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Abstract 
 

The study has investigated how children in the ages 10-13 make use of the social media 

platform Snapchat. The authors of the study have conducted two focus group interviews 

where the groups have been divided into gender. Both groups consisted of a total of five 

informants. The study investigates how children choose to look at Snapchat as a social 

medium and a place for identity development. Theories from which the study has been based 

is identity, private / public and gender. 

 

It appears that the children use Snapchat as a virtual playground for gaming and 

communication, combined with a place where identity is being built and gender differences 

are reflected. It also appears that what is most attractive to portray regardless of gender is an 

active leisure combined with social company. 
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Sammanfattning 
 

Studien har undersökt hur barn i åldrarna 10-13 använder sig utav det sociala mediet 

Snapchat. Författarna av studien har genomfört två stycken fokusgruppsintervjuer där 

grupperna har varit indelade i kön. Båda grupperna har bestått av totalt fem stycken 

informanter. Studien undersöker hur barn väljer att se på Snapchat som socialt medium och 

plats för identitetsutveckling. Teorierna som studien har utgått ifrån är identitet, 

privat/offentligt och genus. 

 

Det framgår att barnen använder Snapchat som en virtuell lekplats för spel och 

kommunikation. Detta i kombination med en plats där identitet byggs, samt att könsskillnader 

speglas. Det framgår även att det som är mest attraktivt att porträttera, oavsett kön är en aktiv 

fritid i kombination med socialt umgänge. 

 

Nyckelord: Barn, Sociala medier, Snapchat, Identitet, Genus, Publik, Offentlighet 
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1. Inledning 

Du skapar i dagens samhälle snabbt en bild av hur en person är, baserat på vad den väljer att 

publicera på sociala medier. Det skapas ett intryck av en form av identitet som inte 

nödvändigtvis behöver stämma överens med verkligheten. Det är ofta en förskönad bild som 

kommer fram genom bilderna, där ett mer glamoröst och intressant liv framställs. 

Införskaffandet av teknologi och därigenom skapandet av ett socialt umgänge på internet är 

idag en del av vardagen. Författarna av studien vill undersöka hur barn reflekterar kring sitt 

identitetsskapande på dessa offentliga plattformar, samt om det finns några skillnader mellan 

könen. För att få en förståelse av vår omvärld är det viktigt att ta reda på när och var 

könsroller skapas och var dessa manifesteras. Anledningen till att författarna är intresserade 

av att undersöka barns användning av sociala medier är för att barn spenderar mer och mer tid 

i ett offentligt utrymme. Det är av vikt att ta reda på hur barn använder dessa offentliga 

utrymmen och hur de förhåller sig till dem för att bidra till en mer nyanserad bild av sociala 

mediers roll i samhället. De teorier som används är identitet, privat/ offentligt samt genus då 

samtliga teorier kompletterar varandra för att få svar på frågeställningarna. 

 

Denna studie riktar in sig på det sociala mediet Snapchat, då det är ett mycket populärt medie 

i den valda åldersgruppen. Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har publicerat mätningar från 2015 

på åldersgruppers användning utav sociala medier. Det framgår att 81% av unga mellan 

12-25 år har använt Snapchat, samt att fyra av fem i åldersgruppen 12-15 använder Snapchat. 

Författarna av studien har efter att talat med elever och lärare på grundskolan fått bekräftat att 

Snapchat är väldigt populärt bland barn vid tidpunkten då studien genomfördes. Författarna 

kan inte hitta tidigare studier på denna åldersgrupps användning och identifieringsprocess på 

Snapchat. 

 

Barrie Thorne skriver i sin studie Gender Play: Girls and Boys in School från 1993 om barns 

könsroller och ageranden i klassrum och på skolgården. I studien framgår det att det 

förekommer tydliga könsskillnader bland barnen och att dessa könsrollerna tar form på olika 

sätt beroende på situationen. Där det stundvis verkar framgå att kön inte spelar roll, till 

tydliga uppdelningar av pojkar och flickor i lekar och liknande. Det är ur Barrie Thornes 

studie som denna uppsatsen tar sin grund. Det är för att studien vill se skillnader samt se om 

det råder könsskillnader hur barn skapar sin identitet på sociala medier. Det författarna vill 
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undersöka är om det fanns några bakomliggande faktorer till vad personer i fråga väljer att 

publicera och i så fall vilka är det, och om det finns ett mål med hur ett barn faktiskt vill 

uppfattas? Studien bör därmed ses som ett komplement till forskning kring sociala medier 

och barns användning utav dessa. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet är att se hur pojkar och flickor (10-13 år) väljer att skapa sig en identitet på det sociala 

mediet Snapchat. Finns det en agenda med hur man porträtterar sig själv på Snapchat, samt 

skillnader och likheter mellan könen. 

 

Fråga 1: Vad gör pojkar och flickor i åldrarna 10-13 år på det sociala mediet Snapchat? 

 

Fråga 2: Vad gillar pojkar och flickor i åldrarna 10-13 år i andra personers användning på 

det sociala mediet Snapchat? 

 

Fråga 3: Hur tänker pojkar och flickor i åldrarna 10-13 år själva kring sin egna identitet på 

det sociala mediet Snapchat? 

 

3. Tidigare forskning 

Barrie Thornes (1993) Gender Play: Girls and Boys in School behandlar ämnet om hur barn 

väljer att agera med varandra på skolgården och i klassrummen. Thorne besökte två olika 

grundskolor i USA och berättar om sina observationer om hur barnen upplever och skapar sig 

ett kön från det vardagliga livet som barnen lever. Thorne plockar upp tydliga exempel om 

hur lekar som bygger på kön och heteronormen syns hos barnen. Det kan vara allt från 

pussjage till kill- och tjejbaciller. Thorne har tittat på fjärde och femteklassare som mestadels 

är vita, men att det fanns minoriteter som var afroamerikaner eller latinamerikaner och 

Thorne argumenterar för att konstruktionen kring kön påverkas av kön, etnicitet, sexualitet 

och klasstillhörighet, men det ändras lite också vad som är väsentligt beroende på i vilken 

kontext det är. Hon ser könstillhörighet som en process som sker hos en grupp av barn och 

inte som någon individuell transformation. Thorne ger nya insikter kring barns utveckling 

och ger lärarna praktiska förslag på hur de ska minska att det är interaktion bland de egna 

könen och våga bland pojkar och flickor med varandra. Studien är rätt målgrupp men sker på 
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skolgårdar, medan vi vill undersöka hur det har förändrats till Snapchat. Det är denna studie 

som uppsatsen lutar sig mest på då vi finner tydliga likheter mellan denna studie och våran 

uppsats. 

 

I professor David Buckinghams (2008) artikel “Introducing identity” går han igenom identitet 

som en flytande företeelse som ändras utifrån förutsättningar, men att det hänger ihop med 

psykologiska och sociala aspekter. Han diskuterar nyckel-ingångar i ämnet för att komma 

nära och identifiera slutsatser för att förstå unga människor, digitala medier och utbildning. 

Hans slutsats är att identitet är ett brett koncept samtidigt som det fokuserar sin 

uppmärksamhet på kritiska frågor angående personlig utveckling och sociala relationer. 

Frågor som är avgörande för att vi ska kunna förstå unga människors sociala och kulturella 

erfarenheter när de ska bli vuxna. ”Focusing on this theme gives us a particular “take” on the 

relationship between the individual and the group. It raises questions about social power and 

inequality, and it enables us to connect the study of technology with broader questions about 

modernity and social change” (Buckingham, 2008). Denna artikel är relevant för författarnas 

studie då den belyser skapandet av identitet hos unga på sociala medier, studien har en annan 

målgrupp men artikeln är fortfarande av intresse då det är samma ämnen behandlas. 

 

Ungdomar och pre-teens identitetsskapande blir behandlat i artikeln “Girls are addicted to 

likes so they post semi-naked selfies”: Peer mediation, normativity and the construction of 

identity online, utav Giovanna Mascheroni, Jane Vincent och Estefania Jimenez (2015). I 

artikeln har författarna gjort fokusgruppsintervjuer i Italien, Spanien och Storbritannien med 

ungdomar mellan 11 till 16 år. De har som frågeställning i sin artikel 1) How young people 

engage in the construction of a (visual) online identity on social media platforms. 2) How 

peer-mediated codes and conventions of online self-presentation are appropriated, 

legitimated, or resisted in pre-teens’ and teenagers’ discourses. 3) To what extent do codes 

and conventions of self-presentation vary based on gender.  

 

De svar som genereras genom fokusgrupperna är att tjejer tillskrivs som lättfotade eller bara 

“den sortens tjej” och att de är uppmärksamhetskrävande när de lägger ut sexualiserade 

selfies. Det är främst pojkar och vissa tjejer som anser detta. När det kommer till killar så är 

det betydligt tystare i kritiken , men att båda könen använder sig utav bilder i sitt 
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identitetsskapande. De tjejer som lägger ut sexualiserade bilder säger att de känner en press 

att göra detta för att passa in och få bekräftelse. Det framgår även att i de fall där 

sexualiserade bilder på tjejer har fått spridning, så finns det ett värde i dessa bilder hos pojkar 

trots att de fördömer handlingar som att lägga ut sexiga bilder. Detta är ett tydligt tecken på 

att könsroller stärks på sociala medier där kvinnor ska vara återhållsamma medans män har 

tolkningsföreträde. Artikeln behandlar bitvis även Snapchat. Det framgår att ungdomarna kan 

vara sig själva och slipper att vara vackra på ett medie med mer kortsiktiga publiceringar där 

inte innehållet sparas. 

 

“Gaia: Yes, it is an app that doesn’t save photos, so I can take even ugly pictures, 

because they are useless, than I write a comment under the photo, I can add colours, 

and whatever I want and send it. And my friends can see it for 6 seconds, then it 

expires, and sometimes we have conversations through these kinds of messages. 

Nothing is saved, so you don't feel like, “OMG, this picture is not good enough.”  

(Italy, 14-16, girls, Net Children Go Mobile)”. 

 

Artikeln har stor betydelse för denna studie då den delvis behandlar vår målgrupp samt att 

den går in på skillnader mellan könen på sociala medier. 

 

Danah Boyd (2007) skriver i sin text “Why teens love social media” om MySpace. MySpace 

får ses som en föregångare till dagens Facebook. Boyd förklarar skillnaden mellan olika 

offentligheter och att det finns fyra stycken fundamentala skillnader mellan en omedierad 

offentlighet samt ett publikt nätverks offentlighet. Dessa är orubblighet, sökbarhet, möjlighet 

att kopiera och osynlig publik. Dessa skillnader gör det både enkelt och svårt att övergå 

mellan dessa offentligheter. Att något är sökbart och möjligt att kopiera gör det enklare idag 

att veta hur man bör bete sig på sociala medier. Att något är orubbligt och tillgängligt för en 

osynlig publik försvårar det. “People are not accustomed to socializing when they do not 

know the audience or the context” (Boyd, 2007). Boyd fortsätter förklara att när en skapar en 

profil så tittar man först på profilen hos personen som tipsade om sidan. För att se hur hen har 

valt att svara på frågor, och därefter dennes vänner, för att få en större förståelse och inblick i 

vad som är socialt accepterat på denna plattform. 

 

8 



Boyd (2007) skriver att det är en stor åldersklyfta när det kommer till hur man socialiserar. 

Hon menar även på att vuxna därför får svårt att vägleda sina barn genom denna 

socialiseringen på internet. Ett exempel som tas upp är att vuxna tenderar att se hemmet som 

en trygg plats där man är privat medan unga snarare ser det som en plats att interagera med 

utomstående på. Det är relevant för undersökningen, då det kan ge en förklaring till varför 

ungdomar väljer att vistas på sociala medier och det gör det möjligt att dra en parallell till 

även yngre målgrupper.  

 

Boyd (2007) skriver vidare att en profil på MySpace kan ses som en digital kropp som måste 

skrivas på för börjar existera. “Through profiles, teens can express salient aspects of their 

identity for others to see and interpret. They construct these profiles for their friends and 

peers to view.” (Boyd, 2007). Detta innebär att det som presenteras online inte nödvändigtvis 

behöver stämma överens med verkligheten. Den största publiken online är kompisar som de 

har offline. Genom denna länk och medvetenhet om sin publik så väljer man att presentera 

den sida av en själv som man tror att ens kompisar offline uppskattar mest med en. Detta på 

grund av någon känsla av att man i grund och botten vill vara accepterad. 

 

Jordan Fullam (2017) skriver i sin artikel “Becoming a youth activist in the digital age: a case 

study on social media activism and identity development" om hur internetaktivism och 

identitetsskapande samspelar. Han använder sig utav så kallade case-studies utifrån en 

aktivist som var medverkande i en demonstration i Newark om budgetnedskärningar på deras 

universitet. I artikeln framgår det att identitetsskapande är en komplex process som har 

många olika faktorer, både från hemmet och sin omgivning. Men han talar extra mycket om 

”emotional support”, där unga får information och inspiration att forma sig själv. Detta 

känslomässiga stöd kan komma ifrån familj eller mentorer. Unga utvecklar även ett 

känslomässigt band till sina gemenskaper som är starkare än deras kunskap om själva 

gemenskapen. Det kan till exempel handla om politiska ideologier. Detta kan ses som 

grunden för meningssökande hos unga. 

 

“In other words, young people develop affections and allegiances for individuals and 

groups with which they identify before they come to adhere to particular political 

ideologies; and such affections and allegiances provide a foundation for the 
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adolescent search for meaning within the landscape of civic culture. Diffuse 

emotional support, therefore, is an important, early building block in the development 

of youth activist identities”. (Fullam, 2017) 

 

Studien fokuserar på identiteten ”aktivist”. Trots det så skulle det vara intressant att titta på 

hur förebilder bidrar till identitetsskapande hos unga på sociala medier. Hittar de också en 

gemenskap som de får så kallat känslomässigt stöd ifrån? Man kan dra paralleller med 

identitetsskapande på sociala medier, då externa påverkningar och förebilder bidrar till vem 

man vill vara på internet. 

 

I artikeln “Leisure Is Hard Work: Digital Practices and Future Competencies” av Kirsten 

Drotner (2008),  berättar Drotner om hur danska skolklasser under en tvåveckorsperiod 

slopade ordinarie undervisning för att istället lära sig att animera digitalt. De delades in i små 

grupper om fem-sex elever, Efter denna två veckors period skulle eleverna presentera fyra 

stycken separata produktioner som alla skulle ha kopplingen “Speglar”. De flesta av dessa 

berättelser kom att handla om intressen och personliga saker som ensamhet, kärlek och 

utseende. Detta är saker som är väldigt identitetsskapande i de tidiga tonåren. Men de fick nu 

en möjlighet att uttrycka sig kreativt på ett sätt som kunde kommuniceras med andra, både 

genom självaste arbetsprocessen samt genom slutprodukten. “So, even if each participant 

contributed storylines that reflected their own interests, the themes found immediate 

resonance (if not always acceptance) with the others.” (Drotner, 2008). De flesta eleverna 

hade fått lära sig vad för sorts musik och vad för sorts uttryck karaktärerna skulle ha via 

Disney. Men de hade också en tidigare förståelse för hur något skulle framställas via bloggar 

och tidningar. Även fast eleverna gjorde helt egna och personliga animeringar, kan man inte 

klassa animeringarna som att de vore anpassade till en individ. Det som eleverna upplever är 

delat med många människor i många delar av världen och det som binder dem samman. 

 

En annan artikel är Zeynep Tufekci (2008) “Can You See Me Now? Audience and Disclosure 

Regulation in Online Social Network”. Där undersöker hon ungas förhållningssätt till 

integritet på de sociala plattformarna Facebook och Myspace, samt deras relation mellan den 

upptäckande och den privata aspekten utav integritet på internet. De kom fram till med hjälp 

av undersökningar, att ungdomar som är oroliga för att deras integritet ska bli kränkt 
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undviker sociala medier. Ifall de använder medierna så sätter de strama sekretessinställningar 

för att undvika för stor exponering på de respektive medie-plattformarna. De tenderar ändå att 

lämna ut personuppgifter till företaget. De var inte oroliga för att framtida arbetsgivare skulle 

ta del av deras privatliv, som de kanske i vanliga fall hade önskat undanhålla från 

arbetsgivare. De trodde inte heller att man skulle missa möjligheterna till att hitta till exempel 

en partner, om man inte var med i Facebook eller Myspace. Denna bild har antagligen idag, 

nio år senare förändrats då dessa sociala plattformar var ganska nya under tiden 

undersökningen utfördes. Idag har separata sociala medieplattformar dykt upp för till 

exempel karriär och relationer. Studien är relevant då den har bidragit med svar om 

ungdomars oro för oönskad exponering på sociala medier. Oron verkar vara tämligen låg för 

att ett transparent samhälle håller på att växa fram. 

  

4. Teori  

Teorierna som är valda är identitet, privat/offentligt samt genus. Dessa teorier är valda utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Identitet är relevant då författarna vill undersöka hur barn 

ser på sin egen identitet på Snapchat. Privat/Offentligt är en passande teori då barnen rör sig i 

en halvoffentlig miljö när de använder Snapchat. Studien använder sig också av genus då vi 

vill få fram könsskillnader. Detta är för att få en nyanserad bild av identitetsskapande på 

Snapchat. 

 

4.1 - Identitet 

Identitet är ett begrepp som är brett och kan ses ur många olika aspekter och synsätt. Identitet 

kan förklaras som en likhet med andra eller en enhet. När det kommer till identitetsutveckling 

utav en personlig identitet så tenderar frågor som “Vem är jag och vem vill jag vara” komma 

i fokus. Våran identitet byggs upp redan från födseln tack vare vår miljö, föräldrar, sociala 

relationer samt olika förutsättningar som kön och klass. Det kan vara allt ifrån att till exempel 

pojkar blir klädda i blått och flickor blir klädda i rosa när det kommer till könsroller, till 

samhällsklasser där man växer upp i utsatta eller privilegierade miljöer. Åsikter kan gå isär 

när det kommer till frågan om identitet är något man förvärvar genom födseln. eller ifall det 

är externa påverkningar som skapar vår identitet. Eller kanske en blandning utav båda två. 

Jostein Gripsrud (2011) är en medieforskare som tar upp i sin bok Mediekultur - 

mediesamhälle. identitetsbegreppet, om vår självförståelse i media, Han menar på att vi 
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människor har flera olika identiteter som går ihop med varandras likheter och olikheter. Det 

bildar ett slags “lapptäcke” av identiteter. Gripsrud menar även på att det finns två olika 

sorters identiteter som han håller isär. Det är dels den personliga identiteten som varje individ 

får komma fram till själv genom att ställa sig frågor som “vem är jag” samt “vem vill jag vara 

och varför”. Detta är en svår process som kan göra sig extra synlig i tonåren, men den 

fortskrider med varierande kraft genom hela livet. Den andra sortens identitet är den 

sociala/kollektiva identiteten. Den får man genom ens kollektiva sammanhang där andras 

åsikter och uppfattningar påverkar vem man är i sin sociala identitet. 

Jostein Gripsrud menar på att den största delen utav våra identiteter inte är självvalda utan att 

många livsval är betingade av vår historia och bakgrund, och att vår sociala position påverkar 

oss mer än vad vi tror. Denna teori är väsentlig för studien då författarna kommer undersöka 

hur informanterna tänker kring sin egen identitet och om det finns olika identiteter och om de 

alltid anser att de är sig själva. 

 

4.2 - Privat/Offentligt 

Filosofen Jürgen Habermas (1975) skriver i sin bok Borgerlig Offentlighet om hur 

offentligheten omvandlats och smält samman med intimsfären (privatlivet). Tidigare så har 

medier tenderat att vara enkelriktade plattformar som tidningar, TV och radio, där människor 

har haft möjlighet att göra offentliga framträdanden. Detta offentliga utrymme har sedan 

expanderat till internet. Idag har internets framväxt gjort det möjligt att publicera sina egna 

texter, filmer och bilder i det offentliga utrymmet. Detta i samband med att tekniken blir mer 

flexibel och tillgänglig, gör att stora delar av användarnas privatliv exponeras för en publik. 

På internet tar vi del utav en så kallad osynlig offentlighet då vi inte kan se vilka som 

betraktar oss. Barn utsätter sig frivilligt för detta och samhället blir mer och mer transparant. 

En konvergens mellan det privata och offentliga syns tydligt i barns sociala medieflöde, då de 

tenderar att dela med sig utav saker som händer i exempelvis hemmet, utan att vara oroliga 

över att de blir exponerade av den osynliga publiken. Hur man väljer att porträttera sig i 

denna offentlighet hänger tätt ihop med vad man anser är eftersträvansvärt. Gripsrud (2011) 

skriver att i det moderna samhället är skillnaden mellan det privata och offentliga en 

begreppsdisktinktion som är karakteristisk. Det som studien kommer nyttja denna teori till är 

för att se om informanterna publicerar olika saker beroende på om det ska ses privat eller 

offentligt. 
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4.3 - Genus 

I boken “Om genus”  beskriver författaren R.W. Connell (2009), en övergripande och 

grundlig bild av genusforskningens centrala frågeställningar. Boken fungerar som en slag 

introduktion till genusteori som presenterar viktiga exempel i från genusforskningen. Hon 

menar på att genus har en slags nyckeldimension i vår kultur, privatliv och sociala relationer. 

I denna livsdimension menar författaren på, att vi ställs inför diverse praktiska problem. 

Dessa problem kan vara allt ifrån vår identitet, att få bli rättvist behandlad, och ibland till och 

med vår överlevnad. I boken så väljer Connell att lyfta fram Barrie Thornes genusforskning. 

När hon inledde sin forskning så var det ovanligt att forskningen gjordes på barn. Det antogs 

ofta att könsrollerna överfördes, rätt och slätt, från vuxenvärlden. Att det bara fanns två 

könsroller, alltså en manlig och en kvinnlig, samt att man invigdes i den “rätta” rollens 

normer och förväntningar. 

 

Det som Thorne har gjort är att undersöka vilka genusskillnader som fanns på två 

nordamerikanska motsvarigheter till låg- och mellanstadier. Där hon förde en diskussion med 

barnen och arbetade även som en fluga på väggen. Hon iakttog hur barnen valde att bete sig 

gentemot varandra och sin lärare, både i lek och i studiesammanhang. Det Thorne gjorde var 

att hon började rikta sin uppmärksamhet mot de tillfällen under skoldagen då de var 

tillsammans istället för att fokusera på hur de betedde sig när de skildes åt. Genusskillnaderna 

blev situationella eftersom de uppstod i vissa situationer. Under rasterna så kunde Thorne för 

de mesta se hur flickorna samlades i ett hörn av skolgården och pojkarna i ett annat. Men det 

hände att de inledde aktiviteter där skillnaderna inte hade någon framträdande roll. Slutsatsen 

som kunde dras av detta (Connell, 2009) var att flickor och pojkar inte var separerade i olika 

sfärer och att de inte spelade några permanenta, motsatta ‘könsroller’.  

 

Iakttagelserna som Thorne gjorde på barnen kan göra oss uppmärksamma på parallella 

processer bland vuxna. Skillnaderna i genus är inte någonting som bara finns. Det pågår men 

det kan tonas ner, ändras eller tas bort helt. Thorne märkte att när det är lekar som kull så 

verkar pojkar och flickor handla på en jämställd nivå, men hon märkte att det fanns en viss 

differens. Pojkarna har kontroll över en större del av skolgården än vad flickorna har. Hos 

pojkarna är det mer vanligt att använda tuffare tag. Sen är det vanligare att pojkarna väljer att 

lägga sig i och störa i flickornas lekar än tvärtom. Thorne sammanfattar detta så här 
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“Pojkarna tillgriper oftare aggression och gör anspråk på makten, i den begränsade 

utsträckning som barn kan göra något sådant” (Connell, 2009). Connell fortsätter att beskriva 

att flickorna utvecklar tidigare ett intresse för romantik samtidigt som det kring samma period 

blir en tydlig minskning i fysisk kontakt mellan pojkar. De ser tillgivenhet som något dåligt 

och lär sig misstro eller frukta det som uttryck. Kort sagt, barnen börjar att ändra sitt beteende 

och blir mer likt det genusmönster och de genushierakier, som är vanligt hos vuxna. 

Författarna har valt genus som teori för att se om dessa likheter och skillnader mellan könen 

fortfarande syns på sociala medier och hur de i så fall gör det.  

 

5. Metod och material 

Studien har använt sig utav en kvalitativ analys. Studiens författare har valt att skapa två 

fokusgruppsintervjuer som blev indelade i flickor och pojkar i åldern 10-13 år. Under 

intervjutillfällena användes en intervjuguide. Samtalen spelades in för att sedan transkriberas. 

Därefter har författarna valt att utföra en tematisk analys, där teman plockats ut med relevans 

gentemot intervjufrågorna samt frågeställningarna. 

 

5.1 - Fokusgrupp 

Författarna har i denna studie använt sig utav en fallstudie med intervjuer i fokusgrupper. De 

medverkande i grupperna är barn från Piteå i åldrarna 10-13 år. Författarna kontaktade en 

grundskola i Piteå där de förklarade undersökningens syfte. Därefter hjälpte skolans 

administration till att få tillåtelse från informanternas föräldrar att deras barn deltog i 

undersökningen samt att samtalen spelades in, då informanterna var minderåriga. 

Informanterna gav också sitt godkännande av ljudupptagningen. Fokusgrupperna hölls i 

skolans lokaler för lätt logistik. Författarna fungerade som moderatorer under intervjutillfället 

och ledde diskussionen i den riktning som var nödvändig för att få svar på sina frågor. 

Frågorna under intervjuerna valdes ut efter studiens frågeställningar och kategoriseras sedan 

in i övergripande teman för att få en tydlig struktur i intervjuerna. Dessa övergripande teman 

var Snapchat som funktion, Offentlighet på Snapchat och Identitet. Författarna har tagit upp 

ljud från fokusgrupperna för att sedan transkribera det inspelade materialet. Urvalet av 

informanter har gjorts då det råder en underrepresentation på den valda åldersgruppen när det 

kommer till studier om identifieringsprocessen på sociala medier. Författarna har valt att inte 

lägga någon värdering i val av ort då undersökningen inte ville belysa regionala likheter och 
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skillnader. Urvalet av deltagare i de olika fokusgrupperna har varit baserade på kön. Det 

kommer vara två grupper separerade utifrån kön. Detta tillvägagångssätt valdes för att få en 

mer nyanserad bild utav svaren, då författarna trodde att olika grupper skulle generera olika 

svar och perspektiv på frågorna. Studiens författare trodde att en homogen grupp killar och en 

homogen grupp tjejer skulle vara mer öppna med sina svar gentemot varandra på grund av 

rådande könsroller. Grupperna skulle kunna relatera olika aspekter mellan varandra när det 

kom till identifikation på sociala medier. Antalet informanter per grupp blev fem stycken. 

Detta ansåg författarna var ett bra antal för att försöka få igång en nyanserad diskussion. Det 

skulle då också finnas en möjlighet för de olika grupperna att komma fram till olika 

slutsatser. 

 

5.2 - Teman 

Författarna har valt att ta ut teman utifrån fokusgrupp-intervjuerna, för att kunna kartlägga 

materialet och sedan analysera och besvara frågorna. I likhet med Moscovicis tema-begrepp 

så kommer även författarna att använda sig utav teman. Teman visar sig snarare indirekt än 

direkt och det krävs därför djupgående analyser av texter, bilder och intervjuer för att frilägga 

dem (Ekström, 2008). Moscovic menade att teman är bundna till specifika gruppers kulturer 

(Ekström, 2008). Det som Mosovicis behandlade är snarare mediernas text och språk när det 

kommer till teman. Dessa teman fångade snarare djupgående sociala representationer samt 

skapar olika relationer i den värld vi lever i. Författarna av denna studie har tagit ut egna 

teman som har hjälpt till att få fram svar på frågorna som ställdes i studien, samt kunna få 

fram sociala representationer i användandet utav det sociala mediet Snapchat. Alla teman har 

tagits ut utifrån materialet som genereras från fokusgrupperna. Det transkriberade materialet 

analyserades flera gånger och de genomgående teman som författarna fått fram, har 

dokumenteras för att sedan kopplas till teorin. 

 

5.3 - Metoddiskussion 

Anledningen till att författarna valde en kvalitativ analys, är för att den går in på djupet i 

intervjuerna från fokusgrupperna samtidigt som materialet sedan kan kopplas till en större 

social kontext. Författarna har sökt upp och kartlade teman i intervjuerna från fokusgrupperna 

för att kunna få svar sina frågor. Anledningen till att en exempelvis kvantitativ analys inte 

passade in i studien, var på grund av att författarna inte var intresserade av hur många barn 
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som väljer att använda sig utav sociala medier. Studien ville ta reda på hur barn valde att 

använda sociala medier ur ett identitetsskapande perspektiv. Med en kvalitativ studie så är det 

mycket subjektivitet. Det vill säga att kvalitativa studier alltid utgår från författarnas egna 

reflektioner och iakttagelser. Vad dessa mynnar ut i för resonemang varierar på författarnas 

egna erfarenheter och perspektiv. Resultatet utifrån fokusgrupperna skulle kunna variera 

utifrån fokusgruppen uppsättning samt dynamik. Under intervjutillfället upplevde författarna 

att informanterna talade sanningsenligt och har utgått från att det som deltagarna berättade 

stämde överens med deras verklighetsuppfattning. Om intervjuerna hade skett individuellt 

finns det en möjlighet att svaren hade blivit mer nyanserade. Gruppens medverkande hade 

inte kunnat ha möjlighet att påverka varandra. Författarna av studien var medvetna om de 

svagheter som fanns i den här analysmetoden, men upplevde att de valda metoderna ger det 

bästa resultatet till frågeställningarna. Studien har tydligt valt att koppla teori till 

frågeställningarna för att uppnå reliabilitet genom en återkommande referering till studiens 

teorier. 

 

6. Resultat & Analys 

I det här stycket kommer författarna att analysera och redovisa resultatet av deras 

undersökning. För att få fram ett resultat så kommer genomgående teman att tas ut ur 

intervjuerna och kopplas till teorin. Därefter kategoriseras utvalda teman så att 

frågeställningarna blir besvarade. I stycket kommer analysen att delas upp i tre teman, där 

varje tema har två subteman under sig. Samtliga teman som tagits fram har fått ett enskilt 

stycke där vi redovisar våra resultat fortlöpande. Författarna har kopplat övergripande teman 

till fokusgruppernas utformning. De tre övergripande temana är Snapchat som funktion, 

Offentlighet på Snapchat samt Identitet på Snapchat. Under Snapchat som funktion kommer 

subtemana Spel och lek samt Kommunikationsmedel att redovisas. Under Offentlighet på 

Snapchat kommer subtemanen Underhålla sin publik och Integritet. Under sista temat 

Identitet på Snapchat kommer subtemanen Identitetsskapande på Snapchat samt Genus att 

redovisas.  

 

Om det kommer ett citat från en källa som är kopplad till teorin så har författarna valt att 

fortsätta citatet i löpande text. Om det dock skulle vara så att citatet är längre än tre rader är 

citatet från källan skrivet med indragen marginal. I citaten från intervjuerna med 
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fokusgruppen så har författarna valt att minska typsnittet för att tydliggöra att det är ett citat 

från en fokusgrupp. I citaten med fokusgrupperna så kommer författarnas deltagande vara 

skrivet i fet stil. Författarna har även valt att specificera informanterna efter kön och numrera 

de för att anonymisera deras deltagande.. Ifall en informant skulle namnge en annan elev har 

författarna valt att censurera elevens namn och ersätta detta med tre stycken asterisker (***) 

Anledningen till anonymiseringen är att deras namn inte är av relevans för studien. 

 

6.1 Snapchat som funktion 

6.1.1 Spel och lek 

Det framgick tydligt att Snapchat användes som ett slags spel och social lek av 

informanterna. Dessa spel och lekar verkar förekomma i olika sorters former. En del är 

funktioner i mediet, medans andra är påhittade av användarna. Ett spel som är inhemskt i 

appen och ganska populärt är att samla på så kallade “dagar”. Detta innebär att man har 

skickat och tagit emot en snap från samma person under en dag. Desto fler dagar man håller 

kontakten, desto mer “poäng” får man. Dessa dagar anses eftersträvansvärda eftersom man 

kan visa upp för andra att man har skickat bilder till personer länge. Det framgick också 

under intervjuerna att det ansågs viktigare att behålla sina dagar på Snapchat än den faktiska 

sociala interaktionen.  

 

Pojke-E5: Sen när man har 100 dagar så kommer det upp en emoji som ser som hundra och då lägger man upp 

det på Mystory. 

 

Pojke-E4: Typ man har glömt snapa på dan och så har man fem minuter på sig. Då tar man bara svarta bilder, 
man orkar inte stå och vänta till man får bästa ljuset direkt. 
Pojke-E5: Nä klockan är typ halv tolv på natten och vid 12 tappar jag alla dagar. Då måste jag snapa dagar. 
 
Förutom dagar så finns även en inhemsk funktion i appen som informanterna kallade 

snap-poäng. Ju fler bilder man har skickat och sedan tagit emot, desto fler poäng får man. I 

denna funktion är det åtråvärt att ha ett högt antal snap-poäng. Då anses man vara aktiv på 

Snapchat vilket är eftersträvansvärt att vara. Har man få poäng kan man anses som tråkig. Det 

finns även en risk att bli ansedd som jobbig om man har för mycket poäng, för att personen 

blir tjatig på Snapchat eller “spammig”.  

 
Men om man ser någon som har mycket snaps. Du har ju väldigt många. Anses det vara coolt? 
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Pojke-E5: Ja, det är coolt eller dåligt för då inser man att den inte har något liv och den bara skickar hela tiden. 
Om den har för mycket då blir det lite... Då blir man no-lifer. 
Pojke-E3: OKEJ ähum. 
Pojke-E5: Om man har över trehundra *Avbryts* (Skulle nog avsluta med tusen) 
 
Om man har väldigt lite är man tråkig då? 
 
Pojke-E5: Har man under då är man tråkig. Har man över fyrahundratusen eller tvåhundratusen då är man 
no-lifer. 
Pojke- E3: Tvåhundratusen? Då är du ju nära ***. 
Pojke-E5:Då ändrar vi till trehundratusen. 
Pojke-E3: Nytt konto för dig. 
 

Det framgick att det är ett speciellt spektrum som var åtråvärt att befinna sig i, men att det 

verkade vara betydligt mer attraktivt att ha för mycket poäng än att ha för lite. Det blev en 

tävling i sig om vem som har mest rätt att vara skrytsam och detta yttrar sig främst bland 

pojkar. Thorne (1993) behandlar detta i sina studier på barn.  

 

“Contests sometimes take the form of bragging, as in a classroom interaction on the 

boys side...Bill began, “I got a science lab.” Matt retorted, “I got a zoom 750 

microscope.” Bill replied, “So what, I got a telescope.” Freddie chimed in, “I got an 

880 microscope.” Matt, “There isn’t such a thing. My dad has a 750.” (Thorne, 1993, 

s.93) 

 

Ett exempel på en lek som utvecklades av informanterna själva är en slags betygsättnings-lek. 

Där skickar användarna ut bilder på sig själva, så respondenterna kan betygsätta bilden. 

Oftast brukar det vara bilder på avsändaren, men även bilder på andra personer kan 

förekomma. Bilderna blir betygsatta ut efter personen som är på bilden, snarare än själva 

bildens kvaliteter. Betygsskalan kan variera mellan exempelvis siffrorna 1-75 eller skolans 

betygssystem A-F. Det kan även förekomma lekar där man skriver en siffra, och utifrån det 

valda numret så får man en fråga att svara på. En annan variant är att skicka så kallade 

kedjebrev. Där mottagaren får en uppmaning att dela detta meddelande vidare, annars kan 

något ont eller övernaturligt att hända. 

 

Flicka-E4: Det är typ, Gör det här och sprid vidare annars står det en död tjej i ditt rum inatt om ska så hära.. 
döda dig  

Okej! Är det många som gör så?  
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*alla instämmer*  

Det blir som en slags lek då? 

Flicka-E2: Mm, och det blir ju typ i alla fall för mig att om jag får ett sånt, då är jag typ alltid rädd för allting, 
och då blir jag jätterädd och måste skicka vidare fast att jag vet att man inte ska. Jag blir så rädd. 

  

Det verkade som att informanterna var medvetna om att det inte finns några belägg för dessa 

påståenden och att det inte leder till några faktiska konsekvenser. Men det fanns ändå en 

rädsla att detta onda eller övernaturliga fortfarande kunde inträffa ifall man inte uppfyllde 

kedjebrevet instruktioner. Det fanns också en medvetenhet om att man moraliskt sett inte bör 

skicka sådana kedjebrev trots att det är vanligt förekommande. En annan variant på kedjebrev 

som informanterna berättade om var uppmaningar som ledde sociala mobiliseringar.  

 

Pojke-E4: En gång blev det jättebra när vi gjorde mannequin challenge. Har ni kört det? 
Pojke-E3: Ja 10´:00 Alla bara *Sitter helt still* 
Pojke-E4: Asså hela skolan blev tyst. 
Pojke-E2: Det hade gått runt på Snapchat så sjukt mycket. 
Pojke-E5: Till och med de som inte hade Snapchat visste om det. 
 
Detta tyder på att i vissa fall är den sociala interaktionens innehåll primärt, då budskapet i 

interaktionen gör leken möjlig. Här kan det vara eftersträvansvärt att vara delaktig i lekarna. 

De som inte är med eller har Snapchat blir ifrågasatta varför de inte deltog i leken.  

 

Pojke-E5: Sen såhär. Alla ska ha mjukisbyxor en dag och kolla om de märker. [...] Det var typ en som hade nåt 
annat. 
Pojke-E4: Och den visste det inte ens tror jag. 
Pojke-E5: Nä, den hade inte Snapchat. DÅ blev det såhär. Alla bara “Varför har du jeans på dig? Vi skulle ha 
mjukisbyxor. 
 

Sammanfattningsvis är den sociala interaktionen viktig när det kommer till vissa typer av 

lekar, som mannequin challenge eller liknande mobiliseringar. Där är 

informationsspridningen essentiell. Det har även framgått att den sociala interaktionens 

innehåll kan bli sekundär när det kommer till att samla snap-poäng då syftet endast är att 

interagera och inte kommunicera. Det tyder på att olika lekar ter sig på olika sätt när det 

kommer till kommunikation och interaktion, och detta är barnen är väl medvetna om. 

Det framgår från materialet att pojkarna tenderar att samla och tävla om poäng mer än vad 

flickorna gör. Det är inte lika intressant samtalsämne hos flickorna, Detta kan ses som att 
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pojkarna vill konkurrera mer med varandra samtidigt som flickorna vill snarare visa 

tillgivenhet gentemot varandra på andra sätt. 

 

6.1.2 Kommunikationsmedel 

Under fokusgrupp-intervjuerna märkte författarna också av att informanterna nyttjade 

Snapchat som ett kommunikationsmedel. Informanterna beskrev hur de noggrant väljer ut 

vad i deras liv som ska kommuniceras och om det ska till specifikt utvalda personer. Detta är 

en slags direkt kommunikation där kortare meddelanden och samtal förs i form av text på 

snapsen. Då kan många gånger bilden bli oväsentlig, då användarna skickar bilder på tak, 

sockar eller svarta bilder. Det fanns även en chatt där längre konversationer ägde rum. 

 

Ni kan ju välja att inte skicka bilder. Varför skickar ni ändå?  

Flicka-E4: Man kan ju skicka i den där chatten. Där kan man skriva utan att skicka bilder.  

Varför väljer man inte att nyttja den? 

Flicka-E2: Jag använder den ganska ofta 

Flicka-E4: Om det är ett speciellt ämne att tala om brukar jag skicka i chatten. Man pallar ju inte ta bild varje 
gång.. Och man kan skriva mer i chatten. På bilden kan man bara skriva lite grann.  

 

Det framgick tydligt under intervjuerna att man bör svara på alla snaps som man får då det 

anses kutym, även om avsändaren bara skickade en svart bild. Det finns även en agenda om 

att användarna vill vara artiga och svara samtidigt som de vill undvika att uppge för mycket 

information om vilka de är. Om de däremot känner personen och upplever att mottagaren är 

att lita på, vågar de att skicka mer avslöjande bilder. 

 

När ni skickar bilder på sockar eller svarta bilder, skriver ni något på dessa bilderna?  

Flicka-E4: Ibland spamskickar man bara bilder för att den andra skickar bilder, För att den andra skickar bilder, 
men ofta skickar man “Vad gör du?”  

Varför gör man det? 

Flicka-E2: För att man inte villa dissa.  

Man vill vara snäll?  

Flicka-E4: Ja 

Flicka-E2: Men till exempel om jag skickar till *** så skickar hon tillbaka så skickar jag tillbaka så gör man 
det hundra gånger.  
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Skriver man inget i dom då? 

Flicka-E2: Nej 

 
Vad brukar ni skicka för bilder då?  

[...] 

Flicka-E2: Iallafall för mig när det är till jättenära vänner. Då kan man ju skicka jättekonstiga bilder ju 

*Småskratt* 

Men inte till någon du inte känner så bra? 

Flicka-E2: Nä då skickar jag typ svarta bilder eller bilder upp i taket 

Flicka-E4: Mmm! 

 
En anledning till att det är på det här sättet är att informanterna är oroliga för att bilderna som 

de skickar ska sparas via så kallade screenshots. Det innebär att någon hämtar hem bilden till 

sin egen telefon och sparar den för framtida användning. Detta ansågs riskabelt för 

avsändaren och författarna kommer att återkomma till detta längre fram i analysen. (Se 5.2.2 

Intregritet) 

 

Förutom att skicka bilder direkt till en utvald kontakt så finns det en funktion som heter 

Mystory. Den fungerar som så att när avsändaren väljer att publicera en snap på Mystory kan 

alla som följer avsändaren se detta i 24 timmar. Det blir både privat och offentligt samtidigt. 

En användare måste följa en person för att kunna se det som publiceras på personens 

Mystory, men användarna behöver inte känna eller ha träffat individen som de följer i 

verkliga livet. En mottagare kan välja att interagera på det som avsändaren har skickat på 

Mystory, men den interaktionen kommer främst att ske i en direkt-konversation så att 

budskapen tydligt kommer fram. Möjligheten finns att skapa gensvar på andra personers 

publiceringar på Mystorys genom att själv publicera ett halvoffentligt svar på Mystory. Men 

då är risken stor att budskapet inte når fram.  

 

Det finns också olika samlings-grupper från diverse grupperingar. Grupperna skapas i en 

funktion på Snapchat. Dessa kan vara klassen eller en fritidsaktivitet. Detta är en sorts 

kommunikation som riktar sig till alla eller en specifik person som hela gruppen kan ta del 

av. Grupperna finns för att förmedla information som kan anses vara viktig för hela gruppen. 
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Men det var sällan som det var främst viktig information som förmedlades, utan det blev mer 

att folk valde att irritera eller reta de andra deltagarna i gruppen.  

 

Pojke-E4: Sen så ska man vara irriterande i grupper genom att byta namn hela tiden. Vi hade en klassgrupp. 
Till slut hette den I Hjärta Trump en stund. 
Pojke-E3: *** ändrade hela tiden. Han bara I love trump. 
Pojke-E4: Sen blev han blockerad från hela gruppen. 
Pojke-E3: Sen så sluta ändra namn. Sen så gjorde all en ny grupp och han vart inte med. 

 

Pojke-E5: I vårt hockeylag så har vi såhär en grupp och där snapar vi tråkiga bilder men om det är nå såhär 
viktigt. Typ när var det som vi skulle samlas till träningen, typ såna saker. Typ idag slipar vi. Ibland kan det vara 
seriösa saker. 
Pojke-E2: Det är inte seriösa i de grupper som jag är med i. 
Pojke-E3: De enda som folk skriver är, sluta skicka bilder för det blir typ åttahundra sekunder. 
 

Det framgick från intervjuerna att det var främst pojkar som valde att irritera eller reta de 

andra i klassen. Det är deras sätt att bryta de sociala regler som finns på Snapchat. Detta 

betende liknar väldigt mycket hur det såg ut i Thornes (1993) undersökning men i ett mer 

modernt sammanhang. Thorne skriver att pojkar tycker om att skapa och argumentera kring 

regler, och de väljer också kollektivt att bryta mot de oftare än vad flickor gör. Pojkar väljer 

också att publikt bryta mot reglerna som genom att säga “fula ord” på lekplatsen. Samma sak 

sker i gruppchatten på Snapchat. När det kommer till användningsområdet som ett direkt 

kommunikationsmedel verkar det som att båda könen använder mediet på samma sätt. 

 

6.2 Offentlighet på Snapchat 

6.2.1 Underhålla sin publik  

På alla sociala medier finns det någon form utav publik. Beroende på medie och inställningar 

kan man korrigera hur många som har möjlighet att ta del utav ens publiceringar. På Snapchat 

så är en stor del direktkommunikation som inte ses utav någon annan än avsändaren och den 

valda mottagaren. Men det finns funktioner i programmet som gör att du kan skicka till flera 

utvalda samtidigt, eller att publicera innehåll som alla kontakter på Snapchat kan ta del av i 

24 timmar. Den sistnämnda heter Mystory och det framgick att det är skillnad på vad man 

publicerar där och vad man skickade direkt till sina vänner. Det var vanligt förekommande att 

manipulera bilderna med snygga filter eller att välja att lägga ut bilder när användarna är på 

eftersträvansvärda platser. Exempel på detta kan vara semester, fotbollsturneringar, vackra 
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miljöer eller roliga events. När privata bilder skickade kunde dessa saker också förekomma, 

men det fanns i större grad en mental inställning om att det inte behöver vara så tillgjort och 

var därför oftare “fulare bilder”. Utifrån detta kan man ställa sig frågan varför det är sådana 

skillnader på vad som publiceras i de olika funktionerna. Under intervjun så framgick det att 

informanterna selekterar ut det dom vill publicera ut efter underhållningsvärde åt sin tilltänkta 

publik. Informanterna ville därför inte lägga upp ointressanta bilder. Det framgick alltså som 

att barnen publicerar saker, till exempel på sin fritid, på grund av att de var medvetna om sin 

publik och känner ett behov av att underhålla den.  

 

Varför lägger man upp saker på Mystory då? Man kan ju välja med att skicka privat eller inte, Vad är 
målet med Mystory? 

Flicka-E2: För att alla ska se“ 

Vad är det som gör att fritidsaktiviteter är mer intressant?  

*Tystnad*  

Flicka-E2: det är kanske inte så många som är intresserade av att du är hemma och tittar på TV än om du är och 
spelar fotboll med dina kompisar. 

 

Detta citat pekar på att publiken på Mystory spelar roll. Man kan befästa att intressanta 

publiceringar från sitt liv är eftersträvansvärt. Det framgick även att det var vanligt att 

manipulera bilder och publiceringar för att få dem att framstå som mer attraktiva än vad de 

hade varit i sin originalform. En del manipulationer var rent av transparenta, och att alla var 

medvetna om dessa. Det mest framstående exemplet var publiceringar på klockslaget 13:37. 

Det härstammar ifrån kodningsspråk och betydet leet, som i sin tur syftar på “Elit”. Här valde 

informanterna att ställa om klockan så att de kan få fram klockslaget 13:37 och publicera ett 

filter med tiden 13:37 på, trots att klockan inte var den angivna tiden. Det framkom även 

exempel på semestrar där informanterna berättade om att  de tog flera bilder samtidigt under 

en solig dag, för att gardera sig ifall det börjar regna och bli dåligt väder. Då kan personen 

publicera flera soliga dagar i rad trots att semestern blev betydligt blötare. Att man går sådana 

här omvägar för att vinna betraktarens gunst visar på att det finns en stark medvetenhet om att 

man blir betraktad. Men detta beteendet var ifrågasatt och det visade sig att många anser sig 

kunna se igenom dessa fasader när de porträtterade sig som intressanta offentligt. 

Vad brukar ni se på era kompisars Mystory? 

Pojke-E5: Folk som brukar skryta om sitt liv. 

23 



Pojke-E3: 13:37. Jag tror jag får minst tjugo 13:37 om dagen, fast det är skola. För vissa har telefonerna på 
skolan och vissa lämnar inte in telefonen i skolan.  
Pojke-E3: Vissa i min klass spolar tillbaks tiden och lägger ut då. 
Pojke-E4: De är så desperata. 
Pojke-E5: Det gör typ alla. 
Pojke-E5: De slutar ganska tidigt en dag och så spolar de tillbaks och bara 13:37. 
 
Spola tillbaks? 
 
Pojke-E3: De ändrar tidszon och går in på den närmast 13:37 och väntar man till 13:37. 
Pojke-E5: Sen så spolar man tillbaks på automatiskt 
Pojke-E3: Så klockan 17 kan man lägga ut 13:37 
[...] 
 
Ja, jaha. okej. Så det är mycket skryt? 
 
Pojke-E3: Ja 
Pojke-E5: Ja, mycket. 
 
Men för vem lägger man upp de sakerna då? 
 
Pojke-E4: För alla. För att bli populär typ. 
Pojke-E3: Ja, asså. 
Pojke-E5: Asså. Man lägger ju inte upp det för någon speciell. 
 

I båda grupperna framgick det att det förekommer manipulering av bilder av båda könen på 

likvärdiga sätt. Dock verkar 13:37 begreppet vara mer eftersträvansvärt bland pojkar. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att begreppet härstammar från en dataspels-kultur som 

författarna har uppfattat som mansdominerat. 

 

6.2.2 Integritet 

Att man ville visa upp den bästa sida av sig själv kan ses som ett tecken på en medvetenhet i 

ett offentligt rum. I och med detta fanns det även en oro för att fel personer ska betrakta 

informanternas bilder eller spara ner så kallade “screenshots”. Därför hade de flesta 

informanterna utvecklat en mer restriktiv attityd gentemot att skicka avslöjande bilder till 

mottagare som de inte känner. Anledningen till detta beteende var att det fanns en risk att 

bilderna skulle få spridning till personer som avsändaren inte hade som avsikt att bli 

exponerad inför. Gripsrud (2011) beskriver de sociala medierna som halvoffentliga sfärer.  

 

“Många har hundratals ‘vänner’ som de knappt känner alls, och genom dessa kan 

något som skrivits en sen kväll plötsligt börja spridas okontrollerat och eventuellt 
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hamna i de stora, traditionella medierna […] Denna form av halvoffentlighet kräver 

sin egen känslighet för var gränsen går mellan det man visar upp och det man håller 

för sig själv.” (Gripsrud, 2011, s.50) 

 

Informanterna berättade själva i undersökningen att de hade uppskattningsvis mellan 50 till 

150 vänner på Snapchat, men att de absolut inte hade koll på exakt hur många eller vilka alla 

är. Det verkar som att efter en kontakt har påbörjats så skickade de svarta eller otydliga 

bilder. Allt eftersom interaktionen pågår och deras relation utvecklas vågar användarna dela 

med sig av allt mer avslöjande bilder.  

 

Flicka-E2: Iallafall för mig när det är till jättenära vänner. Då kan man ju skicka jätte-konstiga bilder ju 

*Småskratt* 

Men inte till någon du inte känner så bra? 

Flicka-E2: Nä då skickar jag typ svarta bilder eller bilder upp i taket 

Flicka-E4: Mmm! 

Vad kan bilderna du skickar till vänner vara på?  

Flicka-E4: Är det till kompisar så kan det ju vara vad som helst. Då spelar det ingen roll hur man ser du. De 
screenar ju inte.  

Just det. Om man skickar till någon man inte känner så skickar man tråkiga bilder. Varför skickar man 
sånna bilder till någon man inte känner? 

Flicka-E4: Dom kan ju screenshota och sprida till andra man inte känner.  
Flicka-E5: Man känner ju dom inte. 

Är det som en slags försiktighetsåtgärd?  

Flicka-E5: Mmm 

Men dom som ni känner, ni litar på dom, så inte dom delar? Ni skickar bilder på er själva till kompisar?  

Alla: Mmm  

Varför gör ni det?  

Flicka-E2: för att det är kul  

Flicka-E4: med det är ju för att asså …om man känner dom och man vet att man kan lita på dom [...] 

 

Man kunde alltså dra slutsatsen att informanterna av båda könen var fullt medvetna om sin 

plats i det offentliga rummet, och anpassade sitt beteende på Snapchat ut efter vetskapen att 

de blev betraktade. Vad för konsekvenser detta kommer att ha på barn i längden är svårt att 

25 



säga. Dels för att det antagligen kommer vara mycket varierande beroende på individer, och 

dels för att det är bara tiden som kan avgöra vad denna offentlighet har för effekter 

långsiktigt. Det man kan fastställa nu, är att barn är medvetna och anpassade till ett mer 

transparent liv på nätet, där mer tid spenderas i det offentliga utrymmet och de har verktyg att 

orientera sig i denna halvoffentlighet.  

 

6.3 Identitet på Snapchat 

6.3.1 Identitetsskapande på Snapchat 

I barns utveckling är identitetsskapande viktigt. Detta är något som sker i verkliga livet och 

som nu har börjas att synas på sociala medier. Det existerar olika former av symboler som till 

exempel frisyrer eller kläder som gör att en individ tydligt kan börja att klassificera sig inom 

en identitetskategori. Barnen kan bli tillskrivna olika statusar samt åldersgrupper utifrån 

barnens stil, smak, kläder och liknande estetiska uttrycksmedel. Gränserna mellan de olika 

stilarna har suddats ut, vilket gör det svårare att avgöra vilken sorts musik eller vilka kläder 

en viss samhällsklass eller åldersgrupp använder sig av. Gränsen är inte borta men det är nu 

svårare att identifiera och tolka. Symboler vars innebörd har ändrats genom denna 

konvergens skulle kunna vara den trendiga bomberjackan som tidigare har varit en symbol 

för brittisk arbetarklass. Hiphop-kepsar har varit en symbol för amerikanska urbana 

ungdomar. Ett annat exempel skulle vara män med långt hår som under en period var 

synonymt med heavy metal och hårdrock. Idag kan personen lyssna på precis vad som helst. 

Detta gör att barn kan få svårt att bygga sin egna identitet i vårt moderna samhälle. En 

bidragande faktor till denna stil-konvergens är både sociala medier samt traditionella medier. 

 

“Medierna levererade inte bara ungdomskulturer, utan så småningom även ett större 

antal valmöjligheter när det gällde de identitetstecken som man så att säga kunde 

‘sätta sig på’. Det var inte likgiltigt om man runt 1960 var anhängaren av Pat Boone, 

Elvis Presley eller Cliff Richard, precis som det inte var likgiltigt om man var Beatles 

eller Stonesfan tio år senare. [...] Det är inte många som frågar farfar till råds om vad 

ett korrekt ungdomsliv går ut på.“ (Gripsrud, 2011, s.40) 
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Tekniken gör det enklare för personer att skapa en alternativ och annorlunda identitet på 

sociala medier. Denna identitet stämmer inte nödvändigtvis överens med verkligheten. Man 

har alltså flera olika identiteter. Detta kan tydligt kopplas till Jurgen Habermas teori om att vi 

har flera olika identiteter. Som ett slags lapptäcke. En modernt tillägg i detta lapptäcke är 

alltså vår identitet på sociala medier. I båda fokusgrupperna rådde det en överväldigande 

konsensus om att man inte var sig själv på Snapchat. Samtliga informanter menade på att man 

aktivt valde de sakerna i deras liv som de ville porträttera. Vad som valdes ut och hur de 

skapade sig identiteter på Snapchat varierade. Ett sätt att skapa sig en identitet som verkade 

vara mycket attraktivt var att porträttera sig som att man hade en aktiv och rolig fritid. 

Informanterna berättade vidare att de nyttjade Snapchat för att visa upp hur bra de mådde och 

hur fina relationer de hade till sina vänner. De berättade att man inte ville framstå som ensam 

eller utstött, att man skulle framstå som att man hade ett händelserikt liv utan en tråkig stund. 

Richard Sennets The fall of public man från 2003 citeras i Gripsruds (2011) Mediekultur - 

Mediesamhälle. “Hur vi i vår tid har en tendens att betrakta närhet och värme mellan 

människor som något odiskutabelt bra [...] Det som är opersonligt uppfattas som kallt och 

distanserat, något som följaktligen är dåligt.” (Gripsrud, 2011, s.305) 

 

Så man kanske porträtterar sig bättre än vad man egentligen är då? 
 
Pojke-E2: Ja 
Pojke-E4: Ja 
Pojke-E3: Man försöker göra sig så bra som möjligt såhär på sociala medier. 
Pojke-E5: Som man har ett perfekt liv och perfekta vänner och allt sånt där. Egentligen har man ju inte det. 

 
Finns det något eftersträvansvärt i att ha en aktiv fritid?  
 
Flicka-E2: mm!  

Vill man visa upp det då?  

Flicka-E4: Ja asså vissa kan tro att man inte har vänner om man bara lägger upp saker när man är själv.  

Tror ni man uppfattas som ensam om man lägger upp många bilder när man är själv på Snapchat?  

*Alla instämmer*  
Flicka-E2: Alla tänker nog inte det men det finns säkert vissa som tänker att hon lägger ut bilder bara när hon 
sitter själv, hon har inga vänner och man vill ju inte bli uppfattad så. 

 

En annan slags identitetsskapande var när personer lägger upp bilder på Mystory för att få 

empati. Det framgick genom snaps som lades upp på Mystory, att vissa av informanternas 
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vänner på Snapchat ville framstå som att de mådde dåligt. Detta görs för att synas och gav 

dem en möjlighet att prata av sig kring deras problem. De ville väcka känslor hos sina följare. 

De ville att följarna ska tycka att det var synd om dem men visa sig starka då de lyckades ta 

sig igenom en tuff period i deras liv. Detta går att likna vid det berömda Checkers-talet av 

Nixon. Gripsrud (2011) skriver att Nixon framträdde i TV och grät en skvätt, inte för mycket 

men bara så att tittarna skulle uppfatta det som att han hade ett känsligt sinnelag. Samtidigt 

berättade han om sina hederliga avsikter och sina subjektiva oskuld och därför ansågs han 

vara en god människa.  

 

6.3.2 Genus 

Det verkade som att de manliga informanterna nonchalerade det empati-sökande beteendet, 

då de ansåg att en person inte ska kunna hoppa så fort mellan två olika sinnesstämningar. 

Thorne nämner i ett stycke hur det är mycket vanligare bland pojkar att göra narr av andra 

pojkar som visar sig svaga, medan flickorna tar och ser över varandras känslor på ett bättre 

sätt.  

 

“Among girls, best friends monitor one another’s emotions. They share secrets and 

become mutually vulnerable through self-disclosure, with an implicit demand that the 

expression of one’s inadequacy will induce the friend to disclose a related 

inadequacy. In contrast, when a boy discloses a weakness to other boys, it is far more 

likely to be exposed to others through joking and a kind of collective shaming.” 

(Thorne, 1993, s.94)  

 

Det framgick väldigt tydligt under intervjuerna att pojkarna valde att se ner på folk som 

visade sig svaga oavsett kön. Pojkarna ansåg att det är stökigt och jobbigt att någon valde att 

publicera innehåll för att få sympati. Medan flickorna kommer varandra närmare genom att 

ömsesidigt berätta om liknande självupplevda händelser.  

 

Pojke-E4: om man typ bara skickar så här. “Tack för att du fick mig att må bättre” och så har de inte ens snapat 

med nån. 

Pojke -E3: Asså typ ba “Jag mår mkt bättre nu. Tack så mkt! “ Så är det inte till någon. 

Pojke-E5: Det som hände förut. Alltså det som jag hatade mest av allt. Och det var typ bara 04or som la upp det 

på storyn. “Snapa. Jag behöver det nu” 
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Pojke-E4: JA! “Snapa behöver det nu!” Det måste vart typ deprimerande. 

Pojke-E5: Dom var typ hemma och grät. En timme efter lägger de upp på storyn bara när de är med någon 

kompis och gapskrattar. 

Pojke-E3: Även såhär typ. “Älskar dig lika mycket”. i en svart bild med en ledsen emoji. och typ punkt punkt 
punkt. 
Pojke-E4: “Behöver verkligen den här personen just nu”, trots att de egentligen inte gör det. 
Pojke-E3: Typ “Då vet man hur det känns att förlora sin bästa vän”. Såhär riktigt tråkiga saker. Sånt tycker jag 
borde tas bort typ. 
 
Är det mycket deppiga saker på Snapchat? 
 
Pojke-E2: Ja 
Pojke-E5: Ja. 
Pojke-E3: Populärt att göra det. 
Pojke-E4: Ja om nån ska låtsas vara deprimerad och sen låtsas vara stark. Typ “Jag bryr mig inte om gråten men 
då är den i alla fall äkta. 
 
Vilka är det som lägger upp det då? 
 
Pojke-E4: Många tjejer. 
Pojke-E2: Tjejer 
Pojke-E3: Men tjejer använder ju mer story än killar 
 

Det är tydligt att pojkar och flickor beter sig olika på Snapchat. I båda grupperna förekom det 

otvivelaktig konsensus om att pojkar och flickor skickar olika saker på Snapchat. Samtidigt 

tenderade en del saker att vara lika. De saker som tenderade vara lika är framförallt de 

obetydliga bilderna som togs för att “spela spelet” med att få snap-poäng och så vidare. De 

liknade även varandra genom att skicka meningslösa bilder för att inte vara oartig mot sin 

mottagare. I båda grupperna kom det liknande svar som kompletterade varandra här nedan. 

Flick- och pojk-citaten är alltså från skilda tillfällen, men bekräftar att det råder konsensus 

om att benämningen på vänner hos pojkar och flickor skiljer sig åt. 

 

Flicka-E4: Ibland spamskickar skickar man bara bilder för att den andra skickar bilder, För att den andra skickar 

bilder, men ofta skickar man “vad gör du? “ 

Varför gör man det?  

Flicka-E2: För att man inte villa dissa.  

 

Pojke-E5: Man ska ju också skriva vars man är och sen så typ med bror eller med bästa. 

Flicka-E2: Flickor skriver med bästa, och killar skriver med bror. 
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Det finns flera olika skillnader på hur pojkar och flickor beter sig. Det framgick under 

intervjuerna att det främst var flickorna som skickade svarta bilder när det skulle skicka 

bilder för skickandets skull, medan pojkar skickade axelbilder. Båda typerna av bilderna 

fyllde samma funktion dock. 

 
Vad är en axelbild? 
 
Pojke-E5: Man skickar bara på axeln. Bara skickar iväg en bild. Man bara håller i mobilen och vinklar den lite 
så att man bara får med axeln. 
Pojke-E4: Asså såhär, man ser knappt nånting i typ ett mörkt rum och så kör man såhär hår lite grann typ. Eller 

såhär sockbilder, folk tar bilder på sockar. Det är jättevanligt. 

 

En tydlig skillnad var hur de valde att beskriva sina vänner och i vilken kontext. Flickorna 

tenderade att lägga ut bilder när det var med sina kompisar och skrev övergripande positiva 

saker i texterna. De verkade använda sig utav orden “bästa” när de ska skriva om sina 

kompisar medan pojkarna skrev “bror”. Detta kan kopplas till Thornes (1993) undersökning 

om barns relationer på lekplatser. Där pojkar brukade prata om polare, lag och att vara tuff 

medan tjejer oftare använde ett språk där man är bästa vänner och trevliga. Pojkar ville alltså 

framstå som tuffare och mindre känslosamma. Detta gjorde också att flickorna tenderade att 

tycka att pojkarna var övervägande negativa på Snapchat.  

 

Ser Mystoriesarna annorlunda ut hos killar och tjejer?  

Flicka-E2: Mm. 

Om man ska generalisera, hur ser en killes Mystory ut  

Flicka-E4 : Typ så här ” Tråkig dag med *** typ  

Flicka-E2: Haha 

*fnitter* 

Vad lägger ni upp på Mystory liksom? 

Flicka-E4: Bra dag med ***  

Är pojkar mer negativa?  

Flicka-E4: Jaaa!  

 

När det kom till relationen mellan könen på Snapchat framstod det som att pojkarna 

upplevdes mer offensiva och tenderade att ligga på mer, detta kan uppfattas som jobbigt utav 

flickorna. Flickorna verkade vara defensiva när det kom till kommunikation gentemot 

pojkarna, och uppfattades därför som tråkiga av det motsatta könet. Detta beror på att barnen 
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i tidigare åldrar har varit obrydda när det kommer till kön. De kan umgås tillsammans utan 

problem i sammanhang där kön inte tydliggörs. Men när könsskillnaderna gör sig påminda 

skapar det vissa gränser.  

 

“When girls and boys are together in a relaxed and integrated way, playing a game of 

handball or eating and talking together at a table in the lunchroom, the sense of gender 

as boundary often dissolves. But sometimes girls and boys come together in ways that 

emphasize their opposition; boundaries may be created through contact as well as 

avoidance” (Thorne, 1993, s.64). 

 

Det finns studier om när kvinnor har upplevt obehag då klasskompisar har varit på dem för 

mycket. Ett sådant exempel är från Thornes (1993) bok där en kvinna berättar om när hon 

ändrade sitt val av kläder efter att klasskompisarna hade varit på henne. 

 

“College women who were early developers recall being teased and stigmatized by 

both girls and boys. One remembered that in third grade her peers repeatedly snapped 

her bra; “this girls asked me in a loud voice in class, ‘“Why are you wearing a bra?’ I 

was so mortified, I stopped wearing a bra and instead wore layers of clothes under a 

tunic.” (Thorne, 1993, s.139) 

 

Att det kan gå så långt att barn ändrar sina beteenden efter att ha blivit retade av 

klasskompisarna, är ett tecken på att man inte får sticka ut för mycket ur gruppen. Flickan i 

exemplets tidiga bröstutveckling skapade ett stigma i den rådande gruppen, då de flesta inte 

var lika långt gångna i sin egna pubertet. Vi formas alltså i grupp och det är inte svårt att 

föreställa sig att detta förekommer även på Snapchat. Där pojkar retar tidigt utvecklade 

flickor. När det kommer till sexuella trakasserier verkar informanterna medvetna om att det 

förekommer.  

 

“Among fifth- and sixth graders, cross-gender chasing involves more elaborate 

patterns of touch and touch avoidance than among younger kids. As I watched the 

stylized motions of grabbing at girls in ways that avoided their fronts, it seemed to me 
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that older chasers often took account of girls “developing” (or soon-to-be-developing) 

bodies especially the growing visibility of their breasts.”(Thorne, 1993, s.71) 

 

Att tjejer trakasseras på grund av sina kroppar framgår tydligt i detta exempel. En virtuell 

form utav sexuella trakasserier är att skicka könsbilder. Bland informanterna framgår det att 

det endast är killar som skickar dessa. Ingen i den kvinnliga fokusgruppen hade fått 

könsbilder skickade till sig, men de hade nära vänner som hade fått förfrågningar om att 

skicka bilder på sin rumpa från pojkar. Detta tyder på att pojkars sexuella drift och nyfikenhet 

tar form på Snapchat, och detta kan resultera i sexuella trakasserier. Flickorna är medvetna 

om detta och är defensiva. 

 

Flicka-E4: Men dom kan ju typ skriva, kan du skicka en rövbild? Jag skulle aldrig skicka till *** typ bah, kan 

du skicka en dick-pic?  

*fnitter* 

Flicka-E4: Det blir som att dom skickar sånadära och att vi måste hantera såna frågor.  

Har det hänt att dom har frågat efter det? 

Flicka-E4: Nä men vänner 

[...] 

Har pojkar ett större sexuellt driv?  

*alla instämmer?  

Syns det på sociala medier?  

*alla instämmer?  

Känns det läskig?  

Flicka-E2: ja!  

Flicka-E4: det skulle kännas läskigt om någon frågar efter det 

Men ni vet att det förekommer i samhället fast ingen har fått det?  

Flicka-E4: Nä men nära vänner 

 

Med detta kan man förklara det som att det finns ett starkare öppet sexuellt intresse hos 

pojkar i tidig ålder. I Thornes (1993) studie framgår det att pojkar i tidig ålder är sexuellt 

nyfikna på det motsatta könet och var villiga att betala för att få ta del utav flickornas 

kurslitteratur om sex och samlevnad.  
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“I saw only one acknowledgment of sexually maturing bodies: the menstruation 

movie… In previous years the movie was shown only to girls, but afterward boys had 

repeatedly asked girls what the film was about and even offered to pay money for 

copies of the booklet the girls received at the end.” (Thorne, 1993, s.145) 

 

Flickorna var även medvetna om att risken för att bli utsatta för sexuella trakasserier är mer 

eller mindre överhängande. Därför var de mer passiva i sin konversation på Snapchat 

gentemot pojkar. Connell (2009) skriver i boken Om Genus att i fjärde klass börjar 

differentiering av genusmönster, genushierarkier och sexuella hierarkier som är vanligt bland 

vuxna. Utifrån det kan man anta att det redan har börjat ske hos barnen i undersökningen. Det 

tyder på att interaktionen mellan killar och tjejer ter sig annorlunda i dessa åldrar på grund 

utav sina tillskrivna könsroller.  

 

6.4 Resultat 

I den här delen av uppsatsen kommer författarna att systematiskt besvara frågeställningarna. 
 

Fråga 1: Vad gör pojkar och flickor i åldrarna 10-13 år på det sociala mediet Snapchat? 

 

Svar: Under studiens gång har författarna kommit fram till slutsatserna att Snapchat används 

som främst en social lekplats i kombination med att använda det som ett 

kommunikationsmedel också. När informanterna har valt att kommunicera genom Snapchat 

så har de valt att titta igenom Snapchat efter att en tid har passerat för att därefter besvara alla 

mottagna snaps i ett svet. Informanterna spelade spel och lekte lekar där poängen var att de 

skulle interagera med varandra. Dessa spel gick ut på att samla dagar och få snap-poäng men 

där var inte själva kommunikationen väsentlig. Men informanterna nyttjade också Snapchat 

på ett sätt där kommunikationen var viktig. Då handlade det om att sprida budskap om sociala 

mobilationer, skicka kedjebrev samt att i någon mån få betyg på sig själv eller betygsätta 

andra användare på Snapchat. 

 

Fråga 2: Vad gillar pojkar och flickor i åldrarna 10-13 år i andra personers användning på det 

sociala mediet Snapchat? 

 

33 



Svar: Studien visade på att barn gillade att se vänners fritidsaktiviteter på Snapchat snarare än 

de vardagliga sysslorna. Att det var roligare att porträttera roliga och spännande saker kan 

framstå som självklart. Dock vill vi peka på att det framgick att man brydde sig lika mycket 

om att porträttera sig själv i ett attraktivt liv som att ta del utav kontakters roliga 

publiceringar. Man kan förklara detta som två sidor av samma mynt. Ena sidan är vad 

användare gillar att titta på för saker som kompisar publicerar på Snapchat. Här tenderade 

alltså en aktiv fritid att vara det mest eftersträvansvärda att titta på. Den andra sidan av 

myntet blir vad man själv vill porträttera. Här påverkades barnen av varandra och slutgiltligen 

porträtterar samma eller liknande saker som en aktiv fritid, ur identitetsskapande perspektiv, 

samt underhållning-synpunkt. Barnen gillade alltså att se när vänner var på fotbollsträningar, 

utomlands eller var på roliga events och valde därför att publicera liknande saker. En annan 

motivering till dessa publiceringar verkade vara ett försök till att undvika att bli porträtterad 

som ensam. När det kom till att skicka enskilda bilder till varandra verkade fula, opretentiösa 

bilder vara de roligaste att få. Detta var ett sätt för nära vänner att leka på Snapchat. Det 

visade tydligt att de relationerna de hade i verkliga livet också spelade roll när de använde sig 

utav Snapchat. 

 

Fråga 3: Hur tänker pojkar och flickor i åldrarna 10-13 år själva kring sin egna identitet på 

det sociala mediet Snapchat? 

 

Svar: När det kom till sitt eget identitetsskapande på Snapchat framgick det att det är först 

och främst på Mystory som detta förekom på. Det var platsen där barnen väljer ut vad i deras 

liv de ville porträttera, och på så sätt skapade sig en identitet på Snapchat. Det var även på 

Mystory som barnen blev exponerade av varandras identitetsskapande och formades utefter 

varandra. Vad som anses eftersträvansvärt eller fräckt kunde variera från fall till fall, men 

återigen var en aktiv fritid i kombination med umgänge av vänner det mest vanliga. Vilka 

sorters aktiviteter kunde variera, men en stor utsträckning verkade vara idrott och umgänge 

med nära vänner. 

 

Barnen valde att identifiera sig själva också med hjälp av sin könstillhörighet. Barnen 

skapade sig identiteter genom personer som de såg upp till samt att härmade varandra. Det 

förväntades att du som pojke eller flicka ska göra olika sorters publiceringar på Snapchat 
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beroende på ditt kön. Barnen tog alltså hänsyn till detta och publicerade bilder som 

förväntades av dem. Exempel på detta var att pojkarna tog så kallade axel-bilder, medan 

flickorna valde att kalla sina vänner för bästa. Utifrån detta kunde slutsatsen dras att 

könsskillnaderna som existerar på skolgården återspeglas även på Snapchat. 

 

7. Diskussion  

Utifrån våra resultat framgick det att det förekommer genus-skillnader på Snapchat bland 

barn redan i åldrarna 10-13. Våra resultat går att se som en komplementerande studie till 

Barrie Thornes (1993) studie. Det skulle kunna vara så att det som vi tillskriver som manligt 

och kvinnligt sker även hos barn, innan någon sexuell mognad eller pubertet har trätt i kraft. 

Detta pekar på vad vi anser manligt och kvinnligt är åtminstone till viss del konstruerat 

utifrån våra samhälleliga normer och vår interaktion gentemot varandra. Något som var 

slående i undersökningen var att många betenden som Thorne beskriver i sin undersökning 

från skolgården 1993 återkommer på sociala medier. Många betenden hos barn går att känna 

igen och att det inte är mycket nytt under solen när det kommer till könsroller. Det verkar 

snarare som att det hela har bytt arena och flyttat över till en modern tidsålder där sociala 

medier dominerar. Dessa nya plattformar för med sig sina egna begränsningar samt 

möjligheter till identitetsskapande. Sociala medier blir en modern kanal som befäster rådande 

könsskillnader genom användarnas porträttering och distansering mellan könen. Detta 

påverkar även barnens identitetsskapande i en större grad där pojkar porträtterar sig som tuffa 

och lite kaxiga i sina publiceringar, medan flickorna väljer att vara kärleksfulla. Denna studie 

kan då ses som en kompletterande studie till Thornes undersökning. 

 

När det kommer till identitetsskapande visade studien att en aktiv fritid i kombination med 

socialt umgänge var det mest eftersträvansvärda hos en användare. Så pass mycket att man 

inte ville lägga upp för mycket bilder när man var själv för att inte uppfattas som tråkig. Att 

alltid behöva ha ett roligt och spännande liv är en press som vi även kan känna igen i det 

vuxna livet. Man kan ställa sig frågan ifall det är en direkt konsekvens utav sociala medier 

och den funktion de fyller i våra liv, eller ifall det är en förlängning utav redan rådande 

maktstrukturer i vårt samhälle som återspeglas genom mediet. 
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Man kan dra paralleller med vad som anses eftersträvansvärt i det vuxna livet med vad som 

anses vara eftersträvansvärt hos barn. Att resa bort anses som något eftersträvansvärt att 

publicera på Snapchat hos barnen. I den vuxna världen kan man känna igen många saker som 

barnen tycker att man ska porträttera. Att åka bort kan anses åtråvärt då det förknippas med 

en ekonomisk frihet i den vuxna världen, mycket fritid samt nöje. Barn förknippar att resa 

bort med ungefär samma saker, fast de tänker nödvändigtvis inte i samma ekonomiska banor 

utan likställer publiceringarna snarare med roligt och äventyrligt. Man skulle kunna dra en 

koppling till att elitpersoners agerande i ekonomiskt välstånd är idag en norm för att vara 

framgångsrik. Detta tar många vuxna efter och vill därför också porträttera sig i liknande 

miljöer. Detta speglas sedan ner på barnen där även de vill porträttera sig i miljöer utöver de 

vanliga. För att göra en sådan koppling starkare skulle en undersökning med grunden i 

eventuellt marxism med exempelvis hegemoni och symboliskt kapital vara av fördel.  

 

Det var intressant hur barnen använder sig utav lek och spel i sin sociala utveckling även på 

sociala medier. Man kan till viss del se det som en förlängning utav lekplatsen som har tagit 

in sig i telefonen. Där kan de umgås och interagera med varandra för att skapa ett socialt 

nätverk av vänner, samt att lära sig kommunicera bättre. Det finns en större risk att 

missförstånd kan ske mer frekvent än i verkliga livet. Detta beror på avsaknaden av till 

exempel tonläge eller kroppsliga signaler, och lämnar därför ett större tolkningsutrymme. 

Däremot använder sig barnen till större del av verktyg som emojis och gifar för att kringgå 

risken för missförstånd.  

 

Vi insåg under studiens gång att det hade varit av fördel att låta en kvinna moderera intervjun 

med flickornas fokusgrupp. Vi fick en känsla av att flickgruppen inte kunde relatera till oss 

lika mycket som pojkgruppen kunde. Det hade kanske lett fram till en mer givande 

diskussion i flickgruppen. Barns beteenden och medievanor är alltid samhällsrelevanta utav 

flera olika anledningar. Alla sociala medier har sina egna funktioner samt premisser och 

sociala medier är ett snabbt föränderligt fält. Att kontinuerligt undersöka dessa är nödvändigt 

för att kunna få en övergriplig bild på mediekonsumtionen hos barn samt dess konsekvenser. 

Barn är den kommande generationen som skall leda vårt samhälle. Om misogyna beteenden 

eller rådande maktstrukturer appliceras på dem är det vetenskapens roll att ta reda på om så är 

fallet. 
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7.1 Förslag på fortsatt forskning 

En kompletterande studie till denna skulle vara att undersöka de faktiska bilderna som 

skickas via Snapchat, och göra bildanalyser på dessa. Vi ställde oss frågan hur barn använder 

Snapchat, utifrån denna fråga fick vi fram att de använder Snapchat som ett spel och lekplats. 

Här kan det finnas utrymme för en fortlöpande studie som nyttjar teorier kring spel och lek 

hos barn. Vi funderade från början göra en undersökning om barn på Instagram för att vi var 

mer bekanta med det mediet. Men vi trodde inte att barn använde sig utav Instagram i tidiga 

åldrar. Det framgick i IIS undersökning att instagram är det populäraste sociala mediet bland 

barn i åldrarna 12-15 år. Efter att vi kontaktat lärare, föräldrar och samtalat med barn 

framgick det ändå som att Snapchat användes mer frekvent. Detta tror vi har med mediets 

utformning att göra och att de vi talat med uppfattar snapchat som mer populärt då man 

publicerar bilder mer frekvent än på instagram. Hur som helst är det absolut inget ovanligt att 

barn har Instagram också. Det är alltså ett outforskat fält.  
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9. Bilagor  

Frågor inför fokusgrupp 

Snapchat som funktion 

● Vad fyller Snapchat för funktion i era liv? 

● Vad brukar man skicka på Snapchat? 

● Varför vill man skicka dom sakerna på Snapchat? 

● Vad gillar du att dela på Snapchat? 

● Vad är bäst med Snapchat? 

● Vad är sämst med Snapchat? 

 

Offentlighet på Snapchat 

● Vad lägger era vänner generellt upp för bilder på My Story? 

● För vem lägger en upp saker på “My Story” och vad är målet med dem? 

● Vad säger antalet vänner om er person?  

● Ungefär hur många vänner har ni på Snapchat? 

● Vad vill ni att det ni skickar ska spegla i erat liv? 

● Förändrar eller anpassar ni det som ni skickar baserat på vilka som kan se det? 

● Hur öppna är ni på Snapchat? Vad skulle ni inte kunna visa upp? 

● Har ni ändrat åsikt om en människa utifrån på vad den gjort på Snapchat? 

 

 

Identitet 

● Vad betyder identitet? 

● Hur vet man vem man är? 

● Vilka har betydelse för vem man är/blir? 

● Skickar killar och tjejer olika saker på Snapchat? 

● Har man en egen identitet på Snapchat? 

● Är alla på Snapchat sig själva, Om inte är det ett medvetet eller omedvetet val? 

● Hur vill ni bli uppfattade på Snapchat? 

● Vad ska en användare på Snapchat lägga ut för att vara populär? 

● Vad är inte okej att skriva eller skicka på Snapchat? 

● Är ni er själva på Snapchat? (Är det ett medvetet val?) 
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