inte enbart på hur de själva framställde sig utan 
även på hur andra representerade dem. När vänner taggade medforskarna eller la upp 
bilder på dem gav det information till publiken genom den sociala kontexten i vad 
som av Baym (2010) beskrivs som personliga ledtrådar till identitet. Bilden på Jamal 
i skolmatsalen fyllde, på Snapchat, funktionen att förmedla ett humoristiskt intryck 
och visa upp vänskap med de personer som fick bevittna Jamals ”slakt” i 
skolmatsalen. Inför Jamals moster samt inför farbrodern, som båda kunde se bilden 
på Facebook, låg bilden dock inte i linje med de intryck han ville göra inför dessa 
som ”världens snällaste unge” respektive som ”hård”. I detta specifika fall innebar 
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bilden dock inget allvarligt hot mot de olika intryck och de olika ansikten Jamal ville 
vissa för olika delar av publiken.  

Medforskarna i alla forskargrupper gav uttryck för det som jag ovan låtit resonemang 
i Pašteta illustrera, nämligen att de planerade sina framträdanden utifrån avväganden 
om vilken publiken var. Även med dessa avväganden kunde de göra felbedömningar 
om publikens välvillighet eller tolkningsförmåga. I Byyyns forskare resonerade 
medforskarna om hur de behövde förhålla sig till släktingar som var mer 
konservativa än vad de själva var:  

Queenie - jag har ganska mycket släktingar så ibland kan dom döma kan man säga, 
så man lägger inte ut 
Benim - stränga, dom är lite stränga så  
[de skrattar] 
Queenie - om man har invandrarbakgrund så är det lite mer, släktingarna är lite mer 
över, alltså 
Amira Sofie - men ge exempel 
Benim - oh gud om det är lite för öppet här [pekar mot urringningen] alltså då dom 
tycker inte att det är 
Queenie - cleavage 
Benim - det är inte appropriate! Hur säger man på svenska? 
Amira Sofie - ja men passande 
Queenie - ja passande för att lägga ut sådant tänker dom  
Amira Sofie - men kommenterar dom det då? 
Alla - nej nej nej  
Benim - nej! dom säger det till våra föräldrar 
 

Benim och Queenie beskrev hur de behövde förhålla sig till vuxna släktingar som 
de upplevde vakade över dem, som var stränga och som hade åsikter om vad som 
var passande för dessa unga tjejer att dela i sociala medier – det som var opassande 
var att visa för mycket hud och urringning. Analytiskt kan dessa åsikter hos 
släktingarna förstås som uttryck för socialt sanktionerade värden och normer (se 
Goffman 1971/2010) som medforskarna behövde förhålla sig till. Normerna visade 
vad som, av släktingarna, var accepterade handlingar. Denna erfarenhet som 
medforskarna berättade om, visar även hur normer som fanns i kontexten utanför 
sociala medier var desamma i sociala medier (jfr Miller et al. 2016). Även om Benim 
och Queenie inte själva helt delade dessa normer utan hade kunnat vara bekväma 
med att visa lite hud och urringning, valde de – i alla fall på de plattformar som 
släktingarna hade tillgång till – att inte göra det. De ger på så vis uttryck för att ha 
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socialiserats in i vilka värden som råder och agerade på ett sätt som inför publiken 
gav uttryck för att de följde dessa – även om de alltså kunde vara kritiska till dem.  

Analytiskt kan Queenies och Benims förhållningssätt och agerande förstås som att 
de agerade cyniskt i relation till sina framträdanden och att de uppvisade rolldistans 
(jfr Goffman 1959/2014). Att Queenie och Benim på Facebook agerade i enlighet 
med de socialt sanktionerade värdena kan ha berott på att de ville undvika sociala 
sanktioner (jfr Goffman 1971/2010) i form av telefonsamtal till deras föräldrar från 
släktingar som kritiserade deras agerande i sociala medier. Queenie berättade 
exempelvis att hon delat en bild på sig själv som hon redigerat i Photoshop och 
klistrat sitt eget huvud på en modells lättklädda kropp. För Queenie var bilden menad 
som ett skämt som hon förutsatte att alla som kände henne skulle förstå, eftersom de 
skulle kunna se att kroppen inte var hennes. Dock hade Queenies moster ringt till 
Queenies mamma och ifrågasatt hur Queenie kunde fota och lägga upp lättklädda 
bilder på sig själv, vilket innebar en obekväm situation för Queenie innan misstaget 
retts ut. 

Hittills i analysen i detta avsnitt framstår det som att det var inför främlingar och en 
svårdefinierbar publik som medforskarna ägnade mest tid och tanke åt att göra 
genomtänkta och välplanerade framträdanden, men det är en bild som inte riktigt 
stämmer. Om det arbetet blev för krävande använde de istället andra mer 
överblickbara plattformar, där publiken bestod av vänner. Under arbetet i 
forskarcirklarna kom jag att uppfatta Facebook som en av de plattformar som genom 
en stor och bred publik innebar stora krav på medforskarna att göra genomtänkta 
inlägg, som kunde passa för hela publiken. I kontrast framstod Snapchat som en plats 
där medforskarna inte behövde tänka igenom inlägg och förhålla sig till 
omgivningens normer och förväntningar i samma omfattning. När jag lyfte min 
tolkning till diskussion vid den fjärde träffen med Pašteta höll dock inte Stanno med 
mig. Stanno uttryckte med bestämdhet att unga aldrig kan sluta tänka på hur de kan 
komma att uppfattas av andra: 

Amira Sofie - för det jag tänker på också och som jag funderar på kan vara en 
slutsats, det är att ungdomar är trötta på att hela tiden behöva tänka på vad andra ser 
och hur andra tänker om dom och att det är därför Snapchat till exempel har kommit 
upp som en [avbryts] 
Stanno - jag tror inte att ungdomar någonsin kommer att bli trötta på det, dom 
måste vara på helspänn över vad någon tycker om en, hur någon ser på en  
Tyrone - nämen seriöst på den senaste [avbryts av Amira Sofie som pratar med 
Stanno] 
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Amira Sofie - och det är därför jag tänker att Snapchat är liksom, där sparas det 
inte, där är det inget som byggs upp [avbryts] 
Stanno - Men! Det är fortfarande ingen som inte tänker på vad andra kommer att tro 
om det man lägger ut. Till och med Jamal som säger att han inte bryr sig, det är klart 
att det som händer i honom, det händer på riktigt, det är genuint. Men han tänker ju 
ändå att ”wow folk kommer att se mig som den jag är eller för den jag vill att dom 
tror att jag ska vara”. Det här med dom roliga och galna grejerna tänker man att 
Jamal är intressant person att vara med 
 

Stanno framhöll att unga aldrig kunde slappna av och låta bli att tänka på hur de 
uppfattades av andra. Snarare var de enligt honom tvungna att alltid vara på 
”helspänn” för att försöka lista ut ”hur någon ser på en”, det vill säga hur de framstod 
inför andra. Alla möten med andra, oavsett om de skedde på publika scener som 
Facebook eller områden som jag uppfattade som mer informella och avslappnade 
som Snapchat, innebar att medforskarna behövde reflektera över de intryck de ville 
förmedla och innebar en risk att misslyckas och förlora ansiktet.  

Mitt antagande, att funktioner i Snapchat, som innebar att innehåll inte sparades och 
därför möjliggjorde större frihet, förkastades helt av Stanno, som lyfte Jamal som 
exempel. Jamal använde nästan uteslutande Snapchat för att dela innehåll och var i 
forskarcirklarna kritisk till de polerade och statusuppvisande bilder på resor och 
snygga kläder som han upplevde karakteriserade vad andra delade. Stanno beskrev 
att även Jamals inlägg var genomtänkta i att förmedla bilden av honom som rolig, 
galen och intressant. Det var alltså genomtänkta, planerade och medvetet styrda 
intryck som sändes ut, oavsett om dessa skulle förmedla status genom kläder och 
resor eller genom att framställa en själv som galen och rebellisk. Trots att publiken 
bestod av Jamals vänner och att Jamal beskrivit den som ”det är bara människor jag 
är bekväm med och inte bryr mig om vad de tycker”, kan det uttalandet i sig betraktas 
som en del av de intryck Jamal ville göra inför dessa vänner. På Snapchat hade ett 
inlägg som passade för Jamals moster, där han framställde sig som ”världens 
snällaste unge”, riskerat att förstöra de intryck han ville göra inför sina vänner och 
därmed hotat det ansikte han visade upp. För att möjliggöra den publikåtskillnad 
som var nödvändig för att Jamal och de andra medforskarna skulle kunna visa sina 
olika sidor för olika personer, delade de upp sin publik. Uppdelningen av publiken 
skedde genom att använda olika sociala medier i olika syften. Behovet att arbeta med 
intrycksstyrning och planera sina framträdanden var dock lika stort oavsett plattform 
eller publik – det var målen med framträdandena som skilde dem åt.  
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7.3.3 Strategier och det som döljs 

Som beskrevs ovan berättade Stanno att unga alltid analyserade sig själva och han 
sa också ”har du någonsin tänkt på att du tänker mer på dig själv än vad någon 
någonsin kommer att göra?”. Citatet ger uttryck för ett förhållningssätt som var 
tydligt framträdande i grupperna Pašteta och Disney Princesses, nämligen att de 
ägnade betydligt mer tid på att förbereda, titta på och analysera egna inlägg än vad 
de la på att göra detsamma med andras inlägg. Trots att mest tid enligt dessa 
medforskare ägnades åt egna inlägg så var avvägningarna för hur de bedömde och 
reflekterade över dessa påverkade av intryck de fått av andras delningar i sociala 
medier. Stanno beskrev det som att unga ”kollar igenom vad alla gör innan man 
lägger upp någonting”. Uttalandet ger uttryck för identitet som relationell (se 
Buckingham 2008; Hall 1996a) och något som utvecklas genom en reflexiv process 
(se Giddens 1999; Buckingham 2013). Analytiskt kan en sådan avstämning av vad 
och hur andra delar innehåll och reaktioner i sociala medier även betraktas som en 
avstämning av vad som är de socialt sanktionerade normerna och värdena (se 
Goffman 1971/2010). Att medforskarna betraktade och analyserade vad andra 
gjorde och hur dessa andra framställde sig, blev ett sätt att försöka försäkra sig om 
att medforskarna själva inte bröt mot normer eller sociala koder. På så vis kunde 
medforskarna planera sina framträdanden så att de inte framställde sig själva på ett 
utlämnande eller på ett olämpligt sätt som inte passade i sammanhanget och 
därigenom skulle riskerat att hota det ansikte de ville presentera för sin publik. 

Att studera vad andra delade innan medforskarna själva delade inlägg kan också 
förstås som ett sätt att lista ut hur olika jagintryck togs emot av publiken för att 
därefter anpassa sina egna framträdanden på ett sätt som skulle möjliggöra positiv 
respons (jfr Nguyen & Barbour 2017). Ovan har den stora och heterogena publik 
medforskarna hade på vissa plattformar diskuterats i termer av kollapsade kontexter 
(jfr boyd 2014) som innebar svårigheter att upprätthålla publikåtskillnad (se 
Goffman 1959/2014). Ett sätt att hantera det var att använda olika plattformar och i 
dessa tillåta olika publiker. I följande dialog exemplifieras några av de negativa 
konsekvenserna som misslyckad publikåtskillnad kunde innebära samt strategin att 
använda olika plattformar för olika ändamål i ett försök att hantera publikåtskillnad 
utifrån en diskussion i forskargruppen Pašteta om skämt och var dessa kunde delas: 

Jamal - nämen typ om vi skämtar om något man inte ska skämta om, typ till 
exempel om vi säger om typ jag har en kompis med invandrarbakgrund som är här, 
och jag bara ”ey bete dig innan jag ringer migrationsverket på dig” [de andra 
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skrattar], det är roligt, det är det vi skrattar åt, förstår du? men typ om. Det är roligt 
typ beroende på vem som säger det 
Jonno - jomen detta sker ju mer genom Snapchat 
Tyrone - jamen det är sant, fattar du  
Stanno - du kan inte bara lägga ut en sån sak på Facebook 
Jamal - nej, du kan inte lägga ut en sådan sak på Facebook, nejnej 
[…] 
Jonno - […] men på Facebook, om du lägger ut något sådant internt skämt, du 
riskerar fan att få så här kommentarer och få näthat tillbaka till exempel 
Jamal - folk bara ”vad säger du”, förstår du? 
Tyrone - dom känner inte dig som person 
Jonno - ja. Det är dom som känner dig skulle se det för det roliga skämtet medan till 
exempel andra skulle se det som en förolämpning 
Stanno - man måste anpassa sitt innehåll till mottagaren  
Jonno - ja. Så typ Snap är mer personligt du kan lägga ut såna här skämt för dom 
känner ju dig 
Jamal - ja hur ska jag kunna anpassa mig till, hur många vänner har jag? Typ 1000? 
Hur ska jag anpassa mig till så många människor? För alla människor kan tolka det 
åt olika grejer, förstår du? Om jag till exempel säger ”ey hörde du den här det lät 
som en bomb” dom bara ”eeh”, typ kanske 50 personer dom dör av skratt men 
resten typ ”åh vi kommer från ett område där det verkligen har hänt” och då kan du 
inte skämta om det. Vi säger du drar ett skämt om typ blattar, då alltså ok, jag 
kanske borde sagt jag är en själv förstår du så jag skrattar åt det. Men typ, någon typ 
”men skämta inte om sånt, det händer i verkligheten” och sånt typ. Men andra 
skrattar så du kan inte ta det skämtet nu. 
 

Dialogen ger uttryck för hur sociala sanktioner såväl kunde bestraffa som belöna 
personer som följde eller bröt normer (se Goffman 1971/2010). De personer i 
publiken som förstod medforskarnas skämt, som ”känner […] dig som person”, 
visade uppskattning genom att exempelvis gilla och kommentera skämt. På så vis 
bekräftades de normer som rådde i gruppen och i sammanhanget. Den som delade 
inlägget belönades genom den positivt laddade uppmärksamheten. I medforskarnas 
resonemang var kärnan för att bli förstådd just att personerna kände varandra och 
därmed förstod hur skämt skulle tolkas beroende på vem som sa dem. Att skämt var 
roliga ”beroende på vem som säger det” (se även Eek-Karlsson 2019) innebar att de 
som inte förstod skämtet eller inte kände personen som formulerade dem kunde bli 
förolämpade och ta illa upp eftersom de inte förstod hur skämtet skulle tolkas. 
Missförstånd, eller det som medforskarna betraktade som feltolkningar, kunde 
resultera i negativa sanktioner som ”näthat” eller att bli tillrättavisad och ifrågasatt. 
Det senare gav Jamal exempel på när han beskrev hur det kunde vara accepterat att 
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Stanno - du kan inte bara lägga ut en sån sak på Facebook 
Jamal - nej, du kan inte lägga ut en sådan sak på Facebook, nejnej 
[…] 
Jonno - […] men på Facebook, om du lägger ut något sådant internt skämt, du 
riskerar fan att få så här kommentarer och få näthat tillbaka till exempel 
Jamal - folk bara ”vad säger du”, förstår du? 
Tyrone - dom känner inte dig som person 
Jonno - ja. Det är dom som känner dig skulle se det för det roliga skämtet medan till 
exempel andra skulle se det som en förolämpning 
Stanno - man måste anpassa sitt innehåll till mottagaren  
Jonno - ja. Så typ Snap är mer personligt du kan lägga ut såna här skämt för dom 
känner ju dig 
Jamal - ja hur ska jag kunna anpassa mig till, hur många vänner har jag? Typ 1000? 
Hur ska jag anpassa mig till så många människor? För alla människor kan tolka det 
åt olika grejer, förstår du? Om jag till exempel säger ”ey hörde du den här det lät 
som en bomb” dom bara ”eeh”, typ kanske 50 personer dom dör av skratt men 
resten typ ”åh vi kommer från ett område där det verkligen har hänt” och då kan du 
inte skämta om det. Vi säger du drar ett skämt om typ blattar, då alltså ok, jag 
kanske borde sagt jag är en själv förstår du så jag skrattar åt det. Men typ, någon typ 
”men skämta inte om sånt, det händer i verkligheten” och sånt typ. Men andra 
skrattar så du kan inte ta det skämtet nu. 
 

Dialogen ger uttryck för hur sociala sanktioner såväl kunde bestraffa som belöna 
personer som följde eller bröt normer (se Goffman 1971/2010). De personer i 
publiken som förstod medforskarnas skämt, som ”känner […] dig som person”, 
visade uppskattning genom att exempelvis gilla och kommentera skämt. På så vis 
bekräftades de normer som rådde i gruppen och i sammanhanget. Den som delade 
inlägget belönades genom den positivt laddade uppmärksamheten. I medforskarnas 
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därmed förstod hur skämt skulle tolkas beroende på vem som sa dem. Att skämt var 
roliga ”beroende på vem som säger det” (se även Eek-Karlsson 2019) innebar att de 
som inte förstod skämtet eller inte kände personen som formulerade dem kunde bli 
förolämpade och ta illa upp eftersom de inte förstod hur skämtet skulle tolkas. 
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Det senare gav Jamal exempel på när han beskrev hur det kunde vara accepterat att 

  

217 

 

han skämtade om ”blattar” eftersom han själv identifierade sig som sådan. Däremot 
riskerade han att få tillsägelser om han skämtade på ett sätt som anspelade på krig 
och våldsdåd.  

Risken för att bli utsatt för negativa sociala sanktioner var större ju större och mer 
varierad publiken var. En stor och blandad publik innebar att flera olika normer var 
representerade i publiken. Jamal beskrev hur endast en liten del av den publik han 
hade på Facebook skulle förstå hans skämt. Hans fråga i dialogen om hur han skulle 
kunna ”anpassa [sig] till så många människor” sätter fingret på utmaningen med att 
hantera olika publiker på samma plattform. Av de runt tusen vänner Jamal hade på 
Facebook var det endast en liten del han hade en nära relation med och ville visa en 
mer personlig sida inför. Det var på grund av detta som medforskarna använde 
Snapchat, eftersom den plattformen betraktades som ”mer personli[g]”. De kunde 
vara mer säkra på att de och deras publik delade samma normer, eftersom publiken 
var mindre, mer noggrant modererad och mer överskådlig. Att vara en av dem som 
fick ta del av inlägg som delades på Snapchat, och även på Instagram, kan därför 
betraktas som en mer exklusiv position än att få ta del av inlägg på Facebook. Att få 
vara del av medforskarnas publik på Snapchat innebar att personen uppfattades dela 
samma normer som de och var personer som medforskarna i stort sett kunde vara 
trygga med inte skulle misstolka inlägg.  

Utmaningar med jagframställningar uppstod dock även på Snapchat eftersom 
plattformen inte enbart användes för att interagera med befintliga vänner utan även 
för att bättre lära känna nya bekantskaper – och för att nya bekantskaper skulle kunna 
lära känna medforskarna. Eftersom inte Facebook användes aktivt av medforskarna 
för att dela inlägg kunde inte nya bekantskaper där få en bild av vilka medforskarna 
var. Därför kunde nya vänner eller personer som de var intresserade av få tillgång 
till medforskarnas profiler på Snapchat. Det innebar dock en risk eftersom Snapchat 
användes för att dela inlägg som kunde riskera att provocera. Medforskarna kunde 
därför inte vara säkra på hur en ny bekantskap skulle uppfatta deras humor och 
mindre polerade inlägg. I följande dialog diskuterar Pašteta hur de agerade på 
Snapchat när de blev vän med tjejer de var intresserade av:  

Tyrone - typ när man är på g med en tjej vet du, man vill inte visa sin dumma sida 
Amira Sofie - men har du inte henne på Snapchat då? 
Tyrone - jo, men jag tänker bara på vad jag lägger ut 
Jonno - men då man lägger inte ut på story då utan man skickar  
Stanno - ja det är sant. Ibland brukar det vara att man lägger upp på storys och så 
tänker man ”nej det funkar ju inte för just den här personen”, man bara, vad fan. Då 
får man skicka till alla andra än just den där personen typ 
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Jamal - där ljög du. Man vet alltid typ, om jag vill ha en brud och jag addar henne 
på Snapchat, man vet alltid att det är en kort intervall när jag inte lägger ut något 
[skratt] 
Stanno - det är sant faktiskt 
Jamal - ja jag vill inte att hon ska tro att jag är typ psykiskt störd 
Tyrone - hon känner inte honom än 
Jamal - ja exakt, du kan tro att då, att jag säger seriösa grejer eller allmänt dumt. 
Och det är man inte men man måste lära känna personen innan man kan. Och sen 
efter ett tag jag lägger ut 
Amira Sofie - men dom får lära känna dig först och sen om dom känner dig så fattar 
dom liksom? 
Jamal - exakt.  
 

I dialogen framgår hur medforskarna försökte upprätthålla interaktion med befintliga 
vänner och presentera jagframställningar för dessa. Samtidigt behövde 
medforskarna visa noggrant avvägda intryck för nya bekantskaper, intryck som 
skilde sig från dem som gjordes inför vännerna. Strategierna inbegrep att tänka än 
mer på vad de delade, att under en period inte dela inlägg eller att inte dela inlägg i 
story, där alla vänner på Snapchat kunde se dessa. Istället delades 
direktmeddelanden till utvalda personer. Genom att inledningsvis begränsa vad de 
nya bekantskaperna fick se och, så att säga, portionera ut inlägg, kunde 
medforskarna stämma av reaktionerna och försöka ta reda på hur inlägg togs emot 
och försäkra sig om att inte framstå som ”psykiskt störd”. Att stämma av reaktioner 
kan vara en utmaning i sociala medier, där det inte går att läsa av ansiktsuttryck och 
kroppsspråk (se Persson 2012). Att medforskarna inte på en gång gav fullt tillträde 
till sina framträdanden på Snapchat gav dem möjlighet att läsa av de signaler som 
gick att uppfatta genom gillanden, kommentarer och meddelanden från den nya 
bekantskapen. Analytiskt kan detta förstås som uttryck för ansiktsbevarande arbete 
(se Goffman 1967/1982) där medforskarna bakom scenen förberedde och planerade 
sina framträdanden för den nya publiken. I likhet med resultatet i Eek-Karlssons 
studie (2019) innebar det ansiktsbevarande arbetet att agera med försiktighet, men 
också att under en period undvika att agera inför den nya bekantskapen och att inte 
heller visa sin ”dumma sida” förrän den nya personen och medforskaren lärt känna 
varandra. Framträdanden i Snapchat kunde i perioder ge intryck av att ha delats upp 
på olika scener där den ”öppna scenen”, i form av funktionen story, pausades tills 
hela publiken var utvärderad och godkänd.  
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vänner och presentera jagframställningar för dessa. Samtidigt behövde 
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Att Snapchat fungerade som en plats för att dela skämt och inlägg som enbart 
passade för en liten publik förklarade medforskarna berodde på att inlägg försvann 
efter en viss tid och att de såg om någon sparade genom att ta en skärmkopia:  

Jamal - […] det här med sociala medier där allting du gör stannar kvar, som man 
kan typ skämmas för det senare och så men det finns inte på Snapchat. Förstår du. I 
Snapchat det enda som visas är ditt riktiga ansikte i nutiden 
Jonno - jamen det är typ alla har tillgång till Snapchat, det kommer ju inte att finnas 
kvar, det kommer att gå bort. Det är vad vi har tillgång till. Till exempel deras 
datacenter, de har ju alltid kvar alla bilder. Men alltså typ vi har inte tillgång till 
detta. På typ Facebook jag kan spara din bild. Typ och sen kan jag skicka vidare den 
men på Snapchat om du screenar, jag ser ju det. Men annars på andra sätt kan man 
ju inte spara det  
 

Jamal beskriver i dialogen hur det han visade på Snapchat var hans ”riktiga ansikte 
i nutiden”. Att inlägg visades ”i nutiden” kan förstås som att de intryck som 
förmedlades var flyktiga; de skedde under en begränsad tidsperiod och för en 
begränsad publik. Det ”riktiga ansikte[t]” kan här förstås som ett ansikte som inte 
anpassats och redigerats för att passa en stor publik. För medforskarna innebar det 
begränsade utrymmet, med begränsad publik och upplevelser av kontroll över sin 
information, en känsla av trygghet. De riskerade inte att förlora ansiktet i framtiden 
eller inför en oförutsedd publik eftersom informationen ”kommer att gå bort”. När 
Jonno sa att ”det är vad vi har tillgång till”, syftar ”vi:et” på vännerna som får ta del 
av inlägget. Det var inför dessa vänner som medforskarna värnade om sitt ansikte 
och de intryck de gjorde, medan de inte bekymrade sig för hur de stora företag som 
äger plattformarna sparade och använde deras information (jfr med Marwick et al. 
2017).  

Att innehåll på vissa plattformar kunde finnas tillgängligt i framtiden och för 
oförutsedda publiker, så att medforskarna riskerade att ”skämmas för [inlägg] 
senare”, gjorde det omöjligt att förutse och överblicka alla de olika sammanhang 
som ett framträdande kunde spridas till. Därför behövde medforskarna inte bara 
reflektera över vilket intryck de ville göra vid en specifik tidpunkt och inför en 
specifik publik, utan även om det var framträdanden de kunde stå för i en okänd 
framtid och inför en okänd eller oförutsedd publik. Utmaningen var just att det kunde 
vara svårt att veta vad de skulle skämmas för i framtiden, det vill säga vad i deras 
agerande nu och som var en del av det ansikte de visade upp, som också skulle 
riskera att hota deras framtida ansikte. Detta kan vara en av förklaringarna till det 
som tidigare nämnts, att medforskarna kontinuerligt återvände till sina flöden för att 
betrakta gamla framträdanden i form av inlägg.  
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I praktiken var inte ett flöde en sammanhållen presentation av en själv utan kunde 
bestå av många olika ansikten som medforskarna haft vid olika tidpunkter i sina liv. 
Dessa olika ansikten, där medforskarna haft olika mål och avsikter med de intryck 
de ville förmedla, kunde för publiken ge en bild som sammantaget förmedlade något 
annat än vad medforskaren som aktör avsett, eller vad som låg i deras intresse att 
förmedla vid en senare tidpunkt. Därför lockade Snapchat med sina 
ögonblicksbilder, som mer kunde liknas vid interaktion ansikte mot ansikte. Byyyns 
forskare berättade dock att inte ens de tidsbegränsade inläggen på Snapchat var en 
tillräcklig garanti för att de skulle vilja dela tankar eller känslor som skulle kunna 
vara utlämnande eller känsliga om de skulle spridas till orätta händer. Alla grupperna 
var överens om att känslor och mer privata tankar, om de delades, delades ansikte 
mot ansikte: 

Stardoll - […] in real life, eller 
Benim - där du bara hör en gång inte mer! 
[skratt] 
Stardoll - Facebook där kan man spara, alltså Facebook är inte stället 
Amira Sofie - inte ens i messenger? 

Stardoll - nej, tänk om du blir ovän med människan en dag och inte pratar och så 
går den runt, speciellt tjejer, och så går hon runt och visar, och också killar 
 

I Byyyns forskares dialog är det sitt eget ansikte som de oroar sig för. De utrycker 
rädsla över att vänner eller bekanta ska dela förtroenden vidare till en oönskad 
publik. Att därför inte dela innehåll som kunde upplevas som känsligt eller privat på 
sociala medier kan förstås som ansiktsbevarande arbete (jfr Eek-Karlsson 2019) där 
undanhållande av information i sammanhang där medforskarna inte var säkra på att 
de hade kontroll över den var ett sätt för dem att värna sitt ansikte såväl i nutid som 
i framtiden. Utifrån medforskarnas exempel i de olika grupperna var innehåll som 
riskerade att hota deras ansikte sådant som handlade om känslor, egna tankar om 
andra människor, och innehåll som kunde riskera att såra eller provocera andra 
människor. Det senare exemplifieras i en dialog av Disney Princesses, där de 
resonerar om uppfattade skillnader i hur vuxna och unga använder sociala medier:  

Snövit - det är mer att dom [vuxna] känner sig berättigade till att kunna säga vad 
dom vill lite 
Pocahontas - mm 
Snövit - jag tror att ungdomar mer ser det som att sociala medier är ett ställe som 
alla är på, där alla kan se en, men där vuxna ser det mer som ett ställe för sig själv 
och ett ställe där dom kan uttrycka [avbryts] 
Pocahontas - jag tycker det känns som en dagbok nästan för dom på något sätt 
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sociala medier kan förstås som ansiktsbevarande arbete (jfr Eek-Karlsson 2019) där 
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andra människor, och innehåll som kunde riskera att såra eller provocera andra 
människor. Det senare exemplifieras i en dialog av Disney Princesses, där de 
resonerar om uppfattade skillnader i hur vuxna och unga använder sociala medier:  

Snövit - det är mer att dom [vuxna] känner sig berättigade till att kunna säga vad 
dom vill lite 
Pocahontas - mm 
Snövit - jag tror att ungdomar mer ser det som att sociala medier är ett ställe som 
alla är på, där alla kan se en, men där vuxna ser det mer som ett ställe för sig själv 
och ett ställe där dom kan uttrycka [avbryts] 
Pocahontas - jag tycker det känns som en dagbok nästan för dom på något sätt 
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Snövit - ja, för det sociala medier ska vara egentligen, det ska ju vara en dagbok 
[man] delar med sig, [av] sig själv och då känns det mer som att det är min sida, då 
kan jag ju säga vad jag vill egentligen, men att ungdomar ser det mer som att det 
finns faktiskt folk som läser det här och ser det och hur kommer det här få mig att se 
ut  
Amira Sofie - kan ni ge något exempel så att jag förstår hur ni menar? 
[…] 
Snövit - men jag tror att det är också typ, om det är någon åsikt man har så är det 
mer att vuxna kanske kan uttrycka den enklare på nätet, medan unga tänker mer 
”kan det här kränka någon”, ”kan det här verka på det här sättet” eftersom andra 
kommer att läsa det, medan för vuxna är det mer ”det här är min sida” 
[…] 
Pocahontas - jag kan tänka det att vi kommer att gå i skolan, alltså, det vi skriver ut, 
för det mesta, dom vi går i samma klass med går i skola med dom har vi på 
Instagram eller på Facebook eller vad det nu är. Det vi skriver ut kommer dom att få 
läsa, och det kommer deras kompisar kanske också att läsa, om vi skriver någonting 
väldigt rasistiskt, och sen går du i skolan nästa dag och där kan du bli rejält, rejält 
mobbad alltså, och jag tror att dom vuxna har inte samma, alltså mottag[ande], dom 
är oftast, om dom jobbar så är det oftast, antingen så är det på ett kontor, det är en 
eller två personer dom jobbar med i vården eller alltså, det är mindre som kommer 
att gå emot en i det verkliga livet utanför skärmen 
 

Snövit beskriver hur hon uppfattar att unga tänker om sociala medier, att det ”är ett 
ställe som alla är på, där alla kan se en”. Att sociala medier betraktades som platser 
för alla – där vänners vänner kunde ta del av meddelanden som inte var ämnade för 
dem – ledde till två olika reflektioner utifrån dialogen ovan; dels till reflektioner om 
de intryck medforskarna förmedlade av sig själva genom vad de delade – ”hur 
kommer det här få mig att se ut” – och dels till reflektioner om hur inlägg kunde 
påverka andra – ”kan det här kränka någon”. Ambitionen att inte kränka eller såra 
någon annan kan analytiskt förstås som en del av det ansiktsbevarande arbete som 
går ut på att värna även andras ansikten (se Goffman 1967/1982; Davies 2012; 
Ditchfield 2020). Att kränka andra genom att, som exemplifieras tidigare, skriva 
något rasistiskt hotar andras ansikte genom att identifiera dem som avvikande eller 
som mindre värda genom att det betraktas som accepterat att skriva nedvärderande 
kommentarer.  

Att värna om andras ansikten är dock också ett sätt att värna om det egna ansiktet. 
Dels kan personen bygga en positiv bild av sig själv som någon som är respektfull 
och vänlig (se Ditchfield 2020) och dels riskerar personen inte att bryta mot socialt 
sanktionerade värden (se Goffman 1971/2010) som kan innebära ett hot mot det egna 
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ansiktet. Det senare illustreras i dialogen ovan när Snövit beskrev hur exempelvis 
dumma kommentarer i sociala medier kunde leda till att en person blev ”rejält, rejält 
mobbad” i sociala sammanhang som i skolan. Att bli ”rejält mobbad” fungerar då 
som en negativ sanktion mot ett beteende som inte ansågs accepterat (jfr Goffman 
1971/2010). De negativa sanktionerna, oavsett om de bestod av demonstrativ 
tystnad, öppna kommentarer eller viskningar bakom ryggen, innebar hot mot 
ansiktet. Sanktionerna signalerade att individen misslyckats med att framställa sig 
som en trevlig person som följde sociala normer. Sanktionerna innebar också att 
personens status sänktes genom att hen identifierades som någon det var accepterat 
att prata illa om. För medforskarna var skillnaden mellan dem som unga i jämförelse 
med vuxna att unga tog hänsyn till den breda publik som de kunde möta i olika 
sammanhang – såväl i som utanför sociala medier. Enligt medforskarna såg vuxna 
som kontrast sociala medier som en egen dagbok vilket, enligt Pocahontas, gjorde 
att vuxna ”tycker att dom har rätten att kränka folk”.  

Hittills i detta avsnitt har de strategier som medforskarna beskrev att de använde för 
att hantera olika störningar handlat om att begränsa publiken, att vara välbekant med 
publiken och att begränsa vad de delade i sociala medier –  det vill säga att dela 
mindre och väl genomtänkt innehåll. I avsnittet Sammanflätade framträdanden gavs 
exempel på hur medforskarna använde kontextuellt språk (se Vermeulen et al. 2018; 
boyd 2014) för att bara delar av publiken skulle förstå avsikterna bakom ett inlägg 
eller en kommentar. Det kunde exempelvis handla om att göra populärkulturella 
referenser, som när Stanno skrev ”my sweet summer child” som kommentar på en 
bekants inlägg och sedan taggade Jonno. På så vis signalerade Stanno att den som 
skrivit inlägget var naiv, men på ett sätt som inte var uppenbart för den som gjort 
inlägget eftersom hon inte förstod referensen. Genom att tagga Jonno, som läst och 
sett serien Game of Thrones och därmed förstod innebörden av uttrycket som 
beskriver personer som aldrig upplevt livets vintrar, kunde de två driva med 
inläggsförfattaren på ett sätt som inte uppenbart hotade vare sig hennes eller deras 
ansikten. Att använda kontextuellt språk kan tolkas som ett sätt för medforskarna att 
försöka balansera att vara ”in public without always being public” (jfr Marwick & 
boyd 2014, s. 1052). 

Ytterligare en strategi för att ta plats och uttrycka sig utan att riskera sitt ansikte eller 
provocera andra var att signalera åsikter och tankar genom andras ord. Queenie 
gjorde det genom att dela en meme på en kurvig kvinna med texten ”I´ve got ninety-
nine problems but my curves ain´t one” när hon ville kritisera kroppsnormer utan att 
rakt ut skriva vad hon tyckte. Stardoll delade tidskriftsartiklar när hon ville 
uppmärksamma orättvisor i hur skola och samhälle förhöll sig till färgade respektive 
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vita personer, eller när hon på ett förtäckt sätt ville kritisera de av sina vänner som 
hon tyckte delade för många selfies. Genom att dela en artikel från en kvällstidning 
om en kille som ”blivit sjuk” av att ta och dela stora mängder selfies gav hon uttryck 
för sin åsikt, men förklädde det som omtanke om sina vänner. Detta sätt att använda 
memes och andras ord för att uttrycka ståndpunkter har i tidigare forskning beskrivits 
som ett sätt att försöka utöva moralisk kontroll (Miller et al. 2016). Disney 
Princesses beskrev, med Twitter som exempel, syftet med att använda andras ord 
genom att dela vad de skrivit:  

Snövit - ja, skriver någon sådant som jag tycker eller håller med om då retweetar jag 
det, om någon typ, om det är min vanliga Twitter och någon ser den som inte förstår 
mina intressen och sånt, det kanske blir lite mer att dom ”okej vad gör hon?” att jag 
har värsta lång rant om till exempel Harry Styles mitt i allting och då bara ”okej”, 
men om jag retweetar något någon annan sagt, då hamnar det inte lika mycket på 
dig, då hamnar det mer ”aha det är någon annans ord men hon håller med om dom” 
så det blir liksom, det blir annorlunda 
[…] 
Pocahontas - det är enklare när det inte är, som när någon retweetar eller någonting, 
det är inte riktigt jag som säger det men det finns ändå där så man fattar att jag 
håller med men det är ändå inte jag som får skulden om, ja 
 

Att dela andras ord fungerade som ett sätt att skydda sig, att inte behövs stå till svars 
för det som uttrycktes – ”man fattar att jag håller med men det är ändå inte jag som 
får skulden”. Genom att dela tidningsartiklar, memes, andras inlägg och genom att 
använda populärkulturella referenser eller intern jargong kunde medforskarna 
uttrycka åsikter på ett sätt som inte riskerade att hota deras ansikte, vilket innebar att 
de kunde hålla med, men innebörden i det som uttrycktes ”hamna[de] inte lika 
mycket på” dem. Medforskarna lyckades på så vis hitta en balans där de kunde 
utmana normer som kunde vara representerade i en varierad publik, samtidigt som 
de kunde undvika sociala sanktioner då ”det någon annan sagt” fungerade som 
buffert mellan å ena sidan dem och deras åsikter och å andra sidan publikens olika 
normer och antaganden om korrekt beteende och sanktionerade värden. 

7.4 Det som lyfts fram i ljuset 

Jonno konstaterade vid den första träffen i forskargruppen Pašteta att ”varför alla 
använder sociala medier är för uppmärksamhet” och Jamal fyllde i ”man letar efter, 
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faktiskt att folk ska acceptera dig”. För att få uppmärksamhet behöver det finnas en 
publik som ger uppmärksamhet och för att känna sig accepterad krävs att det finns 
någon som ger uttryck för att de accepterar personen. Vad som ger uppmärksamhet 
eller leder till uttryck för acceptans beror på publik, men även på kontext i form av 
vilken plattform som används. Under detta avsnitts underrubriker analyseras 
medforskarnas resonemang och beskrivningar av vad de valde att särskilt belysa av 
sig själva, beroende på publik och plattform. Som diskuterats tidigare användes inte 
Facebook av medforskarna i någon större utsträckning och tonvikten ligger därför i 
detta avsnitt på Instagram och Snapchat.  

7.4.1 Ett idealsjälv 

I kapitlets inledning återgav jag resonemang från medforskarna där de beskrev att 
det människor visade i sociala medier var hur de ville att andra skulle uppfatta dem, 
”vem du vill att folk ska tro att du är” (Stanno). Resonemangen innebar antaganden 
om att det gick att försöka styra eller, med Jamals ord, ”manipulera” andras 
uppfattningar genom planerade framträdanden (jfr Goffman 1959/2014). Jag har 
utifrån det analytiska ramverket beskrivit det som att medforskarna genom 
övervägda framträdanden ägnade sig åt intrycksstyrning (jfr Goffman 1959/2014) 
för att strategiskt presentera specifika bilder av sig själva inför olika publiker och på 
olika plattformar. Jonno beskrev exempelvis i relation till Instagram de 
överväganden som han och andra unga gjorde när de delade inlägg på sociala 
medier:  

Jonno - typ såhär, på Instagram du måste visa så här, du vet att folk ser dig och hur 
vill du vara i deras ögon typ? Så ja, ”jag vill vara så här”, jag vill läsa, jag vill lägga 
upp när jag läser, jag vill lägga upp när jag tränar så att folk kan få den bilden av 
mig hur jag är.  
 

Jonno inledde sin förklaring med ”du vet att folk ser dig”, ett uttalande som följs av 
reflektionen ”hur vill du vara i deras ögon”. Publiken sätts i meningen före personens 
egna reflektioner om vem hen är – det vill säga, frågan formuleras inte ”vem är jag 
och hur vill jag framställa mig för min publik?”. Så som Jonno formulerar sig 
framstår det som att just publiken är avgörande för vilka delar av en persons identitet 
som visas. Analytiskt kan resonemanget förstås som att det är personen som aktör 
som reflekterar över vilka som är del av publiken och hur det ligger i hens intresse 
att framställa sig (jfr Goffman 1959/2014). Som rollgestalt iscensätter personen 



225

  

224 

 

faktiskt att folk ska acceptera dig”. För att få uppmärksamhet behöver det finnas en 
publik som ger uppmärksamhet och för att känna sig accepterad krävs att det finns 
någon som ger uttryck för att de accepterar personen. Vad som ger uppmärksamhet 
eller leder till uttryck för acceptans beror på publik, men även på kontext i form av 
vilken plattform som används. Under detta avsnitts underrubriker analyseras 
medforskarnas resonemang och beskrivningar av vad de valde att särskilt belysa av 
sig själva, beroende på publik och plattform. Som diskuterats tidigare användes inte 
Facebook av medforskarna i någon större utsträckning och tonvikten ligger därför i 
detta avsnitt på Instagram och Snapchat.  

7.4.1 Ett idealsjälv 

I kapitlets inledning återgav jag resonemang från medforskarna där de beskrev att 
det människor visade i sociala medier var hur de ville att andra skulle uppfatta dem, 
”vem du vill att folk ska tro att du är” (Stanno). Resonemangen innebar antaganden 
om att det gick att försöka styra eller, med Jamals ord, ”manipulera” andras 
uppfattningar genom planerade framträdanden (jfr Goffman 1959/2014). Jag har 
utifrån det analytiska ramverket beskrivit det som att medforskarna genom 
övervägda framträdanden ägnade sig åt intrycksstyrning (jfr Goffman 1959/2014) 
för att strategiskt presentera specifika bilder av sig själva inför olika publiker och på 
olika plattformar. Jonno beskrev exempelvis i relation till Instagram de 
överväganden som han och andra unga gjorde när de delade inlägg på sociala 
medier:  

Jonno - typ såhär, på Instagram du måste visa så här, du vet att folk ser dig och hur 
vill du vara i deras ögon typ? Så ja, ”jag vill vara så här”, jag vill läsa, jag vill lägga 
upp när jag läser, jag vill lägga upp när jag tränar så att folk kan få den bilden av 
mig hur jag är.  
 

Jonno inledde sin förklaring med ”du vet att folk ser dig”, ett uttalande som följs av 
reflektionen ”hur vill du vara i deras ögon”. Publiken sätts i meningen före personens 
egna reflektioner om vem hen är – det vill säga, frågan formuleras inte ”vem är jag 
och hur vill jag framställa mig för min publik?”. Så som Jonno formulerar sig 
framstår det som att just publiken är avgörande för vilka delar av en persons identitet 
som visas. Analytiskt kan resonemanget förstås som att det är personen som aktör 
som reflekterar över vilka som är del av publiken och hur det ligger i hens intresse 
att framställa sig (jfr Goffman 1959/2014). Som rollgestalt iscensätter personen 

  

225 

 

därefter framträdandet och framställer sig exempelvis som en person som läser 
mycket. 

Att framstå som en person som läser mycket eller någon som tränar är exempel på 
olika mål som en person kan ha för sin intrycksstyrning. Dessa exempel från Jonnos 
uttalande överensstämmer med resultat från tidigare forskning som visat hur de delar 
av en persons identitet som kan ge status och uppmärksamhet i specifika 
sammanhang förstärks i sociala medier och att unga anpassar sig efter normer och 
förväntningar i den sociala kontexten (jfr Nguyen & Barbour 2017; Young 2013; 
Miller et al. 2016). Jagframställningar modereras alltså och specifika aspekter av 
identitet synliggörs (se Miller et al. 2016) utifrån antaganden om vad som är 
passande och kan ge positiv feedback. På så vis ger Jonnos exempel också insyn i 
de normer han uppfattade för jagframställningar på Instagram. Det som på Instagram 
uppfattades som norm och fungerade som handlingsanvisningar (se Goffman 
1971/2010; Martinsson & Reimers 2010) handlade då om att visa den vältränade 
kroppen och en kulturell och/eller intellektuell sida av sig själv. Särskilt i relation 
till Instagram resonerade medforskarna om att det som visades var människors bästa 
sidor, ett slags ”idealsjälv”:  

Snövit - jag tror att online är det mer idealsjälvet om man ska säga så, sättet många 
vill ses och sättet man vill visa sig själv på. Det var ju det vi pratade om, modeller 
som lägger ut på sitt fantastiska liv och resor och allting. Oftast lägger man ju inte ut 
på Instagram det man gör i sitt vardagliga liv, utan man lyfter fram det bästa. 
 

Snövit förklarade idealsjälvet som att handla om hur människor vill betraktas av 
andra, ”sättet många vill ses”, och hur de vill framställa sig själva, ”sättet man vill 
visa sig själv på”. Även Snövit placerade publikens blick framför personens egna 
överväganden och belyste därmed publikens roll för vilka jagframställningar som 
gjordes. Resonemangen bakom presentationen av ett idealsjälv handlar då mindre 
om frågan ”vem är jag?” och mer om ”vem vill jag att andra ska se mig som?” 
Avvägningarna om vilka delar av identiteten som ska visas görs i relation till andra, 
till den tänkta publiken, och kan då analytiskt förstås som en kollektiv produkt (se 
Goffman 1959/2014). Personen som gör framställningen av ett idealsjälv behöver 
förhålla sig till uppfattade normer och förväntningar i den sociala kontexten och på 
den specifika plattformen kunna läsa av omgivningen och lära sig genom att pröva 
sig fram. Denna process kan förstås som en socialiseringsprocess (se Schmidt 2013; 
Lalander & Johansson 2012) där personen lär sig vilka normer som råder utifrån den 
respons hen får i form av positiv bekräftelse, eller antingen negativ uppmärksamhet 
eller brist på sådan. 
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I citatet kopplas idealsjälvet till ”det bästa”, snarare än till personens ”vardagliga 
liv”. Genom att lyfta fram ”det bästa” ur ens liv modereras jagframställningar, vissa 
delar av jaget görs ”hyper-visible” i en ”curated truth” (se Miller et al. 2016, s. 110). 
Att visa ”det bästa” av sig själv, eller av den som en ville vara, var ett sätt att få 
uppmärksamhet och möjliggöra en känsla av att vara accepterad – det vill säga de 
argument som nämndes i avsnittets inledning av Jamal och Jonno för varför unga 
använder sociala medier. Jonno berättade att det ledde till färre gillamarkeringar att 
visa vem en egentligen var, men att ”om du bygger upp en bild om något du inte är 
så kommer folk antagligen gilla dig mer, men dom kommer inte att känna vem du 
är, alltså känna dig”. Risken att inte få respons var större ju närmare den oförskönade 
vardagen som inlägg i sociala medier låg. Att inte få respons på delade inlägg kan 
analytiskt förstås som att jagintryck som sänds ut inte bekräftas av publiken och 
därmed kunde innebära hot mot det ansikte aktören ville uppvisa (se Goffman 
1959/2014; 1967/1982). Genom att inte få respons lämnas aktören att undra över om 
publiken sett inlägget, om de kanske bedömt det som icke trovärdigt, om de inte 
delade den definition av situationen som aktören försökte göra eller om hen brutit 
mot rådande normer och förväntningar och därmed utsattes för sociala sanktioner i 
form av tillbakahållen bekräftelse.  

För att minska osäkerhet och minimera hot mot ansiktet valde medforskarna att 
förmedla jagintryck som förstärkte och förskönade bilden av dem och deras liv. Att 
möjliggöra för publiken att ”känna vem du är” vägdes mot hur medforskarna 
upplevde att de behövde framställa sig för att få uppskattning och acceptans. I dessa 
avväganden fick ofta – särskilt på Instagram ett uppvisande av ett omodererat jag stå 
tillbaka för det förbättrade jaget. För att få uppskattning och acceptans resonerade 
medforskarna att de i sociala medier behövde visa ett idealsjälv, manipulera bilden 
av sig själva, eller som Jamal beskriver nedan, överdriva och framställa sig som 
annorlunda:  

Jamal - nej men alltså lyssna, om du vill få mycket attention på något måste du ha 
något som är grovt förstår du, typ okej, du kan säga ett skämt på din Snapchat eller 
du kan slå sönder din kompis på din Snapchat, vilken kommer att få mest 
uppmärksamhet? Slå, skjuta din kompis med en paintball eller skjuta din kompis 
med en riktig pistol? [Jonno skrattar] Det som är mest överdrivet ger dig mest, typ 
om vi säger du är överdrivet snygg du får mest likes, om vi säger du är överdrivet 
biff du får mest likes, om vi säger du har överdrivet stora tuttar och du tar bild på det 
du får mest likes. Förstår du, du måste alltid överdriva på nått sätt för att, du måste 
vara olik 
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I citatet utgick Jamal från Snapchat när han exemplifierade hur det som betraktades 
som ”grovt” eller överdrivet kunde ge uppmärksamhet. Ett inlägg där en person 
skjuter en vän med en painballgevär passade bättre på den plattformen än på 
Instagram, där istället snygga selfies var norm. Såväl detta citat som övriga i detta 
avsnitt ger uttryck för en cynism från medforskarnas sida. Jamal raljerade i det 
återgivna citatet över inlägg i sociala medier, Snövit genomskådade inlägg som 
idealsjälv och Jonno beskrev hur unga inte fick bekräftelse om de visade sina riktiga 
jag. Samtidigt som medforskarna genom en kritisk och raljant ton distanserade sig 
från vissa rollframträdanden och i forskningssituationen visade på rolldistans (jfr 
Persson 2012), iklädde de sig i sociala medier som Instagram dessa roller genom att 
just visa ”det bästa” ur sina liv.  

De framträdanden medforskarna gjorde genom sina inlägg skulle utifrån 
resonemangen tidigare kunna betraktas som cyniska (se Goffman 1959/2014) om 
medforskarna tagit på sig roller som de egentligen inte trodde på, genom att ”bygg[a] 
upp en bild om något du inte är”. Dock var det snarare i relation till andras 
framträdanden som en misstro eller cynism framkom i medforskarnas diskussioner. 
När medforskarna beskrev eller berättade om sina egna faktiska inlägg pratade de 
aldrig om dessa som att inläggen skulle visa något som inte var sant. Inläggen kunde 
vara noga genomtänkta, redigerade och utvalda – till och med överdrivna för att 
framställa medforskarna i bästa möjliga bildliga och bokstavliga ljus utifrån de mål 
medforskarna hade med de specifika inläggen – men de var enligt medforskarna inte 
falska. Medforskarna trodde alltså själva på de framträdanden de gjorde och dessa 
kan därför förstås som uppriktiga (jfr Goffman 1959/2014). På så vis samsades i 
medforskarnas upplevelser av sociala medier en bild av egna genuina (om än 
modererade) framträdanden med cynism i relationen till kontexten, i form av 
plattformarna och andras framträdanden.  

7.4.1.1 Vardagen är inte det vardagliga  
Det var Instagram som medforskarna mest uttalat kopplade till att visa upp ett 
idealsjälv. På Instagram hade medforskarna en mindre publik än på Facebook, där 
publiken kunde bestå av människor från flera olika sociala sammanhang. Publiken 
var dock större än på Snapchat, där medforskarna hade relativt få, men istället nära, 
vänner. Publiken på Instagram bestod till största del av vänner och potentiella vänner 
i form av skolkamrater som medforskarna träffade utanför sociala medier på en 
nästan daglig basis. Som diskuterats tidigare kopplades idealsjälvet till att visa sin 
bästa sida och innehåll som inte tillhörde vardagen. Det kunde göras genom att visa 
upp snygga och dyra accessoarer, som när Tyrone visade en selfie han delat på 
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Instagram och beskrev den ”Här! Kolla, kolla jag måste flasha min jacka, det är Acne 
Studios […]”. För Tyrone var det viktiga i inlägget inte bilden på honom själv, utan 
hans dyra och moderiktiga jacka som han ville ”flasha”. Även dialogen nedan, från 
workshopen med forskargruppen Pašteta, illustrerar betydelsen av statushöjande 
föremål, där Stanno visade en bild på sig själv som han delat på Instagram: 

Stanno - [tar fram en ny bild] elva veckor sedan, jag måste uppdatera  
Jonno - okej det här är en riktig sån posebild "kolla jag har fina kläder på mig" och 
klockan  
[de andra skrattar] […] 
Jamal - Stanno är du snäll och säger oss hur många av dom där grejerna är dina 
[skratt] 
Stanno - faktiskt är det bara två grejer som är [personnamn]s där 
Jonno - klockan och halsduken 
Stanno - ja 
Jamal - nämen jag tycker att det är en bra bild faktiskt men alltså personligen om 
det inte var Stanno skulle jag inte gilla den 
[…] 
Stanno - man brukar ta, alltså vi snackade om det här när man ska på bröllop och så 
man brukar ta en bild och lägga upp den där, den visar den bästa sidan av sig 
Jonno - detta är typ mer seriös bild, det är inte en Snapchatbild, du skulle inte lägga 
ut en sådan här bild på Snapchat 
Stanno - nej verkligen inte 
Jonno - och detta är typ så du skulle visa upp du är fin i dag, detta är en fin bild du 
vet, du vill ha kvar den, den vill inte gå bort efter 24 timmar 
Stanno - detta är avbilden som du vill ge dom som ser ditt flöde eller ser den här 
bilden  
 

På bilden syntes Stanno uppklädd framför vad som skulle kunna vara en häck i ett 
villa- eller radhusområde. I medforskarnas analys av bilden identifierades den direkt 
av Jonno som en ”posebild” vars syfte var att visa upp Stannos snygga kläder och 
en dyr klocka. Jonnos kommentar visade att han som nära vän till Stanno hade sett 
honom i andra sammanhang där han framstått på andra sätt och inte varit uppklädd 
eller burit dyra accessoarer. Instagram kan förstås som en scen för Stannos 
framträdande i form av bilden han delade och där Jonno som vän eller teammedlem 
hade tillträde till områdena bakom scenen (jfr Goffman 1959/2014). Genom Jonnos 
tidigare erfarenheter av Stannos olika framträdanden och jagframställningar kunde 
han identifiera framträdandet på Instagram som något annat än Stannos tidigare 
bevittnade framträdande, som ett poserande.  
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Den fortsatta dialogen där medforskarna analyserade bilden visar hur de som 
Stannos vänner var väl medvetna om att bilden inte visade Stannos vardagliga jag. 
Jonno kunde exempelvis direkt identifiera vilka föremål som var lånade. Jamals 
uppmaning till Stanno att berätta vilka av plaggen och accessoarerna han hade lånat 
synliggjorde även att själva forskningssammanhanget kunde förstås som en scen för 
framträdanden. Jag som inte träffat medforskarna innan vårt arbete i forskarcirklarna 
hade en mindre erfarenhetsbank att bedöma bilden på Instagram utifrån. Med sin 
kommentar avslöjade Jamal att bilden inte gav en rättvisande bild av Stanno och han 
försökte på så vis uppmärksamma mig som publik på att allt kanske inte var på det 
vis som förespeglades. Alla föremål och kläder på bilden var inte Stannos, en del var 
lånat för att möjliggöra just denna framställning med snygga kläder och dyra 
accessoarer. Utifrån det perspektivet kan Jamals kommentar förstås som att Jamal 
tog rollen som angivare (jfr Goffman 1959/2014) och avslöjade Stanno inför mig 
som publik.  

Att kommentaren enbart gjordes i forskningssituationen och inte på Instagram kan å 
andra sidan betyda att forskningssituationen betraktades som bakom scenen och jag 
betraktades som en tillfällig del av ett team. Som en del av medforskarnas team fick 
jag ta del av en jargong och av information som inte skulle avslöjats om 
framträdandet gjordes i ett sammanhang som betraktades på scenen. Jamals 
kommentar skulle inte hota Stannos ansikte om den gjordes bakom scenen där tonen 
är informell och teammedlemmars framträdanden kan diskuteras av teamet (jfr 
Goffman 1959/2014). En sådan tolkning av forskningssituationen, som bakom 
scenen bekräftas av att Stanno, till synes ogenerat, bekräftade Jonnos identifiering 
av de lånade föremålen. Dessutom hade Jamal på Instagram gillat bilden och därmed 
bekräftat Stannos jagintryck och den definition av situationen som Stanno försökte 
göra med inlägget på scenen Instagram. På Instagram skulle inte Jamal hota sin väns 
ansikte genom opassande kommentarer eller undanhållande av respons. Istället visar 
Jamals kommentar ”men alltså personligen om det inte var Stanno skulle jag inte 
gilla den” att Jamal enbart på grund av sin vänskap med Stanno var mån om att stötta 
de intryck Stanno avsåg förmedla, även om Jamal genomskådade dessa. Jamal 
agerade på Instagram efter de vänskapsnormer som innebar att bekräfta och ge stöd 
till vänner och ta ansvar för vänskapsrelationer (jfr Bryant & Marmo 2012; Eek-
Karlsson 2019). På så vis lyckades också Stannos försök till intrycksstyrning 
eftersom publiken – oavsett om de trodde på jagframställningen eller ej – agerade 
som om de trodde på den.  

En av komponenterna när medforskarna ville ”visa den bästa sidan av sig” var att 
dela inlägg på saker och händelser som kunde uppfattas som exklusiva och lyxiga. 
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Det kunde, som det nyss diskuterade exemplet visar, göras genom användning av 
accessoarer, men det gjordes också genom bilder från resor. Bilden nedan (Bild 5) 
visade Stanno vid Paštetas workshop. Den föreställer honom sittandes med staden 
Prag i bakgrunden. Dialogen från medforskarnas diskussion om bilden illustrerar hur 
den uppfattades som något utöver det vanliga:  

 

 
Bild 5: Stanno i Prag. 

 
Jonno - det här var en riktigt fet bild också  
Stanno - den var fin faktiskt 
Jonno - den är precis du vet, han sitter inte på en parkbänk och gör det […] han 
sitter inte på typ med ingenting bakom sig utan här har en hel stad bakom sig 
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Stanno - jamen jag var i Prag det är en fin stad jag måste ha kort på det där, när jag 
är där 
Jamal - orten mannen! 
Jonno - man kan verkligen se att han gör någonting, han är i Prag 
Amira Sofie - vad ville du säga med den här bilden? 
Stanno - jag är i Prag, jag är rik. Nä inte jag är rik jag är bara i Prag 
 

Bilden beskrivs av Jonno som ”fet” och han utvecklar ”han sitter inte på typ med 
ingenting bakom sig utan här är en hel stad bakom sig”. Själva platsen, att den var 
något annat än den stad i vilken Stanno bodde, visade enligt Jonno att det ”verkligen” 
gick att se att Stanno ”gör någonting”. En bild på Stanno i hans hemmiljö hade inte 
imponerat på Jonno som ”fet”, eller gett intrycket att Stanno gjorde saker som var 
något utöver det vanliga. I bilden var det den platsbundna inramningen (jfr Goffman 
1959/2014) i form av sceneriet som utgjordes av Prags hus och takåsar som hjälpte 
Stanno att rama in och förstärka de intryck han önskade göra av sig själv. Även om 
Stanno tog tillbaka sin kommentar att bilden skulle signalera att han var rik, så var 
själva platsen i sig tillräcklig för att signalera något exklusivt.  

Även Queenie i Byyyns forskare valde bilder från resor till sitt collage, som skulle 
illustrera hur hon framställde sig i sociala medier. Bild 6 visar Queenie vid tyska 
parlamentet och bild 7 Queenie framför Berlinmuren där den albanska flaggan var 
målad. Queenie beskriver den första bilden som en ”skrytbild”. Båda bilderna visar 
något som är ”lite coolt”, som är utöver det vanliga och något som alla inte har 
möjlighet att uppleva. Bilderna säger också något om hur Queenie ville framstå 
utöver att vara någon som reste och upplevde spännande platser. Att hon valt att dela 
bilderna från just parlamentet och Berlinmuren knöt an till Queenies 
samhällsengagemang, men också till att hon identifierade sig som alban. Den del av 
Berlinmuren, vid vilken hon valt att ta en bild på sig själv, låg vid en sektion av 
muren där den albanska flaggan var målad. Bilden var på så vis komponerad så att 
Queenie kunde använda den rekvisita som fanns i omgivningen för att sända ut (jfr 
Goffman 1959/2014) ett specifikt budskap till sin publik, ett budskap som gick att 
förmedla just för att Queenie av en slump funnit symbolen. Queenie kunde använda 
bakgrunden för att den låg i linje med hur hon framställde sig i sociala medier där 
såväl samhälleligt engagemang, resor, som etnicitet var delar av hennes identitet som 
hon ville lyfta fram inför sin publik. 
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Bild 6: Queenie vid tysklands parlamentsbyggnad.  

”Här var jag i Tyskland, Berlin, skröt lite om det, var i parlamentet och sen den 
tyska flaggan var där bak så den var en skrytbild” 
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Bild 6: Queenie vid tysklands parlamentsbyggnad.  

”Här var jag i Tyskland, Berlin, skröt lite om det, var i parlamentet och sen den 
tyska flaggan var där bak så den var en skrytbild” 
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Bild 7: Queenie vid Berlinmuren.  

”Och här är jag också i Berlin, här är jag framför Berlinmuren och som ni ser så på 
muren finns den albanska flaggan klottrad, vilket relaterar till vart jag kommer ifrån 
[…] ja så det är etnisk identitet och att jag är framför berlinmuren, det är lite coolt 
och vara, eller alltså att ha sett den”  
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Även Jonno visade en bild från en resa för att sända ut ett budskap om hur han 
identifierade sig. Bilden föreställde en kullerstensbelagd gata med blommor växande 
längs husfasaderna och berg i bakgrunden. Som bildtext hade Jonno skrivit ”Current 
location” och landskoden ”RS”36 för att signalera en tillhörighet som serb. När han 
visade bilden för sina medforskare visade det sig dock att budskapet var för subtilt 
för dem. Jamal sa vid analysen av bilden att ”man vet inte att du är serb” och Jetmir 
fyllde i ”man vet inte att du är i Serbien om du inte skriver det”. Trots att både Jetmir 
och Jamal visste att Jonno hade sitt ursprung i Serbien och identifierade sig som serb 
så uppfattade de inte det budskapet i den specifika bilden. På så vis misslyckades 
Jonno inför Jamal och Jetmir med sin intrycksstyrning där han ville förmedla 
identiteten som serb, detta trots att han inte förlitat sig på att de som publik skulle 
känna igen platsen utan aktivt sänt ut information i form av landskoden. De intryck 
Jonno däremot lyckades förmedla var den uppfattade lyxen att ha möjlighet resa på 
sommaren. Jonno beskrev vid workshopen bilden som ”detta är verkligen 
imponerande, typ bergen och så, så kanske ’han går dit på sommaren, han kanske 
gör något med sitt liv än att stanna på samma ställe’ så typ”. Jonnos beskrivning av 
sin bild från Serbien ger uttryck för att såväl motivet med bergen som att han hade 
möjlighet att resa dit på sommaren och ”gör[a] något med sitt liv” betraktades som 
imponerande.  

Jonno syntes till skillnad från Queenie inte själv på sin bild utan behövde använda 
sig av bildtexten ”current location” för att placera sig själv på platsen och signalera 
att han befann sig där. I Jonnos bild uppfattade han motivet i sig som nog för att ge 
uppskattning, det var en vacker och imponerande miljö. Hade Queenie däremot lagt 
upp bilder på enbart parlamentsbyggnaden eller Berlinmuren med den albanska 
flaggan är det troligt att de inte skulle fått lika mycket uppmärksamhet och 
uppskattande kommentarer som de fick när Queenie själv var med i bild. I hennes 
bilder var det samspelet mellan henne och den platsbundna inramningen som gav 
positiv feedback. I Jonnos inlägg berättade den platsbundna inramningen i form av 
sceneriet – det vill säga motivet i bilden – tillsammans med bildtexten något om 
honom som person.  

På liknande sätt som sceneri kunde användas i jagframställningar så användes 
rekvisita, såsom bilder på prylar som exempelvis högtalare eller böcker, av 
medforskarna för att signalera hur de ville uppfattas. I sitt collage hade Snövit 
inkluderat en snyggt komponerad bild från hennes Instagram som föreställde två 
                                                      
36 RS står för Republiken Serbien 
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sommaren. Jonno beskrev vid workshopen bilden som ”detta är verkligen 
imponerande, typ bergen och så, så kanske ’han går dit på sommaren, han kanske 
gör något med sitt liv än att stanna på samma ställe’ så typ”. Jonnos beskrivning av 
sin bild från Serbien ger uttryck för att såväl motivet med bergen som att han hade 
möjlighet att resa dit på sommaren och ”gör[a] något med sitt liv” betraktades som 
imponerande.  

Jonno syntes till skillnad från Queenie inte själv på sin bild utan behövde använda 
sig av bildtexten ”current location” för att placera sig själv på platsen och signalera 
att han befann sig där. I Jonnos bild uppfattade han motivet i sig som nog för att ge 
uppskattning, det var en vacker och imponerande miljö. Hade Queenie däremot lagt 
upp bilder på enbart parlamentsbyggnaden eller Berlinmuren med den albanska 
flaggan är det troligt att de inte skulle fått lika mycket uppmärksamhet och 
uppskattande kommentarer som de fick när Queenie själv var med i bild. I hennes 
bilder var det samspelet mellan henne och den platsbundna inramningen som gav 
positiv feedback. I Jonnos inlägg berättade den platsbundna inramningen i form av 
sceneriet – det vill säga motivet i bilden – tillsammans med bildtexten något om 
honom som person.  

På liknande sätt som sceneri kunde användas i jagframställningar så användes 
rekvisita, såsom bilder på prylar som exempelvis högtalare eller böcker, av 
medforskarna för att signalera hur de ville uppfattas. I sitt collage hade Snövit 
inkluderat en snyggt komponerad bild från hennes Instagram som föreställde två 
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böcker skrivna av videobloggare (youtubers) som hon uppskattade. Med bilden på 
böckerna ville hon signalera att hon delade samma samhällsintresse och 
engagemang i rättvisefrågor som de två författarna. Precis som människor i sina hem 
kan placera böcker, tavlor eller andra inredningsdetaljer på ett strategiskt sätt för att 
till gästerna signalera hur de vill uppfattas, så kurerade medforskarna noggrant sina 
inlägg på sina profilsidor. På så vis fungerade dessa inlägg föreställandes fysiska 
scenerier och fysisk rekvisita som ett sätt att i sociala medier rama in 
jagframställningar och berätta en historia om vilka medforskarna var eller, snarare, 
hur de ville uppfattas.  

Att specifika intryck medvetet sändes ut (se Goffman 1959/2014) till publiken 
genom de föremål som porträtterades innebar inte alltid att det var dessa som intryck 
som uppfattades. Det synliggjordes bland annat i exemplet med Jonnos bild som fått 
texten ”Current location RS” där budskapet var för subtilt för hans vänner i 
forskargruppen. Det framstod i arbetet med forskarcirklarna att medforskarna ofta i 
inlägg gjorde antydningar om intryck de ville förmedla snarare än att explicit 
uttrycka dem i text och bild. Genom att som Jonno dela ett videoklipp på nya 
högtalare, som pulserade med ljus i takt med musiken, förmedlade han intryck av 
någon som hade råd med exklusiva högtalare och berättade samtidigt något om hur 
han ville uppfattas genom den musik han spelade. När Benim komponerade en selfie 
så att hennes nya halsband med örnen från den albanska flaggan syntes ville hon inte 
bara visa en fin bild på sig själv utan också visa upp etnisk tillhörighet. I 
forskarcirkeln när Benim arbetade med sitt collage, där hon inkluderat selfien, 
diskuterade hon med Queenie hur hon skulle beskriva bilden, varpå Queenie direkt 
sa ”den kan du, Benim, skriva om halsbandet där bevisar du också att du är en stolt 
alban”. Queenie såg och uppfattade i bilden direkt budskapet som Benim avsett 
förmedla med halsbandet.  

Emellanåt kunde inte medforskarna lita på att publiken skulle uppfatta ”rätt” signaler 
och de behövde ge ledtrådar utan att vara övertydliga, som i Pocahontas bild (Bild 
8) från Instagram på nästa sida:
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Bild 8: Pocahontas bild på mat med bildtexten ”Myslunch på stan” 
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Pocahontas Instagraminlägg är en bild föreställandes snabbmat på ett bord utomhus 
med bildtexten ”Myslunch på stan”. På bilden syns mat till flera personer och även 
en annan persons händer. Inga personer är dock taggade på bilden och inga ledtrådar 
ges till vilka de övriga personerna är. På så vis lämnas publiken att undra vilka det 
är Pocahontas umgåtts med och som hon hade en ”myslunch” med. Pocahontas bild 
med tillhörande text signalerar exklusivitet genom att visa upp vänskap där inte alla 
är inbjudna, varken i den specifika lunchen eller i information om den. Sådan 
exkluderande intimitet som uttrycks har tidigare forskning (se Balleys & Coll 2017) 
beskrivit som en symbolisk resurs som kan användas för att skapa socialt kapital. 
Uppvisande av intimitet är också en strategi som kan användas för att stärka 
vänskapsband och något som ger status (Eek-Karlsson 2019). Även maten som visas 
i bilden signalerar exklusivitet. På Pocahontas bild syns snabbmat i den lite dyrare 
prisklassen. Det var dock skillnad på mat och mat när det handlade om att presentera 
ett idealsjälv. Jonno förklarade att på Snapchat gick det att dela bilder på sin vanliga 
mat, men ”okej man kan ta kort på sin mat på Instagram, men det är inte alla som tar 
kort på donken [McDonalds]”. McDonalds signalerade inte lyx genom att vara något 
utöver det vanliga och delades därför på Snapchat precis som bilder på vanliga 
mackor. Att däremot köpa lite dyrare mat, som på Pocahontas bild, gjorde det 
Instagramvärdigt – då signalerades i kombination med uttrycken för vänskap intryck 
som låg i linje med den bild av sig själva som medforskarna ville visa. Vardagslyxen 
och uppvisandet av ett socialt sammanhang med nära vänner kan förstås som 
uppvisandet av det ansikte medforskarna försökte tillskriva sig i form av en positivt 
värderad bild av sig själva (jfr Goffman 1967/1982), det vill säga ”det bästa” eller 
idealsjälvet. 
Det bästa jaget var utöver att vara ett jag som reste, som hade nära vänskaper, 
spännande intressen och exklusiva accessoarer också det jag som såg bra ut. När 
Jetmir vid Paštetas workshop visade en selfie överöstes bilden, som fått många 
gillanden och uppskattande kommentarer på Instagram, av beröm från de övriga 
medforskarna:  

Amira Sofie - [avbryter annan konversation] men Jetmir då får du prata så att vi hör 
när du beskriver, vad ville du säga med denna? 
Jetmir - att jag ser snygg ut [skratt] 
Jonno - ja han är riktigt snygg på den bilden. Modell! 
Jamal - den var sexig 
[…] 
Jonno - nämen jag tycker alltså att hela stilen, alltså allting, hans tröja, hans jeans 
passar bra det är riktig stil där alltså 
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Jamal - håret också faktiskt 
Jonno - alltså så här, han har fin frisyr, han ser allmänt bra ut 
Stanno - tapeten är perfekt 
Jonno - han lägger ut det så här han får så många kommentarer av tjejer och sånt så 
[skratt] 

 

Jetmir beskriver själv att han såg bra ut på bilden och medforskarna utvecklade med 
att han såg ut som en modell, var sexig, att han visade en snygg stil genom sitt 
klädval, att han stylat håret snyggt och till och med att tapeten i bakgrunden var 
snygg. Det bästa jaget som kommer till uttryck gör det med hjälp av alla de val Jetmir 
gjort inför att han tog bilden, den platsbundna inramningen i form av den fysiska 
platsen med tapeten var rätt, rekvisitan i form av kläder var rätt och framträdandet 
genom hur Jetmir poserade och det ansiktsuttryck han hade var rätt. Medforskarna 
bekräftade genom sina positiva beskrivningar den definition av situationen och de 
jagintryck Jetmir avsett förmedla av sig själv som någon som är värd att se upp till 
eller beundra. Jonnos avslutande kommentar att den typen av bilder gav ”många 
kommentarer av tjejer” ger också uttryck för en insyn i vad som krävs av 
förberedelser och framträdande för att lyckas imponera på sin publik.  

7.4.1.2 Sociala medier som skyddsnät  
Hittills har jag främst gett exempel på när förmedlingen av intryck lyckats, då de 
antingen bekräftats av publiken, eller i alla fall inte öppet ifrågasatts. I detta avsnitt 
diskuteras hur den helhet av inlägg som medforskarna hade på sociala medier kunde 
fungera som skyddsnät om de gjorde enstaka felsteg där jagframställningar och 
definitionen av situationen misslyckades och ansiktet hotades. Även om 
medforskarna i analysen av Jonnos bild från Serbien inte uppfattat de intryck han 
avsett förmedla – något de inte heller gjort när inlägget först delades på Instagram –
innebar det inget hot mot hans framträdande. Bilden hade, trots att vissa intryck gått 
förlorade för publiken, fått gillamarkeringar och uppskattande kommentarer på 
grund av att det var ett fint motiv. Ett annat exempel från Jonnos Instagramkonto, 
med en bild föreställandes bokserien A song of ice and fire, överförde dock intryck 
till publiken som inte var vad Jonno avsett. Bilden innebar att han utsattes för sociala 
sanktioner och att det ansikte han visade utsattes för hot: 

Jonno - ja här [visar inlägg från Instagram], Game of Thrones-böckerna 
Amira Sofie - och vad säger de om dig? 
Jonno - [läser kommentarerna som bilden fått] ”gay”, ”insponerd”, ”white girly 
shoes” 
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Amira Sofie - och vad säger de om dig? 
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[skratt] 
Amira Sofie - okej, så inte det som du tänkte att det skulle symbolisera? Vad tänkte 
du att det skulle visa? 
Jonno - nej jag älskar serien. Så jag tänkte, min mamma köpte dom böckerna till 
mig så jag tänkte att jag lägger ut dom. Men fortfarande ändå att det är en liten 
touch att ja jag läser, självklart. Men jag tänker inte så att jag la ut den på grund av 
att folk ska se att jag läser. Utan alltså detta, jag ville bygga upp att det är bara jag, 
det är vem jag är typ så där. Och det är att jag läser Game of Thrones, att jag gillar 
Game of Thrones. 
 

Responsen som Jonno läste upp och som han fått på sitt Instagraminlägg var av 
nedvärderande karaktär. Kommentarerna som ”gay”, ”insponerd”37 och ”white girly 
shoes”38 fungerade här som skällsord som gav uttryck för att publiken uppfattade 
inlägget som poserande och att det bröt mot normer för hur Jonno förväntades 
framställa sig. Genom att benämna inlägget – och därmed Jonno – som ”gay” och 
antyda att han framställde sig som feminin ifrågasattes Jonnos manlighet. Publiken 
kan här analytiskt förstås anta roller som angivare eller ombud (se Goffman 2014) 
som med sina kommentarer förmedlade kritik mot Jonnos framträdande. Tolkas 
kommentarerna som uttryck för att publiken agerade som angivare var syftet med 
kommentarerna att förstöra Jonnos jagintryck genom att signalera att det inte stämde 
eller att det fanns information som hela publiken inte hade tillgång till eller som 
skulle avslöja honom. Kommentarerna kan också uppfattas som att publiken agerade 
som ombud och försökte flagga för att Jonno bröt mot förväntningar på hur han 
borde framställa sig. Kommentarerna ”gay” och ”white girly shoes” gav uttryck för 
att Jonno inte borde lägga upp bilder på böcker, att han bröt mot normer som fanns 
i sammanhanget. De negativa kommentarerna kan betraktas som uttryck för sociala 
sanktioner för att Jonno bröt mot den sociala fasad (jfr Goffman 1959/2014) som 
innebar förväntningar på hur han som kille borde framställa sig – och som inte 
inkluderade att framstå som feminin, homosexuell eller som läsare. 

När Jonno avsåg signalera ett intresse för en populär bokserie (som sedermera blev 
tv-serie) och framstå som beläst så misslyckades den jagframställningen inför de 
delar av publiken som gav kommentarerna. Av dem uppfattades framträdandet som 

                                                      
37 Ett uttryck som signalerar ett visst uttryckssätt med bildkomposition som ofta innehåller rustika 

material, böcker, kaffe och skägg. Som skällsord kan uttrycket tolkas som att personen poserar på 
ett sätt som inte upplevs som trovärdigt.  

38 Kan tolkas som kritik mot att en person framstår som såväl feminin som materialistisk. 
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falskt eller att det bröt mot rådande normer. Om Jonno tagit hänsyn till de negativa 
kommentarerna och raderat eller redigerat inlägget hade publikens sanktioner 
lyckats, eftersom Jonno då anpassat sig efter de normer publiken försökte 
upprätthålla. Inlägget hade då kunnat innebära ett hot mot hans ansikte eftersom det 
synliggjorde ett felsteg där han missbedömt hur han borde agera för att lyckas med 
sin intrycksstyrning. Att Jonno inte ägande sig åt ansiktsbevarande arbete genom att 
exempelvis ta bort kommentarerna eller inlägget kan bero på att han antingen ville 
utmana normerna, att han vände sig till en delvis annan publik eller att detta felsteg 
var så pass litet att det inte hotade den övergripande linje – den helhet av inlägg – 
som Jonno presenterade på Instagram.  

En annan bild Jonno delat på Instagram och som enbart fått positiv respons var nästa 
bild (Bild 9). Vid den avslutande forskarcirkeln använde medforskarna bilden som 
exempel när de diskuterade hur killar med invandrarbakgrund tog och förväntades 
ta bilder genom att först kontrastera mot hur de beskrev att svenskar tog bilder. I 
dialogen lyftes olika ledtrådar fram som för medforskarna visade att någon var en 
invandrarkille. Dessa ledtrådar handlade om såväl klädsel och accessoarer som hur 
de skulle posera. Även om vinkeln är fel i ”pantballbilden” så lyfts den fram som ett 
”bra exempel”. På bilden syns Jamal, Jonno och Jetmir ståendes medan Stanno sitter 
på huk. De poserar så att käklinjer och muskler ska framhävas. I en diskussion i 
forskargruppen Disney Princesses, om skillnaden mellan hur killar och tjejer tog 
selfies, beskrev de just den pose Jetmir har som att ”släpa kylskåpet” och som typisk 
för killar. Att ”släpa kylskåpet” gick enligt Pocahontas ut på att killar ”ska se lite 
större ut och lite coolare ut”. Stanno poserade istället hukandes och med blicken och 
geväret riktade bort från kameran på ett sätt som ger uttryck för att han var redo att 
agera – en pose som han i dialogen kopplade samman med ”[för]orten”. Bilden på 
medforskarna i kamouflagefärgade overaller poserandes med paintballgevär, hade 
av Jonno fått titeln ”No caption needed” – det behövdes inget förtydligande om vad 
bilden avsåg förmedla. På bilden syntes vänskap, där syntes vänner som gjorde något 
utöver det vanliga och där syntes killar med invandrarbakgrund som följde och 
upprätthöll de koder som förväntades av dem. 
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Bild 9: Jonno med vänner och bildtexten ”No caption needed” 
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Stanno - [reser sig från stolen] så här ska jag visa, svenskar tar gruppfoton, så här! 
Så här står dom! [till Jamal som också rest sig upp:] nej nej så här [de poserar 
bredvid varandra, stela och med händerna bredvid sidorna, de ler vänligt och tittar 
mot en föreställd kamera. Amira Sofie skrattar] 
Jamal - så här [de fortsätter att posera och Amira Sofie skrattar] 
Stanno - nej nej, händerna i fickorna! Båda ska stå med händerna i fickorna! Stå så 
här skitstelt 
Jonno - mmm. Ska vi visa invandrare nu!? Vi måste visa skorna! [poserar och visar 
hur de ställer sig och har telefonen för att skorna ska komma med, Amira Sofie 
skrattar] 
Jamal - Skorna måste vara med! 
Stanno - en ska vara nere så här [Stanno ställer sig på huk] 
Jamal - lyssna, kameramannen ska inte ta bilden härifrån [visar hur bilden tas rakt 
framifrån i ögonhöjd] han ska ta bilden därifrån [visar hur bilden ska tas nedifrån] 
[…] 
Stanno - om du har såna kläder man vill ha på sig, typ hoodie och mjukisbyxor man 
tar alltid så här [sitter på huk och visar som om hoodien skulle vara uppe] med 
hashtag ”vaktar orten” 
[skratt] 
[ohörbart prat] 
Stanno - och med kepsen så här fram och [bak] 
Jamal - [ohörbart] så också 
[skratt] 
Jonno - alltså ja, alltså ett bra exempel är våran paintballbild! 
 

Medan bilden Jonno delat på böcker bröt mot normer och innebar att han utsattes för 
negativa sociala sanktioner så innebar paintballbilden istället att han följde normer 
och fick uppskattning från sin publik. Vid den sista forskarcirkeln resonerade Stanno 
om de förväntningar som fanns för hur killar och tjejer skulle framställa sig på selfies 
i sociala medier:  

Stanno – [...] Men det här med att tjejer ska ha något annorlunda med killar med det 
här med selfies? Nej dom vill lägga ut det för dom vill att folk ska se deras bästa 
sida av dom, att när man tänker på dom så ser man den här bilden av dom och inte 
kanske. Det kan till och med vara en så här försäkring, tänk jag ser Jamal på gatan 
och han var skitful just den, skitful just den dagen och han typ hade rakat sig 
konstigt, han gick med tre streck, eller det gör han alltid, och [personnamn] hade 
klippt honom eller någonting […] och sen jag tänker ”oh my god är det inte han här 
Jamal?” och så går jag och kollar jag ser när han har en profilbild som är snyggare 
typ eller som visar honom i hans bästa dager och så tänker jag ”aha så här ser han ut 
annars”. 
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mot en föreställd kamera. Amira Sofie skrattar] 
Jamal - så här [de fortsätter att posera och Amira Sofie skrattar] 
Stanno - nej nej, händerna i fickorna! Båda ska stå med händerna i fickorna! Stå så 
här skitstelt 
Jonno - mmm. Ska vi visa invandrare nu!? Vi måste visa skorna! [poserar och visar 
hur de ställer sig och har telefonen för att skorna ska komma med, Amira Sofie 
skrattar] 
Jamal - Skorna måste vara med! 
Stanno - en ska vara nere så här [Stanno ställer sig på huk] 
Jamal - lyssna, kameramannen ska inte ta bilden härifrån [visar hur bilden tas rakt 
framifrån i ögonhöjd] han ska ta bilden därifrån [visar hur bilden ska tas nedifrån] 
[…] 
Stanno - om du har såna kläder man vill ha på sig, typ hoodie och mjukisbyxor man 
tar alltid så här [sitter på huk och visar som om hoodien skulle vara uppe] med 
hashtag ”vaktar orten” 
[skratt] 
[ohörbart prat] 
Stanno - och med kepsen så här fram och [bak] 
Jamal - [ohörbart] så också 
[skratt] 
Jonno - alltså ja, alltså ett bra exempel är våran paintballbild! 
 

Medan bilden Jonno delat på böcker bröt mot normer och innebar att han utsattes för 
negativa sociala sanktioner så innebar paintballbilden istället att han följde normer 
och fick uppskattning från sin publik. Vid den sista forskarcirkeln resonerade Stanno 
om de förväntningar som fanns för hur killar och tjejer skulle framställa sig på selfies 
i sociala medier:  

Stanno – [...] Men det här med att tjejer ska ha något annorlunda med killar med det 
här med selfies? Nej dom vill lägga ut det för dom vill att folk ska se deras bästa 
sida av dom, att när man tänker på dom så ser man den här bilden av dom och inte 
kanske. Det kan till och med vara en så här försäkring, tänk jag ser Jamal på gatan 
och han var skitful just den, skitful just den dagen och han typ hade rakat sig 
konstigt, han gick med tre streck, eller det gör han alltid, och [personnamn] hade 
klippt honom eller någonting […] och sen jag tänker ”oh my god är det inte han här 
Jamal?” och så går jag och kollar jag ser när han har en profilbild som är snyggare 
typ eller som visar honom i hans bästa dager och så tänker jag ”aha så här ser han ut 
annars”. 
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Stanno beskriver i citatet hur tjejer och killar vill visa sin ”bästa sida” i sociala 
medier så att när andra tänker på dem ”så ser man den här bilden av dem”. Den 
påhittade situationen, där en betraktare skulle fått syn på Jamal orakad, i fel kläder 
och med konstig frisyr, kan beskrivas som ett olägligt intrång av publiken bakom 
kulisserna (jfr Goffman 1959/2014). I scenariot riskerade Jamal att förlora ansiktet 
genom att inte leva upp till den bild av sig själv han vanligtvis var mån om att 
förmedla. Stanno använde exemplet för att illustrera hur sociala medier kunde 
fungera som en ”försäkring” för framställningen av det bästa jaget. Ett misslyckat 
intryck, som i Stannos påhittade exempel eller i Jonnos bild på böcker, vägdes mot 
de övriga intryck som förmedlats i sociala medier. Jamal skulle räddats av bilder 
”som visar honom i hans bästa dager” och Jonno kunde på samma sätt räddas av att 
han på Instagram hade bilder som paintballbilden. Det enskilda inlägget på böcker 
bedömdes alltså mot den helhet av inlägg Jonno hade på Instagram –där flera inlägg 
var i linje med normer som tillhörde sociala roller som exempelvis att vara kille eller 
invandrare. Då inlägget med böckerna var ett undantag, i relation till Jonnos  
framträdande som helhet, innebar det att Jonno inte helt behövde förlora sitt 
anseende. 

Sociala medier kunde med hjälp av de genomtänkta inlägg som delats där rädda eller 
upprätthålla ansiktet även om det fanns motstridig information. Den smidiga 
åtkomsten till sociala medier via mobiler och uppkoppling i stort sett överallt gjorde 
bilderna lättåtkomliga och möjliga att bära med sig. På så vis gick det att använda 
dessa vid mötet med nya människor, antingen när de fick tillgång till en profilsida 
på sociala medier eller genom att helt enkelt ta fram mobilen och visa. Efter en 
forskarcirkel med Pašteta skulle vi gå ut och äta och vi resonerade inledningsvis om 
vart vi skulle gå. När vi bestämt en plats utropade Jamal ”buuuuuulk!” (äta/ bygga 
upp sig) varpå följande konversation utspelade sig:  

Jamal - jag har bulkat nu i fem år 
[skratt] 
Jonno - men jag lovar, en gång, visa, har du kvar den bilden från Turkiet när du 
tränade verkligen?  
Jamal - jaaa, jag var skitsmal  
Jonno - han var skitsmal! […] nämen alltså jag lovar, han tränade riktigt då, och då 
han var smal men sen du vet det blev tresiffrigt [skratt] 
[Jamal letar fram bilderna och visar. Vi pratar om mat, att träna, att bygga muskler, 
och om Facerapes] 
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Amira Sofie - [till Jamal som fortsatt att visa bilder på sig själv] Nu får du sluta 
skryta om dig själv 
Jonno - okej sluta, jag får inte luft mannen 
Jamal - ey jag måste. Ey! Lyssna. Om du var Beyoncé [Amira Sofie skrattar], 
skulle du inte visa dina kompisar när du var riktigt känd? [skratt från Jonno] Dom 
dagarna du var känd? Exakt. Det är samma här […] jag var Beyoncé då fast manliga 
versionen och inte alls känd eller snygg men [pratet dör ut och han skrattar lite 
generat] Aaa vi kan fortsätta nu 
[alla skrattar] 
 

Jamal fick ofta pikar av sina vänner som handlade om att han skulle vara otränad 
eller ha dåligt självförtroende. I dialogen påminde Jonno efter Jamals kommentar 
om att han ”bulkat nu i fem år” om en tid när Jamal ”verkligen” tränade och 
hänvisade till en specifik bild. Bilderna som Jamal sedan visade var tagna några år 
tidigare och det var tydligt att han var stolt över bilderna och hur de framställde 
honom. Under tiden som samtalet i forskargruppen gick vidare fortsatte Jamal att 
visa bilder och jag bad honom lägga undan mobilen genom att säga åt honom att 
”sluta skryta” och Jonno skämtade att han inte fick luft (för att Jamal tog allt syre). 
I Jamals sista replik beskrev han varför bilderna var viktiga för honom när han sa 
”jag var Beyoncé då”. För Jamal symboliserade bilderna en tid och ett jag han var 
stolt över – ett idealsjälv som var vältränat och atletiskt. Genom att visa bilder från 
en dåtid som kontrasterade mot nutiden inkluderades dessa i de jagintryck Jamal 
gjorde i stunden. Han var på så vis inte utlämnad till det framträdande han gjorde 
utan kunde ta hjälp av framträdanden han gjort för att påverka sitt ansikte i nutid. 
Dåtida framträdanden kunde användas för att försöka visa att de intryck publiken 
fick i nutid inte var allt som en person var eller borde ses som.  

Inlägg kunde också användas förebyggande för att försöka mota eventuell kritik eller 
eventuella sociala sanktioner. Queenie hade i sitt collage inkluderat en meme på en 
tecknad kurvig kvinna och beskrev varför hon valde den så här:  

Queenie - den här bilden ”I´ve got ninteynine problems but my curves ain´t one”, 
[ohörbara ord] som man ser jag har en större kroppsbyggnad än de flesta och att jag 
är bekväm i den [någon klappar och de andra börjar skratta] 
Gärii - you tell em girl! 
Amira Sofie - och varför ville du lägga ut det på Facebook? 
Queenie - för att [avbryts] 
Benim - för att visa att hon är bekväm. Oj vänta varför pratar jag? 



245

  

244 

 

Amira Sofie - [till Jamal som fortsatt att visa bilder på sig själv] Nu får du sluta 
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tecknad kurvig kvinna och beskrev varför hon valde den så här:  
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Queenie - för att visa att ”våga vara dig själv”, det finns många som inte är 
bekväma i sig själv och att ja, man ska inte bry sig om vad andra tycker om din 
kropp 
 

För Queenie var delandet av bilden ett sätt att kritisera kroppsnormer som 
premierade vissa kroppar (jfr Miller et al. 2016). Hon identifierade sin egen kropp 
som brytandes mot normer om den smala kroppen när hon beskrev ”jag har en större 
kroppsbyggnad än de flesta”. Queenies förklaring till varför hon delat bilden var att 
det var ett sätt att säga ”bry [dig inte] om vad andra tycker”. Bilden skulle också 
kunna betraktas som en påminnelse till henne själv att inte bry sig om andras åsikter, 
samt som en uppmaning eller varning till publiken. Som en uttalad ståndpunkt och 
varning till publiken kan inlägget tolkas som ett tydligt försök att definiera 
situationen (jfr Goffman 1959/2014) och försöka utöva moralisk kontroll (jfr Miller 
et al. 2016). Den var ett sätt för Queenie att ge uttryck för hur hon uppfattade sin 
omgivning och de normer som rådde i den samt ett sätt att ge uttryck för hur hon 
tyckte att omgivningen borde se ut genom att kritisera rådande normer och uppmana 
andra att bryta mot dessa med egna normbrytande bilder på sig själva. De vänner 
som gillade eller kommenterade bilden bekräftade genom det den definition av 
situationen som Queenie avsåg göra med bilden.   

Benim som hann ge sin tolkning av bilden innan Queenie gav sitt svar tolkade den 
som att Queenie ville visa att hon var bekväm i sin kropp. Det finns på så vis en 
dubbelhet i bilden – dels signalerar den till publiken att Queenie var bekväm i sin 
kropp och dels var upphovet till den en upplevelse av att ha en normbrytande kropp, 
något som snarare kan tyda på känslor av osäkerhet. Bilden skulle därför kunna 
betraktas som ett försök att hantera dessa känslor av osäkerhet och mota eventuell 
kritik på selfies som kan ta sig uttryck genom tillbakahållande av uppskattning (det 
vill säga att inte gilla) eller genom kommentarer, som kan jämföras med Jonnos bild 
av böcker. Genom att Queenie så tydligt signalerade att det är normerna, inte hon 
eller hennes kropp, som var fel försvårade hon för publiken – förutsatt att denna var 
mån om att upprätthålla en tillfällig konsensus (jfr Goffman 1959/2014) – att öppet 
kritisera henne eller använda sociala sanktioner mot henne. Queenie byggde på så 
vis ett skyddsnät som möjliggjorde att hon kunde förmedla intryck som kanske 
annars riskerat att utsättas för kritik och hota det ansikte hon avsåg presentera. 
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7.4.2 Till synes opolerat  

Som kontrast till de välplanerade inläggen på Instagram beskrevs Snapchat som en 
plats för det som var roligt, oseriöst, för skämt som inte var politiskt korrekta och 
för ”meningslösa saker man gör så att folk kan börja skratta” (Tyrone). De specifika 
förväntningarna på innehållet som ansågs rätt att dela på Snapchat gjorde också att 
det fanns innehåll som betraktades som tydligt fel – framförallt det diskuterade 
idealsjälvet, som tagits upp i avsnitten ovan. I citatet nedan illustreras detta av Jamals 
resonemang om varför han ansåg att det var fel att dela snygga selfies på Snapchat:  

Jamal - det är dom som inte är helt ärliga. Det är typ, vissa använder det som 
Instagram. Men det är fel, visst? Det är fel. Du ska inte använda det som Instagram. 
Snapchat är gjort för att du ska vara dig själv. Du ska visa dig själv i live. Förstår 
du? Du ska visa dig exakt vem du är alltså, du vet. Och det kommer inte att stanna 
kvar för det kommer att vara så aktuellt som möjligt. Det kommer att vara så mycket 
du som möjligt. Inte dåtid, inte framtid, nu, nu, nu 
Jonno - ja, typ men det är så vi ser det  
Jamal – exakt 
 

Jamal sa att Snapchat var till för att ”du ska vara dig själv”, ”visa dig själv live”, visa 
”exakt vem du är”, visa det som händer ”nu, nu, nu”. För Jamal var ”vem du är” en 
kontrast mot fina selfies. Dessa selfies betraktades som ”fel” i sammanhanget och 
bröt mot normerna, som han uppfattade var lämpliga för plattformen (jfr Nguyen & 
Barbour 2017; Uski & Lampinen 2016). Människor som delade idealiserade bilder 
av sig själva på Snapchat betraktade Jamal som oärliga och det väckte misstro hos 
honom (jfr Awan & Gauntlett 2013). På Snapchat rådde alltså andra förväntningar 
och andra normer för personers framträdanden än exempelvis på Instagram, där 
förväntningarna fanns kring uppvisandet av just det snygga, det bästa. Jamals 
resonemang att Snapchat var en plats för att ”visa dig själv i live” kan förstås som 
att framträdandena där enligt honom skulle vara oplanerade och oförberedda – att 
förberedelserna bakom scenen inför framträdanden skulle minimeras. Även Mulan 
som i sitt collage jämförde normerna på olika plattformar betonade i sin beskrivning 
av Snapchat det opolerade och aktuella när hon skrev på collaget:  

På Snapchat så skickar man oftast väldigt fula bilder. Man har konversationer där 
man förväntar sig snabba svar. Som till exempel ”Ska vi skypea sen”. 
 

Mulan exemplifierade sitt resonemang med tre bilder hon delat med några utvalda 
vänner på Snapchat. På bilderna (Bild 10-12) är bakgrunden en kakelvägg i 
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badrummet och Mulan har på sig en vanlig t-shirt, är osminkad och gör grimaser för 
att förstärka budskapen i den text hon hade till bilderna:  

 

 
Bild 10: Mulan ”Ska vi dra ner till donken?” 
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Bild 11: Mulan ”Ska vi skypea sen? 
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Bild 11: Mulan ”Ska vi skypea sen? 
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Bild 12: Mulan ”Idek” 
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På den första bilden (Bild 10) i bildserien drar Mulan in hakan mot bröstet för att få 
till en dubbelhaka. I texten som är lagd på bilden har hon ställt frågan om mottagarna 
av bilden vill följa med till McDonalds. Dubbelhakan används dels för att illustrera 
McDonalds som en plats med ohälsosam mat och dels för att bjuda på skratt. 
Publiken får ta del av ett framträdande som Mulan inte skulle visa på andra platser 
eller inför en större publik. På bilden där Mulan frågade vännerna om de ville 
”skypea” ser hon förväntansfull ut (Bild 11)  och på bilden där Mulan svarat ”Idek” 
(I don’t even know) ser hon tveksamt frågande ut (Bild 12). De båda bilderna med 
frågor visar Snapchat som en plats för de snabba svar Mulan beskrev. Frågan om 
McDonalds gällde ”nu”, inte i morgon, och planerna behövde alltså bekräftas snabbt. 
Bilderna visar också hur Snapchat var en plats där bilder hade lika stor, om inte 
större betydelse än text. Det tillhörde ovanligheterna att inlägg och meddelanden 
enbart bestod av text. Kombinationen av att använda bilder och att förvänta sig 
snabba reaktioner förstärkte Snapchat som en plats för det opolerade – det var helt 
enkelt svårt att planera och redigera sina framträdanden. Det gjorde att inlägg 
handlade om att bjuda på sig själv och bjuda in varandra bakom de polerade 
fasaderna och de planerade inläggen på Instagram och Facebook: 

Stardoll - Snapchat är att skicka vad som helst 
Benim - alltså fula bilder på sig själv, som när man precis har vaknat 
Stardoll - alltså vad som helst  
Queenie - som man inte vanligtvis 
Benim - lägger ut på Facebook [skattar] 
Stardoll - alltså man skickar bara till vissa människor, inte alla 
Amira Sofie - nej. Men använder ni, skickar ni direkt till de människorna eller 
använder ni my story? 
Queenie - ibland my story, ibland 
Stardoll - om det är riktigt roligt, my story 
Queenie - så vill man dela med allt också så att dom kan skratta 
Amira Sofie - ja men vad är det som gör att det blir riktigt roligt? 
Benim - om man typ skämtar eller nått med någon 
Stardoll - alltså någonting som inte är planerat händer 
 

Byyyns forskare beskrev att på Snapchat delades innehåll som inte var planerat och 
de exemplifierade senare med exempelvis videoklipp på någon som snubblade. Det 
var en plats för inlägg som de vanligen inte delade på Facebook, som bilder när de 
var nyvakna och inte hunnit göra sig iordning med rätt kläder, smink och så vidare. 
Publiken bjöds in bakom kulisserna både i relation till fysisk plats där de kunde få 
tillgång till sovrum och toalett(besök) – alltså utrymmen som traditionellt har 
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handlade om att bjuda på sig själv och bjuda in varandra bakom de polerade 
fasaderna och de planerade inläggen på Instagram och Facebook: 

Stardoll - Snapchat är att skicka vad som helst 
Benim - alltså fula bilder på sig själv, som när man precis har vaknat 
Stardoll - alltså vad som helst  
Queenie - som man inte vanligtvis 
Benim - lägger ut på Facebook [skattar] 
Stardoll - alltså man skickar bara till vissa människor, inte alla 
Amira Sofie - nej. Men använder ni, skickar ni direkt till de människorna eller 
använder ni my story? 
Queenie - ibland my story, ibland 
Stardoll - om det är riktigt roligt, my story 
Queenie - så vill man dela med allt också så att dom kan skratta 
Amira Sofie - ja men vad är det som gör att det blir riktigt roligt? 
Benim - om man typ skämtar eller nått med någon 
Stardoll - alltså någonting som inte är planerat händer 
 

Byyyns forskare beskrev att på Snapchat delades innehåll som inte var planerat och 
de exemplifierade senare med exempelvis videoklipp på någon som snubblade. Det 
var en plats för inlägg som de vanligen inte delade på Facebook, som bilder när de 
var nyvakna och inte hunnit göra sig iordning med rätt kläder, smink och så vidare. 
Publiken bjöds in bakom kulisserna både i relation till fysisk plats där de kunde få 
tillgång till sovrum och toalett(besök) – alltså utrymmen som traditionellt har 
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betraktats som privata och som ställen där framträdanden förbereds snarare än 
genomförs. Inläggen var också bakom scenen i relation till de jagframställningar 
publiken fick bevittna som framstod som oredigerade. Publiken skulle därför snarare 
kunna betraktas som del av ett team som bakom scenen deltog i ett sammanhang 
med mindre formell ton (jfr Goffman 1959/2014).  

Att Snapchat kom att ha en mer familjär ton och att medforskarna var bekväma med 
att där visa sidor som de inte visade på andra plattformar berodde på att innehåll 
försvann efter en viss tid. Jonno förklarade att ”det är ju det som gör [Snapchat] unikt 
du vet, det är därför du vågar lägga ut”. Bilderna fanns alltså inte kvar på obestämd 
tid för publiken att ta del av närhelst den ville. Dessutom fick användarna av 
Snapchat notiser om någon tog en skärmbild av deras inlägg och visste på så vis vem 
som sparat vad. En annan avgörande faktor för att dela mer oredigerade inlägg var 
att publiken var betydligt mindre än på andra plattformar och nästan uteslutande 
bestod av vänner:  

Jonno – […] vi har femtio vänner på Snapchat som vi känner. Alltså känner bra. 
Men på Instagram har vi trehundra följare och det är ju annorlunda typ om du vill 
lägga ut en skämtbild eller typ en skämtvideo där du typ dansar eller något [på 
Snapchat] och du sen, du lägger ut det på Instagram för det är helt annorlunda för 
andra människor kommer att se det. 
Jamal - och till exempel, man vet att ens nära vänner har redan en klar uppfattning 
om vem du är och att du lägger ut något kommer inte ändra deras uppfattning direkt. 
Till exempel att jag lägger ut två skämtbilder på Instagram, det kan få illusionen att, 
folk som inte känner mig kan få uppfattningen att jag är en ganska rolig och öppen 
person fast jag är på väg till en ganska seriös och instängd och så som person. Och 
det kan ändra hela bilden. Det är därför man är lite mer försiktig för man känner inte 
folk lika bra och man vill inte att dom ska få en uppfattning av dig som inte är som 
du vill ha den.  
 

Jonno beskrev publiken på Snapchat som någon medforskarna ”känner bra” och 
Jamal utvecklade att det innebar att publiken ”redan [har] en klar uppfattning om 
vem du är”. Att publiken var mindre och bestod av nära vänner innebar att den var 
lätt att ha överblick över och därför var det också lätt att upprätthålla 
publikåtskillnad, där alltså personer från olika sociala sammanhang inte blandades 
(se Goffman 1959/2014; boyd 2014). De nära vännerna utgjorde också en välvillig 
publik. Deras uppfattning om medforskarna skulle inte ändras av några 
ogenomtänkta inlägg. Jamal beskrev hur han och hans vänner var mer försiktiga på 
Instagram ”för man känner inte folk [där] lika bra” och publiken känner inte heller 
den som delar lika bra. Ogenomtänkta inlägg skulle på så vis kunna riskera att 
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publiken ”få[r] en uppfattning av dig som inte är som du vill ha den”. Att 
medforskarna kände att de ständigt behövde ”anpassa sitt innehåll till mottagaren” 
(Stanno) gjorde att Snapchat, med sin mindre publik, uppfattades som ”mer 
personligt”39 (Jonno). Där var risken mindre att publiken skulle missförstå eller ta 
illa upp och därmed göra att medforskarna riskerade att förlora ansiktet eller utsättas 
för sociala sanktioner när de exempelvis delade fula bilder på sig själva eller 
skämtade om etnicitet. 

Även om medforskarna beskrev inlägg i Snapchat som något som skulle visa det 
fula, det roliga, det oplanerade och det som hände i stunden, var de ändå 
kontrollerade. När jag i Pašteta lyfte upp funderingen att medforskarna i Snapchat 
inte behövde tänka så mycket på vad de delade svarade Stanno att unga hela tiden 
”måste vara på helspänn över vad någon tycker om en, hur någon ser på en”40. Att 
beskriva vissa uttryckssätt som rätt eller fel synliggör normer som medforskarna 
identifierade och upprätthöll. Att hävda att det var fel att dela snygga selfies och 
bilder på resor gjorde det också svårare för andra att dela den typen av inlägg 
eftersom det skulle bryta mot förväntningarna på framträdanden och interaktion. På 
så vis kunde en distinktion upprätthållas mellan Instagram och Snapchat som gjorde 
att det opolerade jaget inte behövde få konkurrens av idealsjälvet. Att användarna 
av Snapchat följde dessa normer och sällan delade snygga selfies kan förstås som 
uttryck för dramaturgisk lojalitet. Goffman (1959/2014) beskriver dramaturgisk 
lojalitet som att teammedlemmar inte använder scenen för att glänsa på andras 
bekostnad. Om majoriteten av en persons vänner använde Snapchat för att visa det 
dråpliga och inte tillrättalagda i vardagen, skulle inlägg som visade idealsjälvet 
sticka ut som än vackrare i sammanhanget.  

Dramaturgisk lojalitet kan i sammanhanget också tolkas som att alla skulle bidra så 
att inte någon lämnade ut sig mer än någon annan. Att möjliggöra att Snapchat kunde 
fungera som en plats för det till synes opolerade förutsatte en ömsesidighet i 
kommunikation och interaktion. Om någon skickade eller delade fula bilder på sig 
själv förväntades den få ta del av fula bilder på sin kompis, en form av quid pro quo. 
I både Disney Princesses och i Byyyns forskare nämndes flera exempel på hur 
medforskare förlorat positioner i den sociala interaktionen för att de själva varit 
inaktiva. Benim berättade att hon slutat att snappa Queenie för att hon aldrig svarade, 
trots att Benim ”snappat sönder henne”. Pocahontas hade halkat ner från de tio bästa 
                                                      
39 Ett längre utdrag från dialogen med dessa citat återfinns i avsnitt 7.3.3 
40 Ett längre utdrag som innehåller detta citat återfinns i avsnitt 7.3.2 
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publiken ”få[r] en uppfattning av dig som inte är som du vill ha den”. Att 
medforskarna kände att de ständigt behövde ”anpassa sitt innehåll till mottagaren” 
(Stanno) gjorde att Snapchat, med sin mindre publik, uppfattades som ”mer 
personligt”39 (Jonno). Där var risken mindre att publiken skulle missförstå eller ta 
illa upp och därmed göra att medforskarna riskerade att förlora ansiktet eller utsättas 
för sociala sanktioner när de exempelvis delade fula bilder på sig själva eller 
skämtade om etnicitet. 

Även om medforskarna beskrev inlägg i Snapchat som något som skulle visa det 
fula, det roliga, det oplanerade och det som hände i stunden, var de ändå 
kontrollerade. När jag i Pašteta lyfte upp funderingen att medforskarna i Snapchat 
inte behövde tänka så mycket på vad de delade svarade Stanno att unga hela tiden 
”måste vara på helspänn över vad någon tycker om en, hur någon ser på en”40. Att 
beskriva vissa uttryckssätt som rätt eller fel synliggör normer som medforskarna 
identifierade och upprätthöll. Att hävda att det var fel att dela snygga selfies och 
bilder på resor gjorde det också svårare för andra att dela den typen av inlägg 
eftersom det skulle bryta mot förväntningarna på framträdanden och interaktion. På 
så vis kunde en distinktion upprätthållas mellan Instagram och Snapchat som gjorde 
att det opolerade jaget inte behövde få konkurrens av idealsjälvet. Att användarna 
av Snapchat följde dessa normer och sällan delade snygga selfies kan förstås som 
uttryck för dramaturgisk lojalitet. Goffman (1959/2014) beskriver dramaturgisk 
lojalitet som att teammedlemmar inte använder scenen för att glänsa på andras 
bekostnad. Om majoriteten av en persons vänner använde Snapchat för att visa det 
dråpliga och inte tillrättalagda i vardagen, skulle inlägg som visade idealsjälvet 
sticka ut som än vackrare i sammanhanget.  

Dramaturgisk lojalitet kan i sammanhanget också tolkas som att alla skulle bidra så 
att inte någon lämnade ut sig mer än någon annan. Att möjliggöra att Snapchat kunde 
fungera som en plats för det till synes opolerade förutsatte en ömsesidighet i 
kommunikation och interaktion. Om någon skickade eller delade fula bilder på sig 
själv förväntades den få ta del av fula bilder på sin kompis, en form av quid pro quo. 
I både Disney Princesses och i Byyyns forskare nämndes flera exempel på hur 
medforskare förlorat positioner i den sociala interaktionen för att de själva varit 
inaktiva. Benim berättade att hon slutat att snappa Queenie för att hon aldrig svarade, 
trots att Benim ”snappat sönder henne”. Pocahontas hade halkat ner från de tio bästa 
                                                      
39 Ett längre utdrag från dialogen med dessa citat återfinns i avsnitt 7.3.3 
40 Ett längre utdrag som innehåller detta citat återfinns i avsnitt 7.3.2 
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vännerna på Snapchat för att hon var så dålig på att svara. Betydelsen av det var att 
hon fick färre meddelanden eftersom direktmeddelanden ofta skickas till de översta 
vännerna på listan och på de översta platserna syntes de som kontakten var tätast 
med. Att inte alls svara eller att inte svara med liknande fula bilder av sig själva som 
de fick av sina vänner gjorde att medforskarna kunde exkluderas från att ta del av 
nya inlägg och meddelanden. Att bryta mot den dramaturgiska lojaliteten antingen 
genom att dela snygga bilder eller genom att inte dela fula bilder i meddelanden eller 
på story innebar att inte följa normer och kunde straffas med sociala sanktioner i 
form av uteslutning från gemenskapen – en gemenskap som var huvudmotivet för 
att använda sociala medier.  

7.4.3 Var(a) snäll och gilla 

Användningen av sociala medier utgjorde en betydande del av medforskarnas 
vardag. De beskrev hur de tillbringade stora delar av dagen med att scrolla, dela 
inlägg och kommunicera med vänner på olika plattformar. Medforskarna i Byyyns 
forskare och Disney Princesses beskrev rutiner som kunde innebära att det första de 
gjorde varje morgon var att gå igenom vännernas nya uppdateringar eller skicka God 
morgon-hälsningar. I forskargruppen Disney Princesses resonerade medforskarna 
om betydelsen av sociala medier för vänskapsrelationer utifrån påståendet ”Om jag 
inte hade sociala medier så skulle mitt sociala liv falla samman” :41 

Snövit - halvt 
Mulan - ja 
Snövit - det beror på vad man ser som sitt sociala liv, är ens sociala liv närmaste 
kompisarna, så nej, man kommer ju fortfarande vilja hålla kontakten 
Mulan - fast det är ändå där som vi socialiserar 
Snövit - ja, precis 
Pocahontas - och håller kontakten liksom  
Snövit - jag tror att man missar väldigt mycket om man inte har till exempel 
Snapchat, man missar ju väldigt mycket av ens vänners vardag och då tror jag att det 
kan förstöra relationen lite att man inte alltid håller koll 

                                                      
41 Detta påstående är hämtat från Orchard et al. (2015) där tjugo 18-45-åringar ställdes inför 54 

påståenden som de kunde välja att hålla med om, inte hålla med om eller upplevde sig som neutrala 
inför. Syftet med deras studie var att förstå användares upplevelser av Facebook och jag använde 
några utvalda påståenden som konversationsstartare i forskarcirklarna. 
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Amira Sofie - men hur, hur tar det sig uttryck? Det var en jättekonstig fråga men, 
men om ni ser vad dom andra gör på sociala medier eller Snapchat hur påverkar det 
vänskapsrelationen? 
Snövit - det kan ju vara att man ser att någon åker någonstans till exempel [och] 
lägger ut på Snapchat, kommer tillbaks ”åh hur var det? jag såg att du var på den 
konserten, jag såg att du åkte till [Stad]” eller nått ”ha det kul” bara att personen vet 
att man bryr sig om vad den har gjort liksom  
 

På mitt initiala påstående i dialogen svarade Snövit först nekande, att relationer till 
nära vänner inte skulle påverkas om hon inte hade sociala medier. När Mulan och 
Pocahontas lyfte fram att det var genom just sociala medier de som nära vänner 
”socialiserar” utvecklade Snövit att det kunde finnas en risk att relationer förstördes 
om det inte gick att ”håll[a] koll” på ”vänners vardag”. Insynen i vänners liv var ett 
sätt att hålla sig uppdaterad eller, som Jonno uttryckte det i en diskussion i 
forskargruppen Pašteta, ett sätt att ”vara medveten om omvärlden”. Sociala medier 
möjliggjorde smidiga sätt att hålla kontakt, umgås, ta del av andras vardag och att 
dela sin egen vardag. På detta sätt kan vänskapsband stärkas och upprätthållas 
genom att vänner nästan alltid är åtkomliga via telefonen (jfr Décieux, Heinen & 
Willems 2019). Att veta vad som hände i vännernas liv, att känna till deras resor och 
konsertbesök och att kommentera eller gilla inläggen fungerade som ett sätt att 
bekräfta vänskapen och visa att en ”bryr sig” som Snövit uttryckte det i dialogen. 
Analytiskt kan denna omtänksamhet förstås inte bara som bekräftelse på vänskapen 
(se Bryant & Marmo 2012; Eek-Karlsson 2019) utan också som bekräftelse på de 
jagintryck och den definition av situationen (se Goffman 1959/2014) som vännerna 
uppfattades uttrycka med sina inlägg. Att gilla exempelvis en konsertbild eller en 
selfie kan tolkas som att ge en uppskattande blick, att nicka instämmande och att 
agera i linje med antagandet att personen är på det sätt eller ser ut på de sätt som de 
gillade inläggen gav intryck av. Att gilla och kommentera kan därför förstås som en 
del av det ansiktsbevarande arbetet där det är andras ansikte, inte (bara) det egna, 
som värnas.  

Att gilla är inte alltid uttryck för faktisk uppskattning utan kan göras rutinmässigt, 
för att ge socialt stöd (se Jungselius 2018), på grund av uppfattade förväntningar (se 
Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018) eller för att försäkra sig om att själv få 
uppskattning tillbaka, som följande två dialogutdrag från Paštetas diskussioner visar:  

Jamal - jamen på Instagram jag märker att många gillar, gillar alltså, nej, nej, dom 
gillar för att gilla fattar du vad jag menar 
Stanno - vad menar du med att gilla för att gilla? 
Jamal - alltså bror det har blivit vanligt så dom flesta dom inte ens gillar 
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Amira Sofie - men hur, hur tar det sig uttryck? Det var en jättekonstig fråga men, 
men om ni ser vad dom andra gör på sociala medier eller Snapchat hur påverkar det 
vänskapsrelationen? 
Snövit - det kan ju vara att man ser att någon åker någonstans till exempel [och] 
lägger ut på Snapchat, kommer tillbaks ”åh hur var det? jag såg att du var på den 
konserten, jag såg att du åkte till [Stad]” eller nått ”ha det kul” bara att personen vet 
att man bryr sig om vad den har gjort liksom  
 

På mitt initiala påstående i dialogen svarade Snövit först nekande, att relationer till 
nära vänner inte skulle påverkas om hon inte hade sociala medier. När Mulan och 
Pocahontas lyfte fram att det var genom just sociala medier de som nära vänner 
”socialiserar” utvecklade Snövit att det kunde finnas en risk att relationer förstördes 
om det inte gick att ”håll[a] koll” på ”vänners vardag”. Insynen i vänners liv var ett 
sätt att hålla sig uppdaterad eller, som Jonno uttryckte det i en diskussion i 
forskargruppen Pašteta, ett sätt att ”vara medveten om omvärlden”. Sociala medier 
möjliggjorde smidiga sätt att hålla kontakt, umgås, ta del av andras vardag och att 
dela sin egen vardag. På detta sätt kan vänskapsband stärkas och upprätthållas 
genom att vänner nästan alltid är åtkomliga via telefonen (jfr Décieux, Heinen & 
Willems 2019). Att veta vad som hände i vännernas liv, att känna till deras resor och 
konsertbesök och att kommentera eller gilla inläggen fungerade som ett sätt att 
bekräfta vänskapen och visa att en ”bryr sig” som Snövit uttryckte det i dialogen. 
Analytiskt kan denna omtänksamhet förstås inte bara som bekräftelse på vänskapen 
(se Bryant & Marmo 2012; Eek-Karlsson 2019) utan också som bekräftelse på de 
jagintryck och den definition av situationen (se Goffman 1959/2014) som vännerna 
uppfattades uttrycka med sina inlägg. Att gilla exempelvis en konsertbild eller en 
selfie kan tolkas som att ge en uppskattande blick, att nicka instämmande och att 
agera i linje med antagandet att personen är på det sätt eller ser ut på de sätt som de 
gillade inläggen gav intryck av. Att gilla och kommentera kan därför förstås som en 
del av det ansiktsbevarande arbetet där det är andras ansikte, inte (bara) det egna, 
som värnas.  

Att gilla är inte alltid uttryck för faktisk uppskattning utan kan göras rutinmässigt, 
för att ge socialt stöd (se Jungselius 2018), på grund av uppfattade förväntningar (se 
Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018) eller för att försäkra sig om att själv få 
uppskattning tillbaka, som följande två dialogutdrag från Paštetas diskussioner visar:  

Jamal - jamen på Instagram jag märker att många gillar, gillar alltså, nej, nej, dom 
gillar för att gilla fattar du vad jag menar 
Stanno - vad menar du med att gilla för att gilla? 
Jamal - alltså bror det har blivit vanligt så dom flesta dom inte ens gillar 
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Stanno - inte jag  
Jamal - Wallah, kanske inte du men det finns typ, dom tänker inte ens efter ”gillar 
jag det här? Gillar jag det här i verkligheten?” Du bara trycker två gånger. Jalla 
Stanno - det är sant 
Jamal - så nästa [visar på mobilen hur han scrollar, dubbeltrycker och scrollar 
vidare] 
Stanno - inte bara det, man gillar för att få gillningar 
Amira Sofie - utveckla 
Stanno - alltså, jag gillar Jonnos bild och han märker att ”åh Stanno gillade min 
bild” så han kommer att se min bild någon gång och det kommer att kopplas till det 
här ”åh han gillade min bild en gång [Jamal - ja positivt] jag kommer att vara en 
fitta om jag inte gillar tillbaka”  
Amira Sofie - men om du skulle gilla Jonnos bilder och han inte skulle gilla tillbaka 
Jamal - då slår du honom  
Jonno - nej egentligen så är det  
Stanno - då kommer jag att skratta, vad heter det, dö av skratt för då vet jag att han 
är avundsjuk för att jag fick mer likes än han på bilden. Det är bara därför han inte 
gillat 
Jonno - det har hänt en gång, han är överlycklig  
Jamal - vad? 
Jonno - Stanno fick mer likes än mig  
Stanno - ja det var första gången  
Jamal - vadå blev du man nu? Blev du känd nu eller vad? Vad blev du? 
Stanno - jag blev riktigt mazel tov mannen, jag blev man  

 
Amira Sofie - men bryr du dig egentligen inte om det är en av dina nära vänner? 
Stanno - inte så mycket. Nej men om vi säger att jag inte bryr mig, […] vi säger att 
han inte var en nära vän, bara en vän och jag känner att jag måste för vi går i samma 
klass, skulle bli konstigt ifall han såg att jag hade sett det där och jag har inte 
reagerat. Liksom jag är hjärtlös men jag vill inte att folk ska se mig som hjärtlös 
Jonno - typ närmaste vänner typ så här 
Stanno - då bryr man sig verkligen  
[…] 
Stanno - men ifall det var en vän som man vill fortsätta vara vän med, man behöver 
fortfarande hålla en kontakt och en ömsesidig sorts gillandehet liksom, så kommer 
man skriva även fast man inte bryr sig 
 

Jamal beskrev i den inledande dialogen hur ”gillningar” ibland gavs oreflekterat och 
i den andra dialogen berättade Stanno att det var när det handlade om nära vänners 
inlägg som de ”verkligen” brydde sig. Att gilla och kommentera trots att det inte var 
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uttryck för att medforskarna verkligen uppskattade något förklarade Stanno med att 
”man gillar för att få gillningar” (jfr Davies 2012; Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 
2018; Jungselius 2018; Eranti & Lonkila 2015) och för att ”jag vill inte att folk ska 
se mig som hjärtlös”. Även Gärii i Byyyns forskare som vanligtvis inte ”gillade” 
inlägg på Facebook, gjorde undantag för sina nära vänner och sa: ”Queenie, om hon 
lägger upp en bild, jag är snäll, jag gillar, det är helt okej”. Att som rutin kommentera 
och gilla vänners bilder fungerade då som ett sätt att försöka försäkra sig om att 
vänskapen skulle bestå och utvecklas (se Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018), ett 
sätt att vara snäll eller, som Stanno uttryckte det, ”hålla en kontakt och en ömsesidig 
sorts gillandehet”.  

Att rutinmässigt gilla andras inlägg var också ett sätt att försäkra sig om att få 
uppmärksamhet tillbaka. Genom att bekräfta vänners jagintryck försäkrade sig 
medforskarna om att vännerna skulle bekräfta dem och deras framträdanden. 
Interaktionen i sociala medier framstår då som formad av en outtalad ömsesidig 
överenskommelse som handlar om att rutinmässigt bekräfta varandras 
framträdanden. Aktiviteterna att gilla och kommentera blev ett sätt att bekräfta den 
definition av situationen som fördes fram – alltså de anspråk på hur personen och 
sammanhanget bör förstås (Goffman 1959/2014) – och innebar ett gemensamt arbete 
för att upprätthålla ansiktet på alla som inkluderas i den ”ömsesidig[a] … 
gillandehet[en]” (Stanno).  

Frånvaro av gillamarkeringar från nära vänner kan tolkas som uttryck för ogillande 
(Jungselius 2018). Att då agera som om definitionen av situationen accepteras 
genom att gilla innebär undvikande av konflikter, vilket kan förstås som ett 
upprätthållande av en tillfällig konsensus eller preliminärt fungerande enighet (se 
Goffman 1959/2014). Det rutinmässiga i upprätthållandet av enigheten gör dock att 
den snarare framstår som relativt hållbar och varaktig än som tillfällig och 
preliminär. En förklaring till detta ges i Stannos resonemang att han inte ville framstå 
som ”hjärtlös” om han inte gillade bekantas inlägg och inte ville ”vara en fitta” om 
han inte gillade nära vänners inlägg. Att framstå som hjärtlös eller som en ”fitta” låg 
inte i Stannos intresse, det passade inte in i det ansikte, den positivt värderade bilden 
av sig själv (jfr Goffman 1967/1982), som Stanno hade och ville visa för den publik 
som tog del av hans interaktioner i sociala medier. Upprätthållandet av andras 
ansikte var därför sammanflätat med upprätthållandet av det egna ansiktet (se 
Ditchfield 2020) och de intryck som Stanno ville göra inför andra. Dessa 
resonemang återkom i de olika forskargrupperna och Stardoll beskrev exempelvis 
kommentarer på inlägg där hon egentligen inte brydde sig som att ”man bara skriver 
det för att synas”. Bekräftandet av andra var ett sätt att visa upp sig själv som en 
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uttryck för att medforskarna verkligen uppskattade något förklarade Stanno med att 
”man gillar för att få gillningar” (jfr Davies 2012; Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 
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omtänksam och uppmärksam vän och något som passade in i de intryck av sig själva 
som medforskarna ville förmedla.  

Medforskarnas resonemang om interaktionen med andra gav uttryck för att de 
upplevde att det var viktigt att vara synlig och ta ansvar för interaktionen. Det kunde 
leda till känslor av krav, att medforskarna kände sig tvungna att gilla och 
kommentera andras inlägg, acceptera vänförfrågningar och att svara på 
kommentarer som andra gjort på deras inlägg. Jamal beskrev det som att ”man 
måste, vi har en obligation att stödlikea varandra” och Snövit berättade att hon hade 
ställt in så att hon fick notiser när nära vänner uppdaterade sina sociala medier. 
Denna upplevda skyldighet att stötta varandra genom att gilla och kommentera kan 
förstås som ett uttryck för de moraliska förpliktelser Goffman (1959/2014) beskriver 
som en komponent av dramaturgisk lojalitet, där de som är del av ett team agerar 
utifrån teamets bästa – inte utifrån (enbart) egen vinning. Det är denna lojalitet som 
gör att inlägg gillas på rutin och inte alltid som uttryck för genuin uppskattning. 
Gillandet av andras inlägg innebär också ett uttryck för förväntningar på att de i sin 
tur ska bekräfta inlägg – att bekräfta andras jagintryck innebär förpliktelser för dem 
att på liknande sätt agera för teamets bästa. 

Denna lojalitet och dessa upplevda förpliktelser gjorde att medforskarna noterade 
vilken feedback de själva och deras vänner fick. Det exemplifierades tidigare i 
dialogen från Pašteta, där Stanno på ett inlägg fått fler gillamarkeringar än Jonno, 
vilket inte hänt tidigare. Båda medforskarna hade noterat det och beskrev det 
skämtsamt som att Stanno av det ”blev man”. Deras meningsutbyte visar hur de båda 
höll reda på hur många gillamarkeringar den andre fick och jämförde dessa. Antalet 
gillamarkeringar – alltså hur många ur publiken som dubbeltryckt eller fyllt i 
Instagrams hjärtikon – kan betraktas som ett mått på hur uppskattat ett inlägg var 
och därmed hur lyckad personen som delat det framstod. Att notera antalet 
gillamarkeringar som olika inlägg fick var ett sätt att kvantifiera den uppskattning 
framträdanden fick och blev ett mått för att se hur framgångsrika framträdanden var. 
Lika viktigt som att inlägg fick många gillamarkeringar var att de nära vännerna 
visade sin uppskattning. Följande dialog från Byyyns forskare visar hur 
uppmärksamhet på vem som gillade inlägg kopplades till att stämma av status på 
vänskap och till att ge stöd till personen som delar inlägg: 

Benim - […] om man inte gillar många bilder i rad då är något fel 
Stardoll - ja, en man kan missa  
Benim - ja, det är förståeligt 
Queenie - men om det upprepas hela tiden då man förstår att någonting är 
Stardoll - eller om man ser att personen gillar andra bilder  
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Benim - och hoppar över din, då det är problem  
Amira Sofie - ja men precis, och det är ett tecken på vänskap? 
alla - ja  
Amira Sofie - så det är inte så enkelt som att gilla 
Queenie - eller supporta personen, ni behöver inte ens ha någon kontakt, bara 
supporta personsonen genom att gilla 
Benim - men det är också ett sätt att bekräfta ”I see you”, ”du är min vän” 
 

Queenie beskrev hur aktiviteten att gilla var så viktig i interaktionen i sociala medier 
att personerna ”inte ens [behöver] ha någon kontakt [utanför sociala medier]”. Att 
gilla är att ”supporta”, att ge sitt stöd och därmed bekräfta de jagintryck en person 
försöker förmedla. Gillamarkeringar kan här förstås som en del av det 
ansiktsbevarande arbetet eller upprätthållandet av en tillfällig konsensus (se 
Goffman 1959/2014) som gick ut på att inte utsätta andra för det obehag som få eller 
inga gillamarkeringar innebar. Att inte gilla eller kommentera på flera inlägg 
tolkades av medforskarna som att ”något [är] fel” eller att ”det är problem”. 
Gillamarkeringar kan förstås som att definitionen av situationen bekräftas, medan 
bristen på respons uppfattades som ett hot. Att inte få respons uppfattades av 
medforskarna i Byyyns forskare som medvetna markeringar från publiken (jfr 
Jungselius 2018) och kan analytiskt förstås som ett upplevt hot mot det ansikte de 
avsåg förmedla.  

Till skillnad från kommentarer som kunde signalera vad i ett framträdande som 
ansågs opassande, som i exemplet med Jonnos bild på böcker, innebar frånvaro av 
respons att den som delat inlägget förstod att något var fel, men förstod kanske inte 
varför. Möjligen kan hotet mot ansiktet då upplevas som svårare att hantera eftersom 
personen inte får några indikationer på vad i framträdandet hen behöver korrigera. 
Analytiskt kan förväntningarna på att ”supporta personen” göra att handlingarna att 
gilla och kommentera förstås som en del i ett teamarbete (se Goffman 1959/2014), 
utfört av det team som vänskapsgrupperingen kan sägas utgöra. Nära vänner kan i 
olika utsträckning antas ha tillgång till utrymmen bakom kulisserna och som en del 
av ett team ha insyn i hur framträdanden förbereds och hur en person resonerat kring 
hur hen vill framställa sig. Av den anledningen blev det viktigt för medforskarna att 
försäkra sig om att deras nära vänner sett inläggen eftersom dessa vänners respons 
eller brist på respons tydligt indikerade hur väl ett framträdande lyckats.  

Medforskarna berättade att andra, eller de själva, kunde uppmärksamma utvalda 
delar av publiken – de nära vännerna eller teamet – på att ett nytt inlägg publicerats 
genom att i direktmeddelanden till denna publik skriva ”stödlike”. ”Stödlike” var ett 
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begrepp som användes av medforskarna för att beskriva aktiviteten att gilla andras 
inlägg för att stötta dem, även om innehållet genuint inte uppskattades. Temat som 
handlade om att be om stödlikes var inte okontroversiellt i forskargrupperna. I 
Pašteta diskuterades det övervägande i nedlåtande termer och kopplades till 
desperation, osäkerhet och att vara uppmärksamhetssökande. I Disney Princesses 
var attityden till att be om stödlikes och att hålla koll på vem som gav respons på 
inlägg något mer tillåtande. Resonemang om stödlikes uppstod i Disney Princesses 
bland annat vid ett tillfälle då Snövit beskrev vad som skulle krävas av en hypotetisk 
vikarie som skulle ansvara för hennes Instagram om hon inte själv var tillgänglig. 
Snövit beskrev att vikarien skulle behöva gå in på Instagram flera gånger om dagen 
och där gilla alla vänners bilder – oavsett vad det var för bilder. Mulan teaterviskade 
då ”touchy” och jag förstod att ämnet, som i sig var känsligt, också var känsligt i 
gruppen vilket kom till uttryck i dialogen som sedan följde:   

Amira Sofie - men håller ni koll på vilka som gillar, skulle du [till Snövit] till 
exempel märka om Rapunzel inte gillade? 
[skratt] 
Snövit - jag kollar faktiskt inte så grovt 
Rapunzel - jag märker, jag vet inte vad 
Snövit - hon [betoning] märker! 
Rapunzel - nej, men alltså jag, det är inte att jag går in och kollar så utan det är att 
jag kommer ihåg ifall personen har gillat 
Pocahontas - ja, för ni skriver alltid till mig ”nu har du inte gillat min bild” eller när 
vi träffas ”du har inte gillat min bild”, jag ”jaha okej då” 
Snövit - aldrig kollat på det om jag ska vara ärlig, det kan vara typ att 
Rapunzel - jag har alltid koll på det, alltid 
Snövit - det kan vara typ att Rapunzel, ja men jag skrev typ någon gång ”Rapunzel 
gilla min bild” (svar) ”nej, du gillade inte min bild för två veckor sedan” jag bara 
”va?” du bara ”du gillade inte min bild för två veckor sedan” ja ”men du har inte 
sagt något om det” ja ”men jag väntade på att du skulle gilla den” ”okej” 
Rapunzel - ja, men jag tänkte bara se att du kollar, jag är ju tvungen att skriva till 
dig 
 

När jag frågade om Snövit skulle märka om exempelvis Rapunzel inte gillade hennes 
bilder svarade hon lite undvikande att hon inte ”kollar […] så grovt” och sa senare 
att hon ”aldrig kollat det”, trots att Pocahontas berättade att både Snövit och 
Rapunzel brukade höra av sig till henne om hon inte gillat deras inlägg. Rapunzel å 
sin sida beskrev att hon ”alltid [har] koll” på vilka som gillade eller kommenterade 
hennes inlägg. I dialogen framstår det som att Snövit inte gärna ville kännas vid att 
hon höll reda på vilka som gillade hennes inlägg eller att det skulle vara viktigt för 
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henne att de nära vännerna såg och bekräftade inläggen. Det kan bero på den 
nedlåtande attityd som Pašteta gav uttryck för och som fanns i Disney Princesses 
omgivning. Attityden innebar att personer som öppet bad om uppmärksamhet eller 
tydligt uttryckte att sådan var viktig betraktades som desperata och osäkra. Samtidigt 
bottnade diskussionerna i Pašteta i det antagande som inleder avsnittet Det som lyfts 
fram i ljuset, och uttrycktes av Jonno när han sa ”varför alla använder sociala medier 
är för uppmärksamhet”. Alla, det vill säga medforskarna inkluderat, användare av 
sociala medier antas vilja få uppmärksamhet. De har specifika mål för hur de vill 
uppfattas och de vill få sin intrycksstyrning och sina definitioner av situationen 
bekräftade av publiken. 

Attityden till att be om stödlikes innebär att även om alla antas vilja få 
uppmärksamhet och bekräftelse, vill de inte framstå som att de bryr sig om denna 
uppmärksamhet och bekräftelse. Framträdanden kan hotas om det framstår som att 
det är viktigare för personen att få publikens (positiva) respons än att uttrycka sig på 
ett sätt som uppfattas som genuint, eftersom framträdandet då riskerar att uppfattas 
som falskt. Framträdanden som framstår som falska gör det svårt för publiken att 
upprätthålla en tillfällig konsensus där den agerar som om ett framträdande uppfattas 
som autentiskt. Den preliminärt fungerande enigheten där aktör och publik försöker 
poängtera samstämmighet, slätar över missförstånd, eller inte låtsas notera 
diskrepanser (se Goffman 1959/2014) framstod, som jag diskuterat tidigare, som 
rutinmässig och ofta oreflekterad. När medforskarna i forskarcirklarna satte ord på 
och analyserade sina handlingar i sociala medier fick de också syn på dessa och 
kunde såväl ifrågasätta som försvara aktiviteter som de tidigare inte reflekterat över. 
Dialogen som följer inleds med att jag ville förstå betydelsen av stödlikes genom att 
jämföra aktiviteten med andra, sällan ifrågasatta, rutiner som har med vänskap att 
göra, i detta fall att kramas när en träffar sina vänner:  

Amira Sofie - men kan man jämföra så här, nu bara drar jag en liknelse så får ni 
kolla om den funkar, jag menar som det här när man träffar varandra och så kramas 
man, man kramas ”hej” eller ”hejdå”, och kramas gör jag även om jag inte alltid 
känner för att kramas liksom, är det samma sak? Bara för att visa att ”vi är 
kompisar” alltså? 
alla - ja 
Snövit - jo, det är väl det 
Pocahontas - det visar typ så här, ja men, det är en grej man gör som kompisar, man 
säger typ ja, man kramas och säger hej och vissa såna saker 
Rapunzel - nu när jag tänker på det så låter det helt fucked up 
Pocahontas - ja det gör det 
Mulan - ja [skratt] 
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Rapunzel - nu när vi tar upp det, det låter jättekonstigt 
Amira Sofie - fast jag lägger ingen värdering i det, jag tycker bara att det är 
intressant. Men vad är det som låter fucked up liksom? 
Mulan - alltså hur mycket energi man lägger ner på det  
Pocahontas - ja! 
Snövit - jag ser inget konstigt med det [alla skrattar]. Alltså nej, om jag ska vara helt 
ärlig. Det är mer man lägger ut en bild och så säger man ”jag har en ny bild” eller 
”gilla min nya bild” men det är bara, alltså jag tror att motivet i slutändan, alltså det 
bakomliggande motivet är väl ändå att man vill att ens vänner ska se ens vardag 
eller vad en gjort eller vad en har att dela med sig av. Och jag tycker inte att det är 
så konstigt egentligen. Man kanske säger ”gilla” men vad annars ska man säga?  
 

I dialogen resonerade Rapunzel om att ge stödlikes, att ”nu när jag tänker på det så 
låter det helt fucked upp” och fick medhåll av Mulan och Pocahontas. Det som 
kommer till uttryck här är hur medforskarna genom de diskussioner vi hade i 
forskarcirkeln fick syn på aktiviteten att be om och ge stödlikes på ett sätt som de 
inte gjort tidigare. Analytiskt utifrån medforskning som forskningsansats kan 
situationen förstås som ett uttryck för kritisk medvetenhet (se Freire 1970/2012), där 
medforskare förflyttade sig från positionen som subjekt  till en position där de istället 
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7.5 Sammanfattning 

I kapitlets inledning gavs en inblick i hur medforskarna pratade om identitet. Där 
kom en syn på identitet som essentialistisk till uttryck – det vill säga som fixerad 
och kopplad till vem en person ”är” (se Frisén och Hwang 2006; Jenkins 2008; 
Johansson 2006). En sådan syn på identitet var särskilt framträdande när 
medforskarna kontrasterade gruppen unga mot gruppen vuxna. I de resonemangen 
tillskrevs vuxna en ”färdig” identitet som innebar mindre anpassning till andras 
förväntningar och mindre oro för hur de uppfattades. Unga, å andra sidan, antogs 
vara under utveckling: de behövde vara uppmärksamma på hur de uppfattades, 
kunde testa sig fram, tog intryck av andra, var mitt uppe i att lista ut vilka de var och 
av att bygga en image genom hur de framställde sig i sociala medier. När 
medforskarna diskuterade den egna identiteten och de egna sätten att uttrycka 
identitet på framstod identiteten därför snarare som flexibel, föränderlig och 
anpassad till olika sammanhang. Jag resonerade om att det förhållningssättet låg nära 
Goffmans (1959/2014) förklaring av intrycksstyrning, där medforskarna medvetet 
valde ut aspekter av sin identitet som de ville visa eller dölja beroende på 
sammanhang och uppfattad publik. Ungas identitet framstod då i kontrast till vuxnas 
som något som uttrycktes genom en reflexiv och relationell process (jfr Buckingham 
2008; Buckingham 2013; Jenkins 2008).  

I sociala medier beskrev medforskarna att det gick att få en (begränsad) bild av vilka 
personer var genom vad som visades upp i form av intressen, fritidsaktiviteter och 
så vidare. Att bilden antogs vara begränsad förklarade medforskarna med att det som 
visades i sociala medier inte nödvändigt stämde med hur personen annars framstod. 
I analysen förklarades detta med att medforskarna uppfattade ett glapp i 
igenkännbarheten (jfr Schmidt 2013) i hur människor framställde sig i och utanför 
sociala medier. Det glappet kan förstärkas av att publiken i sociala medier får 
begränsade ledtrådar om personen i form av överförda och utsända intryck (jfr 
Persson 2012; Goffman 1959/2014) som kan användas för att bedöma 
trovärdigheten i olika framträdanden. I diskussionerna i forskargrupperna 
diskuterades identitet främst utifrån vad människor själva delade, det vill säga de 
intryck de sände ut. Avslutningsvis i avsnitt 2.1 ges dock även exempel på hur 
identitet antogs kunna uttryckas genom vad medforskarna tog del av i sociala 
medier. Medforskaren Gärii valde att endast inkludera innehåll som konton och 
personer hon följde, eller var vän med i sociala medier, delat. Mycket innehåll 
handlade om rasifiering och kulturella identiteter (se Hall 1996b) eller sociala 
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fasader (se Goffman 1959/2014), som att vara mörkhyad, muslim och/eller kvinna. 
Att ta del av inlägg som Gärii kopplade till sin egen identitet, men som var 
normbrytande i relation till det omgivande majoritetssamhället, gjorde att hon kunde 
reflektera över och innebar att hon kände sig stärkt i sin egen identitet. Att själv ta 
intryck blev för henne ett sätt att visa vem hon var. 

Avsnitt 2.2 inleddes med resonemang att unga i sociala medier kan påverka (eller 
manipulera) den bild som andra får av dem. Det gjordes genom att dela eller dölja 
information (jfr Uski & Lampinen 2016) och diskuterades utifrån avhandlingens 
teoretiska ramverk, med exempel som visar att unga ägnar sig åt intrycksstyrning 
(jfr Goffman 1959/2014). I resultaten finns exempel på hur medforskarna förhåller 
sig cyniska (jfr Goffman 1959/2014) till såväl egna som andras framträdanden just 
eftersom de uppfattade att den bild som visas kan vara styrd och/eller inte äkta. 
Resultaten visar också hur framträdanden kan betraktas som uppriktiga (jfr Goffman 
1959/2014) samt hur modererade framträdanden kan användas för att inte bara 
försöka ändra bilden som andra får utan även av hur personer kan uppfatta sig själva 
(jfr Wittkower 2014).  

Empirin ger flera exempel på hur medforskarna anpassade jagframställningar för att 
försäkra sig om att få positiv feedback och för att undvika negativ respons. 
Resultaten visar också exempel där medforskarna beskrev att de inte tagit hänsyn till 
eventuell positiv eller negativ feedback. Den typen av exempel var dock få och 
tolkades i analysen som att inläggen låg i linje med de övergripande intryck 
medforskarna avsåg förmedla av sig själva. Sammanfattningsvis gav medforskarna 
uttryck för att de själva och andra ”visar den sida man tror folk kommer att gilla 
mest”, vilket synliggör hur de anpassade sig efter normer och förväntningar i den 
sociala kontexten (jfr Nguyen & Barbour 2017).  

Diskussionerna i forskargrupperna gav flera exempel på hur vänner bjöds in bakom 
scenen och som teammedlemmar (jfr Goffman 1959/2014) gav feedback på eller 
hjälpte sina vänner att planera och förbereda inlägg i sociala medier. Vännerna 
visade då prov på att följa det som Goffman (1959/2014) beskrev som moraliska 
förpliktelser och som i tidigare forskning om unga och sociala medier beskrivits som 
vänskapsnormer (se Bryant & Marmo 2012). Dessa normer kan då handla om att 
stötta och bekräfta sina vänner, ge respons, och hjälpa dem att upprätthålla det 
ansikte de vill visa (se Bryant & Marmo 2012; Eek-Karlsson 2019). 

Inledningsvis i avsnitt 7.3 ges exempel på hur medforskarna genom att ge eller 
undanhålla feedback i form av gillamarkeringar signalerade vad de ansåg vara rätt 
eller fel beteende i sociala medier. Detta analyseras i termer av vad som är rådande 
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normer eller sanktionerade värden (se Goffman 1971/2010) och vilken definition av 
situationen som accepteras eller förkastas (se Goffman 1959/2014). Utgångspunkten 
för avsnittet är att resonera kring vad som kan utgöra hot mot det ansikte eller den 
definition av situationen som presenteras – något som analyseras utifrån det 
Goffman beskrev som störningar (1959/2014). Sociala medier innebär, till skillnad 
mot framträdanden som görs i realtid, att jagintryck kan finnas kvar under lång tid, 
vara sökbara, kopierbara och synliga för oavsedda publiker (boyd 2007b; 2011; 
2014). Diskussionerna i forskarcirklarna visade att det ställde krav inte bara på väl 
planerade och förberedda framträdanden utan också på kontinuerlig genomgång av 
redan gjorda framträdanden. Tre huvudsakliga störningar framträder i empirin, 
nämligen hot mot ansiktet eller definitionen av situationen som orsakas av: att 
personen utmanar eller bryter mot rådande normer, att egna framträdanden var 
sammanflätade med andras framträdanden och att medforskarna hade en stor och 
blandad publik som de inte alltid hade översikt över och som därför kunde ta del av 
framträdanden som inte var avsedda för dem.  

Vidare visar resultatet hur medforskarnas ansikte kunde hotas när andra personer  
exempelvis raderade gamla konton eller kommentarer. Resultatet från arbetet i 
forskarcirklarna visar också hur publiken medvetet kunde agera som ombud (jfr 
Goffman 1959/2014) för att störa framträdanden. Störningar kunde ske som skämt 
och hotade då inte på allvar de intryck medforskarna avsåg göra. I analysen 
diskuteras ett exempel med humoristiska inslag också som uttryck för att ombudet 
ville belysa ett sammanhang där delar av publiken uteslöts om de inte förstod en 
specifik referensram som användes för att skapa intimitet mellan vänner och socialt 
kapital inför andra (jfr Balleys & Coll 2017). 

I sociala medier där medforskarna hade många vänner innebar det svårigheter för 
dem att separera och överblicka publiken, vilket kan beskrivas som att olika sociala 
kontexter kollapsat (se boyd 2014) eller kolliderat (se Davis & Jurgenson 2014). 
Resultaten visade hur medforskarna medvetet och genomtänkt försökte framställa 
sig på olika sätt inför olika publiker. Medforskarna uppfattade också olika krav och 
förväntningar från olika publiker där de kunde vara mer avslappnade när 
jagframställningar gjordes inför nära vänner. Jagframställningar inför nya 
bekantskaper, en stor publik, främlingar eller personer som medforskarna ville 
imponera på krävde mer förberedelser och noggrant genomtänkta framträdanden. 
Samtidigt påpekade medforskarna att de aldrig helt kunde slappna av – även inför 
nära vänner fanns mål för jagframställningar.  
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Att medforskarnas interaktion i sociala medier var sammanflätade i andras (se 
Marwick & boyd 2014) innebar att de inte alltid kunde styra den information som 
publiken fick av dem genom sociala ledtrådar (jfr Baym 2010), exempelvis när 
vänner postade bilder på dem eller raderade kommentarer på andras inlägg. 
Kollapsade kontexter där vänner, lärare och släktingar kunde ha tillgång till samma 
framträdande innebar ibland krockar mellan exempelvis normer i den sociokulturella 
kontext till vilken släktingarna tillhörde och normerna som fanns när medforskarna 
interagerade med sina vänner. För att hantera en stor och blandad publik visar 
resultat och analys hur medforskarna i de sociala medierna agerade för att undvika 
sociala sanktioner (jfr Goffman 1971/2010).  

Riskerna med att en oönskad publik tog del av framträdanden var att medforskarna 
riskerade att utsättas för sociala sanktioner i form av tillrättavisningar, 
undanhållande av positiv feedback, att de fick negativ feedback i form av oönskade 
kommentarer och att deras ansikte på så vis hotades. För att försöka säkerställa att 
inte fel publik tog del av framträdanden använde medforskarna olika sociala medier 
för olika typer av framträdanden och för att separera delar av publiken från varandra. 
Medforskarna begränsade också i perioder vad och hur mycket de delade. Resultaten 
visar dessutom hur det inte bara var ansiktet ”nu” som medforskarna oroade sig för 
utan även hur de skulle kunna framstå i en obekant framtid med obekant publik. Av 
den anledningen undvek alla medforskare att uttrycka negativt laddade känslor i 
sociala medier och var vaksamma på hur de uttryckte sig om andra för att inte kränka 
dem. Analysen visar hur värnandet om andras ansikte också är ett sätt att värna om 
det egna ansiktet (jfr Goffman 1967/1982; Davies 2012; Ditchfield 2020). 
Ytterligare ett sätt för att försöka balansera att vara ”in public without always being 
public” (Marwick & boyd 2014, s. 1052) var att använda kontextuellt språk eller att 
uttrycka sig med andras ord. Genom att till exempel dela memes eller 
tidningsartiklar kunde medforskarna försöka utöva moralisk kontroll (jfr Miller et 
al. 2016) utan att de kände att de behövde stå till svars för den åsikt som uttrycktes. 

I avsnitt 7.4 presenteras och analyseras de resultat som belyser vad medforskarna 
valde att dela med sig av i sociala medier. Inledningsvis diskuteras den roll publiken 
hade för de avväganden medforskarna gjorde – det handlade för dem om att 
identifiera vilka som var del av publiken och sedan bestämma hur de ville framstå 
inför den. Att medforskarna strategiskt valde vad de skulle visa av sig själva inför 
olika publiker och på olika plattformar förklaras med att de ägnade sig åt 
intrycksstyrning (jfr Goffman 1959/2014). De avväganden som gjordes bottnade i 
antaganden om vad som kunde ge många ”likes”, alltså positiv feedback (jfr Nguyen 
& Barbour 2017; Young 2013; Miller et al. 2016) och i uppfattade normer i 
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sammanhanget. Normer ger handlingsanvisningar (se Goffman 1971/2010; 
Martinsson & Reimers 2010) och bland de normer som identifierades i arbetet i 
forskarcirklarna var uppvisandet av ett idealsjälv på plattformar som Instagram en 
sådan norm som medforskarna förhöll sig till. 

Idealsjälvet handlar om att visa ”det bästa” snarare än vardagen och beskrevs i 
analysen som ett uppvisade av en ”curated truth”, där specifika delar av identiteten 
gjordes ”hyper-visible” (se Miller et al. 2016, s. 110). Till skillnad från inlägg som 
låg nära vardagen, gavs idealsjälvet mycket positiv feedback från publiken. 
Betydelsen av denna positiva feedback förklaras i analysen med att den bekräftade 
de jagintryck och den definition av situationen (se Goffman 1959//2014) som 
medforskarna försökte göra. Brist på feedback innebar osäkerhet där den som delat 
ett inlägg inte visste om hen brutit mot normer och utsattes för sanktioner eller om 
hen misslyckats med att förmedla en trovärdig jagframställning. Brist på feedback 
kan därför förstås som ett hot mot det ansikte en person uppvisar.  

I resultaten framträder ett dubbelt förhållningssätt till idealsjälvet. Å ena sidan 
uppfattade medforskarna sina egna inlägg som genuina även om de var redigerade, 
överdrivna och noggrant utvalda; de gav på så vis uttryck för uppriktiga 
framträdanden (jfr Goffman 1959/2014). Samtidigt genomsyrades diskussionerna 
ofta av en raljant ton och medforskarna förhöll sig skeptiska till (främst andras) 
framträdanden och normerna på plattformarna. Å andra sidan visade medforskarna 
därför i kontrast till det uppriktiga på samma gång uttryck för ett cyniskt 
förhållningssätt (jfr Goffman 1959/2014) och för att de agerade med rolldistans (jfr 
Goffman 1961/2011; Persson 2012).  

I avsnittet Vardagen är inte det vardagliga ges exempel på uppvisandet av 
idealsjälvet. Detta idealsjälv och uppvisandet av vardagen utöver det vardagliga 
innebar att visa upp reseupplevelser, nära exklusiva vänskaper, spännande intressen, 
exklusiva accessoarer och det som uppfattades som snyggt. Analysen i avsnittet 
Sociala medier som skyddsnät visar vidare att noggrant genomtänkta och 
modererade flöden kunde fungera som skyddsnät eller som en ”försäkring” mot att 
medforskarna publicerade enstaka inlägg där de misslyckades med de intryck de 
ville förmedla eller bröt mot rådande normer.  

Som kontrast till Instagram, där förväntningarna var en presentation av idealsjälvet, 
innebar normerna och förväntningarna på Snapchat ett uppvisande av det opolerade, 
skämtsamma och aktuella jaget (jfr Nguyen & Barbour 2017; Uski & Lampinen 
2016). Uppvisande av idealiserade jagbilder på denna plattform väckte misstro (jfr 
Awan & Gauntlett 2013). Funktioner i plattformen som att meddelanden försvann 



267

  

266 

 

sammanhanget. Normer ger handlingsanvisningar (se Goffman 1971/2010; 
Martinsson & Reimers 2010) och bland de normer som identifierades i arbetet i 
forskarcirklarna var uppvisandet av ett idealsjälv på plattformar som Instagram en 
sådan norm som medforskarna förhöll sig till. 

Idealsjälvet handlar om att visa ”det bästa” snarare än vardagen och beskrevs i 
analysen som ett uppvisade av en ”curated truth”, där specifika delar av identiteten 
gjordes ”hyper-visible” (se Miller et al. 2016, s. 110). Till skillnad från inlägg som 
låg nära vardagen, gavs idealsjälvet mycket positiv feedback från publiken. 
Betydelsen av denna positiva feedback förklaras i analysen med att den bekräftade 
de jagintryck och den definition av situationen (se Goffman 1959//2014) som 
medforskarna försökte göra. Brist på feedback innebar osäkerhet där den som delat 
ett inlägg inte visste om hen brutit mot normer och utsattes för sanktioner eller om 
hen misslyckats med att förmedla en trovärdig jagframställning. Brist på feedback 
kan därför förstås som ett hot mot det ansikte en person uppvisar.  

I resultaten framträder ett dubbelt förhållningssätt till idealsjälvet. Å ena sidan 
uppfattade medforskarna sina egna inlägg som genuina även om de var redigerade, 
överdrivna och noggrant utvalda; de gav på så vis uttryck för uppriktiga 
framträdanden (jfr Goffman 1959/2014). Samtidigt genomsyrades diskussionerna 
ofta av en raljant ton och medforskarna förhöll sig skeptiska till (främst andras) 
framträdanden och normerna på plattformarna. Å andra sidan visade medforskarna 
därför i kontrast till det uppriktiga på samma gång uttryck för ett cyniskt 
förhållningssätt (jfr Goffman 1959/2014) och för att de agerade med rolldistans (jfr 
Goffman 1961/2011; Persson 2012).  

I avsnittet Vardagen är inte det vardagliga ges exempel på uppvisandet av 
idealsjälvet. Detta idealsjälv och uppvisandet av vardagen utöver det vardagliga 
innebar att visa upp reseupplevelser, nära exklusiva vänskaper, spännande intressen, 
exklusiva accessoarer och det som uppfattades som snyggt. Analysen i avsnittet 
Sociala medier som skyddsnät visar vidare att noggrant genomtänkta och 
modererade flöden kunde fungera som skyddsnät eller som en ”försäkring” mot att 
medforskarna publicerade enstaka inlägg där de misslyckades med de intryck de 
ville förmedla eller bröt mot rådande normer.  

Som kontrast till Instagram, där förväntningarna var en presentation av idealsjälvet, 
innebar normerna och förväntningarna på Snapchat ett uppvisande av det opolerade, 
skämtsamma och aktuella jaget (jfr Nguyen & Barbour 2017; Uski & Lampinen 
2016). Uppvisande av idealiserade jagbilder på denna plattform väckte misstro (jfr 
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efter en viss tid, att bild eller bild med text var viktigare än enbart text och att de 
vänner som tydligast syntes i kontaktlistan var de som kommunikationen var tätast 
med, förstärkte förväntningar på snabba svar – något som i sin tur försvårade 
förberedelser och planering av framträdanden. I analysen diskuteras därför Snapchat 
som en plats som kan liknas vid ett område bakom scenen och vännerna som del av 
ett team (jfr Goffman 1959/2014). Publiken var här mindre än på andra sociala 
medier och bestod av nära vänner. Publiken uppfattades av medforskarna därför som 
mer välvillig och skulle inte utsätta den agerande för sanktioner vid misslyckade 
framträdanden. Välvilligheten kan också betraktas som uttryck för dramaturgisk 
lojalitet (se Goffman 1959/2014) eller sprungen ur att alla hade en hållhake på 
varandra, då alla förväntades delta på samma villkor genom att dela bilder och delta 
i interaktion. Personer som inte deltog uteslöts ur gemenskapen och fick inte ta del 
av uppdateringar.  

Medforskarna betraktade sociala medier som mycket viktiga för att upprätthålla 
vänskapsrelationer (jfr Décieux, Heinen & Willems 2019). Genom att ta del av 
vänners liv, själva dela med sig av sina egna liv, och genom att gilla och 
kommentera, bekräftade vänner varandras jagintryck och definitioner av situationen 
och upprätthöll relationer (se Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018; Bryant & Marmo 
2012; Eek-Karlsson 2019) när de på så vis signalerade att de såg varandra och brydde 
sig om varandra. Användandet av gillaknappen var inte enbart uttryck för faktisk 
uppskattning av ett inlägg utan kunde göras på rutin eller för att det fanns 
förväntningar på att gilla vänners inlägg (jfr Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018). 
Att gilla andras inlägg var också ett sätt att försäkra sig om att få uppskattning 
tillbaka. Att inte gilla vänners inlägg kunde betraktas som uttryck för ogillande (jfr 
Jungselius 2018) och leda till konflikt eller kunde innebära att den som inte gillade 
vänners inlägg framstod som ”hjärtlös”. Att genom gillande och kommentarer 
upprätthålla vänners ansikte var därför också ett sätt att upprätthålla det egna ansiktet 
(jfr Ditchfield 2020) och föra fram en positivt värderad bild av sig själv (jfr Goffman 
1959/2014). Att ömsesidigt gilla varandras inlägg diskuteras i analysen som uttryck 
för upprätthållande av en tillfälligt fungerande enighet och som att medforskarna 
förhöll sig till moraliska förpliktelser (jfr Goffman 1959/2014) som innebar att ta 
ansvar för allas bästa. Kommentarer och gillamarkeringar beskrivs i kapitlets 
avslutande analys som utryck för hur väl intrycksstyrning lyckas inför publiken, det 
vill säga att personen är del av ett socialt sammanhang, att kommentarer och 
gillamarkeringar är verktyg för att utöva sociala sanktioner och ett sätt att bekräfta 
andras ansikte (och därmed även skydda sitt eget). Dessa betydelser gjorde att 
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medforskarna var uppmärksamma på hur många gillamarkeringar de fick och vilka 
av de nära vännerna som gillat eller låtit bli att gilla.   
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8 Konklusioner och reflektioner  

I detta avslutande kapitel sammanfattar jag studiens huvudsakliga resultat och 
kunskapsbidrag samt svarar på avhandlingens fyra forskningsfrågor. Problemet som 
identifierades i inledningskapitlet grundade sig i risken att feltolka eller 
felrepresentera ungas erfarenheter och upplevelser om de inte själva kan vara med 
och förklara dessa eller påverka forskningen. Problemformuleringen innebar ett val 
att i studien fokusera på forskningsansats (medforskning) såväl som ämnet för 
studien (unga, identitet och sociala medier) och resulterade i ett tudelat syfte att: 1) 
bidra med kunskap om utmaningar, möjligheter och konsekvenser av att involvera 
unga som aktiva deltagare i forskning; och att 2) bidra med kunskap om hur unga 
personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att 
uttrycka identitet. Inledningsvis i kapitlet diskuteras dessa två områden i var sitt 
avsnitt, därefter lyfter jag några av studiens kunskapsbidrag. Kapitlet avslutas med 
reflektioner kring fortsatt forskning. 

8.1 Medforskning 

Valet av medforskning innebar redan när jag satte mig in i forskningstraditionen att 
frågor väcktes som handlade om hur delaktighetsprocesser och de ideal som 
presenterades i bland annat den tongivande Pedagogy of the oppressed (Freire 
1970/2012) kunde ta sig konkreta uttryck i praktiskt genomförande. Det innebar att 
jag från start bestämde mig för att göra det till ett av avhandlingens kunskapsbidrag 
att belysa dessa frågor. Ambitionen att kritiskt diskutera medforskning som 
forskningsansats var också till hjälp för mig vid arbetet med medforskarna i 
forskarcirklarna eftersom det hjälpte mig att bibehålla reflexivitet under pågående 
forskningsprocess. En slutsats jag kan dra efter genomfört projekt är att den 
ambitionen hjälpte till att så att säga hålla mig på tårna och exempelvis se 
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maktdynamiker och hur roller omförhandlades på ett sätt som jag annars möjligen 
skulle ha missat.  

8.1.1 Rollen som medforskare 

Jag har efter att arbetet i forskarcirklarna avslutats och vid min egen analys av det 
empiriska materialet fått en allt större respekt för medforskarna och det mod de 
visade prov på när de engagerade sig i forskningsprojektet. Vid de avslutande 
intervjuerna blev det tydligt att medforskarna innan projektets start hade förknippat 
forskning med det som traditionellt kan kopplas till de ”hårda vetenskaperna”, det 
vill säga laboratoriemiljöer och vita rockar. Med en sådan förförståelse innebar 
beslutet att tacka ja till deltagande i ett forskningsprojekt om identitet och sociala 
medier som skulle utgå från medforskarnas egna erfarenheter att ta ett steg in i det 
okända. Medforskarna hade inga tidigare erfarenheter av forskning eller 
forskningsliknande aktiviteter att falla tillbaka på när de tog sig an den roll som är 
föremål för avhandlingens första forskningsfråga: 

Hur tolkades rollen som medforskare av deltagarna och hur tog den sig 
uttryck?  

Resultaten av analysen i kapitel 6 visar att rollen som medforskare tog sig olika 
uttryck i de olika forskargrupperna. Det förklarades med de olika gruppdynamiker 
som fanns i de redan befintliga vänskapskonstellationerna men också med hur 
medforskarna förhöll sig till mig som vuxen, och med hur de tolkade min roll som 
forskare. Rollerna som medforskare gjordes i relation till min roll som forskare och 
vice versa. Det går alltså inte att besvara forskningsfrågan utan och också resonera 
om min roll. Inga av våra roller var heller statiska utan utvecklades i relation till 
varandra. På så vis kom även min roll att ta sig olika uttryck i de olika 
forskargrupperna. 

Eftersom medforskningssituationen var helt ny för alla medforskarna (och för mig) 
fanns inledningsvis ett avvaktande förhållningssätt gentemot mig.  Resultaten visar 
att när medforskarna inte kunde använda sig av tidigare erfarenheter av forskning 
utnyttjade de istället inledningsvis erfarenheter av andra mer bekanta roller av att 
vara unga och av att vara elever. På motsvarande sätt fanns det för mig bekanta roller 
som vuxen, som lärare på universitetsnivå och som tidigare ledare av 
kulturaktiviteter för barn som jag både kunde luta mig mot och behövde ta spjärn 
emot. Utmaningen för mig och medforskarna var att dessa roller som vi tog med in 
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i forskningen förde med sig förväntningar på hur vi skulle agera och bli bemötta av 
varandra (jfr Lundberg & Starrin 2001). För mig fanns en vana av att vara den som 
tog ansvar, som planerade, som fördelade handlingsutrymme och som styrde 
riktningen i olika aktiviteter eller samtal. För medforskarna fanns en vana av att vara 
uppmärksamma på förväntningar på dem, på anpassning, och på att få ramar att 
förhålla sig till. I resultaten ges exempel på olika situationer som synliggör hur 
medforskarna kom in med förväntningar på att bli ledda och vara uppmärksamma 
på signaler från mig om rätt eller fel sätt att bedriva forskning på. De roller vi tog 
med oss in i forskningen bar på en åldersmaktordning (jfr Krekula & Johansson 
2018) som stred mot idealet i medforskning som syftar till jämlika relationer och 
positionsförflyttningar (jfr Freire 1970/2012; Cornwall & Jewkes 1995).  

Åldersmaktordningen och de roller vi tog eller gavs innebar initialt i 
forskningssituationen en anpassning efter den vuxne i rummet, det vill säga mig som 
forskare. Anpassning har i tidigare forskning lyfts fram som en av utmaningarna i 
medforskningsprojekt (se Lundberg & Starrin 2001; Gallacher & Gallagher 2008; 
jfr Hillén 2013) då det kan riskera att socialisera in medforskarna i den vuxnes 
uppfattning om rätt sätt att bedriva forskning på, samt begränsa deltagarnas 
handlingsutrymme. Hur anpassning kan ta sig uttryck, hur den kan synliggöras och 
i vissa fall kan motverkas belyses genom exempel i kapitel 6. I analysen av dessa 
exempel förklarade jag anpassningen i forskningssituationen som att medforskarna 
initialt placerade sig själva som objekt utsatta för andras handlingar snarare än, vilket 
är medforskningens mål, som kunniga subjekt (jfr Freire 1970/2012; 1982) som 
deltar och är aktiva. Med anpassning följer att ansvaret läggs på någon annan. I 
forskarcirklarna hamnade det ofta på mig. Att förlita sig på att någon annan tar 
ansvar för en situation kan ge trygghet eftersom risken att misslyckas eller inte leva 
upp till egna eller andras förväntningar då kan upplevas som mindre. I en obekant 
situation som medforskningen var innebar det en trygghet att inta bekanta roller.  

I kapitel 6 beskrivs hur medforskarna under projektets gång skiftade förhållningssätt 
till sina roller. Under träffarnas gång när medforskarna fick mer och mer insyn i vad 
forskningen gick ut på och hur den gick till fick de också syn på sin egen kunskap 
och fick bättre förståelse för vad de kunde tillföra som inte jag kunde. Från att rollen 
som medforskare tolkades som att de, som i ett polisförhör, skulle svara på frågor 
tolkades den som att medforskarna genom sina erfarenheter bidrog med olika 
perspektiv och åsikter och gjorde skillnad. Medforskarnas förhållningssätt till, och 
utövande av medforskarrollen, förändrades i och med att vi lärde känna varandra, 
när forskningssituationen framstod som en trygg plats och genom att medforskarna 
i och med utövandet av forskning började får syn på begränsande strukturer (jfr 
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Freire 1970/2012) både i relation till det studerade ämnet och i relation till 
forskningssituationen. Insynen i forskningsprocessen genom utövade av forskning 
innebar att forskningen avmystifierades (jfr Sallah 2014) och blev mindre obekant, 
något som ökade medforskarnas handlingsutrymme i den. 

Medforskarna beskrev i de avslutande intervjuerna, när de blickade tillbaka på 
forskningsprocessen, att de spelat en viktig roll genom att ta ansvar för att diskutera, 
analysera och dela med sig av erfarenheter på ett sätt som en obekant publik skulle 
kunna förstå. De resonerade att deras bidrag kunde leda till ökad kunskap om och 
förståelse av ungas användning av sociala medier – något som i sin tur skulle kunna 
göra skillnad i vuxnas syn på och förhållningssätt till densamma. Samtidigt som 
dessa röster fanns och kan tolkas som uttryck för empowerment (jfr Askheim & 
Starrin 2009) genom att medforskarna kände att de bidrog, att de hade viktiga 
kunskaper, att de hade kompetens och att de blev lyssnade på fanns också en 
osäkerhet hos dem då de inte hade insyn i den värld i vilken resultaten från 
forskningen skulle presenteras. Även om forskarrollen under projektets gång 
förtydligades i relation till arbetet i forskarcirklarna förblev den otydlig i relation till 
sammanhanget i vilket forskningen gjordes och skulle komma att diskuteras (jfr 
Tupuola 2006). 

I kapitel 6 diskuteras utifrån de olika forskargrupperna hur jag och medforskarna 
förhöll oss till varandra på olika sätt. Det innebar at vi tillsammans skapade 
forskningssituationen (om än inte med lika delar inflytande), vilka roller som var 
möjliga att ta, och vilket handlingsutrymme som fanns. I de olika forskargrupperna 
upplevde jag utmaningar i min roll som forskare på skilda sätt. I forskargruppen 
Disney Princesses upplevde jag mig som placerad i en begränsande roll som ledare 
med rätt att bedöma medforskarnas prestation. I den gruppen behövde jag vara 
vaksam på såväl signaler som jag medvetet sände ut som på signaler som jag 
omedvetet överförde (jfr Goffman 1959/2014) då medforskarna var vaksamma på 
att uppfatta sådana. I denna grupp blev arbetet med de egna collagen något som 
innebar mer självständighet för medforskarna och synliggjorde deras egen 
kompetens för dem. Samtidigt var det en utmaning för mig att formulera frågor på 
ett sätt så att de inte uppfattades som kritik och en utmaning att inte formulera 
uppmuntrande eller bekräftande kommentarer på ett sätt som medforskarna kunde 
tolka som att de då agerade på ”rätt” sätt. Det handlade om att försöka att inte 
förstärka anpassning och på så vis socialisera medforskarna in i det som jag 
betraktade som ”rätt” sätt att bedriva forskning på (jfr Gallacher & Gallagher 2008). 



273

  

272 

 

Freire 1970/2012) både i relation till det studerade ämnet och i relation till 
forskningssituationen. Insynen i forskningsprocessen genom utövade av forskning 
innebar att forskningen avmystifierades (jfr Sallah 2014) och blev mindre obekant, 
något som ökade medforskarnas handlingsutrymme i den. 

Medforskarna beskrev i de avslutande intervjuerna, när de blickade tillbaka på 
forskningsprocessen, att de spelat en viktig roll genom att ta ansvar för att diskutera, 
analysera och dela med sig av erfarenheter på ett sätt som en obekant publik skulle 
kunna förstå. De resonerade att deras bidrag kunde leda till ökad kunskap om och 
förståelse av ungas användning av sociala medier – något som i sin tur skulle kunna 
göra skillnad i vuxnas syn på och förhållningssätt till densamma. Samtidigt som 
dessa röster fanns och kan tolkas som uttryck för empowerment (jfr Askheim & 
Starrin 2009) genom att medforskarna kände att de bidrog, att de hade viktiga 
kunskaper, att de hade kompetens och att de blev lyssnade på fanns också en 
osäkerhet hos dem då de inte hade insyn i den värld i vilken resultaten från 
forskningen skulle presenteras. Även om forskarrollen under projektets gång 
förtydligades i relation till arbetet i forskarcirklarna förblev den otydlig i relation till 
sammanhanget i vilket forskningen gjordes och skulle komma att diskuteras (jfr 
Tupuola 2006). 

I kapitel 6 diskuteras utifrån de olika forskargrupperna hur jag och medforskarna 
förhöll oss till varandra på olika sätt. Det innebar at vi tillsammans skapade 
forskningssituationen (om än inte med lika delar inflytande), vilka roller som var 
möjliga att ta, och vilket handlingsutrymme som fanns. I de olika forskargrupperna 
upplevde jag utmaningar i min roll som forskare på skilda sätt. I forskargruppen 
Disney Princesses upplevde jag mig som placerad i en begränsande roll som ledare 
med rätt att bedöma medforskarnas prestation. I den gruppen behövde jag vara 
vaksam på såväl signaler som jag medvetet sände ut som på signaler som jag 
omedvetet överförde (jfr Goffman 1959/2014) då medforskarna var vaksamma på 
att uppfatta sådana. I denna grupp blev arbetet med de egna collagen något som 
innebar mer självständighet för medforskarna och synliggjorde deras egen 
kompetens för dem. Samtidigt var det en utmaning för mig att formulera frågor på 
ett sätt så att de inte uppfattades som kritik och en utmaning att inte formulera 
uppmuntrande eller bekräftande kommentarer på ett sätt som medforskarna kunde 
tolka som att de då agerade på ”rätt” sätt. Det handlade om att försöka att inte 
förstärka anpassning och på så vis socialisera medforskarna in i det som jag 
betraktade som ”rätt” sätt att bedriva forskning på (jfr Gallacher & Gallagher 2008). 

  

273 

 

Även med Pašteta innebar det en utmaning för mig att inte socialisera eller 
disciplinera medforskarna till (enligt mig) ”rätt” sätt att agera i forskningssituationen 
(jfr Gallacher & Gallagher 2008). Till skillnad från Disney Princesses sprang den 
utmaningen inte ur medforskarnas anpassning till mig utan ur att de i 
forskarcirklarna utövade motstånd mot anpassning och min definition av 
(forsknings)situationen (jfr Goffman 1959/2014). I analysen diskuteras detta i 
termer av synliggörande av och frigörelse från begränsande strukturer (jfr Freire 
1970/2012). Resultaten visar också hur det kunde vara svårt för mig att släppa 
positioner av makt, hur det innebar osäkerhet (jfr Kennedy 2018) och hur det var 
beroende av ett reflexivt förhållningssätt där jag kunde (om)pröva mina antaganden. 

I forskargruppen Byyyns forskare var det emellanåt en utmaning för mig att behålla 
en forskardistans. Detta var en grupp som gärna stannade kvar länge och som ställde 
otaliga frågor till mig om mig som person och om det samhälle vi levde i. Jag 
upplevde att jag fick rollen som ”en annan sorts vuxen” (jfr Johansson 2009), någon 
medforskarna inte behövde prestera för men som kunde möta deras funderingar om 
ämnen de undrade över men kanske inte kunde diskutera med andra vuxna. Gruppen 
synliggjorde behovet unga kan ha av att utan krav på prestation få möta vuxna som 
utan att värdera, bedöma eller ge ”rätt” svar lyssnar på och för dialog med dem. Detta 
är också ett av de resultat studien bidrar med både utifrån fokus på medforskning 
och utifrån ungas användning av sociala medier, nämligen medforskarnas upplevda 
glapp mellan sig själva och vuxenvärlden. Rollen som medforskare innebar en 
möjlighet att mötas över generationsgränser och tas på allvar just på grund av att 
medforskarna var unga, där detta var det som gav dem legitimitet i situationen. Allt 
eftersom vi lärde känna varandra i forskargrupperna och medforskarna fick insyn i 
forskningsprocessen skiftade min roll från ledare till att mer likna det som i tidigare 
forskning beskrivits som en katalysator eller handledare (se Cornwall & Jewkes 
1995; Tupuola 2006; Wang & Burris 1997) som genom frågor eller andra perspektiv 
kunde stimulera diskussioner. 

Utifrån resultaten och diskussionen i kapitel 6 blir svaret på forskningsfrågan om 
hur rollen som medforskare tolkades och tog sig uttryck, att detta skedde som en roll 
av anpassning efter uppfattade förväntningar, som en roll av kunskapsförmedlande 
med grund i egna erfarenheter och tankar, som en roll att utveckla självförtroende 
genom utveckling av kritisk medvetenhet (jfr Freire 1970/2012), och som en roll i 
vilken åsikter analyserades och uttrycktes för att bidra till kunskapsproduktion. 
Framförallt blir dock svaret att medforskarrollen är beroende av platsen och 
människorna som deltar. Studien bidrar därmed utifrån sin kritiska diskussion och 
identifiering av olika samverkande faktorer till att nyansera de beskrivningar som 
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finns av vad medforskning bör innebära i relation till olika roller i forskningsprojekt, 
till att visa att medforskarrollen samtidigt kan innebära anpassning och motmakt, 
samtidig osäkerhet och empowerment och att inte enbart forskningsprocessen är en 
process utan att även rollerna i den förändras och förhandlas. Det senare handlade 
om att få syn på sig själv som medforskare i något som kan liknas vid kritisk 
medvetenhet (jfr Freire 1970/2012). Studien synliggjorde spänningar mellan å ena 
sidan de roller som deltagarna var vana vid att inta – medforskarnas vana att anpassa 
sig, forskarens/den vuxnas vana att leda – och å andra sidan behovet av reflexivitet, 
att synliggöra maktstrukturer, att vara lyhörd och att vara följsam.  

8.1.2 Medforskning och kunskapsproduktion  

Svaret på den första forskningsfrågan, som visade att rollen som medforskare kan ta 
sig olika uttryck och är beroende av det sammanhang i vilken den utövas, utgör 
också en del av svaret på den andra forskningsfrågan: 

Vad hindrar eller möjliggör gemensam kunskapsproduktion när 
medforskning och arbete i forskarcirklar väljs som forskningsansats? 

Forskningsfrågan lägger fokus på den gemensamma kunskapsproduktionen, det vill 
säga processen i vilken jag och medforskarna tillsammans utforskade och försökte 
bygga förståelse för det studerade ämnet. Kunskapsproduktionen övergick från att 
vara gemensam när arbetet i forskarcirklarna avslutats och jag på egen hand 
påbörjade analys utifrån teori och tidigare forskning – något som diskuteras utförligt 
sist i detta avsnitt.  

En förutsättning för samskapad kunskap är dialog som kan leda till kritisk 
medvetenhet där deltagarna får syn på sig själva i världen (Freire 1970/2012). Denna 
studie bidrar till att bredda förståelsen av kritisk medvetenhet som något som inte 
bara är kopplat till studieobjektet, alltså det gemensamt studerade fenomenet, utan 
även till rollen som medforskare. Medforskarnas kritiska medvetenhet tog sig 
uttryck i relation till 1) det studerade fenomenet unga, identitet och sociala medier, 
2) rollen som medforskare och hur forskning kan gå till samt 3) medforskarnas plats 
i sin omvärld på ett sätt som inte var direkt knutet till forskningen.  

Resultat visade hur forskningssituationen kunde fungera som en trygg plats för att i 
mötet med en lyssnande och ickedömande vuxen utforska svåra och viktiga frågor 
som var relevanta för medforskarna i deras vardag men som inte nödvändigtvis var 
relevanta för forskningen. Valet av medforskning som ansats innebär ett fokus på 
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relationsbygge (se Shea et al. 2013) där jag, mer än jag skulle ha gjort om studien 
utgått från andra forskningsansatser, bidrog med mina tankar, kunskaper och 
erfarenheter. Fikapauser, och de tillfällen då vi gick ut och åt eller genomförde 
gruppernas valda aktiviteter, gav också möjlighet att samtala under förhållanden där 
maktstrukturer som kom av ålder, eller genom utformning av de lokaler i vilka vi 
vistades, inte var lika framträdande. Det gav medforskarna och mig en chans att lära 
känna varandra, att se några av varandras egenheter och få en uppfattning om 
människan och inte bara forskaren eller medforskaren. Detta bidrog till att skapa en 
trygg atmosfär och gav möjlighet att skapa ett partnerskap (jfr Powers & Tiffany 
2006). Min villighet att svara på frågor och resonera om olika ämnen framstod som 
särskilt viktigt för att medforskarna skulle känna den trygghet som behövs för att 
dela med sig av tankar och funderingar som kunde upplevas som personliga. 
Relationsbygget, att lära känna varandra, innebar att vi skapade en miljö där frågor 
och utforskande stod i fokus snarare än att lista ut rätt svar. Just skapandet av denna 
utforskande miljö möjliggjorde gemensam kunskapsproduktion. 

Ytterligare en aspekt som framträdde i analysen och som möjliggjorde gemensam 
kunskapsproduktion var löst formulerade ramar för kunskapsproduktion, något som 
även lyfts fram i tidigare forskning (se Tupuola 2006; Bergold & Thomas 2012). Att 
inte på förhand ha en tydlig och styrande plan i form av exempelvis frågor att 
diskutera eller metoder att använda möjliggör en process där riktning och innehåll 
skapas tillsammans av deltagarna. Resultaten från analysen av 
medforskningsprocessen visade att löst formulerade ramar innebar utmaningar men 
också skapade möjligheter. Dels fanns en ovana bland medforskarna vid att ta 
initiativ i ett sammanhang där de initialt förutsatte att den vuxne skulle leda arbetet. 
Det fanns också en brist på erfarenheter av att delta i forskning och av vad det kunde 
innebära. Forskarträning lyfts fram som ett sätt att möjliggöra för deltagarna att 
förvärva nödvändiga kunskaper för att delta som medforskare (se Cornwall & 
Jewkes 1995; Jardine & James 2012; Shea et al. 2013; Wickenden & Kembhavi-
Tam 2014). En förutsättning för att kunna utöva rollen som medforskare är alltså att 
personen har eller får möjlighet att skaffa nödvändiga kunskaper och erfarenheter 
om hur forskning kan gå till. En utmaning är då att lägga upp forskarträningen på ett 
sådant sätt att den möjliggör utforskande snarare än styrning i en viss riktning utifrån 
forskarens preferenser (jfr Gallacher & Gallagher 2008). Det innebär därför en 
utmaning att å ena sidan skapa förutsättningar för medforskare att inskaffa 
nödvändiga kunskaper för att delta i forskning och å andra sidan inte samtidigt 
genom en sådan lärprocess indoktrinera dem i styrande strukturer.  
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Medforskning med lösa ramar för vad som ska utforskas, och hur, innebär osäkerhet 
– osäkerhet som kan förstärka maktstrukturer och hindra gemensam 
kunskapsproduktion. För forskaren finns osäkerhet eftersom hen inte vet vad 
resultaten kommer att bli, om forskningen blir användbar och hur hen ska hantera 
oförutsedda situationer som uppstår. Osäkerhet finns också för medforskarna, som i 
denna studie hade begränsade kunskaper om hur forskning går till och vad som 
förväntades av dem. Osäkerhet gör att vi tar fasta på det som ger trygghet – vilket 
kan innebära att befästa bekanta roller och maktstrukturer. I arbetet med 
medforskarna var en uppenbar sådan struktur ålder. Som diskuterades i relation till 
den första forskningsfrågan finns hos unga erfarenheter av att anpassa sig till vuxna. 
Ålder innebar även i detta forskningsprojekt något som bidrog till en maktordning 
(jfr Krekula & Johansson 2017) som förstärktes av den plats på vilken forskningen 
skedde. Högskolans lokaler påminde oss medvetet och omedvetet om roller som vi 
hade i andra sammanhang, det vill säga som lärare och som elever. 
Åldersmaktordningen samspelade på så vis med en annan maktordning, mellan den 
som antas ha kunskap och den som antas sakna den. Den maktordningen förstärks 
också genom det språk som används i avhandlingen där den omarkerade positionen 
(se Sundhall 2017) är forskarens medan prefixet med som syftar till att signalera 
samarbete och samskapande samtidigt markerar medforskarna som något annat än 
forskaren.  

Det kan vara svårt att under pågående forskningsprocess notera maktstrukturer och 
ifrågasätta eller göra motstånd mot dessa. En viktig faktor för att möjliggöra en 
samskapad kunskapsprocess var det arbete jag genomförde mellan forskarcirklarna 
där jag tog anteckningar om händelser och reflektioner under träffarna samt 
transkriberade samtalen. Genom att transkribera och ta med transkriptioner till nästa 
träff kunde jag föra tillbaka och hålla vid liv ämnen medforskarna tagit upp, vi kunde 
följa upp trådar vi kanske missat under pågående samtal och vi kunde utveckla 
resonemang som kanske inte fått det utrymme de förtjänade. Men än viktigare var 
att arbetet med anteckningar och transkribering utgjorde ett sätt för mig att 
kontinuerligt utöva självreflexivitet, något som påtalats som viktigt av bland andra 
Minkler (2016), Kennedy (2018) samt Gallacher och Gallagher (2008) för att få syn 
på maktstrukturer och maktutövande. Genom att lyssna på ljudinspelningarna och 
skriva ned vår dialog kunde jag uppmärksamma när jag tystade röster, när jag inte 
följde upp och när jag i för hög grad styrde samtalet – jag kunde identifiera vad som 
stimulerade respektive tystade reflektion i de olika grupperna. Att jag under 
forskningsprocessen kunde reflektera över detta innebar att kommunikationen och 
gruppdynamiken kom att formas på olika sätt i de olika grupperna eftersom någon 
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grupp sporrades av ifrågasättande medan en annan grupp istället inspirerades av att 
gemensamt försöka förstå. Att uppmärksamma agerande som stimulerade och 
agerande som tystade innebar att jag under pågående forskning medvetet kunde 
arbeta för att möjliggöra dialog i forskarcirklarna. 

Självreflexiviteten, att under pågående process få syn på mig själv och hur jag 
påverkade forskningen, innebar också känslor av osäkerhet eftersom det kan vara 
utmanande att uppmärksammas på tillfällen då en inte lever upp till sina egna ideal. 
Forskaren behöver alltså vara villig att konfronteras med sina egna 
tillkortakommanden. Att vara villig att kritiskt granska sitt eget agerande och sina 
egna förgivettaganden framträdde dock i analysen som en förutsättning för 
gemensam kunskapsproduktion. Ytterligare en utmaning för mig som forskare var 
att våga lita till processen (jfr Kennedy 2018) och att det arbete jag och medforskarna 
lade ned var relevant och användbart. För mig fanns ett behov av att medforskningen 
skulle generera empiri som skulle vara användbar för avhandlingsprojektet. Det 
innebar ibland en stress, ofta en osäkerhet och hela tiden en utmaning i att lita till 
processen och vara öppen för de olika teman som medforskarna valde att föra in i 
forskarcirklarna. Löst formulerade ramar och osäkerhet lämnar dock utrymme för 
det oväntade och oplanerade som är något som främjar just det gemensamma i 
kunskapsproduktionen. Lösa ramar öppnar upp för teman och ämnen som forskaren 
inte kunnat förutspå och ger utrymme för medforskarna att sätta sin prägel på 
forskningen. Även om jag och medforskarna hade olika kunskaper, var vi på grund 
av förutsättningarna för våra möten – där ingen hade en klar bild av eller plan för 
vårt arbete – på olika sätt hela tiden i vardande (jfr Freire 1970/2012; Gallacher & 
Gallagher 2008) genom att vi tillsammans formade processen utifrån våra olika 
kunskaper och roller. Att vara i vardande innebär att samtidigt rymma känslor av 
osäkerhet, rädslor och känslor av att en kan påverka och utöva inflytande. 

Lösa ramar innebar att projektet kom att formas av mitt och medforskarnas samspel. 
Genom vår lyhördhet gentemot varandra och genom nyfikenhet på de ämnen som 
lyftes upp, utövades delaktighet på olika sätt genom våra interaktioner (jfr Gallagher 
2008a; 2008b; Gallacher & Gallagher 2008). Utifrån möjligheterna att utöva 
delaktighet där våra olika perspektiv var viktiga skapade vi kunskap om det 
studerade fenomenet. En förutsättning för gemensam kunskapsproduktion var därför 
också just våra olikheter. Att jag inte var insatt i de normer och handlingar som 
medforskarna tog hänsyn till i sin användning av sociala medier gjorde att de fick 
förklara dessa och vi fick på så vis syn på våra förgivettaganden. Jag kunde i min 
roll som katalysator dessutom lyfta in tidigare forskning (jfr Denith et al. 2012) och 
ett utifrånperspektiv som gav nytt bränsle till vår förståelse när vi resonerade om 
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ifall det jag tog upp var tolkningar som var relevanta och som medforskarna kände 
igen sig i. I de avslutade intervjuerna gav medforskarna uttryck för att de hade 
kunskaper och erfarenheter som vuxna saknade, något de fått syn på genom vårt 
arbete i forskarcirklarna. Studien ger flera exempel på det som Freire (2012) beskrev 
som att forskare och medforskare växlar mellan positioner av att vara den som lär 
och den som lär ut, liksom exempel på kritisk medvetenhet där det egna tänkandet 
och handlandet sätts i en större kontext. Rollen som medforskare innebar inte att 
enbart föra fram sina åsikter och erfarenheter, den innebar också att lyssna på andra, 
att tillsammans resonera och förklara och att genom vår dialog skifta perspektiv. Det 
gör de tolkningar och resonemang som lyftes i dialogen till samskapade – det är 
genom den gemensamma dialogen som dessa tolkningar föds och kan komma till 
uttryck. Tillsammans åstadkom vi resultat och analys som vi inte nått på andra sätt 
(jfr Johanssons & Hultgrens [2018] resonemang om delaktighet). 

En hörnsten i medforskning är kritiken av forskning där människor reduceras till 
objekt för forskarens blick (se Freire 1970/2012; Cornwall & Jewkes 1995). Därför 
bör människor i medforskning ha möjlighet att ta eller utveckla rollen som kunniga 
subjekt (Freire 1970/2012; Bergold & Thomas 2012; Powers & Tiffany 2006). I 
analysen av processen i forskarcirklarna som presenteras i kapitel 6 synliggörs att en 
del i att kunna agera som ett kunnigt subjekt i forskningen är att ta ett steg tillbaka 
från en subjektsposition till att se på sig själv och sitt eget handlande som ett objekt 
att studera. Studien bidrar på så vis med fler perspektiv till diskussioner om vad det 
innebär att vara ett kunnigt subjekt och subjektets relation till objektet. En 
subjektsposition i forskning kan då förstås som en position som innebär aktörskap 
och erkännande av att de egna kunskaperna och erfarenheterna är viktiga (jfr  Freire 
1970/2012) men där en förmåga att distansera sig från dessa och objektifiera dem är 
en del av utövandet (se även Cornwall & Jewkes 1995; Denith, Measor & O’Malley 
2012). 

Det korta och förenklade svaret på forskningsfrågan är att dialog möjliggör 
gemensam kunskapsproduktion och att bekvämlighet eller osäkerhet som gör att 
människor riskerar att återfalla i bekanta roller hindrar just den gemensamma 
kunskapsproduktionen. Dialog, det verktyg som står i centrum för Freires 
pedagogik, är dock inte något som bara uppstår när människor samlas och diskuterar. 
Resultaten av analysen i kapitel 6 visar att dialog var beroende av ett medvetet 
belysande av maktstrukturer (jfr Hall 1992), av en vilja att gemensamt utforska för 
att belysa varför, vad och hur (jfr Lundberg & Starrin 2001) och av 
positionsförflyttningar mellan subjekts- och objektpositioner. Möjliggörande för 
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dialog är lösa ramar, relationsbyggande, självreflexivitet och ett fokus på förståelse 
av ett fenomen utifrån olika perspektiv där just olikheten är central. 

8.1.2.1 Vems röst? 
En av utgångspunkterna i medforskning är att synliggöra, lyfta fram, och vara trogen 
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och analys. Dock är det i texter sprungna ur medforskningsprojekt sällan tydligt eller 
diskuterat hur och när analys och berättarröst flyttar från medforskarnas egna 
berättande och tolkningar av sin situation till forskarens åter- eller omberättande. I 
utrymmet mellan det gemensamma arbetet i forskarcirklarna och att en färdig 
forskningstext publiceras flyttas ansvaret för forskningsresultaten och analys (i de 
flesta fall) från medforskare tillsammans med forskaren, till forskaren själv.42 Detta 
är en del i det akademiska skrivandet där det oftast är författaren/forskaren som 
ansvarar för sammanställningen och utformandet av den text som presenterar 
forskningsresultaten. Detta innebär en position av makt (se Muhammad et al. 2015) 
där forskaren har kunskapen om hur en akademisk text ska skrivas och också avgör 
hur empirin (och därigenom medforskarna och deras bidrag) ska komma att 
representeras. En sådan förskjutning av tolkningsföreträde och handlingsutrymme 
mellan forskarcirklar och sammanställning får givetvis konsekvenser för hur 
medforskarna (re)presenteras och hur deras röster hörs och synliggörs. 

I kvalitativa forskningsprojekt försöker forskarna visa resultatens trovärdighet och 
tillförlitlighet genom att använda citat, dialog eller återberättande av deltagarnas 
röster utan att medvetet vinkla eller förvanska dessa. Även i denna avhandling har 
jag, genom att använda citat och utdrag, strävat efter att göra medforskarnas röster 
hörda och därigenom också möjliggöra för läsarna att själva bedöma trovärdigheten 
i mina slutsatser. Även om det är en uttalad ambition att vara trogen medforskarnas 
röster är det samtidigt viktigt att diskutera vems röst som faktiskt presenteras och 
görs hörd i denna avhandling. Vems berättelse som styr får konsekvenser för såväl 
hur forskningen kan förstås som ett medforskningsprojekt, som för förståelsen av 
resultaten.  

                                                      
42 Det finns exempel på forskningstexter som är samförfattade med medforskarna (se Kendall, Marshall 

& Barlow 2013) eller där publikationen består av medforskarnas teckningar och poesi (se Castro, 
Jackoson, Cushing-Leubner & Lozenski 2016). Vanligare tycks dock vara att medforskarna bidrar 
med andra typer av material, som texter eller bilder, vilka görs tillgängliga i sammanhang utanför 
akademin, till exempel vid lokala utställningar. 
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Medforskning i en akademisk kontext innebär vissa motsättningar mellan 
ideologiska utgångspunkter i medforskning och de krav som ställs på god 
vetenskaplig forskning och publicering. Å ena sidan utgår medforskning från att 
medforskare har inflytande och kan vara involverade i forskningsprojekts olika 
delar, från problemformulering till analys och presentation. Kärnan i medforskning 
är att de människor som forskningen handlar om är med och formar 
forskningsprojekt utifrån hur de själva upplever att deras upplevelser och 
erfarenheter bäst synliggörs och representeras. Å andra sidan ställs det inom den 
akademiska världen krav på utbildning och kunskaper hos forskare och 
forskarstuderande i hur forskning bedrivs och presenteras etiskt och relevant. Oftast 
innebär det att projekt behöver formges i förväg som en förutsättning för att få 
finansiering eller godkännande vid etikprövning. I ett avhandlingsprojekt som detta 
är det dessutom mitt arbete och mina kunskaper som forskarstuderande som ska 
bedömas genom den text som presenteras i avhandlingen. På så vis är även forskaren 
själv begränsad och styrd av det sammanhang i vilket hen verkar.  

I detta forskningsprojekt fanns inte möjlighet att involvera medforskarna i 
forskningens alla delar. Häri ligger till synes ett dilemma: att å ena sidan använda 
medforskning som ansats och å andra sidan inte fullt ut ha möjlighet att fullfölja 
medforskningen i forskningsprojektets alla delar. I detta sammanhang är det viktigt 
att komma ihåg att medforskning – utöver medforskarnas delaktighet och åtagandet 
att synliggöra fler röster än forskarens – även innebär att deltagarna bidrar utifrån 
sina egna kunskaper och kompetenser på den nivå och med det engagemang de 
själva väljer. Utöver att det hos medforskarna i denna studie fanns en mättnad på 
forskning efter fem forskningstillfällen var det jag som hade kunskaper om hur 
analys och skrivande går till i vetenskapliga sammanhang. För att göra 
medforskningen rättvisa går det att argumentera för att det är min skyldighet att 
använda dessa kunskaper efter bästa förmåga för att återberätta medforskarnas 
berättelser på ett sätt som är acceptabelt i ett vetenskapligt sammanhang.  

Att diskutera resultaten av medforskningen och medforskarnas berättelser i 
avhandlingsformat innebär med nödvändighet att jag lyfter medforskarnas 
berättelser till mer konceptuella nivåer genom att lägga på olika analytiska 
perspektiv. Denna (re)presentation handlar om att se hur medforskarnas berättelser 
och tolkningar kan kopplas (eller inte kopplas) till större och överliggande strukturer 
och förklaringsmodeller födda ur tidigare forskning och teoribildning. Analysarbetet 
har inneburit en balansgång mellan att vara trogen medforskarnas röster och 
forskningen i forskarcirklarna, och att samtidigt anpassa mig till traditioner och 
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regler för forskning (och avhandlingsprojekt), när jag tolkat individuella berättelser 
och exempel utifrån tidigare forskning och analytiskt ramverk. På grund av den 
processen, och på grund av ramarna för ett avhandlingsarbete, tar denna avhandling 
utgångspunkt i medforskarnas berättelser och röster men berättarrösten och 
perspektivet som presenteras är mitt. Det är jag, i min roll som projektledare och 
med ansvar för presentationen av forskningen, som återberättar och väver in fler 
nyanser av tolkning i medforskarnas berättelser.  

Sammanfattningsvis kan sägas att denna avhandling presenterar min tolkning och 
analys av medforskarnas berättelser och undersökningar så som dessa framkom i en 
process där vi tillsammans utforskade identitet i sociala medier. Medforskarnas 
röster finns i denna avhandling både konkret i vad de har sagt (vilket visas genom 
citat och återberättande) och i hur medforskarna påverkat utfallet och utformningen 
av forskningen. Det jag försökt åstadkomma i denna avhandling genom 
medforskning med unga om frågor som rör deras liv och vardag är att möjliggöra 
inflytande för dem att definiera och analysera denna vardag med de handlingar, 
avväganden och relationer som hör till den, utifrån deras egna ord och perspektiv 
(deras röster). Att ”ge röst” ska förstås som ett sätt att skapa utrymme för inflytande 
och olika perspektiv – inte som att jag tror att jag kan företräda eller ta någon annans 
perspektiv.  

8.2 Unga, identitet och sociala medier  

Avhandlingens titel är hämtad från avsnittet med samma namn i analyskapitlet om 
identitet och sociala medier. ”Var(a) snäll och gilla” kan läsas som en uppmaning 
till andra: gilla mina inlägg! Titeln kan också läsas som ett förhållningssätt till 
handlingen att gilla andras inlägg – att alltså vara snäll genom att ge positiv feedback 
oavsett om denna feedback är genuint menad eller ej. Att gilla är en handling som 
går ut på att ge positiv respons och kan utföras genom att trycka på den digitala 
gillaknappen i form av en tumme upp eller hjärtsymbol, eller att ge positiv feedback 
genom kommentarer. Gillanden – alltså både att själv gilla andras inlägg och att få 
andras uppskattning genom deras bekräftelse – knyter an till studiens två 
forskningsfrågor i relation till identitet och sociala medier och väver samman dessa. 
De två frågor som guidat analysen är följande:   
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Hur beskriver medforskarna att de använder sociala medier för att uttrycka 
identitet? 

Hur resonerar medforskarna kring de överväganden de gör när de uttrycker 
identitet i sociala medier? 

För att besvara dessa forskningsfrågor användes i analysen Goffmans dramaturgiska 
ramverk (1959/2014; 1982; 1971/2010) som bidrog med en begreppsapparat för att 
diskutera interaktion, jagframställningar och hot mot dessa i form av begrepp som 
intrycksstyrning, ansiktsbevarande arbete, samt främre och bakre regioner. 
Resultaten i kapitel 7 visade olika exempel på hur medforskarna använde sociala 
medier för att uttrycka identitet. I dessa resultatet framgick hur avväganden bakom 
jagframställningar var sammankopplade med interaktionen med andra, en 
interaktion som byggde på att ge för att försäkra sig om att få. Medforskarna valde 
att uttrycka identitet på ett sätt som skulle ge dem den feedback och den 
uppmärksamhet de önskade, på ett sätt som gjorde att de undvek negativ feedback 
samt på sätt som möjliggjorde för dem att delta i sociala sammanhang som de ville 
vara del av.  

När medforskarna pratade om identitet framträdde två samexisterande synsätt. Dels 
framträdde en syn på identitet som en reflexiv (jfr Giddens 1999), relationell och 
flexibel process (jfr Hall 1996a; Buckingham 2008; Buckingham 2013; Jenkins 
2008) och dels en syn på identitet som något en person ”är”, det vill säga ett mer 
essentialistiskt synsätt där identitet är fixerad (se Frisén & Hwang 2006; Jenkins 
2008; Johansson 2006). Dessa förhållningssätt framträdde när medforskarna 
kontrasterade sig själva som tillhörande gruppen unga gentemot vuxna som grupp. 
Kontrasteringen innebar ett synliggörande och utforskande av ett ”vi” som något 
annat än ”dom/de andra” (jfr Hällgren 2012; Wiltgren 2017; Hall 1996b) – det vill 
säga vuxna. Kontrasteringen innebar att vuxna tillskrevs en fixerad identitet som 
enligt medforskarna innebar att vuxna hade en ”färdig” identitet, de visste vilka de 
var, behövde inte ta hänsyn till hur andra uppfattade dem och behövde inte ägna sig 
åt att stärka sin image, det vill säga att ägna sig åt intrycksstyrning. Ungdomstiden 
beskrevs å andra sidan just som en tid att hitta, utforska, uttrycka och stärka identitet 
bland annat via sociala medier.  

Ur ett perspektiv beskrevs flexibiliteten som en frihet. Medforskarna gav uttryck för 
att de som tillhörande gruppen unga var i vardande – på väg att bli vuxna. Detta 
vardande var något som upplevdes medföra frihet att pröva sig fram och inte vara 
bunden vid tidigare uttryck för identitet de testat. Flexibiliteten och sökandet efter 
vilka de var (eller ville vara) förde dock också med sig osäkerhet eftersom de 
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försökte lista ut vilka de var samtidigt som de skulle presentera en image inför andra. 
Resonemang som dessa, vilka innebär att frihet medför osäkerhet, är på intet sätt nya 
och Ziehe (1987) beskrev det med hjälp av begreppet kulturell friställning. 
Medforskarnas resonemang gav dock uttryck för att det fanns en sluttid för 
osäkerheten och de kopplade denna till att bli vuxna och därtill associerade 
sociokulturella handlingar, som att gifta sig, få egen inkomst och skaffa barn. 
Arbetet i forskarcirklarna belyste hur medforskarna i sin retorik gav uttryck för frihet 
att utforska och uttrycka identitet men att de i det konkreta uttryckandet av identitet 
på sociala medier förhöll sig till och anpassade sig efter uppfattade krav och 
förväntningar på dem. Den retorik medforskarna använde kan också kopplas till en 
samhällelig diskurs som beskriver unga som exempelvis omogna och icke 
ansvarstagande. Den bild av vad det innebar att vara ung respektive vuxen som 
medforskarna uttryckte kan vara ett resultat av en internaliserad bild av unga som 
medforskarna uppfattade i sin omgivning. Resultaten och analysen visar hur 
uppfattade normer i den sociala kontexten och på de olika plattformarna gav 
handlingsanvisningar (jfr Hydén 2002; Martinsson & Reimers 2010) som 
möjliggjorde eller hindrade olika sätt för medforskarna att uttrycka sig på.   

De överväganden medforskarna gjorde utifrån självuppfattning, publik och 
plattform innebar att specifika delar av identitet passade för att lyftas fram i ljuset 
medan andra inte gjorde det. Empirin belyser hur medforskarna innan de gjorde 
jagframställningar och identitet presenterades, genom egna inlägg eller i interaktion 
med andra, reflekterade över vilka som var del av publiken, vilka medforskarna 
själva såg sig som, vilka medforskarna ville vara och vilka normer de uppfattade i 
omgivningen. I följande avsnitt utvecklas dessa resonemang. Inledningsvis 
presenteras tre strategier för jagframställningar i sociala medier som framkom vid 
analysen av empirin. Därefter lyfter jag fram resultat som belyser det sociala 
sammanhangets roll för hur identitet presenterades.  

8.2.1 Det ideala, det nedtonade och det opolerade jaget 

I medforskarnas beskrivningar av hur de använde sociala medier för att uttrycka 
identitet kom olika strategier eller förhållningssätt till uttryck. De olika strategierna 
som jag beskriver som idealsjälvet, det nedtonade jaget och det opolerade jaget var 
inte ömsesidigt uteslutande. Strategierna kunde växla beroende på plattform, eller 
inom samma plattform, om det exempelvis skedde förändringar i vilka som var del 
av publiken.  
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8.2.1.1 Idealsjälvet 
Den mest tydligt framträdande strategin var att uttrycka ett ”idealsjälv”, den bästa 
sidan av sig själv. Strategin att visa ett idealsjälv innebar att medforskarna i inlägg 
på sociala medier visade upp innehåll som var utöver det vanliga, exempelvis resor, 
speciella händelser, fina kläder och exklusiva prylar. Idealsjälvet påminner på så vis 
om det som i tidigare forskning beskrivits som att människor i sociala medier 
presenterar en idealiserad bild av sig själva, detta genom att moderera informationen 
som delas för att specifika aspekter av den egna identiteten ska göras särskilt synliga 
(se Wittkower 2014; Miller et al. 2016). Att uttrycka ett idealsjälv innebar att inlägg 
i sociala medier anpassades för att visa innehåll som skulle ge uppmärksamhet och 
uppskattning – det vill säga generera gillamarkeringar och kommentarer.  

Studien som presenteras här bekräftar tidigare studier som visat att hur identitet 
framställs i sociala medier är beroende av uppfattade normer och av vad som ger 
positiv feedback (se Nguyen & Barbour 2017), då det ofta är den bästa versionen av 
sig själv som lyfts fram (Young 2013; Miller et al. 2016). Utifrån den matris som 
presenterades av Wittkower (2014) kan detta sätt att presentera identitet placeras in 
som modererad och antingen sammanhållen eller splittrad. Presentationen av 
idealsjälvet är modererat eftersom det föregås av noggrann planering. Dialogen i 
forskarcirklarna visade exempelvis att flera bilder kunde tas för att få alla 
komponenter i bilden rätt, att medforskarna stämde av bild och text med vänner 
innan publicering av inlägg och att de undvek att dela innehåll som kunde uttrycka 
sårbarhet (jfr Eek-Karlsson 2019). Detta diskuterades i analysen som utryck för 
ansiktsbevarande arbete (se Goffman 1967/1982). En sammanhållen modererad 
framställning innebar att medforskarna ansträngde sig för att begränsa publikens 
(negativa) påverkan. Det kunde ske genom att noggrant reflektera över vem som var 
del av publiken för att undvika negativ feedback – eller att radera oönskade 
kommentarer från publiken. Det framkom några få exempel i empirin på det senare, 
dock var detta något som var svårt att studera eftersom kommentarerna ej längre 
fanns kvar. När publiken får ledtrådar om en person från den sociala kontexten 
(social identity cues – se Baym 2010) genom exempelvis andras inlägg, 
kommentarer eller taggar, som helt eller delvis motsäger det intryck som personen 
avser förmedla, innebär det en modererad men splittrad bild (Wittkower 2014).  

Empirin som presenteras i kapitel 7 är genomsyrad av exempel på hur medforskarnas 
egna jagframställningar var sammanflätade med andras. För att själva lyckas med 
att presentera ett idealsjälv behövde de även bekräfta sina vänners jagframställningar 
genom gillamarkeringar och kommentarer. I analysen förklaras det bero på 
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vänskapsnormer där det fanns förväntningar på att stötta och bekräfta (jfr Sumner, 
Ruge-Jones & Alcorn 2018; Bryant & Marmo 2012; Eek-Karlsson 2019), att det var 
ett sätt att försäkra sig om att själv få feedback och att det var ett sätt bygga bilden 
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andras ansikte även var ett värnande om det egna ansiktet (jfr Goffman 1967/1982; 
Davies 2012; Ditchfield 2020) och kan vara en av förklaringarna till att 
gillamarkeringar kunde ges på rutin. 
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vänner, för att försöka förhindra intryck som det inte låg i deras intresse att 
presentera. Strategin att visa ett idealsjälv krävde att medforskarna navigerade bland 
de normer som fanns i omgivningen och att de framställde sig på sätt som låg i linje 
med dessa. Det kunde handla om att visa ”rätt” böcker, att antyda exklusiva 
vänskaper, att framstå som maskulin eller att inte klä sig utmanande som ung 
muslimsk tjej. Idealsjälvet handlade på så vis om att förhålla sig till det som i tidigare 
forskning beskrivits som kulturella identiteter (Hall 1996b), eller sociala roller 
(Goffman 1971/2010), för att medvetet försöka förmedla specifika intryck till 
publiken som låg i linje med förväntningarna på dessa roller. I resultatpresentationen 
och i analysen av empirin lyfts olika exempel som visar hur medforskarna kunde 
drabbas av sociala sanktioner (se Goffman 1971/2010) när de misslyckades med – 
eller medvetet utmanade – normer i den sociala kontexten. Sanktionerna kunde ta 
sig uttryck som förlöjliganden, påhopp eller brist på feedback. 

Idealsjälvet i sociala medier kunde också fungera som en ”försäkring” eller ett 
skyddsnät för jagframställningar. Inlägg på sociala medier skapar genom att 
information som delas ofta är beständig (se boyd 2014) ett arkiv (se Young 2013), 
eller en utställning (se Hogan 2010) av de olika jagframställningar en person gjort 
över en viss tidsperiod. Medforskarnas resonemang i forskarcirklarna visade hur 
enskilda misslyckade inlägg eller felsteg (jfr Goffman 1959/2014) kunde vägas upp 
av en strategiskt byggd helhet av inlägg. På så vis förstörde inte en bild på böcker 
på plattformen Instagram helt intrycket av maskulinitet om killen som delat den i sitt 
flöde även hade bilder som signalerade just maskulinitet. På liknande sätt kunde 
gamla inlägg användas för att väga upp bilden av en person i nutid för att visa att det 
sätt som personen nu framstod inte speglade allt personen var. Dåtid och nutid 
samspelade på så vis och förmedlade intryck såväl genom helheten som genom 
enskilda inlägg. 
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Medforskarna hade i forskarcirklarna flera exempel på och förklaringar till 
idealsjälvet. Något tvetydigt uppfattade de sina egna framträdanden som uppriktiga 
(jfr Goffman 1959/2014) även om de också beskrevs som styrda eller till och med 
manipulerade. Medforskarna förhöll sig dock skeptiska till andras framträdanden 
eftersom de antog att det som visades var en förskönad och kanske oriktig bild. Trots 
detta uttryckte medforskarna att det gick att få en uppfattning om vem en person är 
genom att titta på deras profiler i sociala medier. Möjligen kan det tolkas som att det 
var lika viktigt att veta vem en person är som att veta hur personen ville framstå.  

8.2.1.2 Det nedtonade jaget 
Den andra strategin som framträdde i empirin var att inte provocera genom att tona 
ned framträdanden som skulle kunna väcka anstöt. Strategin innebar att inte uttrycka 
sig på ett sätt som skulle leda till liten eller ingen feedback från publiken, eller leda 
till negativ och ifrågasättande feedback. Strategin innebar endast i undantagsfall att 
helt eller till stor del sluta dela eget innehåll, som i det Wittkower (2014) beskrev 
som en minimized identity. Att inte dela innehåll, och att inte vara aktiv i 
interaktioner, beskrevs av medforskarna – och har visats i tidigare forskning – som 
något som kan leda till risk för uteslutning ur den sociala gemenskapen (se Uski & 
Lampinen 2016; Marwick, Fontaine & boyd 2017). Resultaten av studiens analys 
stödjer tidigare forskning som visat att det finns en press på att dela innehåll för att 
inkluderas (se Agosto & Abbas 2017). De problem som då uppstår på grund av 
exempelvis kollapsade kontexter (se boyd 2014) och svårigheter att hantera 
publikåtskillnad (se Goffman 1959/2014) innebär utmaningar när det gäller att 
avgöra vad som ska delas respektive döljas (jfr Balleys & Coll 2017). Resultaten av 
studien visar att dessa utmaningar för medforskarna var större i sociala medier där 
publiken var stor och heterogen och att mest innehåll därför delades på plattformar 
med en mindre publik. 

Den nedtonade strategin handlade snarare om det Marwick och boyd (2014, s. 1052) 
beskrev som att försöka vara ”in public without always being public” – men också 
om att vara ”public” och uttrycka sig, men på ett sätt som inte provocerade. Det 
handlade om att hitta taktiker för att inför en blandad publik uttrycka sig på ett sätt 
som ingen skulle ta anstöt av, eller att hindra publiken från att reagera på inlägg som 
bröt mot normer. Att inte provocera syftade till att själv undvika obehag och 
beskrevs i analysen av empirin som ansiktsbevarande arbete (jfr Goffman 
1959/2014). När idealsjälvet visades var det specifika delar av sig själva som 
medforskarna modererade och strategiskt satte strålkastare på. Strategin att inte 
provocera innebar i stället att begränsa vad som delades, eller att uttrycka sig på ett 
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sätt som inte alla i publiken förstod genom att använda kontextuellt språk (jfr 
Vermeulen et al. 2018; boyd 2014; Marwick & boyd 2014).  

Föreliggande studie visar också hur medforskarna uttryckte åsikter genom att 
använda andras ord från exempelvis artiklar i dagspress, memes eller inlägg från 
sociala medier. Det beskrevs i analysen som ett sätt för medforskarna att utöva 
moralisk press (jfr Miller at al. 2016) genom att föra fram åsikter som delar av 
publiken kunde uppleva som provocerande, men att göra det utan att medforskarna 
kände att de behövde stå till svars för åsikterna. Andras ord användes särskilt för 
ämnen som berörde medforskarna men där de oroade sig för negativ feedback, 
exempelvis när det handlade om delande av selfies eller om rasism. Andras ord 
kunde av medforskarna också upplevas som något som stärkte dem i aspekter av 
deras identitet. Medforskaren Gärii delade själv mestadels selfies på sociala medier. 
Bilderna på henne som mörkhyad ung kvinna som bar hijab gav till publiken signaler 
om hennes kulturella identitet(er) (jfr Hall 1996a; eller sociala roller – se Goffman 
1971/2010) som kommer med olika uppsättningar av fördomar, privilegier och 
sociala positioner. Till skillnad från Stardoll, som konfronterade fördomar och 
förtryck genom att dela artiklar och inlägg som bemötte rasism, valde Gärii att 
(utöver sina selfies) endast aktivt ta del av sådana inlägg snarare än att själv dela. På 
så vis riskerade Gärii inte sociala sanktioner men upplevde ändå att hon tog ställning 
och uttryckte sig eftersom hon följde konton som anlade ett kritiskt perspektiv på 
rasifiering, något som därmed stärkte henne i hennes identitet som mörkhyad, 
muslim och tjej.  

8.2.1.3 Det opolerade jaget 
Slutligen innebar strategin att visa ett (till synes) opolerat eller autentiskt jag att 
framstå som att det som visades i sociala medier var innehåll som var verklighetsnära 
– det var det galna, det fula, det roliga och det politiskt inkorrekta. Till skillnad från 
de andra två strategierna – som kom till uttryck på såväl det publika Facebook där 
medforskarna hade en stor och blandad publik, som det mer begränsade Instagram 
där publiken var mindre men kunde bestå av såväl nära vänner som mer ytligt 
bekanta – kom det opolerade jaget framförallt till uttryck på Snapchat. På Snapchat 
bestod publiken nästan uteslutande av nära vänner och det fanns en känsla av 
kontroll eftersom meddelanden var tidsbegränsade och användarna fick notiser om 
någon ur publiken sparade inlägg. Ett opolerat jag var därför förbehållet den mindre 
publiken, i intimare utrymmen och var beroende av den känsla av trygghet som kom 
av såväl förtroendet för publiken som funktioner i appen. 
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Idealsjälvet och det opolerade självet framstår i empirin för denna studie som 
motpoler som inte kunde överlappa varandra när de uttrycktes i sociala medier. 
Samtidigt finns betydande likheter. Det opolerade jaget passar inte helt in i 
Wittkowers matris (2014) som använts för att illustrera aspekter av idealsjälvet och 
det nedtonade jaget. Störst likhet har det opolerade jaget med den spektakulära 
identiteten – samma identitet som idealsjälvet. Förklaringen till detta är att både 
idealsjälvet och det opolerade jaget är sammanhållna – de görs inför en avgränsad 
publik som är utvald för att den inte ska förse andra delar av publiken med 
motsägelsefull information. Båda identiteterna är också tydligt modererade på så vis 
att det är specifika intryck som förespeglas eller förstärks. Även om båda 
identiteterna alltså har specifika mål med de intryck som förmedlas, skiljer sig dock 
såväl målen, som hur identiteterna uttrycks, som kontexten och mottagandet av 
publiken åt. 

Gällande idealsjälvet utgick medforskarna från och accepterade att det var en 
förskönad och tillrättalagd bild som visades på Facebook och på Instagram. Målet 
med idealsjälvet var att visa sitt bästa jag medan målet med det opolerade jaget var 
att framstå som ”äkta”. Det opolerade jaget kom med krav på att visa det 
oförskönade, det oförberedda – det som skedde ”nu, nu, nu”, och på att visa det 
autentiska – ”exakt vem du är”. Ett autentiskt jag har diskuterats i tidigare forskning 
och har då beskrivits som att antingen vara just det verklighetsnära eller framstå som 
det verklighetsnära (jfr Nguyen & Barbour 2017; Uski & Lampinen 2016). Att 
framstå som äkta är en avgörande formulering för förståelsen av det opolerade jaget. 
Medforskarna belyste i forskarcirklarnas dialog att de alltid reflekterade över hur de 
framstod inför andra. I analysen förklarades detta med att även om framträdanden 
på Snapchat kunde vara oförberedda låg de ändock i linje med de intryck (jfr 
Goffman 1959/2014) medforskarna ville förmedla där. Intrycken behövde också 
ligga i linje med de normer som medforskarna uppfattade i Snapchat – och som de 
upprätthöll genom att följa dessa.  

Medforskarna tolkade normerna i Snapchat på ett sätt som gjorde att det uppfattades 
som fel att visa ett idealsjälv – det vill säga snygga selfies och exklusiva upplevelser 
eller prylar. En orsak till att det opolerade jaget kunde ha en plats i Snapchat var att 
appen framstod som en trygg plats på grund av funktioner som notiser när publiken 
sparade innehåll och eftersom publiken var begränsad. Det opolerade jaget förutsatte 
en välvilligt inställd publik, vars välvilja mer eller mindre garanterades av att 
publiken bestod av nära vänner (jfr Bryant & Marmo 2012; Eek-Karlsson 2019). 
Framträdanden inför nära vänner krävde mindre förberedelser vilket medforskarna 
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förklarade med att unga litar på att de inte blir negativt bedömda av personer som 
känner dem väl. Möjligheten att visa ett opolerat jag var dock beroende av att alla 
var överens om och följde samma normer – att alla i lika hög grad lämnade ut sig 
själva genom skämt på sin egen bekostnad, delande av ”fula” bilder och deltagande 
i interaktion. Om någon bröt mot dessa tysta överenskommelser genom att till 
exempel dela snygga selfies kunde det medföra sociala sanktioner i form av 
utebliven eller negativ respons (jfr Goffman 1971/2010). En stor och varierad publik 
gjorde det omöjligt att visa ett opolerat jag då det inte passade att visa för delar av 
en bred publik. Ju större publik desto mer hänvisade var unga till att visa ett 
idealsjälv eller ett nedtonat själv. 

8.2.1.4 Medforskningens synliggörande av normer 
De tre strategierna som jag identifierats här förhåller sig på olika sätt till hur och var 
de kan presenteras. Olika strategier för att visa identitet innebar olika uttryck såväl 
som betoning på olika aspekter av identitet. Genom att använda plattformarna för 
förmedling av olika intryck möjliggjorde medforskarna att de fick bekräftelse som 
stärkte deras jagframställningar och definitioner av situationen samtidigt som de 
kunde undvika feedback som ifrågasatte och hotade det ansikte som visades upp. 
Den feedback medforskarna fick i sociala medier fungerade som en värdemätare på 
hur väl de lyckats med att förmedla identitet inom ramarna för de normer som rådde 
på plattformarna och i den större sociokulturella kontexten.  

Genom medforskning som ansats och den dialog vi hade i forskarcirklarna fick 
medforskarna syn på normer som de kanske inte artikulerat tidigare. Det kunde 
handla om såväl specifika normer som upprätthölls på plattformarna som normer i 
den omgivande samhälleliga kontexten. Normer som gav handlingsanvisningar (se 
Hydén 2002) utifrån genus eller etnicitet mötte och förhöll sig medforskarna till 
dagligen. Dialogen i forskarcirklarna gav möjligheter att fördjupa sig i, resonera 
kring, vrida och vända på dessa normer på ett sätt som synliggjorde normerna på nya 
sätt och gav fördjupade insikter. Utrymmet som forskarcirklarna skapade, för att 
ifrågasätta och testa tankar, innebar att medforskarna kunde utmana och ifrågasätta 
normer som hade varit mer eller mindre internaliserade. Resultat och analys ger 
exempel på hur medforskarna uppmärksammade och reagerade på hur de av rutin 
gillade inlägg. Även normer där exempelvis förväntningar på hur killar och tjejer 
skulle framställa sig på olika sätt synliggjordes och ifrågasattes. Det utmanandet och 
ifrågasättandet synliggjordes bland annat när medforskarna i forskarcirklarna drev 
med normer genom att överdriva dessa, och när de i de avslutande intervjuerna 
beskrev att de ändrat sitt beteende för att ta mindre hänsyn till andras förväntningar.  
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Även om medforskningen ledde till att tydligare synliggöra normer hade 
medforskarna redan tidigare varit medvetna om och anpassat sitt beteende efter 
uppfattade normer. Framställandet av idealsjälvet eller ett opolerat jag var strategier 
som byggde på att följa normerna för hur exempelvis unga tjejer eller invandrarkillar 
skulle porträttera sig. Det var det normföljande som genererade gillamarkeringar och 
uppskattning. Medforskarna ägnade därför mycket tid åt att planera och se över 
framträdanden – och även åt att säkerställa att vänner visade uppskattning. Att inte 
följa normer ledde till sociala sanktioner i form av utebliven eller negativ respons. 
Inlägg som fick lite eller ingen respons togs ofta bort. Negativa kommentarer 
framstod i denna studie som ovanliga, det största hotet mot jagintryck och definition 
av situationen var istället utebliven respons. Normer reproducerades på så vis genom 
vad unga delade, och genom hur de interagerade med andra med hjälp av 
gillamarkeringar, vad de kommenterade såväl som hur de kommenterade.  

Det motstånd mot normer som utövades gjordes på omvägar, genom att dela memes 
eller andras ord – till exempel genom att dela en tidningsartikel om rasism, eller att 
dela en meme som belyste det slanka kroppsidealet. Därigenom visade medforskarna 
sina åsikter och utövade moralisk press utan att faktiskt behöva stå för åsikterna (jfr 
Miller et al. 2016). För de medforskare som upplevde svårigheter eller motstånd mot 
att efterleva rådande normer var alternativet att begränsa sitt deltagande på de 
plattformar där normerna kändes för förtryckande. Sammanfattningsvis ger empirin 
uttryck för hur medforskarna följer normer som är förgivettagna (innan de 
synliggörs), hur de följer normer som de är kritiska mot och hur de utövar motstånd 
mot normer de är kritiska mot. 

8.3 Reflektion kring avhandlingens 
kunskapsbidrag 

I detta avsnitt presenterar jag avhandlingens kunskapsbidrag utifrån studiens två 
fokusområden: medforskning som forskningsansats samt ämnet för studien som är 
ungas uttryck av identitet i sociala medier. Dessa delar är inte skilda åt. Valet av 
medforskning som ansats är avgörande för hur identitet och sociala medier 
studerades, den kunskap som skapades i grupperna, den analys jag gjorde utifrån den 
gemensamma kunskapsproduktionen och därmed de resultat som presenteras i 
avhandlingen. Jag vill därför inledningsvis lyfta två övergripande kunskapsbidrag, 
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relevanta för såväl vetenskaplig kunskap som för samhälle och verksamheter som 
riktar sig till barn och unga, som utgör en utgångspunkt för övriga bidrag. 

Ett av avhandlingens viktigaste bidrag är förankringen, inte enbart i ungas 
erfarenheter utan framförallt, i ungas egna tolkningar och förklaringar av sina 
erfarenheter och handlingar som den valda forskningsansatsen möjliggjorde. 
Medforskarnas inflytande i forskningsprocessen, där de lyfte fram vissa teman och 
tillsammans med mig utforskade och resonerade kring dessa, innebär både en 
djupare förståelse för medforskarna själva om hur de uttryckte sig och interagerade 
med sin omvärld och att de resultat som presenteras i avhandlingen bygger på flera 
tolkande röster. Denna process synliggörs i kapitel 7 genom dialogutdrag som visar 
medforskarnas analyser under arbetet i forskarcirklarna – analyser som sedan 
kontextualiseras och analyseras ytterligare. 

Studien bidrar dessutom till ökad förståelse för och kunskap om en grupp i samhället 
som ofta är underrepresenterad, nämligen unga personer med invandrarbakgrund. 
Genom att denna grupp med hjälp av den valda forskningsansatsen fått komma till 
tals och forma såväl innehåll som riktning för studien har vårt arbete avslöjat 
spänningar som medforskarna upplevde i relation till det omgivande samhället i 
vilket de växt upp. Dessa spänningar handlade om att som ung person med rötter i 
olika kulturer förhålla sig till de förväntningar som finns på olika kulturella 
identiteter (jfr Hall 1996b) samtidigt som de utforskade och uttryckte identitet via 
sociala medier. Medforskarna gav uttryck för att vare sig känna sig hemma i den 
omgivande majoritetskulturen eller i den kultur som föräldrar och släktingar fötts in 
i. För medforskarna innebar det ett behov att balansera förväntningar från publiker 
som tillhörde helt olika kontexter med olika normer att förhålla sig till. 
Kontextkollapsen i sociala medier blev för medforskarna kanske än mer komplex än 
för exempelvis vänner med en mer homogen kulturell uppväxt eftersom anpassning 
till normerna i den ena kontexten kunde leda till stereotypifiering och fördomar i den 
andra.  

8.3.1 Kunskapsbidrag – medforskning som forskningsansats  

FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) blev lag i Sverige 2020. Det innebär 
som tidigare att Sverige är bundet av internationell rätt att efterleva konventionen 
men också att beslutsprocesser i Sverige som berör barn enligt svensk lag ska beakta 
deras rättigheter. Att göra barnrättskonventionen till svensk lag gjordes dessutom 
med avsikten att ”skapa ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet” 
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(Regeringskansliet 2020) som innebär att verksamheter som riktar sig till barn och 
unga ska förhålla sig till konventionens olika artiklar. Artikel 12 som slår fast att 
barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem har tolkats som en 
delaktighetsprincip. Samtidigt har den kritiserats för att vara villkorad (jfr Johansson 
& Hultgren 2018) just eftersom åsikterna tillmäts betydelse utifrån barnets ålder och 
mognad (som då någon annan avgör). Konventionstexten säger heller inget om hur 
dessa åsikter ska tillvaratas och tillmätas betydelse vilket väcker frågor om vad som 
är vitsen med att uttrycka åsikter om ingen lyssnar och tar hänsyn.  

Ett av denna avhandlings viktigaste bidrag är en ökad förståelse för de utmaningar 
och vinster som finns med att involvera unga personer i forskningsprojekt. Kunskap 
från studien, som sammanfattas i detta avsnitt, är inte enbart relevanta i 
forskningssammanhang och i relation till studiens specifika åldersgrupp. Denna 
kunskap kan vara relevant i all verksamhet som riktar sig till barn och unga – 
förutsatt att dessa verksamheter har ambitioner att inte enbart erbjuda barn och unga 
ett lyssnande öra utan också syftar till att involvera dem i utvecklingsarbete. Studien 
ger ingen handbok för hur utmaningarna som lyfts här kan hanteras eller undvikas i 
forsknings- och utvecklingsprojekt med unga. Däremot ger studien inblick i vikten 
av att fokusera på process framför utfall (jfr Bergold & Thomas 2012; Cornwall & 
Jewkes 1995), av att anta ett självreflexivt förhållningssätt, och av att vara öppen för 
att möta och omvärdera förgivettaganden och positioner av makt (jfr Krekula & 
Johansson 2017) för att kunna hantera olika utmaningar när de uppstår.  

Denna studie bidrar till en fördjupad förståelse för den avgörande roll som 
gruppdynamik spelar för hur medforskare tolkar sina roller, vilket 
handlingsutrymme som ges och fås för deltagarna samt hur kunskapsproduktion går 
till. I denna studie var faktorer som forskaren, introduktionen till forskningsprojektet 
och platsen i en högskolemiljö desamma. Forskargrupperna bestod alla av 
kompisgäng men dessa hade skilda dynamiker. Det uppstod dessutom skilda 
dynamiker i de olika forskargrupperna i samspel med mig som människa och 
forskare, utifrån hur forskningsprojektet förstods, hur medforskarna tog sig an rollen 
som medforskare och beroende av rummen vi genomförde forskningen i. Dessa olika 
dynamiker innebar olika grader av anpassning och motstånd till maktstrukturer som 
kom av ålder, etnicitet, kunskapsnivå och genus (jfr Krekula & Johansson 2017; 
Gallacher & Gallagher 2008). Trots en ambition att vara uppmärksam på strukturer 
av makt som kan begränsa handlingsutrymmet visar denna studie hur förgivettagna 
de kan vara och därmed svåra att utmana. Resultaten av studien visar att en av 
orsakerna till detta är den trygghet som anpassning kan innebära i form av att lämna 
över ansvaret till någon annan och därmed minska risken att själv misslyckas. Både 
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forskare och medforskare tar med sig roller från andra sammanhang som skolan eller 
hemmet in i forskningen – roller som bär på olika maktstrukturer. De samspelande 
maktstrukturerna innebar utmaningar med att balansera uppfattade krav på 
prestation i rollen som medforskare med skapandet av förutsättningar för 
utforskande nyfikenhet i forsknings- och utvecklingsprojekt med unga.  

Rollen som medforskare kom att omförhandlas och utvecklas under projektets gång 
genom att medforskarna agerade i rollen snarare än att vi inledningsvis resonerade 
om och definierade rollen. På så vis skilde sig tillvägagångssättet i detta projekt från 
Freires beskrivning av en pedagogik för förtryckta (2012) där dialog i projekt leder 
till kritisk medvetenhet, som leder till handling främst utanför projekten. I denna 
studie var det istället handling inom projektet som ledde till kritisk medvetenhet om 
forskarrollen och vad den innebar. I forskarcirklarnas studie av identitet och sociala 
medier var det dialogen, där vi alla bidrog med exempel, perspektiv och möjliga 
förklaringar som ledde till kritisk medvetenhet om exempelvis normer och 
interaktion. I kapitel 6 problematiseras forskarträning (se Freire 1970/2012; Bergold 
& Thomas 2012; Powers & Tiffany 2006) och i vilken utsträckning det är lämpligt 
att prata om forskning och kunskapande med medforskarna innan projektet drar 
igång. Jag vill på intet sätt antyda att det inte är viktigt utan snarare att det är 
kontextberoende och att alltför konkret forskarträning kan riskera att socialisera in 
unga i specifika förhållningssätt. Denna studie bidrar med inblick och insikter i hur 
medforskarna i studien genom att utöva forskning om sociala medier och identitet, 
fick syn på sig själva i specifika kontexter (jfr Freire 1970/2012; Denith, Measor & 
O’Malley 2012) och utvecklade självförtroende i relation till sina kunskaper och 
möjligheter att bidra till forskningen. Studien bidrar därmed med fler nyanser i vår 
förståelse av hur kritisk medvetenhet kan utvecklas.  

Arbetet med medforskarna visade att deras förförståelse om vetenskap inte inrymde 
forskning inom humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen – kunskap från 
dessa områden betraktades inte som forskning i samma utsträckning och på samma 
sätt som var fallet med naturvetenskapliga studier. Att undersöka ungas 
uppfattningar om vad som är forskning var inte en del av denna studies syfte. De 
resultat som studien ändock genererade antyder att såväl skola, som högre utbildning 
och forskarsamhället inom humaniora och samhällsvetenskap, behöver arbeta med 
att föra ut resultat från forskning och förankra hur, och på vilka grunder, dessa 
studier bidrar till samhällets kunskapsutveckling och är relevant i människors 
(ungas!) liv.  
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Slutligen gav användningen av ett dramaturgiskt perspektiv utifrån Goffmans 
begreppsapparat (se 1959/2014; 1967/1982; 1972/2010) nya sätt att analysera och 
förklara interaktionen i forskarcirklarna. Såvitt jag känner till har inte Goffmans 
analytiska ramverk tidigare använts för att analysera medforskningsprocesser. 
Appliceringen av ramverket på empirin visade bland annat hur forskarcirklarna 
kunde fungera både som en plats på och bakom scenen, att relationsbygge kunde 
förstås som försök att se aktören bakom rollgestalter – och att detta var något som 
var viktigt för att möjliggöra förtroende. Resultaten visade också hur de olika roller 
medforskarna förde med in i, och iklädde sig i, forskningssituationen kunde 
användas för att utmana, eller ifrågasätta, vänners ansikte och därmed försvåra för 
dessa att agera som forskande subjekt. Därmed bidrar studien med kunskap om 
användbarheten av det dramaturgiska perspektivet för att diskutera frågor om makt, 
handlingsutrymme och gruppdynamiker i medforskningssituationer med unga.  

8.3.2 Kunskapsbidrag – identitet i sociala medier 

Studiens valda analytiska ramverk som utgår från sociologen Ervin Goffmans 
dramaturgiska perspektiv har i tidigare forskning om människors jagframställningar 
i sociala medier använts för att rikta fokus mot vad studiedeltagarna själva delar (se 
Davies 2012; Uski & Lampinen 2016; Ditchfield 2020). Denna studie bidrar med 
insikter om att ungas upplevelser av att visa identitet inte enbart handlar om vad de 
själva uttrycker genom egna inlägg utan också om vad de väljer att ta del av genom 
vilka de följer i sociala medier, alltså vad de väljer att ta intryck av.  

Ett andra bidrag i relation till det analytiska ramverket är att jagframställningar i 
sociala medier inte enbart görs gentemot andra, det vill säga den faktiska och 
uppfattade publiken, utan även mot en själv. Att moderera och förhöja vissa delar av 
ens identitet gjordes också för att ge sig själv något att leva upp till och försöka styra 
det egna handlandet i en önskad riktning. Genom att på så vis visa upp en specifik 
bild av sig själv i sociala medier där information som delas kan vara mer eller mindre 
beständig (jfr boyd 2014) förbinder sig personen att försöka motsvara och leva upp 
till denna bild.  

Ett tredje bidrag studien gör är att väcka frågor kring hur det går att resonera kring 
och studera framträdanden i sociala medier. Framträdande kan diskuteras både i 
relation till enskilda inlägg, till den sammantagna bilden av en persons inlägg på en 
plattform och till den sammantagna bilden av en person över flera plattformar. 
Framträdanden kan utöver vad personen själv delar på sin egen profilsida dessutom 
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bli synliga genom hur personen interagerar med andra genom kommentarer, 
gillamarkeringar och liknande. I tidigare studier har identitet som uttrycks på olika 
plattformar beskrivits som sammanflätade med publiken (se Donath & boyd 2004; 
Livingstone 2008), som sammanbundna över tid, samt diskuterats utifrån huruvida 
de är samstämmiga, stabila och igenkännbara (se Schmidt 2013). Den information 
som då finns från lång tid tillbaka och på olika plattformar kan vara 
svåröverblickbar. Denna mängd av olika framträdanden kan innebära att oförutsedda 
publiker får tillgång till information som inte var avsedd för dem (se resonemang 
om kollapsade kontexter i boyd 2014) vilket i sin tur kan leda till hot mot de intryck 
en person vill förmedla. Föreliggande studie bekräftade dessa tidigare 
forskningsresultat men visade också hur gjorda intryck i sociala medier kunde 
fungera som ett slags ”skyddsnät”, varigenom exempelvis ett ofördelaktigt intryck i 
en situation kunde räddas av andra gjorda intryck i sociala medier.  

Ett fjärde kunskapsbidrag är identifieringen av de tre strategierna för att presentera 
identitet (idealsjälvet, det nedtonade respektive det opolerade jaget). Analysen som 
ledde fram till identifieringen av dessa strategier innehåller dessutom ytterligare 
kunskapsbidrag. I kapitel sju, där arbetet från forskarcirklarna synliggörs genom 
citat och dialogutdrag, framgår att medforskarnas resonemang (och min analys av 
dessa resonemang) bekräftar många tidigare resultat från studier om unga, identitet 
och sociala medier. Dessa resultat från forskarcirklarna är en produkt av 
medforskarnas val och analys av det som de ansåg var viktigt att fokusera på för att 
bidra med kunskap om det studerade ämnet. Samtidigt som resultat och analys 
bekräftar tidigare forskning bidrar citat och resonemang med ytterligare nyanser, 
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begränsning – detta har diskuterats i avsnitt 8.1.2.1. Medforskarnas röster – det vill 
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färdigställa produkten. I kontrast till betoningen av process framför resultat i 
beskrivningar av medforskning (se Bergold & Thomas 2012; Cornwall & Jewkes 
1995; Gallacher & Gallagher 2008) innebär ett avhandlingsarbete i stor utsträckning 
ett fokus på produkten. Medforskarnas investering i arbetet var avgränsad i såväl tid 
som insats och var ett engagemang de tog sig an av olika anledningar. Dessa 
inkluderade att få biobiljetter, bjudas på exempelvis paintball, lära sig om ämnet, få 
insyn i forskning och så vidare. Jag har under projektets gång brottats med frågan 
om avhandlingsprojektet kan betraktas som ett medforskningsprojekt när 
medforskarna inte var involverade i den analys som skrivs fram i avhandlingen. Det 
går att argumentera för varför det är rimligt att det är på det viset, vilket handlar om 
produkten och hur den bedöms, tiden, engagemanget och kunskapen som krävs för 
att sammanställa en avhandling. Avhandlingsformatet i form av en monografi 
framstår därför som något begränsande utifrån en ambition att involvera 
medforskare i flera av projektets delar. Förhoppningsvis finns det för mig (och 
kanske även denna studies medforskare) möjlighet att arbeta på andra sätt i 
framtiden.  

Studiens empiriska material samlades in under hösten 2015. Funktioner i sociala 
medier ändras ständigt, precis som ungas medievanor. Det innebär att det empiriska 
materialet i relation till sociala medier riskerar att åldras fort då funktioner på olika 
plattformar kan implementeras eller tas bort eller att nya plattformar introduceras 
och unga migrerar till dessa. För att hantera detta har jag i studien strävat efter att 
fokusera på ungas resonerande om sitt görande på olika plattformar snarare än att 
rikta fokus mot plattformarna i sig. 

8.4 Vidare forskning 

Denna studie har identifierat områden för fortsatt forskning både utifrån vad det inte 
fanns möjlighet att studera mer utförligt i forskningsprojektet och utifrån teman som 
det finns uttryck för i empirin men som det inte funnits utrymme att utforska djupare 
inom avhandlingsformatet.  

Bland avhandlingens kunskapsbidrag identifierades spänningen mellan anpassning 
som gav trygghet och eget ansvar som kunde innebära krav på prestation. I 
diskussioner om delaktighet (se Hart 1997; Powers & Tiffany 2006) lyfts det fram 
att delaktighet kännetecknas av både ansvar, aktörskap och rätten att bestämma 
graden och uttrycket av sin egen delaktighet. Denna studie väckte frågor om vad 
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som då händer om deltagare avsäger sig ansvar, avsäger sig att ta initiativ, eller 
avsäger sig att bidra till att driva ett medforskningsprojekt. Är det ett utövande av 
delaktighet eller är det att falla tillbaka i bekanta roller som bygger på maktrelationer 
som medforskning och delaktighet avser motverka? Det väcker i sin tur frågor om 
vem som har rätt att avgöra vad som är anpassning, om att avsägandet av delaktighet 
kan betraktas som utövande av delaktighet samt vilka arbetssätt som kan användas 
som innebär frigörelse (jfr Freire 1970/2012) snarare än anpassning. Jag ser här ett 
behov av fortsatta såväl teoretiska diskussioner som empiriska studier som kan 
belysa dessa frågor ytterligare.  

Ett till stora delar outforskat tema i studien är normer om hur killar och tjejer 
förväntas framställa sig i sociala medier och hur de förväntar sig att framställningar 
ska ske. I empirin för denna studie finns exempel på hur medforskarna började 
ifrågasätta normer efter att de i forskarcirklarna synliggjort dessa. Det fick bland 
annat som konsekvens att medforskarna i Disney Princesses gjorde inlägg på sociala 
medier där de drev med normerna för hur killar framställer sig. Sociala medier 
innebar uppfattade förväntningar på hur medforskarna borde framställa sig beroende 
på genus. Medforskarna anpassade sig till dessa förväntningar samtidigt som de 
förlöjligade dem och genom medforskningen började utmana dem. I arbetet i 
forskarcirklarna ägnades en del utrymme åt att identifiera, förklara och ifrågasätta 
genusnormer men empirin visar att det vore önskvärt med ytterligare empiriskt 
material och andra analytiska ramverk som bygger på genusteorier. Detta är något 
som kan utforskas mer både utifrån empirin från föreliggande studie men även 
genom nya studier som använder medforskning som forskningsansats. 

Ytterligare ett framträdande tema i studien som även har synliggjorts genom andra 
resonemang är hur etnicitet uttrycks i sociala medier. I empirin finns exempel på hur 
medforskarna använde sociala medier för att behålla en förankring till sina rötter i 
olika länder och kulturer och hur de använde sociala medier för att skapa ett utrymme 
för sig själva i det samhälle de levde i. En medforskare berättade att ”vi är på 
gränsen” för att beskriva hur det upplevdes att tillhöra olika kulturer och att inte 
riktigt passa in eller accepteras i någon av dem. Sociala medier upplevdes inte som 
tydligt definierade utifrån plats, kultur eller religion utan kunde fungera som 
gränsområden där olika identiteter och personer möttes. Dock fungerade olika 
sociala medier mer eller mindre som dessa gränsområden beroende på om de var 
utrymmen för ett idealsjälv, det nedtonade eller det opolerade jaget. Även detta tema 
förtjänar att utforskas vidare utifrån mer fokuserad empiri och andra teoretiska 
redskap än de som tillämpats i denna avhandling. 
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9 Summary in English 

The title of the thesis is (I) kindly like: Participatory research with young people 
about identity and social media. The main title in Swedish is a play with words that 
can be read as a prompt for someone to “please like” and a description of one's 
actions – “I’m kind and (push) like”. This part of the title hints at the use of the “like-
button” in social media and the social context in these platforms in which young 
people explore and express identity. The subtitle presents participatory research as 
the research approach used, with young people as co-researchers, to study how 
young people present identity in social media. Both presentation of identity and the 
applicability of the research approach are explored in the thesis.  

9.1 Background and research problem 

A pilot study conducted at the beginning of the research process raised several 
questions about how young people express identity in social media and who has (or 
is given, or takes) the right to interpret and explain these expressions. In the pilot 
interview with two teenage girls, they shared a story of how they as 12-year-olds 
had met on social media. The site where they met had particular codes of expressions 
that signaled whether one belonged or not, and among these norms was the use of 
provocatively vulgar language. The pilot study made me question how I would have 
interpreted this type of communication if the girls' texts and photos were all I saw. 
Would I see it as a sign of friendship and identity, and a way of acknowledging the 
norms to which they needed to adhere – which is how the girls explained it?    

The research problem takes its starting points in how young people's use of social 
media to express identity is interpreted differently depending on who has (or is 
given, or takes) the right to interpret. Previous qualitative studies where young 
people’s voices are prominent (e.g. Ito et al. 2010; boyd 2007a; boyd 2014; Seganti 
& Smahel 2011; Eek-Karlsson 2015) has helped nuance and problematize young 
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people’s use of social media for self-expression. However, studies where young 
people themselves are part of shaping the research and actively take part in data 
collection and analysis are still largely missing. If young people's experiences and 
reflections are missing in research and societal debate, the society runs the risk of 
misinterpreting, diminishing, or silencing young people’s voices. By engaging 
young people as co-researchers who can influence the what and the how in the 
research process, we can gain valuable knowledge of both the studied phenomena as 
well as about the research approach and methods used. Participatory research is often 
described in terms of being a co-created process – that it is transforming for the 
participants, that it involves learning for all, that it can make visible structures of 
power and flatten these, and that it is emancipating (e.g. Freire 1970/2012; Cornwall 
& Jewkes 1995; Powers & Tiffany 2006). Nonetheless, participatory research is also 
criticized precisely for not problematizing power relations, of focusing on results 
rather than process, and for having a romanticized tone (e.g. Miller & Brewer 2003; 
Bergold & Thomas 2012; Gallacher & Gallagher 2008). Thus, the research problem 
additionally encompasses tensions in the rhetoric concerning participatory research 
as a research approach, participatory research as a process, and the results of the 
approach. 

9.1.1 Aim and research questions 

The aim of the thesis is two-fold. Firstly, the study seeks to contribute to our 
understanding of the challenges, possibilities, and consequences of involving young 
people as active participants in research. Issues relating to the research process, 
participation in research, and knowledge production are addressed through the 
following research questions:  

How was the role of co-researcher interpreted and enacted by the 
participants? 

What enables, and what obstructs co-created knowledge production when 
participatory research is the chosen research approach?  

To address these two research questions, interactions in the research circles were 
analyzed on the basis of Freire’s (1970/2012) groundwork for the research approach 
– as well as in research bringing a critical perspective on participatory research. In 
addition, the dramaturgical approach as described by Goffman (e.g. 1959/2014) 
further supports the analysis.  
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Secondly, the study seeks to increase our understanding of how young people reflect 
on and analyze their use of social media to present identity. This aim is addressed 
through these two research questions: 

How do the co-researchers describe their use of social media to express 
identity? 

How do the co-researchers deliberate on their considerations when 
expressing identity in social media? 

Thirteen 16-year-olds engaged in the research project as co-researchers, it is their 
perspectives that are reflected in the study. Working in three co-researcher groups 
in research circles, the co-researchers and I explored, discussed, and analyzed 
updates in social media, as well as the reasons behind these updates. Audio-recorded 
discussions and pictures from social media form the empirical base from which the 
research questions are explored using the dramaturgical approach as the analytical 
framework.  

9.2 Previous research 

Chapter 2 presents two areas of previous research: studies on identity, and studies 
on young people, social media, and identity. Aspects of particular interest in the first 
part of the chapter are: identity described as multi-dimensional (Jenkins 2008); as 
relational (Buckingham 2008: Hall 1996a); and as a reflexive project (Giddens 
1999), and thus something that changes (e.g. Hall 1996b) through interactions with 
others and depending on the historical and sociocultural context. Also discussed are 
ethnic identity (e.g. Hylland Eriksen 2010; Wiltgren 2017; Peterson & Åhlund 
2007); cultural identities bound to social positions, power, prejudice, and 
expectations (Hall 1996a; Hall1996b); and how defining “them” makes “us” visible 
(e.g. Wiltgren 2017; Hall 1996b; Jenkins 2008). As a result, aspects of identity can 
be highlighted or hidden depending on when, where, and with whom interactions 
take place.  

In the second part of the chapter, social media are introduced as web-based spaces 
where people can share content and interact with others. Central concepts about 
identity presentation in social media are introduced – concepts that are later used in 
the analysis. Among those concepts are consistency, stability, and recognizability in 
the identity presented (Schmidt 2013), self-identifying cues and social cues to 



301

  

300 

 

Secondly, the study seeks to increase our understanding of how young people reflect 
on and analyze their use of social media to present identity. This aim is addressed 
through these two research questions: 

How do the co-researchers describe their use of social media to express 
identity? 

How do the co-researchers deliberate on their considerations when 
expressing identity in social media? 

Thirteen 16-year-olds engaged in the research project as co-researchers, it is their 
perspectives that are reflected in the study. Working in three co-researcher groups 
in research circles, the co-researchers and I explored, discussed, and analyzed 
updates in social media, as well as the reasons behind these updates. Audio-recorded 
discussions and pictures from social media form the empirical base from which the 
research questions are explored using the dramaturgical approach as the analytical 
framework.  

9.2 Previous research 

Chapter 2 presents two areas of previous research: studies on identity, and studies 
on young people, social media, and identity. Aspects of particular interest in the first 
part of the chapter are: identity described as multi-dimensional (Jenkins 2008); as 
relational (Buckingham 2008: Hall 1996a); and as a reflexive project (Giddens 
1999), and thus something that changes (e.g. Hall 1996b) through interactions with 
others and depending on the historical and sociocultural context. Also discussed are 
ethnic identity (e.g. Hylland Eriksen 2010; Wiltgren 2017; Peterson & Åhlund 
2007); cultural identities bound to social positions, power, prejudice, and 
expectations (Hall 1996a; Hall1996b); and how defining “them” makes “us” visible 
(e.g. Wiltgren 2017; Hall 1996b; Jenkins 2008). As a result, aspects of identity can 
be highlighted or hidden depending on when, where, and with whom interactions 
take place.  

In the second part of the chapter, social media are introduced as web-based spaces 
where people can share content and interact with others. Central concepts about 
identity presentation in social media are introduced – concepts that are later used in 
the analysis. Among those concepts are consistency, stability, and recognizability in 
the identity presented (Schmidt 2013), self-identifying cues and social cues to 

  

301 

 

identity (Baym 2010), and identity as unitary or divergent and curated or uncurated 
(Wittkower 2014). How identity is expressed is explained as influenced by social 
context (e.g. Nguyen & Barbour 2017; boyd 2014) and norms in the social context 
(e.g. Bullingham & Vasconcelos 2013; Uski & Lampinen 2016; Eek-Karlsson 2019; 
Miller et al. 2016). To take part in the social context in social media and engage with 
friends, people need to decide which information to share and what to protect 
(Marwick & boyd 2014; Schmidt 2013; Balleys & Coll 2017). This can be a difficult 
task in social media where contexts are prone to collapse (boyd 2014) or collide 
(Davis & Jurgenson 2014), and information can be persistent, searchable, replicable, 
and visible (boyd 2014) and thus available to unforeseen audiences. Accordingly, 
presentation of identity in social media poses challenges concerning what to 
highlight and is understood as shaped by context and by the expressions the 
applications enable or lack. 

9.3 Analytical framework 

The dramaturgical approach as described by Erving Goffman (1959/2014; 
1967/1982; 1972/2010) is used as the thesis’s analytical framework. This approach 
provides tools to understand and explain expressions of identity through the study 
of how people present themselves in everyday interactions. With the theatre as a 
metaphor, it is possible to view interactions between people as performances where 
a performer prepares backstage and then, as a character on stage in interaction with 
the audience and other performers, tries to define the situation and to express 
themselves in ways that convey specific impressions to the audience. Thus, updates 
in social media, as well as interactions with others on these platforms, can be viewed 
as performances where people engage in impression management. Impressions 
given and the attempt to define the situation can be accepted by the audience, or, if 
they are not, cause a threat to the face presented by the performer.  
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9.4 Participatory research and the empirical 
study 

The research approach presented in chapter 4 is heavily influenced by Paulo Freire’s 
seminal work Pedagogy of the oppressed (1970/2012). Central ideas and principles 
of participatory research are introduced with the starting point in Freire's’ work and 
further explained and nuanced with the help of previous research that has brought a 
critical perspective to the research approach. Central to the understanding of 
participatory research is that it is done with people not only about them. Co-
researchers are viewed as subjects (not objects of study) who, at the same time as 
the researcher, knowing and in the process of learning. Knowledge is co-created 
through dialogue and by developing critical consciousness in a context-bound 
research process influenced by the previous experiences and knowledge of all 
participants. 

Before the empirical phase was initiated the research went through an ethical review. 
Consent was approached as something continuing (and not as something given once 
and for all at the beginning of the project) that could be given and revoked at any 
time. The pictures included in the thesis have been redrawn from original photos 
with changes in hairstyles and skin-color to guarantee confidentiality. Thirteen 
young people, 16-years old, took part in the research project and formed three 
research groups –self-named as Pašteta, Disney Princesses, and Byyyns forskare. 
Each group met five times in research circles to discuss and analyze identity in social 
media. The co-researchers were also interviewed at the end of our work in the 
research circles. The methods used in the research circles, including discussions, 
collages, and an adapted form of photovoice (see Wang & Burries 1997) – as well 
as the topics brought to the discussion – varied depending on the group. Therefore 
the co-researchers’ choices and interests influenced the research. Between each 
meeting, I transcribed the recordings from the previous meeting to be able to present 
preliminary results to the co-researchers and enable us to pick up discussions that 
might have fallen into the background. The discussions in the research circles as well 
as the interviews were audio-recorded and transcribed. Analysis with the co-
researchers took place during our work in the research circles’ when we discussed 
how identity was expressed in social media. After the work with the research groups 
ended, I coded and thematized the material. At this stage the dramaturgical approach 
was chosen, and the analytical work moved from being co-created to being 
conducted by me alone. 
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9.5 Results – participatory research 

The concluding interviews with the co-researchers’ reveal that their views of 
research were, when entering the project, heavily influenced by the “hard sciences”. 
They viewed research as something carried out in laboratories using quantitative 
methods. When they imagined taking part in this project, they thought of 
interrogations and situations in which they would be the object of someone else’s 
interpretations and explanations. By participating and by engaging in research the 
co-researchers’ understanding of research changed. In the concluding interviews the 
co-researchers described how they had knowledge and experiences worth sharing in 
research, and they hoped their contributions would nuance adults’ understanding of 
young peoples’ use of social media. In the analysis, I explain the co-researchers 
changed perspectives as an expression of their changing positions in the research 
project. From seeing themselves as the object of study, the co-researchers positioned 
themselves as active subjects in research (see Feire 1970/2012; Cornwall & Jewkes 
1995). This process was made possible through research training, by engaging in 
collecting and choosing pictures and updates to share and discuss, and – in dialogue 
– explaining and interpreting these activities. Through these activities, through 
enacting research, the co-researchers gained insights into how research can be 
conducted, and how scientific knowledge can be created. By doing, and by 
discussing their doings, the co-researchers further developed critical consciousness 
(see Freire 1970/2012) both about research itself, and about the focus of the study 
(young people, identity, and social media). Even if parts of the research process had 
been unboxed, other parts – namely how the research results would be presented and 
discussed – was still mystified (see Sallah 2014) for the co-researchers. This 
approach where co-researchers learned by doing (instead of being taught research at 
the beginning of the project) identified challenges between giving enough 
information to enable participation (see Cornwall & Jewkes 1995), and trying to not 
indoctrinate or socialize co-researchers into what a researcher might consider the 
“right” way of doing research (see Gallacher & Gallagher 2008). 

After this initial discussion in chapter 6, the interactions in the different research 
groups exemplify different challenges when working with participatory research and 
young people as co-researchers. The work with Byyyns forskare highlighted 
building relations as a key to developing trust in the research process. Group 
dynamics entailed that we shifted between positions as variants of “we” and “you” 
depending on the situation and topics explored. This group also gave insight into 
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how the research circles, if experienced as safe and exploratory spaces, could be the 
scene for discussions of controversial topics such as ethnicity and experiences of 
racism. The creation of a sense of “us” created challenges such as balancing what to 
include and leave out when writing, and how to re-present the co-researchers' voices.  

The interactions with the research group Pašteta identified how both co-researchers 
and researcher relied on and brought with them familiar roles such as being a student 
or a teacher into the research situations. Such roles bring with them sets of 
expectations as well as positions of power. The analysis of the work with Pašteta 
gives insights into a process of liberation where the co-researchers moved away from 
positions where they adapted and moved towards positions of knowledge that 
enabled them to identify and challenge limiting situations (see Freire 1979/2012). 
This part of the analysis identified my position as the researcher as the norm (see 
Krekula & Johansson 2017) and my (partly reflected) unreflected position of power. 
To enable a process where co-researchers and researcher could redefine the situation 
and allow everyone to exercise and determine their agency, results identify the 
following as important components: reflexivity, a willingness to see and change 
approaches and ideas that indoctrinate co-researchers in the researcher's views of 
right or wrong ways of doing research (see Gallacher & Gallagher 2008) and to allow 
for feelings of uncertainty and loss of control (see Kennedy 2018). 

Results from the analysis of the work with Disney Princesses highlighted 
possibilities to influence the research as important for co-created knowledge 
production and their interest in the research. Dialogue (Freire 1979/2012) to which 
we all brought different perspectives and interpretations was identified as something 
that made it possible for the co-researchers to move between positions of objects of 
research and positions of a researching subject (who could also look at themselves 
as objects to study). Through dialogue, the co-researchers developed critical 
consciousness (see Freire 1979/2012) when they named and explained experiences 
and thus placed them in their own specific historical, and sociocultural contexts. By 
doing this, the co-researchers became aware of limiting situations in their lives and 
of how perceived expectations from others shaped their actions, their perceptions of 
themselves (e.g. Denith, Measor & O’Malley 2012) and thus how they presented 
identity in social media.  
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9.6 Results – identity and social media 

Chapter 7 presents the work done in the research groups by including quotes and 
long sections of dialogue. This empirical material is analyzed using concepts from 
the dramaturgical approach (e.g. Goffman 1959/2014). The chapter begins with a 
discussion on how identity was discussed in the research circles. Two seemingly 
opposing views were identified. Adults were perceived to have fixed identities, 
meaning that they knew who they were and that they did not have to worry about 
the impressions they made on others. In contrast, the co-researchers discussed young 
people as being in a phase of searching for and discovering themselves. This meant 
that young people had to pay attention to how others perceived them, that they were 
influenced by their surroundings, and that they had the freedom to try different 
expressions. This perceived freedom brought uncertainty and worry (e.g. Ziehe 
1987) precisely because the young people, in their views of themselves, did not yet 
have fixed identities. 

Identity expressions in social media were discussed as giving limited insights into 
who people were. This was partly explained by the limited sets of clues to a person 
that were available in social media, and partly by the way people, according to the 
co-researchers, could “manipulate” the impressions they made on the audience (see 
impression management in Goffman 1959/2014). However, in regard to their own 
performances, the co-researchers did not see them as false – but rather as enhanced 
to show specific aspects of their identities or portray them in a way in which they 
strove to be. The study demonstrates how the co-researchers took the help of friends 
to prepare and assess performances in order to ensure that they made the impressions 
they wanted to make on the audience. The findings in this study support previous 
research (e.g. Nguyen & Barbour 2017) that has shown that people adapt how they 
portray themselves to what will give the most positive feedback in the form of likes 
and comments. Additional findings show that feedback on updates was used to 
evaluate the success of performances and was furthermore used to signal to others 
whether their performances were accepted or seen as breaking norms. The analysis 
shows how the withholding of feedback could be interpreted as a way of enforcing 
norms by using social sanctions. 

Lack of feedback can be interpreted as active dislike (e.g. Jungselius 2018) and thus 
a threat to the face or the definition of the situation presented. Results show that such 
threats occurred when breaking or challenging norms, because one’s own 
performances are intertwined with others' performances. Threats also occurred when 
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unexpected audiences could see performances that were not meant for them. 
Strategies such as having friends judge updates before posting them; using 
references that not everyone understood; limiting the audience; and using memes 
and newspaper articles to express themselves, were identified as strategies that 
helped the co-researchers avoid losing face and or becoming the recipient of social 
sanctions. Using memes and newspaper articles was interpreted as a way of 
expressing opinions that parts of the audience might consider provocative without 
having to take responsibility for these opinions.  

The co-researchers acted differently on different platforms. Instagram was the place 
to show off the ideal self – a self with cool accessories, a self that traveled, 
experienced noteworthy things, and a self that looked good. In contrast, Snapchat 
was used to show off an everyday life that was (supposedly) unpolished and 
unrehearsed. This was made possible as content disappeared after a specific time 
interval, the audience consisted of close friends, and everyone was expected to 
follow the norms that meant showing what could be perceived as authentic. 

Finally, the discussions in the research groups indicated that social media were seen, 
collectively, as a necessity for keeping in touch  with friends and having a social life 
(e.g. Décieux, Heinen & Willems 2019). By sharing content, interacting with 
friends, and showing appreciation for their content, the co-researchers could 
maintain friendships (e.g. Sumner, Ruge-Jones & Alcorn 2018; Bryant & Marmo 
2012; Eek-Karlsson 2019). Thus, the use of the “like button” was not always a sign 
of genuine appreciation, but was sometimes used by routine because it was expected 
to support friends' performances, or was used as a way to ensure that friends in turn 
“liked” shared content. 

9.7 Concluding reflections 

The role as a co-researcher is shaped by previous roles the person is familiar with, 
the relation with the researcher, the physical environment, and existing power 
structures. Moving from a position as an object of study to the position as a subject 
who interprets and explains themselves is enabled by various means, including 
people having enough information; doing research; reflecting on their doings; taking 
responsibility; being included; being taken seriously; vocalizing interpretations and 
naming experiences; and by feeling that one has important contributions to share. 
The role as a co-researcher is not static. It evolves and develops in interaction with 
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other co-researchers and with the researcher. Similarly, the role of the researcher 
develops, evolves, and takes different forms in interaction with various co-
researchers. Thus, the role of a co-researcher can adapt to perceived expectations; 
can be one of being knowledgeable; and can be one that develops critical 
consciousness. It can be one of having analytic abilities and opinions to share. 
Accordingly, co-created knowledge depends on an exploratory non-judgmental 
atmosphere, on dialogue, on relations that enable trust, on focusing on the process 
not the finished product, and a flexible project framework. The latter enables the 
participant to influence content and direction. The reflexivity of the researcher is 
also important , a willingness to become aware of positions of power where their 
actions silence or inspire dialogue, and a willingness to be confronted with their own 
shortcomings.  

How young people present identity in social media depends on social context, in 
other words, the norms they perceive, the feedback they get, who the audience is, 
and the platforms on which they engage. Depending on these factors, findings 
suggest three strategies for presenting identity on social media: the presentation of 
an ideal self, the presentation of a downplayed self, and the presentation of a 
(seemingly) unpolished or authentic self. The ideal self was carefully curated to 
show an interesting life, cool clothes and gadgets, and an attractive body. The ideal 
self adhered to norms and could be both something to impress the audience with and 
something to try to live up to. The downplayed self was a strategy used to try to 
avoid social sanctions by expressing oneself in a way that others would not find 
provoking. Finally, the seemingly unpolished self was reserved for a smaller 
audience and included showing oneself as funny, politically incorrect, crazy, and 
ugly. These strategies make visible how young peoples’ presentations of identity are 
intertwined with friends, the ways in which perceived norms shape expressions and 
interactions, and how social sanctions can be avoided or mitigated when breaking or 
challenging norms. 
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Information om forskningsprojektet Ungdomar, sociala medier och identitet 

Syftet med forskningsprojektet är att tillsammans med ungdomar/unga vuxna 
studera hur sociala medier används för att uttrycka identitet och tillhörighet.  

Studien kommer att bidra till kunskaper om hur unga använder sociala medier för att 
umgås, kommunicera och uttrycka sig. Genom medforskning lyfts dina perspektiv 
och tolkningar som ung i Sverige i dag fram i vetenskapliga sammanhang. 
Medforskning innebär alltså att du, tillsammans med de andra medforskarna och mig 
(Amira Sofie Sandin – doktorand), påverkar både hur vi ska forska och hur resultaten 
ska tolkas, något som inte är vanligt. Därför kommer denna studie och ditt bidrag till 
den även att ge kunskaper som kan påverka hur ungdomar kan involveras i andra 
forskningsprojekt för att ge sin syn på frågor som är viktiga för unga personer. Den 
vetenskapliga och samhälleliga nyttan med projektet ligger både i att bidra med 
kunskap om ungas användning av sociala medier ur ungas egna perspektiv och i att 
bidra med kunskap i hur unga kan involveras i forskning och i (andra) projekt för att 
tillvarata ungas synpunkter. Utöver möjligheten att uttrycka vad du tycker och 
tänker, samt diskutera detta med andra, kommer du själv genom att delta i projektet 
även att få insyn i hur forskning går till och bredda dina perspektiv på användningen 
av sociala medier.  

Resultaten av studien kommer att användas i forskningspublikationer, vetenskapliga 
konferenser, vid föreläsningar och seminarier om forskningsprojektet. 

Din medverkan som medforskare 

För att kunna delta i forskningsprojektet behöver du vara mellan 16 och 26 år och 
använda ett eller flera sociala medier (exempelvis Instagram, Facebook eller 
Twitter). 

Att vara medforskare innebär att lägga tid och engagemang på studien – hur detta 
ser ut bestämmer vi tillsammans i gruppen. Detta är en uppskattning: 

 Gruppträffar. Ca 4-6 träffar på ca 2 timmar per tillfälle under hösten 2015 
 Egna reflektioner mellan träffarna. Beroende på vad vi tillsammans 

bestämmer i gruppen kan det bli aktuellt att jobba med studien på egen 
hand mellan träffarna (exempelvis genom att analysera bilder eller 
uppdateringar som du själv gjort i ett socialt forum). 
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 En avslutande intervju på ca 1 timme. När medforskningen är avslutad vill 
jag gärna veta mer om dina upplevelser som medforskare – vad som varit 
bra, mindre bra, svårt, roligt, intressant, utmanande osv. Därför vill jag 
gärna intervjua dig (enskilt eller med en annan medforskare) i slutet av 
hösten.  

Forskningsprojektet kommer att stå för eventuella resekostnader (för att du ska 
kunna ta dig till och från träffarna), för det material vi behöver i studien (inkl. 
eventuella applikationer för fotoredigering), och för fika vid träffarna. Du behöver 
själv ha tillgång till en telefon, surfplatta eller dator där du har åtkomst till dina 
sociala nätverk. Som tack för att du deltar i studien kommer du även att få två 
biobiljetter. 

Forskningsetik 

En utgångspunkt i medforskning är att du som medforskare diskuterar hur vi i 
gruppen kan arbeta för att du ska tycka att det är roligt, intressant och kännas tryggt 
att dela med dig av dina erfarenheter och tankar. Vid gruppträffarna kommer vi att 
diskutera hur ni i forskargruppen använder sociala medier. En risk vid grupparbeten 
är att vi som individer kan känna oss pressade att dela med oss av mer erfarenheter 
och tankar än vi egentligen vill. Det kan också finnas en risk att du berättar något 
personligt som du sedan inser att du inte vill ska finnas med i forskningen. För att 
motverka dessa risker och istället skapa en trygg och tillåtande stämning i gruppen 
kommer vi tillsammans att utforma ett forskningskontrakt där vi bestämmer vad som 
ska gälla för exempelvis vilken information som andra får ta del av och vad som 
stannar inom gruppen. En del ämnen som vi kan komma att diskutera kan vara 
personliga men du behöver aldrig dela med dig av mer än vad du vill och känner dig 
bekväm med. Om du ändå känner att du gjort det har du rätt att säga till mig att inte 
använda det du sagt eller visat. 

Vi kommer utöver diskussionerna också att producera material i form av exempelvis 
collage eller screen prints av statusuppdateringar, för att analysera och diskutera 
dessa. Det är vad vi diskuterar och det material vi skapar inom projektet som jag 
kommer att använda i min forskning. Träffarna kommer att spelas in med ljud och 
eventuellt bild för att jag ska veta vad som sades vid träffen. Själva inspelningarna 
kommer inte att publiceras, utan enbart utdrag från utskrifter av inspelningarna. Vi 
kommer vid gruppträffarna att diskutera preliminära resultat och du har då möjlighet 
att uppmärksamma missförstånd eller be att jag tar bort detaljer eller resonemang 
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som du inte vill ska vara med i studien. Du kan också kontakta mig om du vill gå 
igenom materialet igen.  

Materialet från gruppträffar och intervjuer kommer att behandlas utifrån de etiska 
principer som finns för forskning i Sverige vilket inkluderar:  

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst, utan att ge 
förklaring, meddela att du inte vill vara med i studien genom att 
maila, ringa eller prata med mig eller min handledare. Om du då ber 
om det kommer de uppgifter du redan lämnat inte att transkriberas 
eller användas i studien – förutsatt att de inte redan publicerats. 

Hantering av materialet: Du kommer att få välja en pseudonym som 
används istället för ditt namn i alla publikationer. Information som 
kan göra att någon kan gissa vem du är (som bostadsort eller bilder 
på dig) kommer inte att användas i några publikationer eller 
presentationer. Om det blir aktuellt att använda bilder, collage eller 
liknande material i publikationer kommer jag först att be om ditt 
godkännande för de specifika bilderna. Bilderna kommer att vara 
redigerade så att namn, ansikte eller andra personuppgifter inte 
framgår. Materialet från studien (som inspelningar och bilder) 
kommer att sparas under tio år och så att obehöriga inte har tillgång 
till det. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan i Borås.  

 

Kontaktuppgifter till ansvariga: 

Amira Sofie Sandin, doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås.  E-post: Tfn: Mobil:  

Helena Francke (huvudhandledare), Högskolan i Borås. E-post: 
Tfn:  

Personuppgiftsombud vid Högskolan i Borås är Åsa Dryselius. E-post: Tfn:  

Högskolan i Borås, Allégatan 1, 501 90 Borås. Tfn till växel: 033 – 435 40 00 
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Informerat samtycke för studien ”Ungdomar, sociala medier och identitet”. 

Jag bekräftar att jag fått skriftlig och muntlig information om forskningsstudien. 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om projektet och dess genomförande. 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och jag vet att mitt deltagande är frivilligt.  

Jag är medveten om att jag när som helst utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 
Om jag vill hoppa av studien gör jag det genom att skicka ett e-brev, ringa till eller 
prata med Amira Sofie eller hennes handledare (Helena Francke). 

Jag tillåter att mina personuppgifter sparas enligt den information som ges i detta 
brev. 

Jag intygar att jag är över 16 år. 

Genom att skriva på nedan ger jag mitt samtycke till att det material som produceras 
i projektet får användas i den beskrivna forskningsstudien Ungdomar, sociala 
medier och identitet. 

 

 Medforskare Amira Sofie Sandin 

Ort och datum   

 

 

 

Underskrift 

 

 

 

  

Namnförtydligande  
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Bilaga 2: Exempel på forskarkontrakt 

Forskarkontrakt för forskargruppen Disney Princesses 
 
Jag ______________________________________ går med på att följa dessa 
överenskommelser under den tid jag är med i forskningsprojektet 
”Ungdomar, sociala medier och identitet”. 
 
I forskargruppen är vi överens om att: 

1. Inte berätta för andra vad personer i gruppen har berättat 
2. Det är ok att ändra åsikt 
3. Det är ok att inte hålla med varandra och att ha olika uppfattningar 
4. Amira Sofie inleder varje möte med en sammanfattning så att alla är 

uppdaterade med vad vi forskar om 
5. Delta aktivt i forskningen genom att diskutera, analysera och bidra 

med erfarenheter och exempel från hur jag använder sociala medier.  
6. Respektera de gränser andra gruppmedlemmar sätter för vad och hur 

mycket de vill dela med sig av 
7. Att låta de andra i gruppen prata till punkt 
8. Meddela Amira Sofie om jag blir sjuk och inte kan delta vid någon 

av träffarna. 
 

Jag vet att forskning är frivillig och att jag kan avbryta min medverkan när 
jag vill. 
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Bilaga 3: Informationsmaterial 
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Forskningsprojektet handlar om hur vi använder sociala medier för att skapa 
berättelser om oss själva. I projektet ställer vi frågor som exempelvis:  

Vad säger min Facebookprofil om mig?  

Vad använder jag Instagram till?  

Vad diskuterar jag helst på Twitter? 

Vem vill jag inte ska följa mig på Facebook? 

Jag som håller i projektet heter Amira Sofie Sandin och är doktorand 
inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås.  

I min forskning jobbar jag med något som kallas medforskning. Det innebär att 
du som är med i forskningsprojektet är med och påverkar projektet genom att vi 
tillsammans bestämmer vad vi specifikt ska studera och hur. Det handlar helt 
enkelt om att du som medforskare gör din röst hörd, blir lyssnad på, och 
tillsammans med andra forskar om ett spännande ämne. 

Vill du vara med i projektet? Hör av dig till mig! Jag behöver din anmälan 
senast den [datum]. Jag svarar naturligtvis gärna på alla eventuella frågor som 
du kan ha, så tveka inte att kontakta mig med frågor och funderingar.  

Jag nås på e-post: [adress] eller 
telefonnummer [telefonnummer] 
eller mobilnummer 
[telefonnummer]. 

Du kan också kontakta min 
handledare Helena Francke på: 
[telefonnummer] eller [e-post 
adress].  

Vi ses! /Amira Sofie 

Viktigt att veta om all forskning: 

det är frivilligt och du kan när som helst 
hoppa av utan att behöva ge en förklaring 

jag kommer inte att publicera några uppgifter 
om dig (som namn, bilder, var du bor) som 
gör att andra kan lista ut vem du är. 

Hej! 

Är du mellan 16-22 år och intresserad av att diskutera och 
utforska frågor om identitet och sociala medier?  

Då är du kanske intresserad av att delta i ett forskningsprojekt 
om just detta?  
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Bilaga 4: Intervjuguide avslutande intervjuer 

Konstruktiv kritik 

1 vilka sociala medier, 2 disk och screenprints, 3 collage, 4 analys, 5 uppsamling 

Om medforskning/vad vi gjort 

Berätta hur ni upplevde rollen som medforskare? Vad gör en medforskare? 

Hur upplevde ni det att arbeta på detta sätt? 

Känner ni att ni vet mer om hur forskning går till nu? 

Har forskningen ändrat något hur ni tänker om/använder sociala medier? 

Berätta om något som var svårt/tråkigt? 

Berätta om något som var roligt 

Var det något som överraskade er med medforskningen? 

Medforskning 

Vad tänkte ni att forskning skulle vara innan ni kom hit? 

Utifrån forskningsprojektet, hur skulle ni beskriva för någon annan vad det innebär 
att vara medforskare? 

Vad är viktigt att andra ungdomar som ska vara med i medforskning får veta innan 
de tackar ja eller nej? 

Skulle du kunna tänka dig att vara med i ett medforskningsprojekt igen? (varför?) 

Vad behöver forskare tänka på för att ungdomar ska tycka att det är roligt/givande 
att vara med i forskningsprojekt som medforskare? 

Hur tycker ni att gruppen fungerat? 

Har ni förändrats som grupp i forskningen? 

Forskarkontraktet? 

Hur upplevde ni min roll? 

Vad är viktigt i den vuxna personen som ni möter? 

Forskningsprojektet handlar om hur vi använder sociala medier för att skapa 
berättelser om oss själva. I projektet ställer vi frågor som exempelvis:  

Vad säger min Facebookprofil om mig?  

Vad använder jag Instagram till?  

Vad diskuterar jag helst på Twitter? 

Vem vill jag inte ska följa mig på Facebook? 

Jag som håller i projektet heter Amira Sofie Sandin och är doktorand 
inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 
Borås.  

I min forskning jobbar jag med något som kallas medforskning. Det innebär att 
du som är med i forskningsprojektet är med och påverkar projektet genom att vi 
tillsammans bestämmer vad vi specifikt ska studera och hur. Det handlar helt 
enkelt om att du som medforskare gör din röst hörd, blir lyssnad på, och 
tillsammans med andra forskar om ett spännande ämne. 

Vill du vara med i projektet? Hör av dig till mig! Jag behöver din anmälan 
senast den [datum]. Jag svarar naturligtvis gärna på alla eventuella frågor som 
du kan ha, så tveka inte att kontakta mig med frågor och funderingar.  

Jag nås på e-post: [adress] eller 
telefonnummer [telefonnummer] 
eller mobilnummer 
[telefonnummer]. 

Du kan också kontakta min 
handledare Helena Francke på: 
[telefonnummer] eller [e-post 
adress].  

Vi ses! /Amira Sofie 

Viktigt att veta om all forskning: 

det är frivilligt och du kan när som helst 
hoppa av utan att behöva ge en förklaring 

jag kommer inte att publicera några uppgifter 
om dig (som namn, bilder, var du bor) som 
gör att andra kan lista ut vem du är. 

Hej! 

Är du mellan 16-22 år och intresserad av att diskutera och 
utforska frågor om identitet och sociala medier?  

Då är du kanske intresserad av att delta i ett forskningsprojekt 
om just detta?  
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Vad var det som gjorde att ni ville vara med? Hur viktigt var 
fika/laserdome/biobiljetter? Värt det? 

Övrigt 

Vad tar ni med er från forskningsprojektet (något du lärt dig, kommer att minnas, 
förändra eller liknande) 

Sugna på att forska själva? 

Ngt ni vill säga innan vi avslutar? 
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Var(a) snäll och gilla är en lek med ord som kan läsas 
antingen som en uppmaning att gilla inlägg i sociala 
medier eller som en beskrivning av handlingen att 
själv använda gillafunktionen. Majoriteten av unga 
människor i Sverige är i dag uppväxta med sociala 
medier som en självklar del i sina liv och använder 
dessa bland annat för att uttrycka och utforska 

identitet. Genom att dela text, bild, videor, musik och memes och genom 
att interagera med andra (bland annat genom att ”gilla” inlägg) visar 
unga hur de uppfattar sig själva och hur de vill bli uppfattade av andra. 
Hur ungas identitetskonstruktion och användning av sociala medier 
diskuteras och förklaras beror på vem som har tolkningsföreträde. 
Studien som presenteras i den här avhandlingen utforskar hur unga 
personer själva – som medforskare i forskningsprojektet – resonerar om 
och analyserar hur de använder sociala medier för att uttrycka identitet.

Medforskning tar sin utgångspunkt i människors syn på och upplevelser 
av sina liv och innebär att de som medforskare i forskningsprojekt utövar 
delaktighet i beskrivning, analys och tolkning av sina liv. Som med
forskare utövar människor inflytande över vad som studeras och hur det 
studeras och förklaras. Inom alla forskningsprojekt finns sam spelande 
hierarkiska maktstrukturer där aspekter som ålder, utbildningsnivå, 
genus, etnicitet och fysisk plats för forskningen ges olika betydelse och 
har inflytande på deltagarnas möjlighet att utöva inflytande. Studien 
utforskar och bidrar även med kunskap om utmaningar, möjligheter 
och konsekvenser av att involvera unga som aktiva deltagare i forskning.
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