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Abstract 

Studien har som syfte att undersöka hur unga tjejer (13-15 år) kommunicerar i 
samband med publicering av personliga fotografier på Facebook. Interaktionen har 
under en och en halv månads tid observerats nät-etnografiskt och jämförs med Fanny 
Ambjörnssons (2004) etnografiska observationer av gymnasietjejers kommunikation 
kring utseende offline. Materialet analyseras med stöd i teorier kring mänskliga 
samspel och ”sociala ansikten”, samt genom internets förändrade möjligheter till 
själviscensättning. Resultatet visar att en uppskattande, tillmötesgående och 
exemplarisk social jargong är ett mycket vanligt beteende i samband med 
uppladdning av personliga fotografier hos unga tjejer, vilket kan härledas till 
Facebooks potential att upprätthålla sociala ansikten samt pröva och handla med 
sociala värden. En parallell iakttagelse består i att flickorna, till skillnad från livet 
”IRL”, i större utsträckning demonstrerar ett uppskattande förhållande till sitt yttre 
online (i jämförelse med Ambjörnssons etnografiska studier offline). Även ett outtalat 
socialt krav i form av ”en komplimang besvaras alltid med en komplimang” visade 
sig vara tongivande för flickornas interaktion. 

Nyckelord: Facebook, sociala samspel, språkbruk, gruppspråk, kommunikation, profilbilder, 
omslagsbilder, sociala medier/nätverk, virtuell interaktion, social attraktion, sociala ansikten, 
föreställningar, normer, internet, utseende och unga tjejer. 
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1. Introduktion 

1.1 Förord    

Som alltid när man blir eld och lågor över ett fängslande tema så är det lätt att fara 
iväg i någon sorts Sherlock Holmes eufori där man vill omvandla alla förtäckta 
ledtrådar till bevis att stolt visa upp för världen. Så inleddes även detta svårlösta fall 
till uppsats; jag ryckte, drog och snokade i alla mystiska mönster jag tyckte mig se 
och vilja ställa mot väggen i samband med de förändrade förutsättningar för 
kommunikation som internet erbjuder. Genom att i princip varje dag logga in på 
Facebook så grep jag slutligen tag i den (förhoppningsvis röda) trådände som ledde 
fram till denna uppsats. I samband med mina flitiga besök utvecklades en nästintill 
beroendeframkallande nyfikenhet och fascination inför det sociala samspel som 
skedde mellan de få unga tjejer jag kände virtuellt – det var så annorlunda från mitt 
eget användande, så oförbehållsamt i jämförelse. Jag funderade mycket och länge 
kring vad dessa flickors förehavanden signalerade bakom raderna av kommentarer 
och den ofta likartade jargongen. Det var något med gruppspråket, bilderna och 
handlingsmönstren som jag kände mig manad att utforska och försöka förstå. Jag 
tyckte mig dels se en dialog som i mångt och mycket liknande den normativa bilden 
av romantiskt kärlekssmicker (exempelvis “Love you min Babe, vad vore livet utan 
dig”), men framförallt var det den koncentrerade, och i mina ögon obligatoriska, 
komplimangsrusningen i samband med publiceringen av personliga fotografier som 
fängslade mig. Jag tyckte mig se tydliga mönster för hur den språkliga interaktionen i 
samband med kropp och utseende bland flickor fördes, och funderade mycket kring 
hur normer för sociala samspel tillämpas, och kanske till och med förstärks, genom 
internet och sociala nätverk.  

1.2 Inledning 

I internets begynnelse förkunnade såväl forskare som eldsjälar nätets 
maskeradpotential som identitetsomvandlare. Genom att surfa på vågor av alias och 
anonymitet fick vi möjlighet att åka på semester från den gråtrista vardagen året om, 
när som helst. Den tiden är sedan länge förbi. Idag är cyberrymden snarare en social 
mötesplats än en lättillgänglig verklighetsflykt, en process som startade med 
bloggarna men tryckte gasen i botten i samband med Facebook. I USA är det sociala 
nätverket den mest välbesökta sajten, före Google, och mer än hälften av Sveriges 
befolkning är medlemmar (Modern Psykologi, januari 2011, s.68). Ett av de kanske 
allra viktigaste spår som Facebook har lämnat efter sig är att vi i hög utsträckning lagt 
ner det där med att vara anonyma på nätet. Jonas Mosskin (2011, s. 68) har valt att 
beskriva det sociala nätverkets gråzon som följer:  
 
”På Facebook ikläder vi oss olika roller, precis som på en teaterscen. Skillnaden är 
att det inte är fiktion utan oss själva vi gestaltar” 
 
(Modern Psykologi, januari 2011, s.68) 
 
Det är emellertid inte självklart att det sociala liv som äger rum offline går att 
applicera på den virtuella verkligheten. En av de mest framträdande skillnaderna 
mellan livet ”IRL” (In real life) och online är de förändrade möjligheterna till 
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självpresentation, samt den underliggande spänningen mellan anonymitet och 
gemenskap. På internet kan individen på förhand arrangera, kontrollera och 
manipulera representationen av sig själv och den icke fysiska närvaron gör det 
bokstavligen möjligt att verkligen tänka först och handla sedan. Handlingar kan 
dessutom relativt enkelt göras ogjorda (Ahrne och Svensson 2011, s.118-121). Men 
hur gestaltar man då sig själv i det virtuella mötet med vänner och bekanta, om man 
har möjlighet att plocka ut egen, personlig, rekvisita? De samtal mellan unga tjejer 
som observerats i denna uppsats såg ofta ut ungefär såhär*: 
 
Kompis 2: FULLKOMLIGHET 
Producent: ska du saga? 
Producent: du är FULLKOMLIGHET 
 
Ovanstående dialog väcker en känsla som jag inte riktigt kan definiera. En fascination 
inför den enorma skytteltrafik av komplimanger och uppskattning som många av 
tjejernas konversationer utgör – samtal som för mig inte varit lika självklara innan 
Facebook slog igenom. Kanske kan man lite diplomatiskt påstå att sociala nätverk 
erbjuder oss en ny/utvecklad typ av umgängesform. Vi är inte anonyma längre, men 
möjligen bär vi fortfarande en social mask, eller pudrar i alla fall näsan på våra 
interaktioner en aning? Med utgångpunkt i dessa funderingar och dragningskraften i 
tjejernas virtuella samspråk valde jag att besöka just det där ingenmanslandet mellan 
simulation och realitet som jag ännu inte riktigt kan sätta fingret på. 

1.3 Syfte   

Som kortfattat beskrevs i förordet till detta projekt, så tycker jag mig ha spårat en 
mycket smickrande och uppmuntrande ton i interaktionen mellan unga tjejer på 
Facebook – ett uppskattande språkbruk i samband med uppladdning av personliga 
fotografier som i mina ögon närmast har blivit till en norm. Kommande observationer 
önskar pröva om denna personliga hypotes stämmer, samt om/hur man i så fall kan 
koppla den till internets förändrade möjligheter till själviscensättning och social 
interaktion. 
 
Föresatsen med studien kan delas upp i tre nivåer: i det första steget har jag för avsikt 
att nät-etnografiskt observera interaktionen mellan unga tjejer (13 till 15 år) på 
Facebook i samband med publicering av profil, album och omslagsbilder. I nästa steg 
analyseras flickornas interaktion genom teorier kring sociala samspel samt tidigare 
forskning gällande unga tjejers förhållande till kropp och utseende. Avslutningsvis 
intresserar jag mig för hur/om flickornas sociala samspel och dess eventuella normer 
förändras, utvecklas och omvandlas i samband med att interaktionen förflyttats till en 
virtuell verklighet. Arbetet vill bidra med att generera teorier inom området sociala 
medier samt inspirera till vidare forskning och reflektion kring språkbruk, normer och 
interaktion via sociala nätverk. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Konversationerna är modifierade med hänsyn till flickornas identitet. 
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1.4 Forskningsfrågor 

1. Hur ser unga flickors kommunikation på Facebook ut i samband med 
publicering av personliga fotografier?  

2. Hur kan man tolka interaktionen i relation till teori och med stöd i tidigare 
forskning? 

3. Kan men se tendenser till att nya/nygamla normer kring hur unga flickor 
kommunicerar har uppstått genom Facebooks (och internets) förändrade 
möjligheter till självpresentation, kontroll och manipulation? Hjälper nätet 
exempelvis till att förenkla, och på så vis kanske även förstärka, en norm där 
flickor bör föra sig (och vara) på ett visst sätt?  

1.5 Därför är studien viktig 

Efterforskningar i hur kommunikation online kan kopplas till, påverka och utnyttjas i 
sociala samspel (normer, föreställningar, behov) är svåråtkomlig och sparsam vilket, i 
min mening, är både obefogat och synd. Bristen på allmän information och bekanta 
teorier märks tydligt i situationer som dessa då man sannerligen måste gräva djupt för 
att hitta träffsäkert vetenskapligt underlag att jämföra och stödja det egna materialet 
med. Det är viktigt - ja kanske till och med nödvändigt - att ändra på det. Forskning 
kring kommunikation via sociala nätverk är angeläget för att göra oss medvetna om 
de dolda mönster och omedvetna föreställningar som eventuellt gömmer sig bakom 
till synes naturliga och normala handlingssätt. Det är först när sådana strukturer 
synliggörs som har vi möjlighet att ta ställning.  

 
 I övrigt lider det brist på vetenskap som kopplar samman teknikens framsteg med 
mänskligt handlande. Den teknologiska utvecklingen har avancerat med stormsteg 
men trots alla dessa nya, mångskiftande materiella upplevelser menar jag att vi alltför 
sällan reflekterar över hur vi som individer och samhälle kan, och framförallt vill, 
förhålla oss till den tekniska evolutionen. Utan forskning kring hur människors 
livsvärldar påverkas av allt detta nya, så kommer vi i framtiden att sakna 
samhällsvetenskaplig kunskap att ställa den teknologiska frammarschen mot. 
”Framtiden” i form av ny teknik har varit här ett bra tag nu och kommer knappast att 
stanna av, titta sig över axeln, och vänta in oss samhällsvetare – därför är det viktigt 
att redan nu reflektera, ifrågasätta och forska kring hur vi som samhälle förhåller oss, 
kan förhålla oss, och vill förhålla oss, till den tekniska utvecklingen. 

2. Bakgrund och begreppsförklaringar 

2.1 En bok med ansikten?  

Facebook är ett av de många sociala nätverk som satt sitt djupa avtryck i 
cyberrymden. På webbplatsen kan man umgås virtuellt med andra individer, leta upp 
kontakter från det förflutna, kommunicera med släktingar eller dela information med 
godkända vänner. Man kan skicka privata meddelanden men också kommunicera mer 
offentligt genom så kallade ”walls” och nyhetsflöden (läs mer dessa begrepp i 
nästkommande avsnitt). Därutöver finns det möjlighet att dela med sig av bilder, 
videoklipp, länkar, spellistor och massa annat. Webbplatsen innehåller även spel, 
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reklam, applikationer, tävlingar, företagssidor och allt möjligt annat mellan himmel 
och jord. 
 
Till skillnad från många andra sociala nätverk så utgår Facebook ifrån att du anmäler 
dig med ditt riktiga namn. Du samlar vänner genom att fråga (eller själv bli tillfrågad 
av) de personer eller grupper som du är intresserad av att ha med i din vänskapslista 
om de vill godkänna dig som kontakt/vän. På så vis kan man i viss mån kontrollera 
vilka individer som får ”komma nära” det virtuella Facebookjaget. Något som kan ses 
som en fördel med det sociala nätverket är lättheten i att konversera och interagera 
med flera individer samtidigt, samt möjligheten att skapa så kallade ”events” 
(händelser som du önskar bjuda in folk till) där du själv väljer ut vilka personer du vill 
invitera.  
 
Du kan även medverka i diverse intressegrupper, hålla koll på butiker, artister och 
företag samt leta upp personer som du har tappat kontakten med eller alldeles nyss 
träffat. Bekantskapsväven spinns starkare, längre och bredare genom funktioner som 
föreslår vilka individer eller grupper som du skulle kunna tänkas vilja utöka din 
vänskapslista med (gamla klasskamrater, vänners bekanta och så vidare).  
 
Vad Facebook egentligen är och utvecklas till står, i min mening, än så länge skrivet i 
stjärnorna. Ett verktyg för personlig marknadsföring? En träffpunkt för specifika 
intressegrupper? Ett virtuellt ”Se & Hör” för vanliga dödliga eller bördig mylla under 
en arabisk vår? Eventuellt kanske bara en modefluga, ett tidsfördriv eller något man 
”borde spendera mindre tid framför”. Eller allt på samma gång? 

2.2 Vadå ”taggad”? För alla noobs (nykomlingar)  

I samband med Facebooks kraftfulla entré i cyberspace kunde man plötsligt höra hur 
folk slängde sig med meningar som ”Nä? Det måste vara en Facerape” eller ”Shit, vad 
många likes den har fått”. I denna studie förekommer några begrepp som kanske 
orsakar förvirring hos den som ännu inte laddat upp sitt ansikte i det elektroniska 
registret, följande ordlista är till för er. 
 
Nyhetsflöde: Nyhetsflödet är en typ av ”startsida” på Facebook. Här samlas alla de 
händelser, bilder, visdomsord, uppdateringar, filmklipp, tips och länkar som dina 
vänner, bekanta, kollegor, lärare eller övriga kontakter och grupper på något vis är 
involverade i. 
Profilbild: Profilbilden är ditt ansikte utåt på Facebook och den bild som alla får ta 
del av, oavsett om de känner dig eller ej. 
Omslagsbild: Omslagsbilden kan beskrivas som ett sorts komplement till profilbilden. 
Den fungerar som en fond högst upp på din personliga profil-sida. 
Vänner: Begreppet ”vänner” omfattar ett bredare spektrum av individer på Facebook 
än i livet offline. Dina virtuella Facebookvänner är i princip alla de människor 
(enstaka individer eller grupper) som du vill ha kontakt med eller koll på via det 
sociala nätverket. 
Gilla: Gilla-funktionen innebär att du gör ”tummen upp” (det vill säga uppskattar 
eller uppmärksammar) för olika händelser på Facebook (exempelvis fotografier, 
uppdateringar, kommentarer, inlägg, länkar ect.) 
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Statusuppdatering: Statusuppdateringar kan bestå av allt ifrån bilder och videoklipp 
till skrift och externa länkar. I en statusuppdatering producerar du helt sonika 
information som du vill dela med dig av till dina Facebookvänner. 
Kommentarer: Är vad det låter som, det vill säga kommentarer och synpunkter på 
andra medlemmars förehavanden. 
Tagg: Att vara ”taggad” på Facebook innebär att du på ett eller annat sätt finns med 
på ett hörn/i tankarna hos den medlem som återger dig genom en tagg. Det kan handla 
om att du har fångats på bild, befunnit dig på en viss plats, gillar en video eller 
medverkar i ett projekt. Man skulle kanske kunna säga att en tagg är en hänvisning till 
din person. 
Puffa: Att bli ”puffad” på Facebook kan likställas med att någon knackar dig på axeln 
virtuellt. Ett sätt att påkalla uppmärksamhet på. 
Wall/vägg: Alla medlemmar på Facebook har en egen vägg/anslagstavla. Den kan 
beskrivas som ett allmänt ”klotterplank” där dina vänner interagerar med dig genom 
att skriva eller lägga upp (exempelvis) bilder eller videoklipp. Även dina 
statusuppdateringar och andra händelser kopplade till din person och profil fångas upp 
och samsas här. 

2.3 Tidigare forskning kring sociala nätverk och forum  

Att hitta studier och avhandlingar som innefattar just det område som denna studie 
vill ringa in och belysa har varit förenat med vissa svårigheter. För även om det finns 
otaliga artiklar som tar upp virtuell kommunikation i allmänhet, så ägnar sig desto 
färre åt att doppa näsan i den typ av smickrande, uppskattande jargong som jag 
intresserar mig för i just detta arbete. Trots att många, många kandidatuppsatser på 
temat Facebook i samband med identitet, sociala samspel, själviscensättning och 
kommunikation har skrivits (vilket rimligtvis borde tyda på att ett väldigt intresse 
finns) så är den vetenskapliga vinsten i form av exempelvis avhandlingar och artiklar 
karg, och det krävs både tålamod och tid om man vill hitta lämplig näring. Här under 
sammanfattar jag utdrag ur den mycket allmänna skörd jag lyckats gräva plöja 
igenom hittills:  
 
Danah Boyd (2007) är kvinnan bakom artikeln ”Why Youth (Heart) Social network 
Sites” där unga människors förhållande till sociala nätverk undersöks. Genom 
kvalitativa intervjuer, etnografiska observationer och ett ”grundligt hängande med” 
målgruppen har författarinnan bland annat kommit fram till följande resultat: 
ungdomar socialiseras in i (och utsätts för) samhället genom att virtuellt umgås med 
obekanta ”andra” och lär sig därigenom hur gemensamma normer och strukturer 
fungerar i praktiken (samt tvingas ta personlig ställning till dessa). Den sociala 
identiteten på olika Communitys formas delvis genom ungdomarna själva, men även 
genom andra. Dagens unga har dessutom, till skillnad från sina föräldrar, en helt 
annan erfarenhet av vad begreppet offentlighet innefattar, en bild som i mångt och 
mycket är kopplad till kändisskap och publicitet. Boyd (2007) menar även att det 
historiskt sett finns tydliga traditioner kring rätten till ett ”privatliv”, snarare än 
tvärtom (rätten till ett liv i offentlighet). Artikeln refererar till hur förslavade individer 
oftast inte vill något hellre än att få tillgång till det allmänna och betonar att vi gör oss 
själva en otjänst om vi tror att vi bör ”skydda” ungdomar genom att begränsa 
tillgången till den offentlighet som sociala nätverk innebär (Boyd 2007. s.1-3, s.22-
23). Likartad forskning redogör dessutom för nätet som en form av frigörelse, där den 
”digitala generationen” får vistas och verka utan konstant inflytande från äldre. 
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Istället för att korrumpera ungdomar, skapar teknologin en generation som är öppnare, 
mer demokratisk, kreativare och innovativare än den egna föräldragenerationen 
(Buckingham 2008, s.6, s.13). 
 
Jolene Zywica och James Danowski (2008: s.1, s.22-23) undersöker i studien ”The 
Faces of Facebookers” om/hur popularitet på sociala nätverk kan kopplas till 
popularitet, social förmåga och självkänsla offline. Studien visar bland annat att 
ungdomar med låg självkänsla eller hög social kompetens tenderar att presentera sig 
själva annorlunda på Facebook än i ”verkligheten”, samt att yngre användare visar 
ansatser till att överdriva eller ”hitta på” information på Facebook. 
Forskningsresultatet redogör även för att personer som var mer extroverta, med ett 
omfattande kontaktnät, tycktes bli än mer omtyckta på sociala nätverk. De uttalade sig 
oftare och var mer självutlämnande, dessutom hade de fler vänner än andra 
användare. De medlemmar som däremot hade en introvertare läggning offline, 
tenderade att behålla sin vaksamhet online och kunde till och med framstå som 
torftigare än vad som egentligen var motiverat. Trots detta samlade de lite mer 
inåtvända användarna ihop fler sociala kontakter än tidigare, tack vare det sociala 
nätverket. ”The Faces of Facebookers” (2008) betonar även att popularitet är mer än 
bara ett begrepp som existerar ”IRL” - det är lika angeläget att tala om popularitet på 
Facebook. Sådana insikter bidrar till nya, komplexa nivåer i förhållande till ungdomar 
sociala liv, då man exempelvis ”kompenserar” för impopularitet offline genom att 
eftersträva popularitet via Facebook. 
 
Forskarkollegerna Valenzuela, Park och Kee (2009: s.875) frågar sig om det finns en 
koppling mellan nyttjandet av Facebook hos studenter på olika College i Texas och 
positiva personliga beteenden såsom aktivt deltagande, tillit och trivsel. Genom 
studien ”Is There Social Capital in a Social Network Site?” hittar man gynnsamma 
samband mellan ett intensivt ”Facebookande” och välbefinnande i livet, social tillit, 
medborgerligt engagemang och politiskt deltagande. Forskarna motsäger sig således 
annars vedertagna antaganden om intensivt användande som isolerande och 
verklighetsfrånkopplande, tvärtom visar det empiriska underlaget att intensivt 
nyttjande stimulerar social interaktion, identitetsbyggnad och informationsflöde. 
Författarna argumenterar även för att vissa funktioner på Facebook bidrar till ett 
rikare socialt kapital. En liknande studie har genomförts vid Universitetet i Michigan, 
USA. Genom en enkätundersökning bland collegestudenter analyserar man om/hur 
Facebook kan forma och upprätthålla sociala kapital. Även här finner man resultat 
som invänder mot allmänna uppfattningar kring nätverket som ett hot mot det 
sällskapliga livet offline, snarare understryker studien att ett intensivt 
”Facebookande” fungerar som en positiv grogrund för sociala kapital. Nätverket 
stöder bland annat redan befintliga sociala relationer samt skapar och upprätthåller 
lösare förbindelser. Kontakter från olika delar av livet följer helt sonika med via 
Facebook som således, enligt artikelförfattarna, bör ge avkastning i fråga om 
exempelvis arbete, praktik eller andra chanser i livet (Ellison, Steinfield & Lampe 
2007, s.1143, s.1164-1165). 
 
Även profilering på olika Communitys har intresserat forskare, artikeln ”What to tell 
about me?” (2012) visar att individer aktivt väljer hur det profilerar sig själva i 
förhållande till syftet med den virtuella interaktionen. Man modifierar 
självpresentationen beroende på vilken typ av Community man anmäler sig vid, samt 
efter det egna, bakomliggande, syftet med registreringen. Studien visar att de 
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individualistiska profileringar vi är vana vid att se på sociala nätverk inte verkar 
förekomma i samma utsträckning i situationer där användarna snarare utnyttjar 
virtuella kontakter för informationsutbyte. Människor har helt enkelt en benägenhet 
att dela med sig av personlig information om man ingår i ett nätverk vars syfte är att 
skapa personlig kontakt människor emellan, istället för Communitys baserade på 
gemensamma intressen (Schwämmlein & Wodzicki, 2012, s.387, s.401-402).  
 
Men varför väljer man egentligen att dela med sig av sig själv och sitt privatliv på 
nätet överhuvudtaget? Att vara öppenhjärtig på Facebook kan handla om att man vill 
sprida information till andra, eller i vissa fall, tror att omgivningen ska roas av 
personliga händelser i vardagslivet. Det kan också vara så att man använder nätverket 
som ett sorts ”lagringsutrymme” för information man anser vara meningsfull. Det 
finns även användare som publicerar information för att hänga med i nya trender eller 
”visa upp sig”. Individer som använder Facebook på ett öppenhjärtigt sätt känner ofta 
att man på så sätt har kontroll över sina sociala relationer och sitt personliga 
välmående. Facebook har skapat en helt egen kultur, med självständiga värderingar 
kring vad som är okej att visa upp och vad som bör förbli privat, som troget följs av 
medlemmarna (Waters & Ackermann, 2011: s.101, s.110-113). 
 
 Ur ett könsperspektiv tenderar kvinnor i första hand att vistas på Facebook för nöjes 
skull, samt använda nätverket som ett lagringsutrymme för information. Män tycks 
emellertid snarare ”Facebooka” för att sprida och dela information med omgivningen 
(Waters & Ackermann 2011, s.101, s.110-113). I studien ”Gender Differences in 
British Blogging” samlar författarna Sarah Pedersen och Caronline Macafee (2007, 
s.1488) information kring genus hos manliga respektive kvinnliga bloggare genom 
frågeformulär och observation. Undersökningen styrker tidigare amerikansk forskning 
och hävdar bland annat att kvinnliga bloggar innehåller mer personlig information än 
manliga, och i högre utsträckning är socialt inriktade. Manliga bloggar präglas å sin 
sida av ett mer informativt innehåll och en tydligare anonymitet. Kvinnor tenderar 
även att använda bloggen som ett uttryck för kreativitet, vare sig det handlar om 
hobby eller levebröd, medan män snarare bloggar om åsikter, politik eller bidrar med 
länktips. Forskarna Kapidzic och Herring (2011, s.39) intresserar sig för genus i 
förhållande till självpresentation och kommunikation, med fokus på ungdomars 
profilering i chattrum. Undersökningen ligger i linje med traditionell nätbaserad 
genusforskning och bekräftar en tydlig skillnad mellan unga kvinnor och män vad 
gäller självpresentation och profilering i chattrummen. Unga kvinnor tenderar att 
presentera sig själva som vänliga, känslosamma, bra på att lyssna, sexuellt tillgängliga 
och ivriga att behaga männen. Männen förefaller däremot vara visuellt dominanta, 
manipulativa, initiativtagande och självsäkra. Artikelns empiriska resultat visade dock 
att vissa män gärna presenterar sig själv genom foton som framhäver fysiskt attraktiva 
attribut, vilket innebär att även manliga bilder kan vara sexualiserade och förföriska. 
Emellertid var de unga kvinnornas fotografier generellt betydligt mer sexualiserade än 
männens. 
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3. Metod 

3.1 I praktiken – Nät-etnografi (N)etnografi) 

Underlaget till denna uppsats är insamlat genom nät-etnografisk teknik – under drygt 
en och en halv månads tid har jag observerat flickor i åldern 13-15 år på Facebook, 
med grund i personliga fotografier och kommunikationen kring dessa genom 
nyhetsflödet.  
 
Utnyttjandet av sociala medier har i allt större grad blivit en del av det vardagliga 
livet, men trots det är det ofta svårt att som forskare närma sig territoriet eftersom 
livet online inte alltid är jämförbart med det som äger rum offline. Den 
samhällsvetenskapliga verktygslådan räcker inte riktigt till i en virtuell värld där 
traditionella gränsdragningar förändras samtidigt som identiteter och 
interaktionsformer lyder under andra villkor än sina motsvarigheter ”IRL”. Nät-
etnografin är sprungen ur denna problematik och fungerar som en paraplyterm för de 
olika etnografiska ansträngningar som gjorts för att förstå det parallella liv som äger 
rum på nätet. Till skillnad från etnografin fokuserar nät-etnografin uteslutande på 
webbaserade miljöer, kommunikationskanaler och gemenskaper med syftet att skapa 
en förståelse för det sociala liv och samspel som äger rum där. Av den anledningen 
intresserar sig nät-etnografiska forskare i första hand för användargenererade 
kommunikationskanaler såsom Facebook, Twitter, YouTube eller Wikipedia. Utifrån 
dessa gemenskaper blir det möjligt att studera alltifrån identiteter och språkliga 
mönster till framväxten av kulturer eller andra sociala uttryck. För att bedriva god nät-
etnografisk forskning online behöver både metodologi och tillvägagångssätt anpassas. 
Den virtuella världen och dess handlingar skiljer sig radikalt från de vi är vana at se i 
vardagslivet offline, och det är således mycket svårt att få kunskap om den verklighet 
som existerar bakom skärmens ofta fantasifulla och planlagda informationsflöde. 
Samtidigt är det inte särskilt givande att separera de båda verkligheterna ifrån 
varandra eftersom möten online kan generera möten offline och vise versa (Berg i 
Ahrne och Svensson 2011, s.118-120). 
 
Det säger sig själv att den nät-etnografiska forskningen aldrig kan spela på samma 
planhalva som sin motsvarighet offline, då den inte kan förstå vad som egentligen 
försiggår på andra sidan skärmen. Istället för att fysiskt resa till en plats och sedan 
helt sonika befinna sig där måste den nät-etnografiska forskaren skapa en förståelse 
för vad det innebär att vara användare i specifika gemenskaper genom sitt eget 
handlande och sin egen inblandning. Det är viktigt att man är medveten om det 
sammanhang man som forskare befinner sig i, och man bör ha förmågan att kunna 
reflektera över detta (Berg i Ahrne & Svensson 2011, s.123). 
 
Även om en lyckad nät-etnografisk forskning inte kan sammanfattas i en enkelriktad 
steg-för-steg manual så finns det ett par huvudsakliga riktlinjer att ha i bakhuvudet när 
man bedriver sina studier. Jag kommer kortfattat att redogöra för dessa här under.  
 

1. Använd nätgemenskapen som ett arkiv och notera vilka rubriker som används, 
vad som skrivs och vilken typ av tillbehör som verkar vara mest populärt. 
Försökt att hitta en förståelse för det sammanhang som observeras. 

2. Försök att få en uppfattning om gemenskapens sociala strukturer och vad 
denna håller för självklart samt med vilket språk det görs. 
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3. Bestäm i vilken grad interaktion med nätgemenskapen i fråga ska ske och 
utarbeta en plan för på vilket sätt detta i så fall ska genomföras. Fundera i 
samband med detta också på det forskningsetiska problem som eventuellt kan 
uppstå. 

4. Presentera dig för gemenskapens olika medlemmar, ta steget från anonym 
betraktare till deltagare i den grupp som studeras. 

5. Läs, interagera, ställ frågor, diskutera och försök förstå vad som försiggår 
inom gemenskapens ramar. Vi ska med andra ord ”vara med” snarare än att 
”titta på”, passivitet gör att vi snabbt kommer i skymundan som anonyma 
observatörer. Precis som traditionell etnografi använder nät-etnografin 
företrädelsevis deltagande observation, även om man ibland tillåter sig att 
inbegripa andra metoder för insamlandet av empiriskt material. Vilka tekniker 
som bör tas i anspråk utvecklas i samband med forskningsprocessen (Berg i 
Ahrne & Svensson 2011, s.125). 

 
I denna undersökning beslutade jag mig tämligen tidigt för att genomföra dolda 
observationer, vilket innebär att punkt fyra och fem i ovanstående lista faller bort. 
Hur jag motiverar det valet redogörs för i avsnitt 3.3 (urval) och 3.6 (motivering av 
dolda observationer samt etiska aspekter). 

3.2 … och i tanken – vetenskapsteoretiska perspektiv 

3.2.1 Forskningsansats – kvalitativ metod 
Den kvalitativa forskningen är en icke formell metod som innebär att man studerar det 
rent ”mänskliga” i ett försök att gripa tag om motiv, intentioner, betydelser, 
föreställningar eller begär bakom det som kan observeras. En empirisk studie med 
kvalitativ inriktning utgår ifrån att de subjekt som analyseras samspelar med ett eller 
flera andra subjekt, och på så sätt (medvetet eller omedvetet) påverkar, och påverkas 
av, dessa (Börrefors 2012, s.1-13). Denna form av kvalitativ forskning karakteriseras 
av att man försöker förstå hur människan uppfattar sig själv och sin omgivning. 
Metoden grundar sig i en hermeneutisk vetenskapssyn som förutsätter att det man som 
forskare undersöker inte går att mäta, och att resultatet inte kan presenteras enbart 
genom siffror. Inom hermeneutiken står människan, antingen som individ eller som 
gemenskap, i centrum (Hartman 2004, s.15).  

3.2.2 Små virtuella samtal i vardagen – etnometodologi 
Etnometodologin fokuserar på att undersöka hur livsvärlden uppkommer genom 
mikroprocesser i form av sociala interaktioner som källa till gruppmedlemmarnas 
common-sense kunskap. Man studerar hur vardagskunskap uppkommer och gestaltas, 
samt menar att ord, beteenden och händelser kan ha mer än en mening, de är 
polysemiska. Det beror i sin tur på att betydelsen av exempelvis just ett ord alltid är 
situationsbundet och kontextberoende. Man strävar efter att skaka om ”för givet 
tagna” livsvärden och på så vis uppmärksamma bakgrundsförväntningar och 
underförstådda normer (Alvesson & Sköldberg 1994, s.103-108). Föreliggande arbete 
fokuserar på att betrakta och tolka små vardagliga konversationer som jag upplever 
bidrar till en ny, eller kanske snarare ”nygammal”, typ av interaktion mellan unga 
flickor. Detta beteende behöver dock inte vara detsamma överallt, utan har kanske 
främst rotat sig på ett virtuellt plan och i vissa grupper. Mitt antagande bygger på att 
kommunikationen speglar för givet tagna livsvärden i samband med uppskattning hos 
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de flickor som observeras, men att jargongen samtidigt kan upplevas som 
normbrytande på grund av sin, i mina ögon, nya framtoning. 
  
Etnometodologin fungerar visserligen bra som inspirerande utgångpunkt i ett arbete 
där syftet är att lyfta fram omedvetna ”regler” i en liten, vardaglig, virtuell 
gemenskap. Samtidigt räcker metodologin inte riktigt ända fram och brister på ett par, 
för detta arbete, grundläggande punkter. Dels betonar man betydelsen av reflexivitet 
och menar att forskare och undersökningsföremål påverkar varandra kontinuerligt 
genom forskningsprocessen. Till skillnad från en positivistisk uppfattning där 
forskningsföremålet kan vara opåverkat av forskaren, menar etnometodologin att ett 
sådant förhållningssätt är ohållbart eftersom både forskare och föremål är involverade 
i en gemensam kontext (Alvesson & Sköldberg 1994, s.105). Jag är emellertid 
övertygad om att min roll som icke deltagande observatör vid ett tangentbord på andra 
sidan Östersjön knappast kommer att beröra mina aktörer nämnvärt. Däremot har de 
påverkat, och kommer förmodligen att fortsätta påverka, mig och min syn på 
verkligheten. Därtill slutar den etnometodologiska teorin ungefär där mina 
frågeställningar tar vid och börjar bli intressanta. Visserligen hjälper ett 
etnometodologiskt tankesätt till att lyfta fram det faktum att vårt agerande till stor del 
styrs av omedvetna regler och bakgrundsförväntningar, men samtidigt kan ett sådant 
påstående kännas ganska självklart och nästan lite poänglöst (Alvesson & Sköldberg 
1994, s.106). Etnometodologin förutsätter dessutom en värld som består av ett stort 
antal ganska likartade individer och en liten, liten normbrytande avvikargrupp 
(Alvesson & Sköldberg 1994, s.108). Jag tror inte att det är hela sanningen och vill 
hellre påstå att ”allmänna” sociala regler bryts varje dag genom exempelvis 
missförstånd, känslomässiga motsättningar och kulturkrockar. Det för mig intressanta 
med det här arbetet är just att undersöka ett språkbruk som i mina ögon upplevs vara, 
om inte normbrytande, så i alla fall ”annorlunda” från det jag själv är van vid. 
Samtidigt är aktörerna inte en liten avvikande grupp flickor (antar jag), utan en 
samling ”helt vanliga” högstadietjejer. Med detta vill jag säga att etnometodologin 
inte på något vis täcker alla aspekter av mitt arbete, men trots det kan få lov att 
tjänstgöra som inspiratör. 

3.2.3 Som observeras och kartläggs på ett fält - etnografi  
De praktiska metoder som detta arbete bygger på kan kanske allra tydligast kopplas 
samman med en etnografisk riktlinje. Enligt Silverman (refererad i Alvesson & 
Sköldberg 1994, s.109) är all forskning som innebär observationer av händelser och 
handlingar i naturliga situationer och som erkänner det naturliga beroendet av teori 
och empiri etnografiska. Etnografiska studier innebär oftast att man kartlägger olika 
utsnitt av lokalsamhällen eller grupper och studien är för det mesta bredare än 
etnometodologin. Man samlar underlag på fältet under långa perioder och det är inte 
ovanligt att observationer pågår löpande under ett år. Gängse norm är även att betona 
kulturella och föreställningsmässiga fenomen som idéer, tankesätt, symboler och 
innebörder. Etnografi bygger på att forskaren är öppen och mottaglig i fråga om vad 
som studeras och även om man utgår ifrån olika typer av teoretiska referensramar så 
är dessa främst till för att strukturera upp och skapa riktning i arbetet, hellre än att 
fungera som ett hinder för observationer och analyser (Alvesson & Sköldberg 1994, 
s.109-110).  
 
Även om detta arbete får anses vara tunt i förhållande till ”vanlig” etnografisk 
forskning, så utmärks det av samma gemensamma nämnare: jag observerar vardagliga 
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interaktioner, samlar underlag och skär ut valda delar/fenomen i ett (virtuellt) 
samhälle (Facebook). Den teoretiska ramen utgör snarare ett par löst sittande 
vetenskapliga glasögon än en tvångströja. 

3.2.4 Där texten kopplas till sociala relationer – kritisk diskursanalys 
Då jag endast observerar virtuella samtal och platser, och således antecknade 
ord/symboler, så kommer jag att behandla flickornas samtal som ”text”. Trots detta 
känns det viktigt att betona att aktörernas virtuella konversationer i hög grad 
påminner om talspråk med ord som stavas som de låter eller inventerad stavning med 
(eventuella) kopplingar till vissa tonlägen/röster (se kapitel 6). Möjligen skulle man 
kunna tala om en sorts hybrid mellan tal och skriftspråk. Beslutet att hantera det 
textade ”snacket” som skrift innebär att materialet kommer att influeras av Norman 
Faircloughs (2010) kritiska diskursanalys, en teknik som gör det möjligt att teoretiskt 
problematisera och erfarenhetsmässigt utforska förhållandet mellan kommunikation 
och utvecklingen av sociala kulturer. Genom ett sådant angreppssätt blir det möjligt 
att undersöka hur diskurser eventuellt påverkar kulturella och sociala förlopp och 
förändringar, då tanken är att dessa är en del av det handlingsmönster som utformar 
den gemensamma verkligheten och dess sociala relationer (exempelvis 
maktförhållanden).  
 
Språkbruket kan enligt Fairclough (2010) beskrivas genom tre nivåer: lingvistik 
(innebär alltifrån tal och text till visuell kommunikation, eller en blandning av de 
båda), diskursiv praktik (hur kommunikation framställs och brukas) samt social 
praktik (hur diskurser reproduceras eller omskapas och på så vis tillämpar inflytande 
över handlingsmönster).  
 
I förestående analys kommer endast de två första nivåerna att tillämpas genom det att 
jag studerar de konversationer som förs (lingvistik, i första hand text) samt hur dessa 
produceras och brukas. Jag kommer således inte att gå närmare in på 
konversationernas eventuella ideologiska betydelse. Tilläggas bör även att 
Faircloughs antaganden inte tillhör de fyra ”huvudteorier/studier” som denna 
undersöknings analys lutar och jämför sig emot (vanligtvis brukar Fairclough 
användas i teoridelen av en uppsats), och såldes heller inte redovisas under kapitel 4 
(teoretiska utgångspunkter). Anledningen till att teorin nämns i detta kapitel är att jag 
vill förklara på vilket sätt jag kommer att titta på texterna – ur vilket vetenskapligt 
perspektiv. Då jag är ute efter att utforska förhållandet mellan virtuell kommunikation 
(text) och utveckling av nya/nygamla sociala mönster hos tjejerna online, så blir det 
relevant att angripa diskurserna i tron om att dessa bidrar till att utforma (virtuella) 
verkligheter och sociala relationer. Däremot är det naturligtvis svårt att analysera hur 
diskurserna eventuellt påverkar handlingsmönster och gemenskaper ”in real life”. 

3.2.5 Forskarrollen i förhållande till forskningsfältet - min förförståelse 
Har man för avsikt att studera kulturella innebörder kan det vara fördelaktigt om 
materialet angrips ifrån ett brett spektrum av referenspunkter. En forskare som kan 
hålla en intellektuell distans till det hon observerar men likväl har förmågan att iaktta 
igenkännande och inifrån lämpar sig väl för studier med kulturell inriktning 
(Börrefors 2012, s.4). Denna undersökning bottnar i en personlig nyfikenhet kring ett 
fält inom vilket jag som författare sedan många år tillbaka deltar aktivt. Det medför 
att observationerna till viss del görs inifrån, med en utpräglad förförståelse inför den 
plats som iakttas. Samtidigt bygger studien på ett medvetet granskande av det 
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fenomen som undersöks, samt på ”främmande” aktörer, vilket rimligtvis bör tillföra 
ett utifrånperspektiv.  
 
När man använder sig av nät-etnografi som tekniskt tillvägagångssätt så är det extra 
viktigt att ha kännedom om såväl det sociala landskapet online som dess kulturella 
koder och livsmönster (Berg i Ahrne och Svensson 2011, s.120 - 123). Att jag är 
bekant med Facebook sedan innan är en förutsättning för att det här arbetet ska gå i 
lås – dels rent praktiskt, tekniskt och tidsmässigt – men framförallt på grund av att 
etnografiska studier brukar ha en väsentligt längre tidsram (ofta är minst ett års 
observationer ett outtalat krav) än den knappa månad som mitt material kommer an 
på. Hade jag utan tidigare erfarenhet och referensram kastas in i det enorma nätverk 
som Facebook utgör med alla dess funktioner, förkortningar och outtalade koder så 
hade det förmodligen varit mycket svårt att genomföra en någorlunda rättvis tolkning 
av det iakttagna landskapet. 

3.3 Urval  

Ett av de problem man ställs inför som forskare är att hitta en inträdespunkt till fältet, 
det kan handla om en person, en plats eller en situation. Inträdespunkten är av 
betydelse för de teoretiska frågeställningarna, men framförallt ger den forskaren 
möjlighet att komma vidare. Informanter, eller nyckelinformanter, är en möjlighet för 
forskaren att komma i kontakt med andra aktörer (Aspers 2011, s.76). I mitt fall 
bestod inträdespunkten av en person, en 13-årig flicka som jag känner väl, och det är 
genom hennes nyhetsflöde som det empiriska urvalet har skett. Aktörerna i denna 
studie är således slumpmässigt utvalda utifrån mitt begränsade tillträde till det 
virtuella fältet och består av min dörröppnares vänner på Facebook. På så vis skedde 
redan i arbetets inledningsskede en ofrivillig ”urgallring”, vilket tyvärr hindrade en 
stratifierat och strategisk urvalsmetod. Ett sådant beslut var emellertid så illa tvunget 
att tas för att ens få tillträde till fältet från första början, och innebar i förlängningen 
att observationerna blev dolda – trots att de bryter emot två av de (n)etnografiska 
riktlinjer som beskrevs i avsnitt 3.1.  
 
Det urval jag själv orsakat består av ytterligare begränsningar, då de aktörer som 
medverkar endast utgörs av flickor i åldern 13-15 år. Att avgränsa användarna 
könsmässigt föll sig naturligt eftersom det var främst hos flickor som jag 
uppmärksammat den typ av kommunikation som intresserade mig (även om jag under 
arbetets gång allt oftare stött på pojkar som agerar på ett liknande sätt). Avgränsning i 
ålder gjordes främst av praktiska skäl då jag ville hålla det empiriska materialet inom 
rimliga ramar och utnyttja den naturliga ålderskategori som hängde med min 
dörröppnare. Tjejernas snäva åldersspektrum bidrar även till att studien utan större 
ansträngning kan reproduceras av enskilda forskare med lite tid och resurser. 

3.4 Upplägg och genomförande av datainsamling 

Under cirka en och en halv månads tid, med start den 12:e mars och avslut den 30:e 
april, har jag följt interaktionen mellan högstadietjejer i åldrarna 13-15 år på det 
sociala nätverket Facebook i samband med producering av personliga bilder i 
nyhetsflödet. Observationerna har varit dolda (varför beskrivs i avsnitt 3.3 och 3.6) 
och byggde på att jag fick fri tillgång till en 13-årig flickas privata Facebook konto 
(med tydliga restriktioner där jag dyrt och heligt fick lova att bara ta del av 
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nyhetsflödet) under den tid som observationen pågick. Insamlingen har sparats som 
PDF-filer vars innehåll jag har gått igenom, ringat in och gallrat ur allteftersom 
arbetet fortskridit. Genom att arbeta med lagrad text och tidigare 
kommunikationstrådar blir det ganska enkelt att använda sociala medier för att röra 
sig bakåt i tiden (Berg i Ahrne och Svensson 2011, s.124). Stundtals har jag även 
vistats på det virtuella fältet i realtid, dock utan att delta. Upplägget bottnar, med 
undantag för punkt fyra och fem (på grund av dolda observationer), i de nät-
etnografiska riktlinjer som beskrevs i avsnitt 3.1 (nät-etnografi). 

3.5 Avgränsningar 

En viktig aspekt i nät-etnografisk forskning är att finna och försöka avgränsa en 
nätgemenskap som ligger väl i linje med forskningens fokus (Berg i Ahrne & 
Svensson 2011, s.125). Det forskningsfält som denna studie utgår ifrån avgränsas inte 
av rumsliga, geografiska eller sociala gränser, men definieras däremot av ett fokus på 
en viss grupp individer av kvinnligt kön, hämtade ur en specifik ålderskategori. En 
sådan avgränsning av aktörer var nödvändig för att studien (och studiematerialet) 
skulle bli hanterbart tidsmässigt, men grundades framförallt i min inträdespunkts 
sociala kontaktnät. Tidsbegränsningen bidrog naturligtvis till att banta ner det 
empiriska underlaget, då observationerna endast pågått under lite drygt en och en halv 
månads tid. En sådan reducering var kanske mer ett nödvändigt ont, grundat i arbetets 
storlek, än ett vetenskapligt försvarbart val.  
 
Jag vill vara tydlig med att påpeka att det finns brister med att avgränsa en studie av 
det här slaget till en virtuell värld. Det kan exempelvis vara problematiskt att dra en 
gräns mellan gemenskaper online och offline, och man bör fundera över hur 
förbindelsen mellan dessa två (om det finns en) ser ut och integrerar med varandra. 
Påverkar handlingar online livet offline och vice versa? Räcker det att fokusera på den 
språkliga kommunikationen online eller måste vi komplettera observationerna 
offline? (Berg i Ahrne & Svensson 2011, s.125). Kommande observationer 
genomförs, som ni ju vet vid det här laget, uteslutande online, vilket naturligtvis kan 
vara en måltavla för kritik. Det blir exempelvis svårt att ”bevisa” om den interaktion 
som observeras eventuellt är färgad av internets förändrade möjligheter till 
själviscensättning när ett jämförelsematerial offline lyser med sin frånvaro.  

3.6 Men du spionerar ju! Motivering av dolda observationer samt etiska 
aspekter 

Forskningsetiska regler ställer krav på att aktörerna i en studie måste informeras om 
undersökningen och godkänna den egna medverkan, därför är det ovanligt med den 
här typen av dolda ”infiltrationsstudier”. Kamouflerade observationer behöver 
emellertid inte alltid vara utestängda från den forskningsetiska regelboken. Vilka 
miljöer man studerar och hur man dokumenterar sina uppgifter töjer ut det etiska 
ramverket något och det kan finnas situationer och omständigheter där man tillåts 
”slinka undan” som forskare, exempelvis om miljön betraktas som offentlig (Lalander 
i Ahrne & Svensson 2011, s.89). På ett moraliskt plan kämpade jag länge med det 
”detektivarbete” som denna undersökning utgör, och försökte framförallt navigera i 
den gråzon som Faceobook personifierar vad gäller rätten till, och gränsdragningen 
mellan, en privatsfär i det offentliga. För mig var det viktigt att interaktionen mellan 
flickorna förblev spontan och naturlig (begrepp som kan kopplas till en ”personlig” 
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interaktion), vilket förespråkade en dold observation där aktörerna agerar fritt, utan  
känslan av att vara ”bevakade”. Samtidigt var jag orolig för att trampa in i något 
väldigt ömtåligt och personligt och balansgången mellan fri forskning samt omsorg 
för de medverkande har stundvis varit vinglig. Att jag valde att använda en 
dörröppnare i observationerna grundade sig i önskan om en ”knytpunkt” där jag 
enkelt kunde följa samma grupp flickor återkommande i nyhetsflödet. Dock vill jag 
nogsamt poängtera att de samtal som ingår i denna studie även går att få tag i genom 
mitt personliga användarkonto (det vill säga om jag går in på flickornas profilsidor 
som mig själv) trots att jag inte känner användarna ifråga personligen. Genom att jag 
är Facebookvän med min dörröppnare (och var det långt innan studien tog sin början) 
så tillåts jag se mer av hennes vänners profilsidor än andra medlemmar, trots att vi 
inte känner varandra. Inställningen kallas ”friend of a friend” på Facebook, och 
innebär helt enkelt att så länge två användare har en gemensam bekant/vän på 
nätverket så beviljas man se mer av varandras profilsidor. Det är, kan man kanske 
säga, en av Facebook strukturerad offentlighet där människor länkas till varandra 
genom gemensamma bekanta. Lite som en privatfest där man får komma innanför 
dörren i ett större sällskap, så länge någon i gruppen känner värden ifråga. Det är 
naturligtvis komplext att avgöra exakt hur allmän en sådan offentlighet är, men i 
jämförelse med etnografiska studier offline så vill jag påstå att denna miljö är lika 
publik som om jag hade utfört dolda observationer genom en dörröppnare i verkliga 
livet. 
 
Målet med mina studier har alltid varit att undersöka och försöka förklara ett 
problemområde med största möjliga respekt, försiktighet och hänsyn gentemot mina 
aktörer, en kompromiss som resulterat i följande etiska riktlinjer: 
 

1. Undvikande att nämna användare vid namn eller redovisa datum, omgivningar 
eller språkbruk som kan ”avslöja” aktörerna. 

2. Aldrig läsa privata samtal (exempelvis mail). 
3. Anta stor försiktighet i användandet av min dörröppnares profil, samt nogsamt 

informera henne om mina intentioner och förehavanden. 
4. Aldrig delta i samtal mellan flickorna under min dörröppnares namn. 
5. Ersätta specifika ord i flickornas samtal, samt ”korta av” konversationer med 

hänsyn till tjejernas identitet. 
6. Byta ut alla användarnamn mot beteckningarna ”producent” och ”kompis”. 
7. Uppvisa den färdiga studien inför min dörröppnare för godkännande av 

exemplifierade konversationer. 
8. Endast återge de citat som finns att tillgå genom mitt personliga 

användarkonto, det vill säga i en (av Facebook strukturerad,)offentlighet. 

3.7 Validitet och reliabilitet  

Undersökningens validitet försäkras genom det oföränderliga empiriska underlag som 
analysen bygger på; det är svårt att ”missa” och ”förvilla sig” i information, eller 
störas av brus, då den kommunikation som tolkas förmedlas relativt distinkt mellan de 
medverkande aktörerna och mig. Det empiriska underlaget tillhandahålls i sin 
originalform genom hela undersökningen och det är lätt att gallra ur lämplig 
information ifrån resten av nyhetsflödet då jag endast analyserar en mycket specifik 
typ av uppdateringar (personliga fotografier). Att gå tillbaka och kika på 
observationerna i efterhand utgör inte heller någon större utmaning då nyhetsflödet 
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finns dokumenterat efter publiceringsdatum. Även det faktum att jag själv inte 
påverkat interaktionen (det vill säga att kommunikationen varit helt igenom autentisk) 
bör stärka arbetets validitet. De teoretiska glasögon genom vilka observationerna 
tolkas är måhända aningen oslipade då de inte följer någon linjär teorimall hämtad 
ifrån tidigare studier inom området. Kanske är det ett onödigt risktagande vad gäller 
arbetes validitet, men samtidigt upplever jag det som viktigt att vara öppen för att 
hejvilt blanda nya som gamla, stora som små och allmänna som obemärkta upptäckter 
för att angripa ämnen ifrån oväntade håll och kanter; det kan leda till kreativa insikter 
tror jag. Personligen tycker jag att man kan få lov att leka och testa lite i ett arbete 
som detta (kandidatuppsats)  
 
Vad gäller arbetets reliabilitet kan man däremot ställa sig tveksam till själva 
tolkningen av de textbaserade samtalen. I arbetet med texttolkning (diskurs) utgår 
man ofta ifrån en för givet tagen mening, osagda dimensioner, lokalt 
meningsbestämda ord eller ironi, kort och gott: alla de uttryck som texten ”döljer”. 
Nackdelen med texttolkning blir således att man som forskare har ett mycket brett 
spelrum för godtycke och en distinkt gränsdragning mellan den egna tolkningen och 
hur aktören/aktörerna själva ser på saken (Aspers 2011, s.112). Med detta sagt kan vi 
inte utesluta att jag ”missar” lokalt meningsbestämda uttryck eller betraktar 
kommentarsfältet ur ett vuxenperspektiv där ungdomarna själva inte får utrymme att 
förtydliga eller förklara varför de skrivit som de gjort. Även observationens snäva 
tidsinramning i förhållande till tillförlitligheten hos resultatet går att kritisera – det blir 
givetvis svårare att bevisa en trovärdig koppling mellan analys och erfarenhetsmässig 
”sanning” ju tunnare det empiriska underlaget är. Därutöver finns det goda skäl att 
kritisera ifall studien verkligen kan bidra med allmän information och täckning inom 
sitt område, då observationerna utgår ifrån en specifik flickas vänskapskrets. Det är 
inte utan viss genans jag tvingas medge att just reliabiliteten är en utav de mest 
inbitna skamfläckarna i detta arbete. Det enda sättet att verkligen stärka studiens 
pålitlighet är, i min mening, att upprepa den med ett bredare empiriskt underlag, samt 
att arbeta med omfångsrikare resurser (tid, pengar, antal involverade forskare och så 
vidare). 

3.8 Generaliserbarhet 

En studie av detta slag kan som sagt vara svår att rättfärdiga som ett övergripande 
antagande, då observationerna är begränsade till en mycket liten grupp flickor. Det 
säger sig självt att villkoren för interaktion naturligtvis kan skilja sig markant 
beroende på vilka aktörer som observeras. Exempelvis påverkar 
bakgrundsförhållanden, referensramar, klasstillhörighet eller bostadsort förmodligen 
kommunikationen i olika riktningar, och det vore både dumt och naivt att påstå att 
studien understöder allmän vetenskaplig kunskap. På samma sätt som resultaten kan 
anses vara allmänna, kan de likväl vara missvisande och endast gälla för en liten 
avvikande grupp tjejer (även om jag själv håller det för osannolikt). Däremot är 
arbetsmetoden lätt att ”efterapa” och kan således bidra till utökningar (eller kritik) av 
både teori och teknisk utformning. Förhoppningen är att arbetet ska bidra med kreativ 
inspiration, oprövade associationsbanor och utgöra en språngbräda för nya teorier 
inom detta relativt outforskade, men ack så spännande, fall.  
 
 



	   19	  

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Jag har valt att bura in min analys mellan tre teoretiska galler som alla stödjer upp det 
empiriska underlaget ifrån olika håll. Förhoppningen är att dessa ger struktur åt 
analysen och samtidigt hjälper till att lyfta fram och belysa mina egna reflektioner. 
Teorierna utgår ifrån de huvudpunkter som jag anser vara centrala i undersökningen: 
synen på utseende och kropp hos unga tjejer offline, underliggande betydelser bakom 
sociala samspel samt nätets förändrade möjligheter till själviscensättning och 
interaktion. Vi tar oss en titt: 

4.1 Tjejsnacket om kroppen enligt Fanny Ambjörnssons etnografiska 
observationer 

I början av tvåtusentalet gav socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2004) ut 
avhandlingen I en klass för sig med syftet att undersöka hur det går till att bli ”en tjej” 
genom att följa unga flickor ifrån två olika program (samhällsprogrammet samt barn- 
och fritidsprogrammet) på en gymnasieskola. I avsnittet konsten att göra kroppen 
kvinnlig redogör författarinnan för tjejernas förhållande till framförallt kroppen, men 
även utseende i allmänhet. Observationerna visade bland annat en tydlig koppling 
mellan kritik mot den egna kroppen och de processer genom vilka man blir tjej. 
Ambjörnsson (2004) menar att en missnöjdhet med kropp och utseende inte är någon 
ovanlighet bland unga tjejer. Det har snarare blivit så vanligt att det förvandlats till en 
normalitet och närmast definierar vad det innebär att vara just ”en tjej” – en titel som i 
viss mån identifieras genom ett missnöje över det egna utseendet och förmågan att 
behärska den kritiska diskursen om kvinnokroppen. Ambjörnsson reflekterar över att 
det inte bara är svårt att vara nöjd med sitt yttre, utan att det faktiskt kanske är ännu 
svårare att bli accepterad om man väl skulle vara belåten – avsaknad av utryckt 
missnöje kan få andra tjejer att ”se snett ”. Den interaktion som går hand i hand med 
den misslyckade kroppen rör sig enligt Ambjörnssons (2004) observationer i vissa 
mönster där missnöjet förväntas bytas mot en komplimang för att återgäldas med ett 
obligatoriskt avfärdande. Klagar man på sina otränade underarmar förväntas det 
medföra uppmuntran eller irriterade tillrättavisningar i stil med ”Lägg av, du ser ju 
helt perfekt ut! Kolla mina istället!” ifrån tjejkompisarnas håll. 
 
Samtidigt är det sällan de tjejer som öppet påpekar sina kroppsliga brister och fel de 
som behöver oroa sig mest. Hon som verkligen är överviktig, slappbröstad eller 
kulmagad verkar inte uttala sig lika hastigt. På så sätt kan man beskriva talet om ett 
misslyckat yttre som ett spel, inom vilket gränserna för samvaron flickor emellan dras 
upp. Spelet bidrar också till att definiera vad en tjej är för något. Den som inte 
bemästrar talet, talar med fel utgångpunkt eller kanske till och med talar emot, 
riskerar att upplevas som kaxig, vilket associeras med okvinnlighet. Att behärska talet 
om kroppen kan även innebära att man blir en viss sorts tjej (Ambjörnsson 
observerade exempelvis en skillnad i det öppna talet om kroppen mellan de flickor 
som studerade på linjen Barn och fritid och de som studerade samhällsvetenskap, där 
s-tjejerna var öppnare med att uttrycka missnöje kring sitt yttre).  
 
De etnografiska observationer som Ambjörnsson genomfört visar att förmågan att 
behärska talet om kroppen samt att fysiskt, och lyckat, producera den ”naturliga 
kvinnokroppen”, är ett sätt att skapa genus. Både de tjejer som låter bli att uttrycka ett 
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missnöje kring kroppen och de som vägrar att göra sig till (rätt sorts) kvinna, riskerar 
sitt rykte och sin status som tjej. Även om flickorna samtalar kritiskt om ouppnåeliga 
ideal och hopplösa skönhetskrav så tycks kroppens status som en symbol för 
femininet sällan omkullkastas. Att exempelvis sminka eller raka sig och på så sätt 
upprätthålla ett heterosexuellt yttre framstod sällan som ett valbart alternativ, snarare 
var det något som man kunde välja bort. Det grundläggande systemet för hur 
kroppsliga handlingar konstruerar femininitet tycktes bestå i en balans mellan att 
behärska själva ”görandet” av kvinnokroppen, och å andra sidan få den konstruerade 
produkten att framstå som naturlig. Och även om gränserna för vad som uppfattas 
som naturligt bland unga tjejer i viss mån kan härledas till massmediala och historiska 
framställningar, så visade Ambjörnssons (2004) observationer att den vardagliga 
interaktionen mellan de observerade tjejerna utgjorde en mycket central punkt för vad 
som uppfattas vara normalt görande i samband med ett kvinnligt yttre – det är med 
tjejkompisarna som man lär sig görandets praktik. En utseendemässig avvikelse är ett 
tecken på att man är annorlunda och inte passar in i gemenskapen då man inte delar 
resten av gruppens verklighet och intressen. Samtidigt framstår den ansträngning som 
läggs ner på kroppen som något självklart, den blir till ett normaltillstånd som tjejerna 
endast kan misslyckas med att leva upp till (Ambjörnsson 2004, s.162-183).  

4.2 Sociala samspel och ansikten 

Inom sociologin talar man om något som kallas för dubbel kontingens i samband med 
sociala samspel, det innebär exempelvis att vi agerar i förhållande till de 
förväntningar som vi tror att andra har på oss, och väntar oss att de människor vi 
möter ska göra detsamma. Det betyder emellertid inte att det sociala mötet är 
förutbestämt – det utvecklas snarare till vad aktörerna tillsammans gör det till – och 
det finns således alltid en risk för missförstånd eller besvikelse (Engdahl & Larsson 
2011, s.84-85). Andra exempel på sociologiska begrepp kopplade till social 
interaktion är utbytesrelationer och maktresurser. Dessa begrepp innebär att 
människor främst engagerar sig i sociala samspel när man uppfattar att det är 
fördelaktigare än att agera på egen hand. Man kan beskriva det som en sorts social 
attraktion där människor närmar sig varandra och genomför diverse ”utbyten”. 
Attraktionen grundas i en förväntan om att det mänskliga utbytet på något vis ska vara 
belönande, antingen genom att samspelet i sig uppskattas, eller genom att det bidrar 
till varor, tjänster eller en högre social status. Man samlar ”nyttigheter” som kan bestå 
i allt från materiella varor och pengar till respekt, bekräftelse eller beundran. Det kan 
också vara så att den andre är, eller har, något som man vill undvika – en tonåring 
som snattar i en butik på grund av grupptrycket vill kanske undvika att bli kallad för 
fegis eller uteslutas av gänget. Då har denna tonåring ”fått” nyttan att slippa bli kallad 
något denne vill undvika. De människor som anses vara attraktiva och ha hög status i 
andras ögon hamnar ofta i centrum för mänskliga samspel. De som däremot inte 
förfogar över tillgångar eller nyttigheter riskerar att hamna utanför gemenskapen. 
Därför är det ofta viktigt för en aktör att få sina resurser värderade av omgivningen 
och därigenom pröva om dessa är något at räkna med i det sociala samspelet. På 
många vis blir det ett ganska komplext system då individens resurser dels 
uppmuntras, men likväl begränsas. För att medverka i det sociala utbytet är det viktigt 
att ha tillgång till information – man måste vara medveten om vad man själv och 
andra har för nyttigheter, och vad som krävs för att ett utbyte ska ske (Engdahl & 
Larsson 2011, s.87-89). 
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För att utbytet ska ske så smidigt som möjligt så krävs det även att människor kan 
kommunicera enligt vissa normer, och därigenom uppnå ömsesidig förståelse. 
Kommunikation innebär inte bara att människor reagerar på varandra, utan också att 
de förstår varandra. Mening och samförstånd är inte alltid något som ”bara finns där”, 
ord och handlingar skapas och omskapas ständigt i samspelet mellan människor. Vi 
förutsätter och handlar ofta som om det bara fanns en enda riktig tolkning, grundad på 
mer eller mindre befogade förmodanden om varandras avsikter - vilka ”regler” som 
gäller helt enkelt.  Ett enkelt vardagssamtal bygger till exempel på en mängd icke-
uttalade föreställningar som ”tas för givna” av samtalsparterna. Även känslor spelar 
en avgörande roll i det sociala samspelet och vi är känslomässigt bundna till både oss 
själva och andra. Upplevelser av att något ”känns bra” kan exempelvis kopplas till att 
den egna självbilden bekräftas av andra, medan man såras av att bli avvisad (Engdahl 
& Larsson 2011, s.103-10, s.119). 
 
Man kan även betrakta det sociala samspelet som ett fenomen som civiliserats över 
tid – vi behärskar oss helt enkelt allt mer i samvaron med andra människor. 
Människor tonar ner känsloutbrott och tänker i högre utsträckning på konsekvenserna 
av sitt handlande. Civilisationsforskaren Elias (i Engdahl & Larsson 2011, s.136) talar 
om en ökad distans mellan ett samvetsgrant överjag ett undermedvetande styrt av 
drifter. Även i offentligheten märks en allt tydligare gränsdragning mellan den intima 
och hemliga sfären, och den allmänna och offentliga. Konsekvensen av civiliseringen 
blir att livet förefaller mindre osäkert och riskabelt, men samtidigt mindre fyllt av lust 
och känslosvall. Vi känner oss kanske inte direkt rädda i vardagen, men istället ökar 
skam, genans och obehagskänslorna. Människor blir allt mer inneslutna i den egna 
kroppen och avskilda ifrån en omgivning där man hänvisas till en ”jag-identitet” med 
självmedvetenhet i centrum, istället för en kollektiv ”vi-identitet” (Engdahl & Larsson 
2011, s.135-139, s.141).  
 
Brown och Levinson (1987) menar att de flesta sociala samspel bottnar i en strävan 
efter att upprätthålla de medverkandes sociala ansikten (Faces) och självkänsla, vilket 
innebär att aktörerna frammanar strategier för hur man bör föra sig i sociala kontexter. 
Enligt författarna iklär vi oss det sociala ansiktet i interaktionen med andra individer 
för att exempelvis undvika en trögflytande konversation, en besvärande stämning eller 
pinsamma ”pauser”. Vi månar om varandras sociala ansikten och arbetar hela tiden 
för att behålla, och underhålla, det egna och resten av samtalspartnernas ”faces”.  
 
Brown och Levinson (1987) talar om två olika typer av sociala ansikten: det negativa 
och det positiva. Ett negativt ansikte innebär att bäraren har ett behov av ett personligt 
svängrum, frihet och ostördhet. Ansiktet hotas således av uppmaningar, krav på att 
individen ska förhålla sig till något eller ett tilltal som gör intrång på den personliga 
integriteten. Ett negativt face tyngs av åtaganden och känner sig trängt när det 
behovet inte tas hänsyn till av omgivningen. Det kan exempelvis handla om att man 
ska utföra en handling enligt någon annans vilja, vilket inkräktar på den personliga 
integriteten. Det positiva ansiktet karaktäriseras å sin sida av ett behov där den egna 
självbilden/personligheten vill bli accepterad och uppskattad i ett socialt samspel, man 
vill gärna ha medhåll och känna sig omtyckt i interaktionen med (om inte alla så i alla 
fall några) andra individer. När omgivningen kritiserar eller inte håller med upplever 
det positiva ansiktet sig som hotat. Ofta önskar man även att specifika egenskaper, 
tillgångar, mål eller kvaliteter ska bli beundrade av en särskild grupp människor – 
kanske blir man extra nöjd om ens trädgård från beröm av en trädgårdsmästare, ens 
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kläder av de närmaste vännerna eller den nya frisyren av en älskare (Brown & 
Levinson 1987, s.61-65).  
 
Ett socialt ansikte kan således skämmas, känna sig förödmjukat eller till och med 
tappas och generellt sett arbetar individer alltså för att upprätthålla och behålla 
varandras ”faces” i en interaktion. Vanligtvis är man beroende av att omgivningens 
sociala ansikten bevaras för att det egna ska förbli intakt, och det ligger i alla parters 
intresse att sköta om interaktionen på ett sätt som inte hotar andras, och i 
förlängningen även det egna, sociala ansiktet (Brown & Levinson 1987, s.61-62). 

4.3 Själviscensättning via nätet  

I artikeln ”Identtity Management in Cyberspace” reflekterar författaren John Suler 
(2002) över hur hanteringen av identiteter sker i en virtuell realitet. Enligt 
upphovsmannen erbjuder internet en rad nya möjligheter för självpresentation – på 
webben kan man förändra alltifrån ålder och utseende till personlighet och 
bakgrundshistoria. Internet bidrar således med ett unikt utrymme där man obehindrat 
kan hoppa mellan – och utveckla – olika roller, men därutöver även kan fokusera på 
vissa valda aspekter av den egna identiteten. De nya virtuella möjligheterna till 
identitetsuppbyggnad kan sammanfattas i fem punkter:  
 

1. Grad av dissociation och integration – Genom internet kan vi välja att 
lösgöra oss ifrån olika aspekter av våra identiteter, samtidigt som vi erbjuds en 
möjlighet att förstärka eller samordna separata delar. Vi kan låta olika roller 
(exempelvis student, förälder eller anställd) mötas i vår virtuella identitet och 
istället för att visa oss som en helhet, är det tänkbart att endast exponera det vi 
verkligen vil visa, respektive dölja. 

2. Positiv och negativ valens – Olika typer av personlighetsdrag bedöms ofta 
antingen positiva eller negativa. Den virtuella verkligheten erbjuder en frizon 
där vi kan leva ut alternativt hejda de drag vi uppfattar som negativa. 

3. Grad av fantasi och realitet – Webben svämmar över av forum där man dels 
kan uppträda som sitt ”verkliga” jag, men även få utlopp för fantasier eller 
dolda identiteter. 

4. Grad av internaliseringens medvetenhet och kontroll – Det är inte alltid 
säkert att vi gör ett medvetet val när vi presenterar oss virtuellt. Vissa aspekter 
av en identitet kan vara ”gömd under ytan” och olika individer skiljer sig i 
medvetandegrad vad gäller underliggande önskningar och känslor (samt hur 
dessa yttrar sig online). På internet erbjuds vi möjligheten att uttrycka dessa 
önskningar och känslor. Vissa personer väljer medvetet hur de vill framstå i 
den virtuella världen (att exempelvis sträva efter att bli en ”bättre” människa i 
cyberrymden kräver en viss grad av självmedvetenhet), medan andra formger 
sin identitet omedvetet och på så vis avböjer självreflektion.  

5. Medieval – På samma sätt som vi uttrycker vår identitet via fritidsintressen, 
kroppsspråk eller kläder så kan vi genom internet välja en karaktäristisk 
kommunikationsform. En del användare föredrar informationsöverföring 
genom språk, andra via bilder. Medievalet reflekterar graden av identifikation 
och huruvida individen uttrycker sitt reala eller imaginära själv (Suler 2002, 
s.455-460). 
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4.4 Teoretisk tillämpning 

I kommande analys fungerar ovanstående tre teorier som ett bollplank i förhållande 
till mina egna forskningsfrågor. Framförallt används de för at hålla empirin i handen 
och undvika ett alltför splittrat resonemang. Teori 4.1 (tjejsnacket om kroppen) 
tjänstgör främst som en kuliss till mina egna virtuella observationer. Jag kommer 
således att jämföra hur/om tjejernas förhållande till kropp och utseende i 
Ambjörnssons (2004) studie offline går att härleda till de empiriska erfarenheter jag 
själv har samlat online. Detta beslut togs framförallt för att kompensera för bristen på 
etnografiska observationer offline i detta arbete. Genom teorierna i avsnitt 4.2 (sociala 
samspel och ansikten) så kommer jag att reflektera kring varför tjejerna eventuellt 
väljer att uttrycka sig enligt vissa mönster, finns det exempelvis omedvetna/medvetna 
baktankar med den kommunikation som förs? Teori nummer 4.3 (själviscensättning 
via nätet) används som material till ett brobygge mellan föregående teorier i relation 
till de förändrade möjligheter för självpresentation och interaktion som nätet 
tillhandahåller. Hur kan de inledande teorierna exempelvis påverkas av det faktum att 
de förflyttas ifrån livet offline till ett virtuellt sammanhang? I princip kopplas varje 
teoretisk del till en forskningsfråga: 

 
1. Hur ser unga flickors kommunikation på Facebook ut i samband med 

publicering av profil/personliga bilder? Besvaras genom en kortare överblick 
samt en jämförelse med Ambjörnssons etnografiska studier offline. 

2. Hur kan man tolka interaktionen i relation till teori och med stöd i tidigare 
forskning? Genom teorier kring sociala samspel och ansikten försöker jag att 
förstå varför kommunikationen mellan tjejerna ser ut som den gör. 

3. Kan men se tendenser till att nya/nygamla normer kring hur unga flickor 
kommunicerar har uppstått genom Facebooks (och internets) förändrade 
möjligheter till självpresentation, kontroll och manipulation? Hjälper nätet 
exempelvis till att förenkla, och på så vis kanske även förstärka, en norm 
där flickor bör föra sig (och vara) på ett visst sätt? Avslutningsvis vill jag 
undersöka hur internets förändrade möjligheter till själviscensättning (teori 
4.3) eventuellt bidrar till att forma flickornas interaktion och förenkla 
förutsättningarna för att medverka i de sociala spel/utbyten offline som avsnitt 
4.2 redogör för. 

6. </3 och dsm*? – Bokstavligt talat på Facebook 
	  

I detta ganska korta avsnitt så kommer jag att försöka förklara hur tjejernas samtal 
kan se ut rent bokstavligt talat (i ordets kanske allra bästa bemärkelse) – det vill säga 
hur kommunikationen formges och utvecklas genom symboler, talspråk, dekorer och 
så vidare. En sådan liten ordbok är viktig att ta med sig på varje expedition, 
framförallt för att kunna förstå och orientera sig i det alternativa ”samhälle” som vi 
besöker. Vi tar seden dit vi kommer helt enkelt. 
 
Oavsett om vi undersöker talat eller skrivet språk så handlar uttryckssätt delvis om 
sociala konstruktioner. I alla former av samhällen skapas föreskrifter och 
förhållningssätt kring kommunikation och umgänge och när nya samhällen skapas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Symbolförklaring: </3 betyder ”heartbroken” (hjärtekrossad) och dsm är en förkortning av uttrycket ”det samma”. 
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uppstår nya former av kommunikation (se Sjöberg 2010, s.59,62). Om man väljer att 
se Facebook som ett sorts alternativt eller parallellt samhälle så blir det genast 
relevant att studera hur kommunikationen på denna plats ser ut. Den uppskattande och 
smickrande jargongen lämnar jag, som sig bör, till förestående analyskapitel då denna 
ju utgör arbetets hela märg, men jag tänkte att vi skulle ta oss en titt på hur det 
”bokstavliga snacket”, mellan tjejerna kan förklaras och illustreras rent visuellt, det 
vill säga hur man använder exempelvis förkortningar, symboler eller inventerad 
stavning i interaktionen med varandra. Inspirerad av Jeanette Sjöberg (2010) följer 
härnedan en tabell över de olika element som ofta företräder tjejernas ”skrifttugg” på 
Facebook. 
 
Tabell 1.1 
 
 
Element      Möjliga tolkningar 
 
 
1. Talspråklig stavning    Ord som stavas som de låter.  
       Exempel ur materialet: 
       Asså (alltså) eller e (är). 
 
2. Upprepning av bokstäver    När aktörerna skriver samma  
       bokstav upprepade gånger i  
       följd. Exempel ur materialet:  
       bästaväään (för vän). Har ofta 
       betydelsen att efterlikna talat, 
       utdraget språk (Sjöberg 2010). 
 
3. Versaler      Innebär ofta att användaren  
       skriker eller pratar högt (Sjöberg 
       2010). Egen tolkning menar  
       att användaren betonar eller  
       understryker något. Exempel ur 
       observationer: PERFEKTION. 
 
4. Engelska inslag     Komponenter ur det engelska 
       språket. Exempel: Nice. 
 
5. Språkmix      Meningar som förefaller vara en
       hybrid mellan förstaspråket och 
       engelskan. Exempel ur material: 
       due snygg bebe (baby). 
 
 
6. Förkortningar     Förkortningar av ord. Exempel ur 
       materialet: dsm (det samma). 
 
7. Inventerad stavning     Innebär att användarna medvetet 
       stavar ord fel (Sjöberg 2010). 
       Exempel ur material: e en snel 
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       hest (är en snäll häst). Kanske vill
       man även förmedla en viss typ av   
       röst/tonläge?    
 
8. Emotiocons      De symboler som   
       Facebook/andra webbplatser  
       tillhandahåller ( ) eller som  
       användarna knåpat ihop själva. 
       Exempel ur materialet: </3 
 
 
9. Dekor      På Facebook använder många av 
       tjejerna olika sorters dekorer 
       kring sina bildkommentarer.  
       Exempel från material: •Live your 
       life just make the moment happen• Xx 
 

    

7. Det observerade underlaget utifrån valda modeller 
	  

Som introduktion ges en övergripande sammanfattning av det iakttagna, främst med 
syftet att ge läsaren en begriplig totalbild. Därefter följer tre längre, tolkande, avsnitt 
där materialet angrips ifrån olika håll, förhoppningsvis i en förhållandevis linjär och 
logisk röda-tråden-konstruktion. Den analyserande delen inleds med att jämföra mina 
egna nätbaserade observationer med Fanny Ambjörnssons (2004) iakttagelser av unga 
tjejers förhållande till sitt utseende och sin kropp offline. I nästkommande två kapitel 
följer därefter ett resonemang kring varför kommunikationen ser ut, och modelleras, 
som den gör – finns det exempelvis dolda avsikter, omedvetna föreställningar och 
befästa normer i det sociala samspelet som driver konversationerna i en viss riktning? 
Avslutningsvis vill jag ta de samlade erfarenheterna ännu ett steg längre genom att 
analysera dem i förhållande till internets förändrade möjligheter till självpresentation. 

7.1 Sammanfattning av det observerade underlaget 

I följande avsnitt redovisar jag kortfattat de resultat som är primära och tongivande 
för undersökningens observationer. Detta görs framförallt för att ge läsaren en 
totalbild av det insamlade materialet innan analysen inleds. 

7.1.1 PERFEKTION – den generella klangen i samtal kring personliga fotografier 
Profilbilder, omslagsfoton och allmänna fotografier uppdateras flitigt hos de unga 
tjejer som observerats i den här studien (även om videoinlägg, som tyvärr inte 
analyseras i denna uppsats, verkar vara minst lika frekvent förekommande). Men de 
är, till min förvåning, inte alltid förbundna med kommentarer och interaktion. 
Däremot förefaller inte ett enda profilfotografi/omslagsfotografi utan en ”gilla”-
markering att existera, vilket tyder på att inlagda bilder (mer eller mindre) alltid 
uppmärksammas på något sätt av omgivningen. Följande analys intresserar sig främst 
för det virtuella samtal som sker mellan tjejerna i samband med producering av 
personliga fotografier på Facebook och här får man nog ändå säga att en smickrande 
ton är övergripande för nästan all kommunikation kopplad till individuella 
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fotografiska uppdateringar. Komplimanger, hjärtan, versaler och superlativ är vanligt 
förekommande och konversationer i samband med uppladdningar av personliga 
fotografier ser ofta ut ungefär så här*:  
 
Kompis 1: fint handfat baby, nej men skitsnygg du är! Saknar dig 
Producent: du är vacker sötis! saknar dej med 
Kompis 2: FULLKOMLIGHET 
Producent: du är det! 
Producent: du är fullkomlighet 
 
... eller såhär: 
 
Kompis 1: Asså herregud... Perfekta barn </3 
Kompis 2: Snygga fanskap 
Producent till kompis 1: du är perfektionnn! 
Producent: tack sötsnuttis! 
Kompis 3:Snyyg 
Producent till kompis 4: Tack dsm 
Kompis 4: Fiin 
Producent till kompis 5: Tack detsamma  

7.1.2 Love you ♥ – kompisbilder 
Även uppladdning av bilder med eller på vänner var vanliga i samband med smicker, 
komplimanger och uppskattning. Exempelvis så valde en flicka att lägga upp en bild 
på sig själv och en vän med kommentaren ”Love you ♥” en fredagseftermiddag i 
mars, och senare samma kväll producerar vännen ifråga en liknande bild med orden 
”Ti amo världens vackraste <3”. En annan flicka uppdaterade ett fotografi som endast 
föreställde hennes kompis med orden ” ♥ dig”. Trådarna under fotografier av sådan 
karaktär var ofta ganska korta och interna, alternativt endast ”gillade” av 
omgivningen. Kompisen ifråga kommenterade nästan alltid med en tillbakakaka-
komplimang. Ett virtuellt samtal som börjar med att producenten lägger upp en bild 
på sin kompis tillsammans med en uppskattande kommentar (i det här fallet ”Love 
you ♥”) kunde se ut såhär: 
 
Kompis 1:Love you mer! 
Producent: Åh fantastiska syster 
Kompis 1: Du är söt 
Kompis 3: Ni är så söta!!! 

7.1.3 Gilla så taggar jag dig om du är het (: – virtuella bildspel 
 Ibland drog någon av tjejerna igång virtuella lekar (jag har svårt att beskriva 
fenomenet på annat sätt) där man involverar andra användare i personliga fotografier. 
En flicka hade exempelvis lagt upp en bild på sig själv där hon uppmanar sina vänner 
att gilla den. För detta ”gillande” får vännerna tillbaka en tagg om de ”är heta”. 
Kommentarer i samband med sådana spel var ofta längre (förmodligen eftersom 
många vänner engagerades) och kunde exempelvis se ut såhär: 
 
Kompis 1: så attraktiv ;O 
Producent: Du ska inte snacka Kompis 2 
Kompis 2: Du e så vaacker!! 
Producent: Tack detsamma gulis! 
Kompis 3: Så fiin du är! 
Producent: Du är gullig 
Kompis 4: sååå söt bebe 
Producent: Du är gullig 
Kompis 5: heting!! 
Kompis 6: vackraste hjärtat 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
*

Notera att titeln ”producent” hänvisar till den flicka som skapat bilden och att titeln ”kompis” följt av en siffra avser de 
användare som kommenterat, samt att vissa ord är ersatta med avsikt att skydda flickornas identitet. 



	   27	  

Kompis 7: så vacker 
Kompis 8: Snygga älskling 
Kompis 9: hej skönhet 
Producent: Tack detsamma 
Kompis 4:Du är vacker darling 
Kompis 5: Du med 
Kompis 6: Detsamma honey 
Kompis 7: Gullig du är min miffo Producent  
Producent: Du är söt freak Kompis 9 
Kopmpis 8: Fulländad<3 
Producent: Du är Kompis 8 
Kompis 9: Fin fin fin o ännu en gang fiiiiiiiin! 
Producent: Du är fin Kompis 9 riktigt förbannat fin 

7.1.4 •Live your life just make the moment happen• Xx – Fotografier i samband 
med visdomsord och annan information. 
Ibland ackompanjerades personliga bilder (framförallt föreställande användaren själv) 
av kortare ”visdomsord” i stil med ”•Live your life just make the moment happen• Xx” 
eller “Om man vill något väldigt mycket, måste man kämpa för att det går i 
uppfyllelse. Alla får sin egna chans, man måste bara använda den på rätt sett”(i 
samtliga fall i samband med porträttfotografer på producenterna). Även mer alldaglig 
fakta angående vad man sysslade med för tillfället eller vart man skulle resa följande 
dag förekom. Dessa typer av uppdateringar hade sällan någon tillhörande 
kommentarstråd utan stöttades mestadels av gillamarkeringar. De fotografier som 
rubricerades med visdomsord ingav ofta en nästan filmisk eller fiktiv/drömmande 
känsla hos mig som betraktare.  

7.2 DU är vacker – när tjejsnacket loggar in 

Då jag själv inte genomfört några egna etnografiska observationer offline, så fattar 
mina upptäckter inledningsvis tag i de observationer som Fanny Ambjörnsson (2004) 
genomförde under sin tid som etnograf på en gymnasieskola i Sverige i början av 
tvåtusentalet – iakttagelser som även inspirerat mig i det förberedande arbetet med 
denna uppsats. Ambjörnsson (2004) beskriver bland annat att ett utbrett missnöje med 
den egna kroppen inte är någon ovanlighet bland de flickor hon följer; tvärtom verkar 
ogillandet ha blivit lika normalt som en kaka till eftermiddagskaffet. Att vara 
missnöjd med den egna kroppen definierar till viss del vad det innebär att vara just 
”en tjej” och fungerar således som signalement för en sådan. Genom att uttrycka 
otillfredsställdhet över det egna utseendet behärskar man den kritiska diskursen om 
kvinnokroppen. Ungefär här inträffar något mycket spännande och jag blir tvungen att 
släppa taget om Ambjörnssons ledande hand för en stund. För i samma sekund som 
min inloggning på Facebook sker tycks det missnöje som Ambjörnson beskriver att 
utebli. Under den period som jag följde tjejernas konversationer grep jag inte fatt i en 
endaste tråd eller kommentar som uttryckte missnöje över den egna kroppen. Snarare 
framhäver och stoltserar man med fysiska attribut genom att flitigt producera nya 
fotografier där man ser (normativt) ”bra ut” och visar stor uppskattning för varandras 
yttre. Ambjörnssons (2004) tankespår kring att det inte bara verkar svårt att vara nöjd 
med sitt yttre, utan kanske ännu svårare att bli accepterad om man faktiskt skulle råka 
vara tillfreds går inte att följa här. Om andra tjejer ”ser snett” när man uttrycker 
avsaknad av missnöje så märks det inte på den virtuella arena som jag har observerat. 
En sådan iakttagelse ska inte ses som en protest mot Ambjörnssons antaganden då jag 
omöjligen kan veta vad tjejerna uttalar sig om i situationer som jag inte har tillgång 
till. Snarare är det intressant att fråga sig varför detta missnöje tycks döljas/försvinna 
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på Facebook? Det ska vi försöka ta reda på i kapitel 7.4 där jag reflekterar kring nätets 
förändrade förutsättningar till självpresentation. 
 
Ambjörnssons (2004) observationer visar även att kritiska anmärkningar rörande det 
egna utseendet följer ett visst mönster där ett negativt uttalande förväntas bytas mot 
en komplimang för att återgäldas med ett obligatoriskt avfärdande. Klagar man på 
sina otränade underarmar förväntas det medföra uppmuntran eller irriterade 
förebrående i stil med ”Lägg av, du ser ju helt perfekt ut! Kolla mina istället!” ifrån 
tjejkompisarnas håll. Och här vidrör vi varandras fingertoppar igen. Den ekvation där 
en kritisk kommentar genererar i en komplimang som avslutas i ett avfärdande går att, 
om inte översätta så i alla fall spåra, i mina observationer. Skillnaden är att 
konversationen oftast inte grundar sig i en kritisk anmärkning, utan i ett snyggt 
profilfotografi. Däremot besvaras det (får man förmoda) positiva uppmärksammandet 
av det egna utseendet nästan alltid med en komplimang, eller i alla fall ett ”gillande”. 
Därefter mynnar kommunikationen ofta ut i en nästintill obligatorisk ”tillbakakaka” 
dialog (se exempelvis dialogen i avsnitt 7.1.1) där man garanterar varandras skönhet. 
Emellertid var det under mina observationer aldrig tal om något avfärdande av de 
komplimanger som haglade, även om man avpolletterade en del smicker genom att 
skriva exempelvis ”DU är vacker” eller ”dsm” (det samma), vilket kan tolkas som ett 
sorts avslut eller ett nedtonande av för starkt strålkastarljus riktat mot det egna jaget. 
Dessutom märks en skillnad i det faktum att ett halsband av smicker på Facebook kan 
bli ganska långt, och pågå till och från under flera timmar, vilket givetvis har att göra 
med de förändrade förutsättningar för socialt umgänge och kommunikation som 
internet erbjuder. 
 
Genom mitt energiska inloggande på Facebook uppmärksammade jag ganska snart att 
det fanns stora skillnader bland tjejerna i hur man utnyttjade det sociala nätverket. 
Min dörröppnare uppdaterade exempelvis inte en enda bild eller kommentar under 
den period som observationerna pågick (vilket naturligtvis kan bero hennes vetskap 
om mina förehavanden) medan andra flickor lade upp nya fotografier titt som tätt. Ett 
fåtal tjejer lade upp mer ”aktiva” bilder där man kanske var ute i stallet eller skulle ha 
filmkväll med någon kompis. Dessa bilder kommenterades annorlunda än de som föll 
inom ramen för rena porträttfotografer och interaktionen fokuserade mer på själva 
händelsen. Det allra flesta bilduppdateringar utgjordes emellertid av avporträtterande 
snygga/fina/tilltalande fotografier.  
 
Ambjörnsson (2004) menar att det sällan är de tjejer som öppet påpekar sina 
kroppsliga brister och fel som behöver oroa sig mest. Hon som verkligen är 
överviktig, slappbröstad eller kulmagad verkar inte uttala sig lika hastigt kring 
kroppsliga tillkortakommanden. Talet om ett misslyckat yttre kan ses som ett spel, 
inom vilket gränserna för samvaron flickor emellan dras upp. Spelet bidrar också till 
att definiera vad en tjej är för något. Om missnöjda uttalanden kring det egna 
utseendets brister är ett ”fiskande” efter uppskattning offline så kan vi misstänka att 
uppladdningen av estetiskt tilltalande profilbilder på Facebook till viss grad motsvarar 
samma spel online. Innebär en sådan övergång att ”de flickor som behöver oroa sig 
mest” offline inte producerar bilder lika frekvent/lättvindig online – det vill säga 
”undviker att uttala sig om” kroppsliga tillkortakommanden virtuellt? Uppdaterar 
exempelvis en överviktig eller kulmagad flicka mer sällan/privat än sina kamrater? 
Eller bidrar nätet snarare till en tvärtom effekt där man uppdaterar minst lika ofta som 
sina kamrater då fysiska brister i allt högre utsträckning går att kamouflera och 
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modellera med virtuellt? Som observatör på ett nätbaserat fält är det mycket svårt att 
uttala sig om detta, och då jag själv inte känner aktörerna offline så vill jag vara 
mycket försiktig med att dra paralleller mellan självförtroende/utseendestatus och 
uppladdningsfrekvens. Däremot tycks ett fint/snygg/gulligt/sexigt personligt fotografi 
alltid generera i antingen komplimanger eller gilla-markeringar, oavsett vilken flicka 
som är producent eller hur denna ser ut. Skillnaden ligger snarare i hur ofta man 
uppdaterar, på vilket sätt (gulligt, sexigt, coolt, snyggt, helkropp/ansikte) och hur 
mycket (och från hur många olika användare) uppmärksamhet man får. Detta kan 
givetvis ha med (utseende)status utanför nätet att göra, även om det som sagt är 
mycket svårt för mig att avgöra. Därutöver faller naturligtvis de flickor som eventuellt 
avstår ifrån att uppdatera på grund av dåligt självförtroende/fysiska ”brister” bort i 
denna studie (då de ju inte är synliga i nyhetsflödet), vilket försvårar en jämförelse 
med Ambjörnssons iakttagelser offline. Sammantaget uppdaterade många flickor av, 
som jag upplevde det, olika karaktär och utseende snygga/fina/söta bilder på sig själva 
– fotografier som alltid genererade i (mer eller mindre) uppskattning. I många fall är 
det däremot svårt att avgöra hur användarna ”egentligen ser ut” då de flesta 
fotografier är tagna på ett fördelaktigt sätt.  Under min tid på fältet producerades 
emellertid inga bilder som framhävde övervikt, slappa bröst eller kulmage, och inte 
ett enda ansiktsfotografi avslöjade exempelvis dålig hy eller en allmänt ”risig dag” 
vilket naturligtvis kan vara tecken på att man i allmänhet döljer dessa sidor (oavsett 
utseendestatus), alternativt att endast de flickor som inte behöver oroa sig för dessa 
fysiska ”tillkortakommanden” uppdaterar ofta och offentligt. 
 
Att förmedla fotografier på sig själv är en förhållandevis vardaglig och normal syssla 
hos ett flertal av de unga tjejer som jag har observerat – många av flickorna byter 
profilbild flera gånger i veckan. Ambjörnssons (2004) studier visar att förmågan att 
producera den ”naturliga kvinnokroppen”, är ett sätt att skapa genus. Det 
grundläggande systemet för hur kroppsliga handlingar konstruerar femininitet tycks 
bestå i en balans mellan att behärska själva ”görandet” av kvinnokroppen, och å andra 
sidan få den konstruerade produkten att framstå som naturlig. Normen kring vad som 
är ”naturligt” och ett ”normalt görande” i samband med ett feminint yttre skapas, 
enligt Ambjörnsson (2004), inte sällan i den vardagliga interaktionen mellan de 
observerade tjejerna. Då detta arbete i första hand är ute efter att analysera aktörernas 
kommunikation kring bilderna och inte själva fotografierna i sig (även om även dessa 
är en enormt spännande informationskälla att ösa ur), ter det sig aningen splittrat att 
gå in på hur man framställer och skapar sig själv (eller sitt kön) rent bildmässigt och 
vad det eventuellt innebär och representerar ur ett genusperspektiv. Däremot kan det 
vara intressant att reflektera över om det ”naturliga” samtal som förs kring 
fotografierna hjälper till att skapa eller fixera synen på vad en tjej är för något. Man 
kan, utan djupare bildanalys, konstatera att profilbilder liksom kommentarer följer en 
viss typ av mall. De virtuella uttalanden som omringar många av flickornas 
självbiografiska fotografer är så lika i tonen att man knappast skulle kunna gissa vilka 
kommentarer som hör till vilka bilder. På så vis kan man, menar jag, urskilja en tydlig 
norm i den virtuella kommunikationen mellan flickorna. Återknyter vi sedan till 
Ambjörnssons observationer skulle detta mönster av smicker och komplimanger 
kunna ses som ett alternativt ”görande av”, om inte själva kvinnokroppen, så i alla fall 
en feminin aura/yta. Ambjörnsson (2004) beskriver att det grundläggande systemet 
för hur kroppsliga handlingar konstruerar femininitet tycks bestå i en balans mellan 
att behärska ”görandet” av kvinnokroppen, och å andra sidan få den konstruerade 
produkten att framstå som naturlig.  Samma sak skulle eventuellt kunna appliceras på 
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det virtuella smicker som förs på Facebook; det vill säga att kommentarerna 
representerar en jargong man förväntas behärska och är något man lägger ner möda på 
att konstruera, men som samtidigt klassas som ”helt naturligt”. Precis som 
Ambjörnson (2004) menar att den ansträngning som läggs ner på kroppen framstår 
som ett normaltillstånd som tjejerna endast kan misslyckas med att leva upp till så kan 
även de virtuella konversationerna ses som ett sätt att vara kvinna på, en feminin 
kommunikationsform att leva upp till eller misslyckas med. 
 
I samband med ovanstående tankar blir det intressant att fråga sig om den 
konversation som förs mellan tjejerna bildar utväxten på en redan existerande norm 
kring utseende och diskurs kring detta? Många av de iakttagelser som Ambjörnsson 
gjort offline knyter tämligen tillmötesgående ihop sig med mina online-observationer. 
Samtidigt finns det vissa märkbara skillnader, främst i kommunikationen kring ”den 
misslyckade kroppen” som på Facebook snarare tycks ha bytts ut mot ”den lyckade 
kroppen”, där man istället för att understryka ett missnöje framhäver (och 
konstruerar?) sig själv (en viss sorts kvinna?) genom estetiskt tilldragande bilder. 

7.3 Sociala samspel och ansikten  

Jag har nu resonerat lite kortfattat kring en eventuell förbindelse mellan unga tjejers 
förhållande till kropp och utseende offline, kontra flickors virtuella konversationer 
kring personliga fotografier på Facebook (online). Genom att åskådliggöra vissa, 
enligt mig, tydliga likheter och skillnader vill jag nu undersöka varför 
konversationerna ser ut som de gör.  

7.3.1 Gilla och jag taggar dig om du är het – virtuella sociala samspel 
Som vi kunde se i överblicken så smyckar tjejerna inte sällan varandras personliga 
fotografer med komplimanger bestående av versaler, superlativ, gilla-markeringar och 
söta symboler – handlingssätt som mestadels besvaras med samma typ av 
uppskattande mynt. Ett sådant virtuellt kommunikationsutbyte skulle kunna förklaras 
genom att tjejerna växelvis handlar med bekräftelse eller uppskattning, och sålunda 
också förväntar sig att ”tjäna” något på interaktionen (Engdahl & Larsson 2011, s.87-
89).  Med grund i en den tolkningen kan man spekulera i om det är först i mottagandet 
och interaktionen kring ett personligt fotografi som upphovskvinnan arbetar ihop 
delar av sin sociala lön? Engdahl och Larsson (2011, s.87-89) poängterar att man som 
aktör i ett socialt samspel ofta är i behov av att få sina resurser värderade av andra – 
på så sätt samlar man kunskap om ifall dessa duger någonting till i en social 
gemenskap (Engdahl & Larsson 2011, s.87-89). Det är alltså först när vi mäter oss på 
andras vågar som vi får ledtrådar kring vilka resurser vi besitter och hur mycket dessa 
egentligen är värda. Det kanske tydligaste exemplet på ett sådant utbyte illustreras 
genom de virtuella bildspel (se avsnitt 7.1.3) som en del tjejer ägnar åt. Under 
rubriken ”Gilla så taggar jag dig om du är het (:” uppmanar upphovskvinnan andra 
användare att ”gilla” ett personligt fotografi, med en ”tagg” som uppskattande 
belöning. Sådana typer av online-lekar bildar, i min mening, förhållandevis konkreta 
exempel på hur tjejerna bedriver en byteshandel i yttre bekräftelse (även om man 
naturligtvis kan argumentera för att själva fotografiet, det vill säga tekniken, 
uppmärksammas). Leker vi med tanken att ovanstående uppdatering istället för 
gillamarkeringar, komplimanger och beröm i versaler hade möts av virtuell tystnad, 
och värderingsvågen därmed visat noll, kan man föreställa sig en viss besvikelse hos 
producenten. 
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Ibland gav man även bort spontat gillande till omgivningen genom att uppdatera 
kompisbilder med uppskattande rubriker (se avsnitt 7.1.2). Dessa bemöttes under min 
tid på det virtuella fältet alltid med en positiv tillbakakaka komplimang ifrån vännen 
ifråga. Således kan man, med risk för att hårdra, hävda att tjejerna även här förväntar 
sig, eller i alla fall omedvetet hoppas på, att ”gå med social vinst” i samband med 
uppdatering av smickrande kompisbilder. Det vill säga att man testar sitt värde som 
vän genom att se vilken respons man får ifrån den utvalda kamraten, kanske med en 
omedveten uppfattning om att denna kommer att bli positiv. Att lägga upp tilltalande 
kompisbilder kan följaktligen ses som ett sätt att testa sitt värde och sina resurser som 
vän gentemot olika individer – tycker hon också att vi är såhär bra kompisar så får jag 
det bevisat genom en uppskattande kommentar eller en liknande uppdatering. Det kan 
även handla om att man vill undvika att bli utesluten ifrån en vänskap, och att 
uppskattningen istället fungerar som stöd då man vill uppfattas som ”en bra kompis” 
eller slippa bli stämplad som en osympatisk person. Ibland samspelar man socialt för 
att undvika något, exempelvis en ofördelaktig stämpel eller eliminering från en grupp 
(Engdahl & Larsson 2011, s.87-89). 
 
Under mina observationer mötte jag inte ett enda fristående (ibland producerades 
album innehållandes en samling fotografier) fotoinlägg som inte omfamnades med 
åtminstone ett par gillamarkeringar eller uppskattande komplimanger, och i de allra 
flesta fall sjöd kommentarsfältet av en sorts du-är-så-snygg-nä-DU-är-snygg! jargong 
med uttryck som ”SÅ förbannat het, ge mig!” besvarat med ”men du ska inte säga 
något, har du tittat dig själv i spegeln?! Du är skitvacker. Give me du oxå?” vilket 
kan kopplas till föreställningar som ”tas för givna” av båda samtalspartnerna och 
handlar om att man förväntas svara på ett särskilt sätt när man får en viss typ av 
kommentar. Hårdraget gäller regeln ”ger jag dig det här så förväntar jag mig att du 
ger mig något tillbaka”, dold i en dialog som för de medverkande upplevs som 
naturlig.  Jag vågar följaktligen påstå att det finns en (outtalad) norm som innebär att 
man bör visa uppskattning för varandras personliga fotografier genom komplimanger, 
kärleksförklaringar eller i alla fall ett ”like”, och att producenten i gengäld bör svara 
med samma mynt. Väljer man att tolka observationerna på det sättet kan man dra 
parallellen att tjejerna är medvetna om hur deras fotografier kommer att tas emot och 
således vet med sig att det sociala utbytet kommer att generera vinst. Vi kan även utgå 
ifrån att bekräftelsen inger en positiv känsla. I det sociala samspelet är vi 
känslomässigt bundna till både oss själva och andra. Upplevelser av att något ”känns 
bra” kan exempelvis kopplas till att den egna självbilden bekräftas av en omgivning, 
medan man såras av att bli avvisad (Engdahl & Larsson 2011, s.103-10, s.119). Ett 
exempel på när denna förväntan grumlas kan illustreras genom en av de få 
konversationer som inte följde den uppskattande mallen. Kompis ett är i detta fall en 
äldre man, kanske en släkting eller en pappa, som förmodligen inte är medveten om 
hur konversationer i samband med profilbilder mestadels förs mellan tjejerna, eller 
medvetet väljer att inte anpassa sig till denna mall: 
 
Kompis 1: Du ser moloken ut:P 
Kompis 2: Så sjukt snygg!!! 
Producent:Tack baby !! Ääälskar dig ! , vadå moloken 
 
Tycker man att man ser bra ut på ett särskilt fotografi vill man eventuellt bekräfta 
känslan genom andra, kanske för att förstärka den (om man på förhand vet vilka 
reaktioner som är att vänta), eller för att ”testa” om den stämmer.  Man kan tänka sig 
att ovanstående producent är glad och stolt över den bild hon lägger upp och vill 
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koppla känslan till omgivningen. Förhoppningsvis verifierar denna sedan den positiva 
föreställningen och bekräftar därigenom producentens egen självbild. Mänskliga 
samspel är ofta strukturerade efter mer eller mindre välgrundade förmodanden kring 
omgivningens åsikter, och de flesta sociala sammanhang består av ”regler” för hur det 
mänskliga samspelet bör se ut. Det innebär att mycket av den kommunikation som 
förs bygger på en mängd icke-uttalade föreställningar som ”tas för givna” av 
samtalspartnerna (Engdahl & Larsson 2011, s.103-10, s.119). I ovanstående exempel 
verkar producenten inte förstå vad kompis ett menar, vadå moloken? Reaktionen kan 
tolkas som att hon förväntar sig en annan typ av respons, eller att de vänner som 
kommenterar fotografiet ska hålla sig till de oskrivna ”regaler” som konversationer av 
detta slag vanligtvis följer.  
 
Teorin beskriver även en tydligare gränsdragning mellan den intima och hemliga 
sfären, samt den allmänna och offentliga. Man talar om ett civiliserat samhälle som 
förvisso kan upplevas som mindre riskabelt, men samtidigt präglas av känslomässig 
återhållsamhet. Vi känner oss mindre rädda i vardagen, men känslor av skam och 
genans ökar. Människor blir allt mer innesluta i den egna kroppen och avskilda från 
omgivningen, och man hänvisas till en ”jag-identitet” där självmedvetenheten står i 
centrum, istället för en kollektiv ”vi-identitet” (Engdahl & Larsson 2011, s.135-139, 
s.141). Observationerna skvallrar om bilduppdateringar som ofta betonar tjejernas yta, 
och kommentarer som bekräftar både denna och producentens status som en bra och 
nära vän, med inlägg i stil med ”Love you ♥” eller ”Åh, fantastiska syster”. I mina 
observationer upptäckte jag heller aldrig personligt ofördelaktiga fotografier eller 
kommentarer (förutom då möjligen den normbrytande ”du ser moloken ut” som ju 
redogjordes för tidigare i detta avsnitt och yttrades av en ”kompis” som inte tillhörde 
min aktörsgrupp). Sådana iakttagelser skulle kunna bekräfta tankar om att man håller 
det alltför privata för sig själv, och undviker att yttra det man känner skam inför 
(exempelvis yttre och inre brister som en ”ful bild” eller känslan av att inte uppskatta 
en vän). På så sätt upprätthåller man en civiliserad yta gentemot offentligheten och 
sina Facebookvänner. Samtidigt kan man se tendenser som visar på ”överdrivna” 
komplimanger draperade i versaler, hjärtan, utdragna ord och utropstecken. Vi kan 
alltså observera en reducering av negativa kommentarer i förhållande till yttre och 
inre anlag (se jämförelsen med Ambjörnssons etnografiska studier i avsnitt 7.2) 
samtidigt som svulstiga känsloyttringar såsom ”FULLKOMLIGHET” förefaller vara 
gängse norm. Den känslomässiga återhållsamhet som Engdahl och Larsson (2011) 
talar om återfinns alltså i undanhållandet av ”brister” men inte i framhävandet av stora 
ord. Kärleksförklaringar, smicker och komplimanger får sålunda hänga med in på den 
offentliga (virtuella) arenan, medan brister och anmärkningar motas i dörren. 
Möjligtvis kan en sådan trend härledas till de ökade känslor av skam och genans som 
Engdahl och Larsson (2011) beskriver, man gömmer helt enkelt undan de sidor hos 
sig själv som man vantrivs med och plockar kanske enbart fram dem i den egna, 
hemliga, sfären.  
 
Det intressanta med sociala värderingsinstrument är ju även, som Engdahl och 
Larsson (2011, s.84-89) beskriver, komplexiteten det kan innebära att vissa resurser 
uppmuntras medan andra begränsas. Ett sådant modellerande kan kopplas till det 
”görande” av genus som argumenterades för i avsnitt 7.1. Vad innebär det att just 
utseendet betraktas som den mest primära resursen, och att kommentarer som ”Fin fin 
fin o ännu en gång Fiiiiiiiiiiiiiin!” är så vanliga? Är all uppmuntran alltid positiv i ett 
socialt utbyte eller kan den också vara begränsande i den meningen att tjejerna på 
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förhand vet vart och hur de ska hämta sin uppskattning (genom utseendet) och på så 
vis hänvisas (begränsas) till just detta distrikt?  

7.3.2 Detsamma hjärtat – en samling sociala ansikten? 
Som vi har konstaterat vid det här laget så är många, för att inte säga de allra flesta, av 
tjejernas kommentarer kring personliga fotografier nästan överdrivet artiga, och ett av 
de allra tydligaste mönster som observationerna tillhandahållit är det pingpongspel av 
komplimanger som bedrivs: 
 
Kompis 1: så vacker ;O 
Producent: Du ska inte snacka Kompis 2 
Kompis 2: Du e så snygg!! 
Producent: Tack detsamma gullis! 
Kompis 3: Så fin du är! 
Producent: Du är gullig 
 
I ovanstående dialog besvarar producenten alla komplimanger med samma sorts 
uppskattande mynt, vilket i allmänhet var mer regel än undantag. Ibland upplevde jag 
ett outtalat krav på att ”en komplimang besvaras med en komplimang”. Brown och 
Levinson (1987) menar att individers sociala ansikten (Faces) och självkänsla 
frammanar strategier kring hur man bör föra sig i en social kontext. Enligt författarna 
iklär vi oss det sociala ansiktet i interaktionen med andra individer, och undviker på 
så vis en trögflytande konversation, en besvärande stämning eller pinsamma ”pauser”. 
Vi månar även om varandras sociala ansikten och arbetar hela tiden för att behålla, 
och underhålla, det egna och resten av samtalspartnernas ”faces”. I och med att vi 
förflyttar ovanstående tankebanor till ett virtuellt sammanhang så förändras 
naturligtvis förutsättningarna för den ”konversation” som Brown och Levinson (1987) 
beskriver (på Facebook finns exempelvis ingen risk att råka ut för trögflytande 
konversationer.) Däremot befinner vi oss fortfarande i en social kontext med ett stort 
(och omskapat) utrymme för att behålla och underhålla det egna och andras faces, 
vilket medför att strategier för hur den sociala kontakten bör skötas rimligtvis kan 
väckas till liv även här, ”en komplimang besvaras med en komplimang” kan vara ett 
exempel på en sådan virtuell etikettsregel. Genom att återgälda uppskattning värnar 
tjejerna om varandras sociala ansikten och undviker att hamna i obekväma situationer. 
Bryter man själv eller någon annan dessa etiketter kan vi ana att samtalspartnernas 
”faces” går förlorade. Generellt sett arbetar individer för att upprätthålla och behålla 
varandras sociala ansikten i en interaktion och vanligtvis är man beroende av att 
omgivningens sociala ansikten bevaras för att det egna ska förbli intakt. Det ligger 
sålunda i alla parters intresse att sköta om interaktionen på ett vis som inte hotar 
andras, och i förlängningen även det egna, sociala ansiktet (Brown och Levinson 
1987, s.61-62). Man kan, mot bakgrund av exemplet här ovan, spekulera i om 
tjejernas självkänsla/sociala ansikten i hög grad upprätthålls och styrs av genom 
komplimanger. 
 
Brown och Levinson (1987, s.61-65) talar även om två olika typer av sociala ansikten: 
det negativa och det positiva. Det negativa ansiktet – som innebär att bäraren har 
behov av personligt svängrum, frihet och ostördhet – är svårt att återfinna i mina 
observationer. Det positiva ansiktet är däremot utmärkande för tjejernas interaktion. 
Ett positivt ansikte kännetecknas av ett behov där den egna självbilden/personligheten 
vill bli accepterad och uppskattad i ett socialt samspel, man vill gärna ha medhåll och 
känna sig omtyckt i interaktionen med andra individer. När omgivningen kritiserar 
eller inte håller med upplever det positiva ansiktet sig som hotat. I tjejernas 
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interaktion kring fotografier existerar ingen kritik, utan endast medhåll och beröm, 
vilket bör ge positiva ansikten rikligt med näring. Det är högt i tak vad gäller tålamod 
och acceptans med de flickor som byter profilbilder löpande, och trots att man skulle 
kunna föreställa sig att komplimangerna bör sina efter ett tag, att uppskattningen blir 
”mättad” eller att inflation i fina ord uppstår (till skillnad från ett samtal ”IRL” så har 
ju interaktionen inga tidsmässiga eller rumsliga begränsningar och kan fortsätta hur 
länge som helst) så kretsar den uppskattande kommunikationen vidare i samma 
omloppsbanor. Man skulle således kunna hävda att de komplimanger som flickorna 
fördelar inte nödvändigtvis behöver bestå av ”äkta känslor” utan likaså kan 
representera ett upprätthållande och underhållande av positiva sociala ansikten. I 
samband med en sådan tolkning kan man reflektera över om ett avbrott i 
underhållningsarbetet alstrar en ”pinsam paus” i tjejernas visuella samtal, det vill säga 
att ett fotografi som förblir utan uppskattning motsvarar en, låt säga, utebliven men 
förväntad positiv reaktion på en ny frisyr i livet offline. 
 
I mina observationer var det tveklöst vanligast att tjejerna kommenterade (och således 
upprätthöll sociala ansikten) de personer som, med grund i kommentarernas tonfall, 
föreföll vara relativt närstående vänner (”vacker bääästis” eller ”Åh, fantastiska 
syster”). Gillamarkeringarna är däremot ibland så många att det blir svårt att 
föreställa sig att alla tjusare står i nära relation till producenten (en flicka hade 
exempelvis 97 gilla-markeringar på en av sina profilbilder) och kan följaktligen antas 
vara en ledigare och opersonligare form av interaktivt upprätthållande av faces. 
Därmed kan man urskilja olika ”nivåer” av underhållsarbete för olika grupper, där det 
tycks vara vanligt och viktigt att nära vänner lägger ner mer tid och energi på att 
upprätthålla varandras sociala ansikten, medan lite ytligare bekantskaper håller sig till 
att ”gilla”. Man kan även se det som att tjejerna är varandras ”målgrupp”, det vill säga 
att de närmaste vännerna motsvarar den grupp som man allra helst vill spegla sig i 
eller mäta sig med (och således samlar uppskattning ifrån). Att man taggar särskilda 
vänner är förslagsvis ett exempel på hur man kan styra, eller kräva, uppmärksamhet 
från specifika individer. Ofta önskar man att speciella egenskaper, tillgångar, mål 
eller kvaliteter ska bli beundrade av en särskild grupp människor (Brown och 
Levinson 1987, s.61-65). Å andra sidan är nyhetsflödet en så pass offentlig arena att 
det blir svårt att motivera det som att det endast är den närmaste vänskapsklicken 
tjejerna vill komma åt. Snarare upplever jag att man testar det egna jaget mot en 
offentlighet, där vännernas funktion är att bistå med ett troget socialt skyddsnät. Låt 
säga att man vill pröva sitt sociala värde eller bli beundrad genom att lägga upp ett 
personligt fotografi, vet man då att det finns en solidarisk ”backup” som upprätthåller 
och räddar det sociala ansiktet oavsett allmänhetens reaktioner, ja då blir det inte lika 
riskfyllt att våga. 

7.4 Att angöra en brygga – internets roll i flickornas samspel 

I det här kapitlet vill jag undersöka hur internets förändrade möjligheter till 
själviscensättning eventuellt bidrar till att forma flickornas interaktion samt förenkla 
förutsättningarna för att medverka i de sociala ”spel” som avsnitt 7.3 redogör för. Att 
trådar som utgår ifrån personliga fotografier så ofta översvämmas med beröm och 
uppskattning kan, som vi sett i föregående kapitel, försvars med att tjejerna 
upprätthåller och följer mönster/regler för hur mänskliga samspel bör se ut och föras. 
Det intressanta är, i min mening, emellertid hur internet och Facebook påverkar 
villkoren för dessa sociala spel. I följande kapitel kommer jag, med hjälp av de fem 
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riktlinjer som Sulers (2002) har dragit upp, att titta lite närmare på nätets eventuella 
inverkan på flickornas virtuella jargong.  

7.4.1 Dissociation och integration 
Sulers (2002) redogör genom begreppen dissociation och integration för webben som 
en ideal plats för själviscensättning då vi erbjuds möjligheten att lösgöra oss ifrån, 
respektive förstärka, olika aspekter av våra identiteter. Istället för att visa oss som en 
helhet är det tänkbart att endast exponera det vi verkligen vill visa, alternativt dölja. 
Tjejernas samtal kring personliga fotografier kretsar framförallt kring att inta en 
uppskattande, smickrande och vänligt inställd roll – ett ställningstagande som 
exempelvis kan förklaras genom att man vill upprätthålla de egna och andras sociala 
ansikte, kassera bekräftelse eller värdera/testa de egna resurserna gentemot en 
omgivning. I ett virtuellt sammanhang blir det naturligtvis enklare att spela med i en 
uppskattande vardagsteater då vi plötsligt förses med en mask som har förmågan att 
dölja negativa delar av oss själva. Möjligheten att kamouflera känsloliv och 
ofördelaktiga reaktioner bakom ett tangentbord gör att vi i högre utsträckning än förr 
kan välja hur vi önskar att vi skulle reagera, vara och uppfattas. Till skillnad ifrån 
Ambjörnsons (2004) observationer offline noterade jag exempelvis att det var mycket 
ovanligt att tjejerna uttryckte ett missnöje över den egna kroppen online. Internet 
skänker oss möjligheten att endast exponera det vi verkligen vill visa, respektive dölja 
(Sulers 2002, s.455-460), och tjejerna tycks ha valt att framhäva varandras tilltalande 
egenskaper (både vad gäller bildval och kommunikationen kring dessa) samt dölja de 
sidor som kanske anses vara mer ofördelaktiga. Detta sker till synes omedvetet och på 
ett sätt som tycks vara en ”för givet taget” norm i flickornas virtuella konversationer 
kring kropp och utseende. 

7.4.2 Positiv och negativ valens 
Sulers (2002, s.455-460) talar även om positiv och negativ valens, vilket innebär att 
olika typer av personlighetsdrag traditionellt bedöms som antingen positiva eller 
negativa. Den virtuella verkligheten erbjuder en frizon där vi kan leva ut, alternativt 
stävja, de personlighetsdrag som klassas som negativa. Att på förhand kunna dölja 
oförmånliga reaktioner (exempelvis förakt, avundsjuka eller missunnsamhet) bör 
rimligtvis påverka ramarna för flickornas sociala samspel. Att upprätthålla de egna 
och andras sociala ansikten underlättas genom att det blir enklare att visa 
uppskattning och medhåll i interaktionen med andra, även om det inte alltid är vad 
man egentligen känner, menar eller ens är förmögen till. Flickorna erbjuds således en 
möjlighet att samspela utan begränsningar i form av socialt bromsande, negativa, 
känslor och ”fel” reaktioner.  
 
Att plikttroget visa och besvara uppskattning tycks vara en virtuell vana bland 
flickorna, vilket alltså delvis kan härledas till lättheten att dölja negativa 
personlighetsdrag och reaktioner. I samband med ett sådant resonemang blir det 
intressant att fundera över ifall dessa överlägsna förutsättningar för en ideal social 
interaktion höjer ribban för känslomässiga reaktioner i liknande sammanhang offline? 
Och kan detta ”fulländade” sociala samspel i så fall också kopplas till det ”görande 
av” en tjej som Ambjörnsson (2004) beskriver, det vill säga att flickorna med hjälp av 
en perfekt social kompetens på Facebook skapar normer där det naturliga tillståndet 
blir att alltid vara uppskattande? Hur mycket är uppskattningen i så fall värd?  Kan det 
bildas inflation i komplimanger och beröm?  
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7.4.3 Grad av fantasi och realitet 
Webben tillhandahåller en plats där man har chans att få utlopp för fantasier och 
dolda identiteter (Suler 2002, s.455-460) och även om Facebook utmärks av en närhet 
till det personliga och vardagliga så kan man spekulera i om tjejerna även använder 
nätverket som en social utklädningslåda. Tidigare beskrev jag exempelvis hur många 
av flickornas bilder ackompanjerades av visdomsord i stil med ”•Live your life just 
make the moment happen• Xx eller “Om man vill något väldigt mycket, måste man 
kämpa för att det går i uppfyllelse. Alla får sin egna chans, man måste bara använda 
den på rätt sett” – deviser som sällan myntas i muntliga samtal, men som tjejerna 
tycks leva ut i en relativt allmän jargong genom skriftspråk på Facebook. Dessa fraser 
producerades i princip uteslutande i samband med ett fint fotografi föreställande 
producenten i fråga och var skrivna av flickorna själva, även om man kan ana att 
uttrycken ursprungligen är hämtade ifrån, eller inspirerade av, exempelvis musik eller 
film (jag försökte faktiskt att googla fras nummer ett, men hittade ingen 
ursprungskälla). Flickorna kopplar således sig själva till nästan sceniska fraser, vilket 
kan ses som utlopp för en önskan om att få spetsa till det egna jaget och livet en 
aning. Även den genomgående positiva tonen i interaktionen kan tolkas som ett sätt 
provspela för en drömroll som alltid är tilltalande, artig, uppskattande och stödjande.  

7.4.4 Grad av internaliseringens medvetenhet och kontroll  
Det är emellertid inte alltid så att vi gör ett medvetet val när vi presenterar oss 
virtuellt. Vissa aspekter av en identitet kan vara ”dold under ytan” och olika individer 
skiljer sig i medvetandegrad vad gäller underliggande önskningar och känslor (samt 
hur dessa yttrar sig online). Somliga individer väljer medvetet hur de vill framstå i 
den virtuella världen, medan andra formger sin identitet omedvetet och på så vis 
avböjer självreflektion. Att exempelvis sträva efter att bli en ”bättre” människa i 
cyberrymden kräver att viss grad av självmedvetenhet (Suler 2002, s.455-460).  
 
Som ju nämnts lite i förbifarten (och som även tas upp i undersökningskritiken, se 
avsnitt 8.2) så skiljer sig naturligtvis användarvanorna på Facebook från tjej till tjej, 
och detta arbete präglas sålunda av de flickor som producerar, uppdaterar och 
kommenterar ofta och löpande. Man kan, mycket förenklat, dela upp aktörerna i två 
olika grupper: de som producerar personliga fotografier och kommenterar frekvent, 
och de som inte gör det. Den gemensamma nämnaren för dessa två grupper är 
emellertid att båda använder sig av den uppskattande jargong som detta arbete ämnar 
belysa. Oavsett hur iögonfallande man själv är på Facebook eller hur ofta man 
kommenterar andra – när man väl gör det så tycks man göra det enligt ett gemensamt 
mönster. Det lovsjungande gruppspråket är därför, menar jag, en mer vedertagen 
(omedveten) norm hos de flesta av tjejerna än uppladdningen/utlevandet av personliga 
bilder och texter, och att ge andra uppskattning är möjligen mer (omedvetet) berättigat 
än att själv söka den. I samband med ett sådant resonemang kan man tala om en 
skillnad i medvetandegrad hos flickorna, där en del användare är mer försiktiga i sin 
personliga framställning och ”tämjer” ett privat begär att synas offentligt (om man ens 
har det), då det kanske inte känns helt socialt acceptabelt/bekvämt, medan andra inte 
upplever en sådan spärr och lever ut sina önskningar mer oöverlagt. På ett annat plan 
kan man däremot skönja en mycket hög medvetandegrad hos de tjejer som producerar 
mer frekvent, då innehållet ofta är stöpt i en distinkt form både visuellt och verbalt. 
Ett exempel kan illustreras genom de flickor som beskriver vad de gör eller tänker 
”just nu” – även om förehavandet eller tanken ter sig förhållandevis alldaglig så 
ackompanjeras de ofta av ett, i mina ögon, välplanerat fotografi och en genomtänkt 
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textsnutt. På så vis iscensätter man medvetet information – däremot är det svårare att 
bedöma om producenterna vet varför de vill lägga upp upplysningarna på Facebook 
(omedvetet val?). Rättvisast vore kanske att sammanfatta det som att flickorna 
tar/kräver olika mycket plats/uppmärksamhet virtuellt, men att man möjligen är mer 
eller mindre medveten om varför man gör, eller inte gör, det. Att hävda att vissa 
flickor formger sin identitet helt okontrollerat och på så vis avböjer självreflektion 
(såsom teorin beskriver) är en mycket skör terräng att utforska, och för psykologiskt 
betingad för mig att bemästra. 

7.4.5 Medieval 
Även valet av medier kan spela roll i skapandet av personligheter. På samma sätt som 
vi uttrycker vår identitet via fritidsintressen, kroppsspråk eller kläder så kan vi genom 
internet välja en karaktäristisk kommunikationsform. Somliga föredrar 
informationsöverföring genom språk, andra via bilder. Medievalet reflekterar graden 
av identifikation och huruvida individen uttrycker sitt reala eller imaginära själv 
(Suler 2002, s.455-460). Att interagera genom nyhetsflödet på Facebook 
tillhandahåller vissa ramar för det sociala samspelet och till skillnad från exempelvis 
mail är kommunikationen allmännare, komprimerad och mer flödande/löpande. Det 
finns heller inga begränsningar för hur länge ett samtal kan pågå, då man har 
möjlighet att pausa och återuppta kommunikationen. Det blir således enkelt att 
förmedla sitt gillande närsomhelst och vartsomhelst, men likaså också lättare att 
nonchalera tilltal eller vänta med att ge respons. Likaså gilla-markeringar är ett 
alternativt och lättillgängligt sätt att visa uppskattning på (här kan man diskutera om 
Facebook som organisation medvetet hjälper till att styra interaktionen i en 
uppskattande riktning, exempelvis genom att utesluta en ”gilla-inte” funktion). 
Nyhetsflödet erbjuder således ett smörgårdsbord av olika sätt att starta upp och föra 
en allmän konversation på, samtidigt som man lika enkelt kan påkalla specifika 
individers uppmärksamhet genom att tagga. Möjligheten att visa upp bilder, 
kombinera fotografi med text eller tagga vänner utnyttjas flitigt hos flera av de flickor 
som jag har observerat, och många av de virtuella samtalen inleds med en vänskaps-
tagg eller ett självporträtt.  
 
Att produceringen av ett personligt fotografi, en komplimang eller ett virtuellt ”gilla-
spel” vanligtvis slutar i ett omfattande eko av smicker kring producenten kan ses som 
en motsvarighet till den missnöjda kommentar som Ambjörnson (2004) beskriver som 
startskottet för ett komplimangsutbyte offline – med skillnaden att kritiken har bytts 
ut mot ett fördelaktigt uppvisande. En sådan utveckling bör delvis kunna förklaras 
genom internets förändrade möjligheter till själviscensättning, i kombination med de 
ramar för interaktion som Facebook tillhandahåller. Till skillnad från livet offline så 
levererar det sociala nätverket lättarbetade verktyg för regi och uppmärksammande av 
både yttre och inre egenskaper och bidrar således till att konstruera den ”ideala” 
sociala interaktionen.  
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8. Avslutande diskussion 

8.1 Summering av observationer och resultat 

I begynnelsen av denna undersökning framförde jag tre nyfikna frågor, och jag tänkte 
att vi ska avsluta med att titta på hur studiens observationer och resultat kan besvara, 
eller i alla försöka bemöta, dessa: 
 
Hur ser unga flickors kommunikation på Facebook ut i samband med publicering 
av profil/personliga bilder?  
Observationerna förevigade en kommunikation kring personliga fotografier som i hög 
grad utmärktes av en uppskattande och smickrande ton, framförallt på ett yttre plan, 
men även vad gäller tjejernas inre egenskaper (bästa kompis, älskling). Uppskattande 
komplimanger i samband med publicering av personliga fotografier tycks vara så pass 
vanliga att de ”tas för givna” eller kanske till och med uppfattas som obligatoriska. 
Även att ”besvara en komplimang med en komplimang” var ett tydligt mönster i 
flickornas kommunikation och faller, i min mening, under begreppet standard. Det var 
likaså vanligt att använda söta symboler (särskilt hjärtan), utropstecken, smileys, 
versaler och upprepning av bokstäver för att understryka en komplimang. Ofta 
utnyttjades även engelska inslag i kommunikationen (exempelvis babe eller love you). 
Flickorna framhävde ibland sina kompisar genom att lägga upp bilder på dessa, 
mestadels i samband med ett uppskattande omdöme såsom ” ♥ dig” eller ”Love you”. 
Sådana inlägg manade fram en kort, intern och smickrande/artig växelverkan mellan 
vännerna i fråga, medan omgivningen för det mesta nöjde sig med att gilla (även om 
man ibland kunde slänga in en och annan kommentar). Vi såg också exempel på hur 
tjejerna ”lekte virtuellt” genom att lägga upp bilder på sig själva tillsammans med 
uppmaningar om att omgivningen kan gilla dessa i utbyte mot en tagg (om de är heta). 
Dessa inlägg involverade många användare och långa trådar av komplimangsbaserad 
skytteltrafik. Även i sådana sammanhang utbytte flickorna nästan pliktskyldigt 
uppskattning växelvis, framförallt genom att producenten gav ”obligatorisk” respons 
på de komplimanger som denna mottog. Ibland uppdaterade tjejerna personliga 
fotografier som inte resulterade i en uppskattande tråd, dessa var emellertid alltid 
”gillade” vilket tyder på att publicering av personliga fotografier vanligen belönas 
med någon form av uppskattning, även om denna kan vara mer eller mindre 
omfattande.  
 
Det hände också att flickorna lade upp individuella fotografier i samband med nästan 
filmiska visdomsord, citat och uppmaningar (exempelvis, som tidigare nämnts, ”•Live 
your life just make the moment happen•), dessa bemöttes ofta med ett ”gillande” men 
ledde sällan till längre kommentartrådar. Även mer vardagliga statusuppdateringar i 
samband med fotografier förekom (exempelvis ”Barcelona om två dagar”). 
 
Sammanfattningsvis är det naturligtvis svårt att fastställa huruvida denna typ av 
uppskattande kommunikation innefattar majoriteten av flickorna, framförallt då 
vanemönstren kring uppladdning av personliga fotografier och kommunikation runt 
dessa varierar, med resultatet att de tjejer som uppdaterar och kommenterar tätt och 
flitigt också blir de som ”syns” i arbetets slutresultat. Samtidigt kan vi se att ett 
uppskattande mönster i flickornas interaktioner tycks vara vanligt, oavsett hur deras 
användning ser ut i övrigt.  
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Den analytiska delen av observationerna tog avstamp i en jämförelse mellan de 
etnografiska studier kring gymnasietjejer och utseende som utförts av Fanny 
Ambjörnsson (2004) ”In real life” och det underlag jag själv har samlat. En tydlig 
skillnad mellan observationerna online respektive offline var att den 
utseenderelaterade kritik som Ambjörnsson (2004) upptäckte i princip uteblev helt på 
Facebook. Under den period som flickorna följdes uttryckte inte en enda kommentar 
eller bilduppladdning ett förakt gentemot det egna utseendet. Ambjörnssons (2004) 
observationer redogjorde för att ett ”fiskande” efter uppskattning ofta inleds med en 
missnöjd kommentar kring det egna utseendet – men mina iakttagelser online visade 
tvärtom att tjejerna snarare kastade ut en visuellt tilltalande och positiv bild av sig 
själva som lockbete. Jag reflekterade även kring om de uppskattande reaktioner som 
bilderna vanligtvis genererar hjälper till att skapa och fixera synen på vad en tjej är för 
något och hur en sådan bör bete sig – det vill säga att flickorna ”tillverkar” och sätter 
upp ramar för hur kvinnor interagerar (uppskattande, vänskapligt eller artigt) – 
kriterier som tas förgivet och på så vis blir naturliga. I ett socialt samspel kan det 
handla om att man som tjej förväntas behärska en uppskattande typ av 
kommunikation, och endast kan misslyckas med att leva upp till denna ”naturliga” 
feminina diskurs. De positiva bilderna och de fina komplimangerna kan även härledas 
till en outtalad virtuell jargong bland tjejerna på Facebook, där interaktionen går ut på 
att vara extremt uppskattande och tillmötesgående. Det kan exempelvis handla om att 
flickorna inte vill uttrycka negativa åsikter i den offentlighet som nätverket faktiskt 
utgör, då det innebär ett risktagande (och därmed även ett visst osäkersmoment) att 
”alla” kan se vad som sägs/skrivs. 
 
Hur kan man tolka interaktionen i relation till teori och med stöd i tidigare 
forskning? 
Jag fortsatte analysen med att reflektera kring varför kommunikationen ser ut som 
den gör, vilket skedde med stöd i teorier som behandlar sociala samspel och ansikten. 
Genom sociologiska tankar kring mänskliga samspel försökte jag förklara den ibland 
överdrivet uppskattande interaktionen med en social attraktion där flickorna 
eventuellt förväntar sig tjäna något på de virtuella samtalen, och handlar med värden 
som exempelvis bekräftelse eller uppskattning. Jag antydde även att interaktionen kan 
handla om att tjejerna vill få sina resurser bedömda av andra och på så sätt samla 
kunskap om det egna värdet, både i rollen som vän och i övrigt. Jag reflekterade även 
kring om den, i mina ögon obligatoriska, tillbakakaka-responsen bidrar till att tjejerna 
omedvetet förväntar sig att gå med social vinst i samband med personliga eller 
vänskapliga bilduppladdningar. Hårdraget uttryckte jag den sociala byteshandeln 
genom citatet ”ger jag dig det här så förväntar jag mig att du ger mig något tillbaka”, 
dold i en dialog som för de medverkande upplevs som naturlig. Väljer man att tolka 
observationerna på det sättet kan man dra parallellen att tjejerna är medvetna om hur 
deras fotografier kommer att mottas och därför på förhand vet med sig att det sociala 
utbytet kommer att generera vinst, vilket i sin tur innebär att de finns ”oskrivna 
regler” för hur samtal kring personliga fotografier på Facebook förs bland tjejerna. 
Jag ägnade även en flyktig tanke åt den skärpta gränsdragningen mellan en privat och 
en offentlig sfär, där tjejerna behåller ofördelaktiga och skamliga känslor för sig 
själva och på så vis upprätthåller en städad yta i det offentliga nyhetsflödet. 
 
I samband med Brown och Levinsons (1987) teorier kring sociala ansikten och 
artighet reflekterade jag över varför det verkade vara så viktigt för flickorna att hålla 
uppe artiga samtal där ” en komplimang besvaras med en komplimang” på en plats 
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som är så icke-fysisk. Jag beskrev bland annat den virtuella skytteltrafiken av smicker 
som ett sätt för tjejerna att bevara det egna och varandras sociala ansikten i en 
gemensam kontext (även om den är virtuell) – det vill säga att man upprätthåller en 
sorts etikettsregel för att undvika obekväma sociala situationer. Vidare menade jag att 
ett positivt ansikte var utmärkande för tjejernas konversationer. Ett positivt ansikte 
kännetecknas av ett behov där den egna självbilden/personligheten vill bli accepterad 
och uppskattad i ett socialt samspel – man vill gärna ha medhåll och känna sig 
omtyckt i interaktionen med andra individer. I tjejernas interaktion kring individuella 
fotografier existerar ingen kritik, utan endast medhåll och beröm, vilket rimligtvis bör 
utgöra en ultimat jordmån för positiva ansikten. Trots de flödande och ständigt 
närvarande komplimangerna verkar uppskattningen dessutom aldrig bli ”mättad” 
vilket skulle kunna förklaras genom att flickorna framförallt värnar om att 
upprätthålla varandras sociala ansikten och inte alltid nödvändigtvis uttrycker 
spontana känslor.  
 
Avslutningsvis reflekterade jag över om det kan vara så att flickorna hjälper varandra 
i upprätthållandet av sociala ansikten gentemot den offentlighet som Facebook utgör – 
det vill säga att man får ”social uppbackning” av sina vänner och att det egna sociala 
ansiktet på så vis alltid förblir intakt, oavsett allmänhetens reaktioner. Låt säga att 
man vill pröva sitt sociala värde eller bli beundrad genom att lägga upp ett personligt 
fotografi, vet man då att det finns en solidarisk ”backup” som upprätthåller och räddar 
det sociala ansiktet oavsett offentlighetens sätt att reagera, ja då blir det inte lika 
riskfyllt att våga. Det sociala stödet kan eventuellt även ses som en sorts trygghet i 
den aningen diffusa offentlighet som Facebook utgör – det vill säga att de 
gemensamma konversationerna bildar en sorts förtrolig fristad vad gäller bekräftelse 
och trygghet i ett, i övrigt ganska främmande, offentligt rum.  
 
Kan men se tendenser till att nya/nygamla normer kring hur unga flickor 
kommunicerar har uppstått genom Facebooks (och internets) förändrade 
möjligheter till självpresentation, kontroll och manipulation? Hjälper nätet 
exempelvis till att förenkla, och på så vis kanske även förstärka, en norm där 
flickor bör föra sig (och vara) på ett visst sätt? 
Det sista steget i undersökningen spekulerade i hur internets nya möjligheter till 
själviscensättning och kontroll kan påverka ramverket för flickornas kommunikation. 
Jag ville framförallt försöka hitta tekniska förklaringar till den ton som i början av 
arbetet beskrevs som ”överdrivet uppskattande” – ett kommunikativt mönster som jag 
inte riktigt kände igen ifrån de sociala samspel jag själv upplevt offline, och som 
delvis även skiljer sig ifrån Ambjörnssons (2004) etnografiska studier. Genom Sulers 
(2002) fem riktlinjer prövade jag mitt material med förhoppningen att kunna koppla 
flickornas jargong till internets roll i en social kontext. Jag beskrev bland annat hur 
nätet förser oss med en social mask där tjejerna ges möjlighet att kamouflera sitt 
känsloliv och endast uppvisa positiva personliga egenskaper, reaktioner och sidor, 
vilket skulle kunna förklara avsaknaden av missnöje och negativa reaktioner i de 
virtuella samtalen. Att upprätthålla en ”ideal kommunikation” underlättas genom att 
det blir enklare att visa uppskattning eller gillande i en interaktion, även om det inte är 
vad man egentligen känner. Flickorna erbjuds således en plats att samspela på utan 
begränsningar i form av socialt bromsande känslor och ”fel” reaktioner. Att på 
förhand kunna dölja oförmånliga reaktioner (exempelvis förakt, avundsjuka eller 
missunnsamhet) bör således påverka ramarna för flickornas sociala samspel och 
stärka tanken om ett ”nytt/nygammalt” mönster där socialt berättigade/positiva 
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reaktioner såsom komplimanger och uppskattande känsloyttringar förekommer mer 
frekvent, då dessa helt enkelt har blivit lättare att ”slänga sig med”. Hur (eller om) 
detta mönster påverkar flickornas interaktion offline låter jag vara osagt.  
 
Vidare beskrev jag webben som en plats där tjejerna får chans att leva ut sina fantasier 
eller dolda identiteter. Jag argumenterade för att Facebook, trots sitt vardagsnära 
upplägg, delvis kan användas som en social utklädningslåda. Framförallt åsyftades de 
nästan lyriska haranger som flickorna ibland formulerade i samband med publicering 
av personliga fotografier (exempelvis “Om man vill något väldigt mycket, måste man 
kämpa för att det går i uppfyllelse. Alla får sin egna chans, man måste bara använda 
den på rätt sett”) – uttryck som sällan förkommer i vardagligt tal. Även den 
genomgående positiva tonen i interaktionen kan tolkas som ett sätt att (kanske lite 
lekfullt) fantisera fram och iklä sig en viss sorts social roll (positiv, artig, stödjande) 
som möjligtvis skulle kunna kopplas till en normativ föreställning kring femininitet 
eller den ”perfekta kvinnan”.  
 
Jag vidrörde även skillnaden i medvetandegrad när man modellerar fram en identitet 
online. Somliga individer väljer medvetet hur de vill framstå i den virtuella världen, 
medan andra formger sin identitet omedvetet och på så vis avböjer självreflektion 
(Suler 2002, s.455-460). Jag reflekterade kring det faktum att vissa tjejer tycktes vara 
mer försiktiga i sin personliga framställning på Facebook, medan andra blottade sig 
ofta och eventuellt mer oreflekterat. Jag upplevde det emellertid som både svårt och 
förhastat att koppla sådana skillnader till en skala i medvetandegrad och nöjde mig 
därför med att konstatera att flickorna tar/kräver olika mycket plats/uppmärksamhet 
virtuellt, och att man möjligen är mer eller mindre medveten om varför man gör (eller 
inte gör) det. 
 
Avslutningsvis beskrev jag hur valet av medier kan spela roll i skapandet av virtuella 
personligheter, där kommunikationskanalen Facebook tillhandahåller en omfattande 
verktygslåda för interaktion, samtidigt som sidan bygger på att användarna agerar 
”som sig själva”. Nyhetsflödet är en välutrustad snickarbod där medlemmarna kan 
bygga upp och underhålla olika typer interaktioner genom att tagga, puffa, länka, byta 
profil/omslagsbilder, leka, ställa frågor, spela spel, gilla, kombinera bild med text, 
förmedla den ort man för tillfället befinner sig på och så vidare. Därtill kan man både 
vara allmän eller påkalla utvalda individers uppmärksamhet. Alla dessa funktioner 
påverkar, menar jag, ramarna för hur det sociala samspelet sker och kan bidra till att 
skapa nya normer för tjejernas interaktion.  

8.2 Facebook ur ett samhällsperspektiv 

Även om denna uppsats inte koncentrerar sig på att belysa Facebook (och flickornas 
diskurser där) ur ett ideologiskt perspektiv så kan det ändå vara intressant att berika 
slutdiskussionen med några rader kring vilket inflytande nätverket eventuellt har på 
sina användare ur ett samhällsperspektiv. Man får inte glömma att Facebook faktiskt 
är en organisation (med rötter i amerikansk kultur) som hjälper till att sätta/förstärka 
ramar för olika typer av kulturella föreställningar i samhället. Ett aktuellt exempel på 
nätverkets moraliska måttstock/världsbild kan illustreras genom de senaste veckornas 
debatt kring den anatomiskt tecknade vagina som man valt att censurera med 
motiveringen att den är stötande och pornografisk, samtidigt som grupper vid namn 
”Expose these sluts” (fotografier på lättklädda kvinnor med tydligt sexuella 
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undertoner) tillåts existera. Sådana händelser tydliggör att nätverket inte är befriat 
ifrån föreställningar kring hur användarnas gemensamma verklighet bör se ut.  
 
Sidan uppmanar även sina medlemmar till att vara öppenhjärtiga med personlig 
information och tillhandahåller funktioner såsom ”livshändelser” där användarna 
exempelvis kan meddela att de väntar barn. Att ladda upp personliga fotografier och 
videoklipp är vardagsmat, likaså att visa vart du befinner dig, vilken musik du lyssnar 
på eller vad du ”gör just nu”. Alla dessa tjänster bidrar naturligtvis till att det blir 
lättare att kontrollera, söka upp, värdera och jämföra sig med andra individer, både 
privat och ur ett samhällsperspektiv. Den personliga informationsbank som Facebook 
tillhandahåller utgör givetvis även en guldgruva för vinstdrivande rörelser (nätverket 
samarbetar redan med storföretag som Amazon och Microsoft) och vips förvandlas 
personliga bilder, rutiner och intressen till handelsvaror i en marknadsekonomi.  Det 
är således mycket viktigt att komma ihåg att även Facebook drar sitt strå till den 
ideologiska stacken och påverkar hur vi ser på, och lever med, varandra. 

8.3 Undersökningskritik 

Det hade varit mycket intressant att komplettera undersökningen med observationer 
kring hur den virtuella interaktionen mellan flickorna eventuellt påverkas av ett 
socialt samspel utanför nätet. Rent praktiskt skulle det kunna innebära tillägg i form 
av djupintervjuer, fokusgruppintervjuer, enkätundersökningar eller etnografiska 
studier offline.  
 
I mina observationer stötte jag ofta på en likartad interaktion bland pojkar (dock 
endast i samband med uppladdning av personliga fotografier föreställande flickor, då 
ju dessa utgjorde utgångspunkten för min studie), vilket pekar på en mer könsneutral 
kommunikation än vad denna undersökning möjligen förmedlar. Det skulle således 
vara både spännande och säkerligen också berikande att genomföra en jämförande 
studie med killar i samma ålderskategori (13-15). I allmänhet kan en bredare variation 
efterfrågas, dels vad gäller kön, men även i fråga om bakgrund, referensramar, 
bostadsort, ålder och etnicitet. Jämförelsematerial i form av en mer varierad 
användargrupp kan bredda undersökningens spektrum och generera nya insikter. 

8.4 Rekommendationer  

För den som är intresserad av att spinna vidare på min väv så skulle jag framförallt 
rekommendera en sak: tid. Det finns en mening med att etnografiska studier är 
långvariga och att ”riktiga” avhandlingar framstår som mer vetenskapligt tätade. Det 
har helt enkelt inte funnits tid att läsa igenom, att grotta in sig, att ändra om tusen 
gånger och byta inramning eller fokus löpande genom observationernas gång. En 
omfångsrikare tidsram skulle exempelvis möjliggöra öppna studier med utrymme att 
skapa och organisera en naturlig relation till aktörerna. I samband med en sådan 
förändring blir en komplettering i form av djupintervjuer, gruppsamtal, 
enkätundersökningar och etnografiska studier offline en rekommendation i befallande 
ton. Även en semiotisk analys av tjejernas fotografier kan kvala in under detta avsnitt. 
Trots dessa ”bortfall” är jag väldigt nöjd med mitt val av metod och tycker att denna 
är ett utmärkt sätt att närma sig den verklighet jag har valt att besöka. 
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