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Abstrakt 

Jag har i min undersökning fördjupat mig i huruvida det är viktigt för unga människor 

att synas i sociala medier. Jag har studerat på vilket sätt de kommunicerar och hur stor 

vikt de lägger vid textskapande på nätet i interaktion med andra. Mina frågeställningar 

är; Hur beskriver unga människor att de tänker kring huruvida det är viktigt att synas 

i sociala medier? Vilken roll spelar den visuella texten hos de unga i deras sociala 

relationer? För att söka svar på mina frågeställningar har jag bland annat tilldelat fem 

ungdomar olika uppdrag under en veckas tid.  De veckolånga uppdragen var 

utformade så att de antingen skulle hålla sig helt borta från att vara synliga på sociala 

medier, eller att vara överdrivet aktiv med att synas på sociala medier, på så många 

sätt som möjligt. Istället för att var en fluga på väggen som observerar har jag alltså 

gett mig in i informanternas aktivitet på sociala medier. Genom veckouppdraget som 

metod har jag med andra ord iscensatt en aktivitet för att komma åt empirin.  

       Studien har bland annat visat att sociala medier är ett viktigt medel i skapandet 

och upprätthållandet av sociala relationer, och det präglar stora delar av ungdomarnas 

vardagliga interaktion med varandra. Å ena sidan kan de fritt välja när och hur de 

använder sig av sociala medier och på vilket sätt de vill socialisera med varandra. 

Men å andra sidan finns det en mängd normer och regler att följa för att nå de sociala 

relationerna man vill uppnå.  

       För att visualisera det sociala spelet med dess normer och regler som råder på 

sociala medier har jag tillsammans med två andra studenter från Bildpedagogiska 

institutionen på Konstfack, Josefhine Olsson-Forsström och Sofia Åkerstedt, skapat 

ett brädspel. Brädspelet, som har fått namnet Normspelet, lotsar spelaren genom 

frågor och svar som behandlar de normer och regler som ungdomarna i 

undersökningen har talat kring. Tanken är att spelaren ska få uppleva hur viktigt det är 

att förstå och följa spelets regler för att få vara med i den sociala gemenskapen. 

Brädspelet är utformat så att det inte finns något rätt eller fel, men i likhet med det 

verkliga livet blir man mer eller mindre belönad för hur kunnig man är när det gäller 

vilka normer som är viktiga att följa.  

 

Nyckelord; Facebook, Instagram, kommunikation, multimodal, normer, sociala 

medier, sociala relationer, sociosemiotik, visuell kultur. 

Engelsk titel; I appear! Therefore I am! 
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1. Inledning 

”Jag syns, alltså finns jag!”
1
 Ett uttryck som jag egentligen inte hittar någon 

upphovsman/kvinna till, men som jag ofta stöter på i samtal med andra människor 

(ofta i ironisk mening) när det gäller den starka strävan att synas i medier på olika 

sätt. Jag upplever denna strävan både som något besynnerligt och fascinerande 

samtidigt, något som jag blir nyfiken på och vill fördjupa mig i. 

       Det finns ett behov inom mig som talar om för mig att jag vill visa upp för andra 

vad jag gör, var jag är och hur jag mår. Sociala medier bidrar till att jag har 

möjligheten att direkt tillfredsställa mina behov av att utannonsera min tillfälliga 

status. Mina vänner kan genom min direkta bildkommunikation i sociala medier 

skapa sig en uppfattning om hur mina upplevelser är i realtid. Jag förväntar mig någon 

slags reaktion från dem i form av en like
2
 eller en kommentar. På samma gång 

upplever jag att det finns sociala förväntningar på mig att dela med mig av mitt liv. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Genom att fördjupa mig i huruvida det är viktigt för unga människor att synas i 

sociala medier hoppas jag kunna få syn på hur de skapar och upprätthåller sociala 

relationer i den virtuella världen. Jag är intresserad av på vilket sätt de kommunicerar 

och hur stor vikt de lägger vid textskapande på nätet i interaktion med andra. Hur 

resonerar de kring var gränsen går mellan den virtuella världen och AFK?
3
 

Undersökningen är också ett bra tillfälle att diskutera kring möjligheterna att se 

sociala medier som ett tänkbart läromedel.  

       Frågeställning-Hur beskriver unga människor att de tänker kring huruvida det är 

viktigt att synas i sociala medier? Vilken roll spelar den visuella texten hos de unga i 

deras sociala relationer? 

 

1.2 Bakgrund 

Min nyfikenhet kring vilken roll bilderna spelar i meningsskapandet hos oss själva 

grundar sig i min egen aktivitet i sociala medier och i andra sorters nätverk på 

                                                        
1 Jag ser uttrycket som en parafras på René Descartes cogito, ergo sum! (Jag tänker, alltså finns 
jag) sv.wikipedia.org/renédescartes.  
2 En funktion på t ex Facebook där man kan visa att man gillar (likea)någons bild eller 
kommentar genom att trycka Like. 
3 En förkortning av uttrycket ”away from keyboard”, som syftar till att man inte tillfälligt är 
uppkopplad via en dator eller mobilen. www.wikipedia.org/AFK /hämtat 2014-06-12. 

http://www.wikipedia.org/AFK
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internet. I min undersökning befinner jag mig i kontexten av en nätgemenskap, där vi 

kommunicerar genom olika digitaliserade sociala mötesplatser. Elza Dunkels, 

filosofiedoktor och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, talar om att 

dessa mötesplatser kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Varje 

användare kan presentera sig på det sätt hen själv väljer och kan se vilka som är 

uppkopplade.
4
 Jag har nu beskrivit och definierat i vilken kontext jag har rört mig 

inom i min undersökning.  

       Då hela min undersökning rör sig inom fältet sociala medier finner jag det 

relevant att definiera begreppet. Sociala medier är ett samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier bygger på ett innehåll som 

produceras av dem som använder dem. Det finns en mängd olika sociala medier som t 

e x bloggar, nättidningar, olika sorters diskussionsforum, Instagram, Facebook, 

Twitter, Vine, Skype, Youtube och Snapchat.
5
 I bearbetningen av resultatet i min 

undersökning beskriver jag endast Facebook (webbplats för nätbaserad gemenskap 

och nätverksbyggande, där den främsta formen för kommunikation sker genom text 

och bild
6
) och Instagram (en mobilapplikation för delning av fotografier inom ett 

socialt nätverk
7
) då det är de sociala medier som mina informanter använder sig av. 

       Genom sociala medier som en multimodal resurs kan man lära sig mycket om 

världen. Jag tänker mig att utöver skolan som kunskapsförmedlare så når också 

eleverna mycket annan kunskap genom det informella lärandet, i samspel med andra i 

vardagen. 

       Statens medieråd, en kommitté under Kulturdepartementet, har i uppdrag att 

bland annat följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga, samt sprida 

information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation.
8
 I rapporten 

Duckface/stoneface, talas det om att barnen och ungdomarna befinner sig i en 

mediekultur som de inte kan undgå och som de är mycket engagerade och aktiva i.
9
 

Den senaste rapporten Ungar & medier 2012/13 presenterar hur barn och ungas 

medievardag och attityder till medieanvändning ser ut och hur den har förändrats 

                                                        
4 Dunkels, (2010), s. 15. 
5 www.ne.se/socialamedier. /hämtat 2014-04-03. 
6 www.ne.se/facebook. /hämtat 2014-04-03. 
7 www.ne.se/instagram. /hämtat 2014-06-06. 
8 Statens medieråd, (2013), Ungar och medier 2012/13, Stockholm; Statensmedieråd. 
9 www.statensmedierad.se/duckfacestoneface, s. 27. /hämtat 2014-04-02. 

http://www.ne.se/socialamedier
http://www.ne.se/facebook
http://www.ne.se/instagram
http://www.statensmedierad.se/duckfacestoneface
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sedan 2010. Den dagliga användningen av internet har ökat de senaste åren, och ett 

antagande är att ökningen är kopplad till den ökade tillgången till smarta mobiler och 

mobilt internet. Bland unga över 13 år är mobilinnehavet nära hundraprocentig. 

Sociala medier har slagit igenom stort, där 78 % av 17-18 åringar är aktiva dagligen.
 

10
 

       Svenskarna och internet är den årliga rapporten från .SE (Stiftelsen för 

internetinfrastruktur) som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring 

hos den svenska befolkningen. Rapporten Svenskarna och internet 2013 säger att 

under det senaste året har aktiviteten på sociala nätverk på internet ökat, och att det 

beror på den ökande användningen av smarta mobiler. Besökare är mest aktiva genom 

att uppdatera sin status och lägga upp digitala foton. De flesta som besöker sociala 

nätverk är där för att läsa och ta del av vad som händer, där många är aktiva även om 

de själva inte skriver på en blogg. Av de som är aktiva på olika sätt och producerar 

inlägg på internet är det 82 % i åldrarna 16-25 år som kommenterar vad andra har 

publicerat, vilket är enligt rapporten den vanligaste aktiviteten på internet just nu.
11

 

       I ”Design för lärande-ett multimodalt perspektiv” talar Staffan Selander, 

professor i didaktik på Stockholms universitet, och Gunther Kress, professor i 

semiotik på University of London, om vidgat lärande, alltså det lärande som sker 

utanför de formella institutionernas väggar.
12

 Ur ett bildpedagogiskt perspektiv och 

som framtida lärare ser jag vikten av att möta eleverna i deras mediekultur, försöka 

förstå hur de upplever sin medievärld och därmed få möjlighet att vägleda dem så att 

de har verktygen för att hantera sin egen bildvärld på internet. Selander & Kress 

beskriver lärande i informella miljöer som syftar till att vara det lärande som hela 

tiden sker, utan att man kanske tänker på att det är ett lärande. Ett multimodalt 

perspektiv fokuserar lärande som en teckentolkande och teckenskapande aktivitet, där 

information transformeras och nya kunskapsrepresentationer skapas. Man intresserar 

sig för villkoren för lärandet, som omfattar platsen där lärandet sker, de sociala 

relationerna mellan de inblandade, vilka resurser som är tillgängliga och vad det finns 

för handlingsutrymmen.
13

  

                                                        
10 www.statensmedierad.se/ungarochmedier, s. 7ff. /hämtat 2014-04-02. 
11 Findahl, Olle, (2013), Svenskarna och internet 2013, Stockholm; Stiftelsen för 
internetinfrastruktur, (www.soi2013.se/vanligaste-aktiviteterna-på-internet /hämtat 2014-06-
02) 
12 Selander, Staffan & Kress, Gunther, (2010), Design för lärande-ett multimodalt perspektiv, 
Stockholm: Norstedt, s. 18-19. 
13 Ibid., s. 66. 

http://www.statensmedierad.se/ungarochmedier
http://www.soi2013.se/vanligaste-aktivitetrna-på-internet
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       I ”Reading Images-The Grammar of Visual Design” talar Gunther Kress, om 

olika ”affordance” eller så kallade olika meningspotentialer. Han talar om att 

semiotiska resurser kan få olika handlingspotentialer utifrån vilka intressen och 

kulturell bakgrund som personen som använder sig av resursen har.
14

 I ”Den visuella 

texten-multimodal analys i praktiken” talar Anders Björkvall, universitetslektor i 

svenska språket vid Stockholms universitet, om att semiotiska resurser har olika 

betydelsepotentialer. Han menar att människor är ständigt aktiva i olika verksamheter, 

där de utnyttjar de semiotiska resurserna som de har tillgång till och som bäst hjälper 

dem att skapa den betydelse de önskar.
15

 Jag har funderingar kring hur man skulle 

kunna utveckla resursen sociala medier till att ha funktionen som ett läromedel i en 

lärandesituation. 

        

2. Metod  

2.1 Etnografisk ansats 

I ”Doing Visual Research with Children and Young People” talar Pat Thomson, 

professor inom Education på University of Nottingham, om att genom att undersöka 

bilder som unga människor i datagenarationen använder sig av kan man hitta resultat 

som man annars inte kunnat nå genom det direkta talet eller det skrivna ordet. 
16

 Mina 

informanter är unga människor som är aktiva i sociala medier, och där 

bildkommunikationen är en central del i deras interaktion med andra. I “Visual 

methodologies” tar filosofen Gillian Rose upp olika sätt man kan genomföra 

etnografiska studier på. Etnografin fungerar som "ett fönster" mot den publik man vill 

studera.
17 

Min studie har en etnografisk ansats. Jag har använt mig av etnografiska 

intervjuer där man genom seminariesamtal väcker tankar hos den deltagande så att 

kunskap utvecklas.
18

 Jag använder mig även av aktionsforskning i delar av min 

metod. Jag beskriver det närmare i avsnittet 2.3. 

       Då jag endast valt ut ett fåtal informanter för att komma åt det material jag vill 

analysera, så är intervjuformerna av kvalitativ karaktär. Jag har i min undersökning 

                                                        
14 Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo, (2006), Reading Images-The Grammar of Visual Design, 
London: Routledge, s. 232 ff.  
15 Björkvall, Anders, (2009), Den visuella texten-multimodal analys i praktiken, Stockholm: 
Hallgren och Fallgren Studieförlag AB, s. 15. 
16 Thomson, Pat, (2008), Doing Visual Research with Children and Young People, London: 
Routledge, s. 11. 
17 Rose, Gillian, (2012), Visual Methodologies. An introduction to Researching with Visual 
Materials, London: Sage Publications, s. 279. 
18 Kullberg, Birgitta, (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur, s. 109. 
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använt mig av tre olika steg för att samla in mitt material. De tre stegen presenterar 

jag nedan.  

 

2.2 Inledande intervju 

Det första steget är en inledande intervju. Jag började min kontakt med mina 

informanter genom en inledande intervju rörande deras deltagande i sociala medier 

och vad de tänker kring sin aktivitet på nätet. Detta för att skapa en relation med mina 

informanter men också för att starta tankar kring deras egen sociala interaktion på 

nätet, både för mig och för dem. Jag ville också skaffa mig en uppfattning om vilka 

som är mycket aktiva respektive vilka som är lite aktiva i sociala medier för att sen 

kunna ge dem deras veckouppdrag.  

       Varje intervju är ungefär en timme lång, bandad och transkriberad. Jag träffade 

informanterna två och två, där vi tillsammans samlades runt ett bord med våra 

mobiltelefoner framför oss. Informanterna talade om sitt deltagande på sociala medier 

genom att visa mig sin aktivitet på sina mobiltelefoner. Vi talade fritt om hur de 

interagerar på olika sociala medier. Frågor ställdes kring vilken typ av socialt media 

de är mest aktiv i, hur stor aktivitet de har, hur viktigt det är att synas och hur stor 

betydelse sociala medier har för de sociala relationerna. Jag valde medvetet bort 

styrda formella intervjufrågor för att få ett så avslappnat samtal som möjligt. 

       I alla intervjusituationer har jag uteslutande träffat mina informanter i deras 

hemmiljö. Jag frågade dem var de kände sig mest bekväma, och jag fick då till svar 

att de helst ville vara hemma hos sig själva under intervjutillfällena. Jag ville träffa 

mina informanter i den miljö som de vistas i när jag tror att de är som mest aktiva i 

sociala medier. Jag ville undvika skolmiljön då jag själv lätt hamnar i lärarrollen och 

jag ville undvika att resultatet från intervjuerna skulle bli påverkade av relationen 

elevrollen/lärarrollen. En informant har jag endast kommunicerat med via telefon och 

mail, då hon är bosatt i Umeå. 

 

2.3 Veckouppdraget 

Jag kallar det andra steget veckouppdraget. Varje informant har blivit tilldelad ett 

uppdrag som är vinklat utifrån vilken grad de är aktiva i sociala medier. Uppdragens 

omfattning har varit en vecka och ingen av informanterna fick berätta för någon under 

tiden uppdraget pågick. De informanter som vanligtvis har hög aktivitet i sociala 

medier, det vill säga de som lägger upp minst en bild per dag, har fått i uppdrag att 
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inte vara aktiva alls på något av de sociala medier de brukar synas i. Jag definierar 

vad jag menar med att synas; att likea, kommentera, länka, dela, lägga upp bilder eller 

på något annat sätt interagera med andra människor i sociala medier. De fick alltså 

agera som betraktare men inte som synliga deltagare.  

       De informanter som vanligtvis inte var lika aktiva fick till uppgift att så mycket 

som möjligt synas via bilder i sociala medier. Alla informanter hade även till uppgift 

att efter varje avslutad dag skriva ner några meningar i form av dagboksanteckningar. 

Avsikten med det är att jag tror att uppdraget väcker en del funderingar och att det är 

bra att skriva ner dem medan man har dem färskt i minnet. De som var aktiva följde 

jag under veckan och kunde i anslutning till det läsa deras dagboksanteckningar. De 

som skulle hålla sig ifrån aktivitet på sociala medier kunde jag av förklarliga skäl inte 

följa under uppdragets gång, men vi hade istället samtal kring deras tidigare bilder 

under en senare intervjusituation. 

       Kurt Lewin, 1890-1947, tysk-amerikansk social- och personlighetspsykolog, var 

en av pionjärerna inom aktionsforskning.
19

 Aktionsforskning innebär att man 

genomför åtgärder som syftar till att eliminera eller reducera missförhållanden inom 

ett socialt system, (inom t e x en skola) och analysera effekten av det. Det som 

kännetecknar aktionsforskningen är ett nära samband mellan den som igångsätter och 

verkställer en aktion och den som analyserar förändringsprocessen och dess effekter.
20

 

En del av min metod för att samla in empirin går att jämföra med metoden för att 

skaffa fram analysmaterial inom aktionsforskningen. Till skillnad från 

aktionsforskningen är jag inte intresserad av reducera missförhållanden inom ett 

socialt system, utan fokuserar på förändringsprocessen. Genom veckouppdraget som 

metod har jag iscensatt en aktivitet för att komma åt empirin.  Jag har alltså gett mig 

in i informanternas aktivitet på sociala medier och förändrat den, för att sedan 

analyser effekten av den förändringen. Syftet med veckouppdraget som metod är att 

genom iscensättningen försöka nå fram till det som skulle kunna svara på mina 

frågeställningar. Jag ville sätta igång tankar hos mina informanter som jag sen kan ha 

användning av i min analys. 

 

2.4 Bildelicitering 

                                                        
19 www.ne.se/kurt-elwin. /hämtat 2014-06-02. 
20 www.ne.se/aktionsforskning. /hämtat 2014-06-02. 

http://www.ne.se/kurt-elwin
http://www.ne.se/aktionsforskning
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Det tredje steget är den kvalitativa intervjufasen med bildelicitering. Efter att 

informanterna har deltagit i veckouppdraget som jag tilldelat dem ville jag intervjua 

dem om deras upplevelse under den gångna veckan. Jag väntade medvetet några 

dagar extra efter avslutat veckouppdrag med att träffas och intervjua dem. Jag ville ge 

dem tid att tänka igenom sitt uppdrag och skapa utrymme för dem att göra egna val 

kring sitt deltagande i sociala medier, men då i ”frihet” utan uppdrag.  

       Med samtalet som grund har jag försökt att komma åt informanternas tankar 

kring den visuella textens betydelse för deras sociala relationer. Tillsammans med 

mina informanter har jag genom bildelicitering som intervjuform samtalat kring den 

visuella texten i sociala medier. Rose beskriver bildelicitering som en metod där man 

genom att använda bilder i en intervjusituation ökar möjligheterna att få fler 

dimensioner av en informants berättelser och där bildtolkningen har stor betydelse när 

det gäller vilka resultat man kan få fram.
21

 Man kan genomföra bildelicitering på 

olika sätt, och i enlighet med Rose synsätt har jag i mina intervjuer utgått från 

informanternas egna bilder. Under tillfällena med bildelicitering har jag lyft fram alla 

textelementen i den gemensamma multimodala text vi talar om. Jag definierar vad 

som menas med multimodal text under rubriken 3.3 Definitioner av begrepp, längre 

fram i uppsatsen.  

       Min önskan var att genomföra bildeliciteringen i grupp då jag tror att ett samtal 

kring texter tillsammans med andra kan få igång tankarna hos alla och därmed kan 

man hitta fler nyanserade svar. Bildeliciteringarna genomfördes med två informanter 

åt gången, där informanterna tillsammans förde samtalet framåt. Av olika anledningar 

kunde dock inte alla ses tillsammans utan en av dem fick jag intervjua enskilt. 

       Varje intervjutillfälle var utformat på samma sätt. Intervjuernas längd var ungefär 

90 minuter. Jag satt tillsammans med mina två informanter runt ett bord. Både jag och 

informanterna hade våra mobiler framför oss. Inledningsvis fick varje informant 

tillfälle att berätta om deras individuella upplevelser under veckouppdraget. Min roll 

som forskare under intervjutillfället har varit att inledningsvis presentera hur intervjun 

kommer att se ut för att sedan under samtalets gång delta så lite som möjligt. Rose 

poängterar vikten av att som forskare vid varje tillfälle vid användning av bilder ställa 

sig frågor som rör bildens ursprung och syfte.
22

 Utifrån upplevelserna från 

veckouppdraget fick informanterna själva välja de bilder ur sina mobiler, som de ville 

                                                        
21 Rose, (2012), s. 217. 
22 Ibid., s. 259. 
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tala kring. Det kunde vara både bilder från deras egna konton på sociala medier, men 

också andras bilder på sociala medier som väckt tankar. Jag inledde samtalen kring 

varje bild med att låta informanterna presentera deras tankar om dess ursprung och 

syfte. Därefter släpptes ordet fritt, där bilder kopplat till upplevelserna av 

veckouppdraget förde samtalet framåt.   

       Antalet bilder som behandlades varierar då informanterna under intervjutillfället 

själva valde vilka bilder de ville tala kring. Någon informant hade mycket att säga om 

en enda bild, medan andra informanter föredrog att tala kring fler antal bilder. Se 

Bildbilagor längst bak i uppsatsen för att se vilka bilder informanterna talade mest 

kring. En av bilderna som behandlades under en utvald bildelicitering står i fokus i 

min analys. Alla intervjuer från bildeliciteringarna är bandande och transkriberade.  

 

2.5 Empiri 

Det empiriska materialet är insamlat på flera olika sätt för att få så många 

infallsvinklar som möjligt inför analysen. Empirin har jag hämtat på tre olika sätt.  

1. Intervjuer inför veckouppdraget. 

2. Dagboksanteckningar från informanterna från deras veckouppdrag. 

3. Bildelicitering med förberedda intervjufrågor. 

 

2.6 Urval och avgränsning 

Mitt urval i min studie är 5 informanter mellan 18-20 år som på något sätt deltar i 

sociala medier. Som jag tidigare nämnt var det viktigt för mig att träffa mina 

informanter utanför deras skolmiljö. På jakt efter informanter frågade jag runt i min 

vänskapskrets om de kände till någon 18-19 åring som använde sig av sociala medier 

och som kunde tänka sig delta i min undersökning. Syftet att gå via vänner för att få 

tag i informanter, istället för att kontakta dem via en lärare på en skola, var att jag inte 

ville att de skulle uppleva att undersökningen var någon skoluppgift. Jag har velat så 

långt det är möjligt komma i kontakt med mina informanter i den miljö där de är som 

mest avslappnade. Flera av informanterna uttryckte att de såg undersökningen som ett 

intressant tillfälle att börja reflektera kring sitt deltagande i olika sociala medier. Jag 

fick dock ett bortfall då en informant inte ville fortsätta sitt påbörjade veckouppdrag 

och ville heller inte ställa upp på någon intervju. Jag vill poängtera att jag själv inte 

har någon personlig relation till mina informanter.  
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       Att synas i sociala medier innebär inte bara att man lägger upp en bild med 

avbildning på sig själv. Genom att gilla, kommentera och dela andras bilder kan man 

också synas i sociala medier. Jag har i min undersökning och i min insamling av 

empiri tagit hänsyn till alla sätt att synas på. Fokus ligger alltså inte enbart på den 

visuella bilden.  

       I min undersökning har jag valt bort att studera de som inte har någon aktivitet i 

sociala medier överhuvudtaget.  

       Jag ville egentligen avgränsa mig till att endast undersöka den multimodala 

texten inom endast en typ av socialt media, men mina informanter hoppar skickligt 

mellan flera olika sociala medier beroende på vilken typ av kommunikation de vill 

använda för tillfället. Av denna anledning fokuserar jag på både Facebook och 

Instagram i min undersökning.  

 

2.7 Etiska avvägningar 

Vetenskapsrådet har fyra huvudkrav när det gäller forskningsetiska principer. 

Informationskravet säger att forskaren ska informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagare om projektets syfte. De ska upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan.
23

 Under tiden som jag 

genomförde undersökningen fick jag erfara vilka problem som kan uppstå beroende 

på vad man utsätter sina informanter för. Jag upptäckte att i och med veckouppdraget 

så satte jag igång en medvetenhet hos några av informanterna. En medvetenhet som 

berör deras egen aktivitet på sociala medier och som de själva inte hade velat ha, om 

det inte hade varit för mina uppdrag. Så, trots att det var helt frivilligt att delta i min 

undersökning upplever jag att några informanter inte hade anat vad de kunde bli 

utsatta för. En informant var inte alls nöjd över att plötsligt bli medveten om saker 

och ting som hen sen inte kunde sluta tänka på. Nu i efterhand hade jag velat prata 

mer kring detta med mina informanter, innan de tog del av min undersökning. En 

informant avbröt sitt deltagande då hen upplevde att undersökningen inte kändes bra. 

Innan jag involverade samtliga informanter i min undersökning informerade jag dem 

om deras rätt att avbryta när de vill. Jag hänvisar till vetenskapsrådets samtyckeskrav 

                                                        
23 Vetenskapsrådet- www.vr.se/etik/codexregler-och-riktlinjer-for-forskning. /hämtat 2014-06-
02.   

http://www.vr.se/etik/codexregler-och-riktlinjer-for-forskning
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som säger att de medverkande ska ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de ska delta.
24

 

       Då konfidentialitetskravet
25

 lyfter fram vikten av att uppgifter om alla i en 

undersökning ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet, så har jag 

varit noga med fingerade namn på samtliga informanter. För att anonymiteten ska 

garanteras har jag suddat både ansikten och namn på de bilder som är synliga i 

uppsatsen. 

       Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål.
26

 Med tanke på att delar av informationen från mina 

informanter skulle visualiseras och gestaltas under en utställning frågade jag särskilt 

om detta ändamål. 

       Min inverkan på undersökningens resultat har naturligtvis betydelse, då mina 

uppdrag är utformade utifrån vad jag är intresserad av och vill veta mer om. Därför 

har jag varit extra noga med att inte vara alltför styrande i intervjusamtalen som 

genomfördes efter veckouppdragen. Min inverkan på informanterna har antagligen 

också påverkat hur de tagit sig an uppdragen. Jag är medveten om att informanternas 

aktivitet/eller ickeaktivitet på sociala medier kan ha varit färgade av att de visste att 

jag observerade dem. 

 

3 Teori och tolkningsram 

3.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv  

Min undersökning har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. I ”Diskursanalys som 

teori och metod” av Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips lyfter man fram 

Vivien Burr som talar om att vår kunskap om världen inte kan betraktas som en 

objektiv sanning utan är en produkt av våra sätt att kategorisera den, och den är 

kulturellt och historiskt präglad. Vårt sätt att tolka världen skapas och upprätthålls i 

sociala processer, och den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får 

konkreta och sociala konsekvenser.
27

 I ”Kunskapens former” menar Peter Sohlberg & 

Britt-Marie Sohlberg att allt socialt konstruktionsarbete i stort sätt alltid förhåller sig 

till processer i det förflutna. Sociologen Durkheim förstärker detta genom att hävda 

                                                        
24 Vetenskapsrådet- www.vr.se  
25 Vetenskapsrådet. www.vr.se  
26 Ibid., 
27 Winther, Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, (2000), Diskursanalys som teori och metod, 
Lund: Studentlitteratur, s. 11-12. 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
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att varje individ föds in i ett samhälle som redan finns, med sina normer och sociala 

förhållanden. Durkheim har en tanke om att dessa konstruktioner utövar ett socialt 

tryck på individen.
28

  

       Jag bearbetar mitt material genom att göra en sociosemiotisk textanalys där den 

multimodala texten står i centrum. Jag börjar med att presentera sociosemiotisk teori 

och begrepp som hänger samman med sociosemiotiken, sedan förtydligar jag hur jag 

vill använda mig av analysverktygen i den sociosemiotiska textanalysen. Därefter 

definierar jag betydelsen av olika begrepp. 

 

3.2 Sociosemiotisk teori 

Den sociosemiotiska teorin har sina rötter i sociolingvistiken. Den engelske 

språkforskaren Michael Hallidays la grunden till en socialsemiotisk teori kring 

språket.
29

 Teorin bygger på antagandet att allt betydelseskapande antas vara socialt 

motiverat och grundat i människors behov att skapa mening tillsammans med andra.
30

 

Gunther Kress och Robert Hodge, utvecklade Hallidays teori från att bara handla om 

hur språklig kommunikation får mening i den sociala världen, till en vidgad syn på 

kommunikation, som omfattar alla tänkbara teckensystem. De hade därmed lagt 

grunden för det numera etablerade begreppet multimodalitet,
31

 som är en viktig 

utgångspunkt i den här studien. I ”Att göra skillnad - Representation, identitet och 

lärande i ungdomars arbete och berättande med film” förklarar Fredrik Lindstrand, 

fil.dr. på högskolan i Gävle och lektor på bildpedagogiska institutionen på Konstfack, 

vidare att den sociosemiotiska teorin berör frågor kring kommunikationens sociala 

natur och erbjuder verktyg för analys av hur vi deltar i, och tar del av skapandet av 

den sociala världen, beroende på hur vi kommunicerar. I samband med att vi 

representerar någon aspekt av världen, interagerar vi och etablerar sociala relationer.
32

 

Med multimodalitet som grund utgår jag i min analys ifrån Kress och Hodge 

utvecklade sociosemiotiska teori. 

 

                                                        
28 Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie, (2009), Kunskapens former. Vetenskapsteori och 
forskningsmetod, Malmö: Liber, s. 250-251. 
29 Leijon, Marie & Lindstrand, Fredrik, (2012), ”Socialsemiotik och design för lärande”, 
Pedagogisk forskning i Sverige, 17: 3-4, s. 175. 
30 Björkvall, (2009), s. 11-12. 
31Leijon & Lindstrand, (2012), s. 176. 
32 Lindstrand, Fredrik, (2006), Att göra skillnad- Representation, identitet, och lärande med film, 
Stockholm: HLS Förlag, s. 40. 
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3.2.1 Kommunikation och representation     

Jag vill reda ut hur kommunikation och representation förhåller sig till varandra i mitt 

arbete. I ”Socialsemiotik och design för lärande” lyfter Marie Leijon och Fredrik 

Lindstrand fram Eva Insulander, universitetslektor i didaktik. Enligt Insulander antas 

kommunikation alltid omfatta flera deltagare och inkluderar alltid ett tolkningsarbete, 

då den sker som en uppfattad ”prompt”, en begäran. Kress menar vidare att när en 

deltagares uppmärksamhet har riktats mot någon aspekt av kommunikation har 

kommunikation skett. Han talar om att deltagaren, på begäran (as a ”prompt”), tolkar 

kommunikationen på sitt sätt, och nya tecken uppstår och kommunikationen utvecklas 

vidare.
 33

 I analysen lyfter jag fram flera exempel på hur och var kommunikationen i 

texterna förändras. Jag beskriver längre ner hur man med den ideationella 

metafunktionen som analysverktyg kan belysa detta.  

       I ”Multimodal discourse. The modes and media of contemporary 

communication” menar Gunther Kress och Theo van Leeuwen att vi kommunicerar 

genom att interagera med andra människor. Det kan vara kommunikativa handlingar 

som t e x att vi underhåller människor och vi övertalar dem att tänka och göra på ett 

visst sätt.
34

 Alltså, när man talar om kommunikation fokuserar man på den andre och 

det intresse denne antas ha i ett visst sammanhang. När man talar om representation 

fokuserar man istället på ens eget intresse.
35

 Kress och van Leeuwen poängterar att 

kommunikation måste innefatta både interaktion och representation. Selander menar 

att representation kan ses som en gestaltning av hur man förstår något om världen där 

form och innehåll är av integrerande karaktär.
36

 Med hjälp av metafunktionerna som 

verktyg analyserar jag hur kommunikation och representation ser ut i texten utifrån ett 

multimodalt perspektiv. 

 

3.2.2 Tecken 

Dominerande för det sociosemiotiska perspektivet är att kommunikation och 

representation betraktas som sociala processer av teckenskapande. I sin avhandling 

påpekar Lindstrand att tecknet och teckenskaparen spelar en viktig roll när man ska se 

                                                        
33 Leijon, & Lindstrand, (1012), s. 176.  
34 Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo, (2001), Multimodal discourse. The modes and media of 
contemporary communication, London: Arnold, s. 114. 
35 Leijon & Lindstrand, (2012), s. 177. 
36 Selander & Kress, (2010), s. 28. 
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på hur människor arbetar med semiotiska resurser. Fokus ligger här på hur människor 

arbetar för att producera kommunikativa artefakter av olika slag och för att tolka dem 

i kontexten av särskilda sociala situationer och praktiker.
37

 Leijon och Lindstrand 

lyfter fram Kress där han på liknande sätt talar om att som deltagare i sociala 

sammanhang använder vi olika teckensystem för att skapa och tolka de tecken vi 

producerar i interaktion med varandra. Teckenskapande sker både utåt, för andra att ta 

del av, och inåt i vårt tolkningsarbete.
38

 De här två teckenskapande delar har stor 

betydelse när jag analyserar kommunikationen mellan ungdomarna på sociala medier. 

Teckenskaparen kan betraktas som både aktörer och deltagare i sociala och 

kommunikativa situationer.
39

 Som deltagare i ett socialt sammanhang skapar 

människor tecken utifrån sitt intresse i stunden och utifrån de resurser som finns 

tillgängliga. Man väljer alltså den mest passande formen för att gestalta det man vill 

uttrycka i det sociala sammanhanget där teckenskapandet sker, och eftersom världen 

är alldeles för komplex för att återges i sin helhet tvingas teckenskaparen identifiera 

delar av det sammanhanget som representeras. I avsnittet i min analys där jag 

använder den ideationella metafunktionen som verktyg tittar jag mycket på vad och 

hur teckenskaparen gestaltar något för att jag ska kunna urskilja vilken kontext den 

befinner sig i.   

 

3.2.3 Metafunktioner som analysverktyg       

Anders Björkvall talar om att betydelser kan uttryckas genom både verbalspråk och 

bilder, vilket kan kategoriseras i tre betydelsetyper som gemensamt kallas för 

metafunktioner.
40

 Även Lindstrand behandlar dessa metafunktioner och menar att 

semiotiska resurser måste bestå av dessa tre metafunktioner för att de ska fungera fullt 

ut. Den ideationella metafunktionen handlar om hur man skapar representationer av 

vad som pågår i världen.
41

 Vid kommunikation behöver man kunna skapa olika 

versioner om verkligheten. Man ställer frågor som Vem som gör Vad mot någon 

annan eller Vad som finns Var i rummet.
42

 Fokus ligger här på hur deltagare och 

föremål i texten relateras till varandra och till omgivningen.
43

 Processer är centrala i 

                                                        
37 Lindstrand, (2006), s. 41. 
38 Leijon & Lindstrand, (2012), s. 177. 
39 Leijon & Lindstrand, (2012), s. 178. 
40 Björkvall, (2009), s. 11. 
41 Lindstrand, (2006), s. 46. 
42 Björkvall, (2009), s. 11. 
43 Björkvall, (2009), s. 27. 
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den ideationella metafunktionen och har att göra med hur deltagare knyts till 

dynamiska skeenden.
44

 I min analys fokuserar jag på narrativa processer. Gemensamt 

för narrativa processer är att de är föränderliga. De uttrycks framför allt av vektorer, 

markörer som pekar i en viss riktning.
45

 Vektorerna i texten som jag analyserar består 

av blickarna hos de som avbildas. De deltagare som reagerar på bilden genom att 

kommentera och Likea är reaktionsprocessens reaktörer. När de avbildade 

kommenterar tillbaka blir de i sin tur reaktörerna.  Det är utifrån de avbildades blickar 

som övriga texten startar och förändras. Den här reaktionsprocessen förändras hela 

tiden. Nya texter i form av kommentarer reagerar olika på bilden, de avbildade 

reagerar på kommentarerna och på så sätt formas nya betydelser i den multimodala 

texten. Jag analyserar alltså vad som representeras i texten genom att följa den 

narrativa processen mellan deltagarna. Flera exempel på detta behandlas i analysen.  

       Den interpersonella metafunktionen är knuten till social interaktion där t.ex. 

attityder, relaterat till makt, exkludering och inkludering, utrycks i ord och bild.
46

 

Lindstrand beskriver det som den roll språket och andra semiotiska system spelar i 

skapandet av interaktion mellan människorna i den kommunikation som är i fokus. 

Här handlar metafunktionen bl.a. om hur karaktärer och deltagare i kommunikationen 

positioneras och hur maktrelationer konstrueras i det uttrycksmedlet som 

kommunikationen är avsedd för. Fokus ligger alltså på relationer mellan personer i 

texter och de läsare utanför texten, och hur läsaren dras in i texten på olika sätt. 

Betydelser som hör till den textuella metafunktionen har att göra med hur 

ideationella och interpersonella betydelser knyts samman och fungerar som texter i 

kommunikativa sammanhang.
47

 Ett kommunikativt system måste kunna representera 

och kommunicera yttranden så att de passar både den kontext som utgörs av den egna 

texten och ett vidare kommunikativt sammanhang.
48

 Med hjälp av den textuella 

metafunktionen analyserar jag kompositionens betydelse i den multimodala texten. 

Oavsett hur de enskilda texterna är konstruerade så påverkar placeringen av dem 

betydelsen av den multimodala texten. Man talar om att texterna tilldelas olika 

                                                        
44 Björkvall, (2009), s. 60. 
45 Ibid., s. 63. 
46 Björkvall, (2009), s. 12. 
47 Ibid., s. 12. 
48 Lindstrand, (2006), s. 49. 
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informationsvärden beroende på var de placeras.
49

 Jag kommer ha dessa tre 

funktioner som utgångspunkt när jag analyserar mitt material.  

 

3.3 Definition av begrepp 

3.3.1 Multimodalitet  

I samband med att jag reder ut multimodalitet finner jag det relevant att poängtera vad 

jag menar med begreppen text och resurs. Jag använder mig av båda begreppen i 

uppsatsen.  

       Textbegreppet har vidgats från att omfatta endast tryckta och skrivna 

verbalspråkliga texter till att också handla om det talade språket och bildmediet. Man 

talar om det vidgade textbegreppet.
50

 När jag i min uppsats talar om texten i sociala 

medier så menar jag både bild och skrift. Selander och Kress menar att skrivande som 

kunskapande praktik har förändrats i och med dagens kommunikationsmönster. Tack 

vare de digitala medier vi har idag så sker urval och editering av både texter och 

bilder i kombination med eget skrivande. Övergången från skriftbaserad 

informationsförmedling till en multimodal informationshantering synliggörs tydligt av 

skiftet från textsidan till bildskärmen. På datorskärmen kan man växla mellan olika 

sidor och klippa och klistra texter och bilder, textdelar kan lätt flyttas fram och 

tillbaka. Skrivandet har därmed blivit en multimodal form för ny komposition av 

redan existerande texter.
51

 Jag tänker att kommunikation av olika slag alltid har varit 

multimodalt, men tack vare nya kommunikationsmönster har man möjlighet att 

kombinera fler typer av texter. 

       I min uppsats talar jag om semiotiska resurser vid skapandet av betydelser och 

texter. Anders Björkvall reder ut begreppet. Semiotiska resurser är meningsskapande 

material som kan användas för kommunikation, och när flera resurser används på ett 

mer organiserat sätt kan man tala om semiotiska modaliteter.
52

 När det gäller sociala 

medier tänker jag t e x på Youtube, där semiotiska resurser som skrift, ljud och bild 

organiseras till en gemensam semiotisk modalitet. Björkvall menar vidare att 

människor har tillgång till mer eller mindre organiserade semiotiska resurser för att 

skapa mening. Vi är ju ständigt aktiva i olika verksamheter och sysslar med 

meningsskapande av olika slag med olika syften. Vi behöver uttrycka olika typer av 

                                                        
49 Björkvall, (2009), s. 89-90. 
50 Selander & Kress, (2010), s. 30-31. 
51 Selander & Kress, (2010), s. 30-31. 
52 Björkvall, (2009), s. 13-14. 
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betydelser, och utnyttjar då de semiotiska resurser som vi har tillgång till och som 

bäst hjälper oss att skapa den betydelse vi önskar. Man talar om att semiotiska 

resurser har betydelsepotentialer och inte fixerade betydelser, där dock denna 

potential begränsas av sociala och kulturella konventioner.
53

 

       Den multimodala modellen har främst utvecklats av Gunther Kress och Theo van 

Leeuwen. I ”Reading Images-The Grammar of Visual Design” beskriver de att inom 

den multimodala analysen är grundtanken att betydelser skapas och uppstår först i 

interaktion mellan modaliteter av olika slag.
54

 Fredrik Lindstrand reder ut begreppet 

multimodalitet som en ny syn på kommunikation och meningsskapande. Den 

kulturella och teknologiska utvecklingen med dess globala kapital- och 

informationsflöden har bidragit till att språkets roll i kommunikationen mellan 

människor har fått en mindre central del än tidigare. Vi har rört oss från en 

monomodal koncentration vid det skrivna ordet till ett multimodalt sätt med olika 

resurser för att kommunicera med varandra. Genom att analysera kommunikation i ett 

givet sammanhang kan man få fram hur olika resurser för representation används i 

sammanhanget och därmed se deras meningspotentialer. En bild kan t e x uttryckas 

utifrån en särskild semiotisk resurs beroende på kompensationen i bilden, alltså de 

ingående elementens relationer till varandra.
55

 Vi människor har med andra ord flera 

kommunikativa resurser, inte enbart de resurser som handlar om det visuella, texten 

eller bildspråket.  

       

3.3.2 Diskurs 

Kress och van Leeuwen utgår från filosofen Michel Foucault i sin definition av 

diskurs som ”socialt konstruerade kunskaper om verkligheten”. Dessa kunskaper har 

utvecklats i specifika sociala kontexter och på sätt som passar de intressen som de 

sociala aktörerna inom dessa kontexter har.
56

 I “Populärkultur” reder Simon 

Lindgren ut begreppet diskurs som kan sägas vara en språklig ordning med vikten på 

maktaspekterna av de regler och konventioner som styr vad som kan sägas, hur och av 

                                                        
53 Björkvall, (2009), s. 14-15. 
54 Kress & van Leeuwen, (2006), s. 177. 
55 Lindstrand, (2006), s. 51-52. 
56 Lindgren, Simon, (2009), Populärkultur-teorier, metoder och analyser, Stockholm: Liber, s. 53. 
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vem.
57

 Jag vill med min undersökning belysa vilka socialt konstruerade kunskaper 

som skapas i samverkan mellan olika texter i sociala medier. 

       Rose talar om makt inom diskursen. Foucault har en teori om makt och kunskap 

som något som finns överallt, på samma sätt som diskurser finns överallt. Han menar att 

diskurser har mycket makt på grund av att den är produktiv.
58

 Det är makt som 

bestämmer vad som är givet att tänka, tala om och förhålla sig till bestämda fenomen. 

Denna makt styrs inte av en aktör utan det är något som genomsyrar och präglar alla 

sociala relationer.
59

 I "Diskursanalys som teori och metod" reder även Winther 

Jørgensen & Phillips ut makt inom diskursen; det är genom makten som vår sociala 

omvärld skapas. På samma gång som makt skapar vår sociala omvärld så utesluts andra 

möjligheter. Makt är alltså både produktiv och begränsande.
60

  

       I undersökningen talar jag mycket om att det inom en diskurs finns olika normer att 

förhålla sig till. I ”Kulturmöten” talar Jonas Stier, professor i sociologi på Mälardalens 

högskola, om att normer är de regler som styr det vardagliga samspelet mellan 

människor. Det kan handla om regler för vad människor bör och inte bör göra. Bryter 

man mot normerna i samhället kan det leda till bestraffningar i form av andra 

människors fördömanden, förlöjliganden och kanske utstötning. Att följa normer i 

samhället kan ge belöningar t.ex. trygghet, uppskattning, status eller upplevelsen av en 

identitet.
61

  

       Jag är intresserad av att studera makt och vilka normer som produceras inom de 

diskurser som styr hur man beter sig i sociala medier. Teorin om diskurs, makt och 

normer löper som en röd tråd genom hela min analys, och noteras kontinuerligt, men i 

skuggan av den sociosemiotiska analysen så får den ingen egen plats för analys. 

       Rose poängterar vikten av intertextualitet. En tolkning av en diskursiv bild är inte 

bara beroende av bilden i sig, utan kan också tolkas utifrån andra bilder. Intertextualitet 

är alltså viktigt för att förstå den diskurs bilden befinner sig i.
62

 Simon Lindgren talar 

om att det handlar om texters relationer till andra texter.
63

 Jag har tagit hänsyn till 

                                                        
57 Lindgren, (2009), s. 111. 
58 Rose, (2012), s. 192. 
59 Lindgren, (2009), s. 111. 
60 Winther Jørgensen & Phillips, (2000), s. 20. 
61 Stier, Jonas, (2009), Kulturmöten-en introduktion till interkulturella studier, Lund: 
Studentlitteratur, s. 71. 
62 Rose, (2012), s. 191. 
63 Lindgren, (2009), s. 93. 
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texternas intertextualitet i min underökning då sociala mediers textflöde är enormt och 

där alla texters betydelser spelar stor roll för varandra.  

 

 

 

3.3.3 Visuell kultur 

I ”Barns visuella kulturer-skolplanscher och idolbilder” reder Anna Sparrman ut 

betydelsen av visuell kultur. Hon menar att det handlar om seendet och hur seendet 

kan vid olika tider och platser kopplas till olika kulturella normer och värderingar. 

Man belyser förståelsen av hur seendet skapas och ständigt omskapas kulturellt 

genom social interaktion mellan människor.
64

 I ”Practices of looking” av Marita 

Sturken och Lisa Cartwright lyfter man fram Stuart Hall, kulturteoretiker och 

sociolog, som talar om vikten av kommunikationen mellan människor för att skapa 

mening; ”It is the participants in a culture who give meaning to people, objekts and 

events…”
65

  

 

3.3.4 Identitet 

Jag intresserar mig för hur den som lägger upp en bild i sociala medier använder sig av 

den sociala och den kulturella identiteten i sitt meningsskapande. Fredrik Lindstrand 

poängterar att vi är sociala varelser som utvecklar vår sociala identitet i mötet med 

andra. Han betonar att identitet, tillhörighet och mening skapas av individen själv i en 

ständigt pågående process. Den kulturella identiteten är en förutsättning för att kunna 

studera den sociala identiteten, och den formuleras genom kommunikationen med 

omvärlden.  

       Det talas även om kollektiva identiteter, som kan hänga samman med de 

kommunikativa aspekterna som nämns i samband med den kulturella identiteten. 

Mikrokultur är en form av kulturell gruppering, som skapas av människor i små grupper 

som har vardaglig kontakt med varandra. Det är en kulturform som definieras av den 

unika kombinationen av personer som ingår, de platser som de träffas på och viktiga 

                                                        
64 Sparrman, Anna, (2010), Barns visuella kulturer-skolplanscher och idolbilder, Lund: 
Studentlitteratur, s. 11. 
65 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa, (2009), Practices of looking, New York: Oxford University 
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händelser som de upplever tillsammans.
66

  

 

 

 

3.4. Tidigare forskning 

Kulturkonvergens 

Henry Jenkins är professor vid MIT ”Comparative Media Studies Program” i New 

York, ett center för samtal om mediernas omvandling. Han är författare till 

”Konvergenskulturen, där nya och gamla medier krockar” och förklarar 

konvergenskultur som att det är där nya och gamla medier kolliderar. Jenkins menar att 

konvergens är flödet mellan medieplattformar. Konvergens är samarbetet mellan olika 

mediebranscher och rörligheten hos mediepubliken som söker överallt i jakten på 

upplevelser.
67

 Ithiel de Sola Pool var statsvetare på MIT, och talade om 

konvergensbegreppet som en förändrande kraft inom medieindustrin. Han menade att 

konvergens alltid befinner sig i ett dynamiskt förhållande till förändring.
68

 Konvergens 

uppstår i huvudet på enskilda individer och genom deras sociala interaktion.  

       Jenkins talar om hur central mobiltelefonen har blivit för mediekonvergensen. 

Mediebranschen har nu under en tid genomgått ett paradigmskifte, där 

konvergensparadigmet bygger på antagandet att gamla och nya medier kommer att 

interagera med varandra snarare än att de konkurrerar ut varandra.
69

 Våra mobiler är 

inte bara till för att ringa med. Jenkins påpekar att vi nu befinner oss i en tid där 

medierna finns överallt, och konvergensbegreppet omfattar både förändring i hur medier 

produceras och konsumeras. Han menar vidare att konvergens uppstår när vanliga 

människor tar medierna i egna händer. Utöver att underhållningsmedierna rör sig mellan 

medieplattformarna så gör även våra liv med dess relationer, minnen, fantasier och 

drömmar samma sak.
70

 Att vara ungdom i dag kan innebära att man är det på många 

olika plattformar samtidigt. Jag tänker på att det finns olika sociala medier att röra sig 
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kring och att det kan innebära att man är ungdom på lika många olika sätt som det finns 

plattformar att röra sig inom. I min undersökning har jag funderat mycket på hur 

multimodala vi är i vårt samhälle just nu, och hur långt konvergensen har hunnit. 

 

 

”Den mobila boomen” 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur ger sedan 2000 en årlig rapport under namnet 

Svenskarna och internet. I Svenskarna och internet 2013 talar man om "den mobila 

boomen" i Sverige. I dag är det 83 procent av befolkningen i åldern 16-19 år som 

använder internet i mobilen dagligen.
71

 Många unga människor har med andra ord 

ständig tillgång till internet och därmed stora chanser att kommunicera med andra aktiva 

i olika sociala medier under hela sin vakna tid. Statens medieråd har nyligen kommit ut 

med en rapport som behandlar barns och ungas användning av sociala mötesplatser på 

internet. I rapporten talar man bl.a. om att mobilen är ett gränssnitt mot omvärlden och 

fungerar som en ingång till och förlängning av det egna jaget och kroppen.          

Mobiltelefonen verkar som en länk till olika gemenskaper och intersubjektiva nätverk, 

och den gör oss närvarande när vi inte fysiskt är på plats.
72

 

        

4. Bearbetning och Analys 

Jag inleder min analys med att presentera några exempel på vad informanterna har 

talat om kring deras upplevelser av sina veckouppdrag. 

 

4.1 Hur gick veckouppdraget? 

”I onsdags började jag känna mig extremt utanför. Alltså det kändes som att alla 

andra hade någon typ av gemenskap…..()…jag fick inte vara med fast det var 

självvalt, som att alla de andra stängde mig ute….()..och det kändes som att nu 

missar jag allt det roliga.”
73

 Ilon talade om ett särskilt event som som hen såg fram 

emot att gå på, där hen kände bandet som skulle spela. Eftersom hen, i och med 

uppdraget, inte fick synliggöra på sociala medier att hen hade tänkt närvara på 
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73 Intervjusamtal 12 februari 2014 med ”Ilon”. 
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konserten så trodde inte vännerna att hen skulle gå och att hen inte brydde sig. Det 

resulterade i att de först blev irriterade över Ilons ointresse och sen förvånade över att 

hen dök upp på konserten. Ilon talade också om hur det var att uppleva en konsert 

utan att synliggöra det på sociala medier, som hen annars brukar göra; ”det var inte 

jobbigt att inte själv få lägga upp bilder, men mest jobbigt, så här att inte kunna visa 

att man var där genom att kommentera eller liksom delta i sociala medier.”
74

 

       Normer inom sociala medier är något som är återkommande i den här studien och 

har visat sig spela stor roll för hur man interagera med varandra. Något som visat sig 

tydligt hos mina informanter är att så länge man befinner sig inom ett visst socialt 

media så bör man följa de normer och regler som gäller. Men så fort man avviker från 

normen i interaktion med andra påverkar det de sociala relationerna hos deltagarna. 

Något som Loa fick erfara när hen plötsligt gjorde sig mer synlig än vad hen brukar 

under en veckas tid. ”Det var flera som frågade mig varför jag blivit så himla aktiv, 

från flera håll”
75

. Hen möttes av en del irriterande reaktioner men också en viss 

undran över vem som hade påverkat att plötsligt börja använda Instagram. Mio hade 

fått liknande reaktioner när hen plötsligt inte visade sig synlig under en period. Hen 

fick förfrågningar om var hen tagit vägen. ”På lång sikt hade nog folk blivit väldigt 

irriterade över att jag inte gillade deras bilder. Det är ju mycket så man 

kommunicerar.
76

 Enligt informanterna själva finns det alltså inga normer kring om i 

hur stor grad man bör vara aktiv på sociala medier, så länge man är konsekvent i sitt 

beteende. Deltar man aktivt är det vissa normer som gäller och är man passiv 

deltagare eller inte aktiv överhuvudtaget är det andra normer som gäller. 

       Kim, som skulle försöka vara så synlig som möjligt på sociala medier utvecklade 

ett nytt behov av bekräftelse. ”Innan var jag rädd att inte bli bekräftad, men det har 

ändå gått rätt bra”
77

 Det fanns alltså en rädsla hos Kim att hen inte skulle accepteras 

bland andra deltagare då hen plötsligt ändrade sin aktivitet på sociala medier.  

Behovet av att synas på sociala medier växte i takt med att veckan gick, och Kim bad 

t.o.m. om att jag skulle förlänga uppdraget med ytterligare en vecka. Hen stötte dock 

på patrull då hen tillbringade andra veckan av uppdraget i Alperna utan tillgång till 

internet. ”Det kändes rätt jobbigt. Nu gör jag ju ändå nåt intressant, nu vill jag ju 
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visa det här och nu får jag ju inte det. Vilket var jobbigt.
78

 Kim ändrade alltså sitt 

beteende på sociala medier och ett större behov av att vara synlig trädde fram. 

       Charlie, såsom de övriga informanter som inte fick vara synliga under en vecka, 

erkände en rad fallgropar på vägen. I Charlies fall handlade det mycket om att Likea 

någons bild eller kommentera av bara farten, för att sedan komma på sig själv i sitt 

misstag. Det invanda beteendet kan med andra ord vara starkare än behovet av att 

synas. Här är Charlies kommentar kring hur hen tänker om vikten att synas; ”Är man 

inte aktiv så syns man inte lika mycket och personen finns inte lika mycket i tanken”
79

 

Charlie berättade att hen under sitt uppdrag tappade intresset i att endast vara en 

betraktare. ”Det kändes lite som att mitt syfte med de sociala medierna är att på 

något sätt att delta och vara, och när jag inte fick vara en del av det kändes det rätt 

onödigt att inte ens gå in och kolla”
80

  

       Analysen av empirin från mina olika möten med ungdomarna struktureras utifrån 

de tre metafunktionerna som ligger till grund för den sociosemiotiska teorin som jag 

presenterade tidigare. Jag har i min undersökning varit intresserad av talet om det 

vidgade textbegreppet i multimodala texter på nätet. Genom sociosemiotisk textanalys 

som verktyg ska jag försöka reda ut hur unga människor beskriver sin interaktion med 

varandra genom sina texter på sociala medier. Jag har valt ut en multimodal text taget 

från Instagram som får representera de visuella texter som vi har samtalat kring under 

bildeliciteringen. Texter från Instagram var de typer av multimodal text informanterna 

talade mest om i intervjuerna.   

       Bilden och skriftens placering skiljer sig beroende på om man man loggar in på 

en dator eller via en mobiltelefon. Läser man den multimodala texten från en dator är 

bilden presenterad på vänstra sidan och skriften på den högra sidan. I en mobiltelefon 

läser man den multimodala texten vertikalt där bilden presenteras först och skriften 

går att läsa under bilden. Oberoende av var bilden och skriften placerar sig så 

samspelar de visuellt med varandra. I den multimodala texten som jag analyserar 

innehåller texter som tillsammans skapar samband. Jag har i min analys försökt att 

belysa dessa samband.  

 

4.2 Den ideationella metafunktionen 
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Som jag tidigare nämnde är processer centrala i den ideationella metafunktionen. Jag 

har valt att fokusera på narrativa processer där t e x mänskliga blickar representeras.
81

  

I min analys använder jag mig av reaktionsprocesser. Det vill säga den narrativa 

process som går att analysera utifrån hur t e x blickarna avbildas. Jag beskrev tidigare 

i avsnitt 3.2.3 hur blickarna hos de som avbildas i en bild pekar i en viss riktning och 

därmed startar och förändrar den narrativa processen. Deltagare som reagerar på 

bilden genom att Likea eller kommentera är i sin tur reaktionsprocessens reaktörer, de 

avbildade reagerar på kommentarerna och på så sätt formas nya betydelser i den 

multimodala texten. 

 

4.2.1 ”Det är ett starkare budskap att inte Likea än att faktiskt göra det”  

Jag läser den multimodala texten ovan, som står i fokus för analysen. Det är Mio som 

är ägare av just den här texten, och det är även hen som är representerad i bilden. I 

kommentarsfältet kan man urskilja en text som skiljer sig från den övriga texten. 

Texten har en egen inramning i form av en ruta. Det går att läsa texten separat, men 

en van läsare av den här typen av multimodal text kan se att den också kommunicerar 

till bilden. Jag påminner om begreppet reaktör. Texten som kommunicerar ett Like är 

reaktören som svarar på bilden. 

 

Kommunikationen består i att man kan Likea den bilden man läser i texten genom att 

trycka på Like-knappen. Då blir namnet på den personen som Likeat synligt. I en 

liknande multimodal text på Facebook går det även att med Like-knappen 

kommunicera till kommentarerna. Även där blir namnet på den som tryckt på Like-

knappen synlig. Namnet blir inte bara synligt i den texten som ”Likeandet” är avsett 
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för. När man trycker på Like-knappen på Facebook blir man dessutom synlig med sitt 

namn i ett skriftligt flöde som kommunicerar till alla vänner på Facebook. Den 

skriften kan t e x då vara ”Mia Widoff har gillat Hannes Widoffs bild” och blir då en 

del i ett multimodalt textflöde där olika texter samspelar med varandra och man kan 

som läsare ta del av olika visuella kommunikationsflöden samtidigt. Facebook och 

Instagram har olika visuella tecken som symboliserar Like-knappen. Facebook i form 

av en hand med ”tummen upp” och Instagram i form av ett ”hjärta”.  

       I texten som här analyseras kan man läsa ett tecken i form av ett hjärta följt av en 

skrift på en rad i form av tre människors namn, följt av mera skrift och en siffra och 

sen mera skrift. Jag återkommer till vad informanterna har sagt angående texten i 

form av namn och siffror. Jag noterar att delar av den skriftliga texten är på engelska, 

vilket är något som jag diskuterar närmare i min reflektion. Denna text tar upp minst 

yta av alla texter i den gemensamma multimodala texten, men den spelar en mycket 

stor roll i samspelet med de andra texterna, och har stor betydelse för informanternas 

interagerande på sociala medier. Jag presenterar en rad exempel på detta nedan. 

       Ilon talade om vikten av Likes. ”Det är ett starkare budskap att inte Likea än att 

faktiskt göra det?”
82

 Hen ställer sig frågan vad en Like egentligen är värd och vad hen 

själv är värd när hen får Likearna. Ilon talar om att bilderna man lägger upp på sociala 

medier är en förlängning av en själv. ”Så den som inte Likear det som jag lägger upp 

den tycker inte om mig som person, alltså lite, det är ju hårt men det är ju så. Den här 

personen tycker inte om mig just nu. Jag kanske kan kompensera sen.”
83

 Här hamnar 

vi i gränslandet mellan den virtuella världen och AFK. Ilon upplever att en utebliven 

Like från en person kommunicerar att hen inte är gillad, på riktigt. Enligt Ilons 

upplevelser får här texten Like dubbla kommunikativa betydelser där den dels 

symboliskt bekräftar bilden, i enlighet med vad normerna inom diskursen Instagram 

säger att den bör göra. Men också där den rent personligt kommunicerar till Ilon att 

hen inte är gillad i ordets rätta betydelse. Ilon planerar att kompensera personen lite 

senare och förhoppningsvis återupprätta relationen med personen som inte Likeade 

hens bild. Hen menar att genom att Likea någons bilder flera gånger kommunicerar 

man till den personen i fråga att den är tillräckligt viktig och att man då har förtjänat 

Likes tillbaka. Ilon poängterar att trots att hen kan haka upp sig på att en liten Like 

saknas så tycker hen ändå att det är helheten av att det är många Likear som är viktigt; 

                                                        
82 Intervjusamtal 12 februari 2014 med ”Ilon”. 
83 Ibid. 



 29 

”För en Like är ju liksom en väldigt liten handling. Men värdet av det att lägga upp 

sammanställs av den gruppens Likeande”.
84

 Så, i en multimodal text på sociala 

medier kan det alltså vara viktigt med antalet Likes och att den gruppen som har 

Likeat Ilons bild utgörs av de människor som hen vill visuellt synas tillsammans med. 

Samtidigt berättar Ilon att om det är rätt personer som har Likeat hens bilder så gör 

det inte så mycket om hen har fått alldeles för få Likes på en bild. ”Är det en person 

som jag tycker om då blir det lite personligt……Och är det bara hon som Likeat så 

blir det en grej mellan oss, att det är du och jag som fattade grejen”
85

 Ilon och 

vännen som var enda Likearen till en bild hen hade lagt upp upprätthåller sin relation 

med varandra samtidigt som de kommunicerar till andra som läser texten att de ingår i 

en gemenskap som bara de två förstår sig på.  Det är alltså vad texten Likes 

kommunicerar i förhållande till de andra texterna, men också vad den kommunicerar 

till läsaren, som är viktig för hur man läser hela den multimodala texten.  

       För Kim innebär Likes bekräftelse och hen har strategier få att få så många Likes 

som möjligt. Hen menar att det inte är någon idé att lägga upp en bild på morgonen 

för då Likear inte folk. ”Man vet att de vaknar, man öppnar telefonen och skrollar 

igenom och stoppar ner mobilen och sen glömmer de bort det.”
86

 Kim menar att tid 

på dygnet har betydelse för hur användare av olika sociala medier interagerar med 

varandra och hur bild och skrift kommunicerar med varandra. ”Bästa tiderna för att 

få Likes, det måste ju ändå vara antingen lite tidigare på kvällen, eller på 

eftermiddagen, när de flesta i min krets sitter i skolbänken och har ingenting att 

göra.”
87

 Kim poängterar här att det är en viss grupp hen vill ha dessa åtråvärda Likes 

ifrån. Hen vill bli bekräftad och synas tillsammans med denna grupp. Men hen vet 

också att om hen vill ha många Likes så är det denna grupp hen kan räkna med, då det 

är hens vänner i verkliga livet. Om hen har koll på när på dygnet gruppen är som mest 

aktiv i den virtuella världen så har hen chansen att få så många Likes som möjligt.  

       Jag återgår till den multimodala texten som jag analyserar. Jag tittar närmare på 

den texten som jag tidigare nämnde där det går att läsa en siffra som talar om hur 

många Likes som kommenterar till bilden. Kim reder ut betydelsen av att synas med 

en Like; ”beroende lite på vem personen är. På Instagram t e x där de första 10 Likes 

syns med namn och profilbild. Sen blir det ju bara en siffra, förutom för den personen 
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som får Liken. Så beroende lite på vilken person det är så kanske man väntar ett tag 

med att Likea, man kanske inte vill visa för alla att man är ivrig. Man vill ju aldrig 

vara den första personen som Likear en bild.”
88

 Det är alltså viktigt att texterna 

interagerar med varandra på det sättet man önskar. Jag tolkar det som att det råder 

stora beslut kring varje interaktion för varje individuell deltagare i en text. Reaktörens 

möjliga strävan efter att få många Likes i texten den deltar i kanske krockar med 

andra deltagares strävan efter något annat. Här synliggörs reaktionsprocessens 

dynamiska karaktär. 

       Genom att få många Likes får man också bekräftelse, men samtliga informanter 

menar att Likea någons bild eller kommentar är viktigare än att få Likes. När man 

Likear en bild blir man synlig i texten med sitt namn. Som jag tidigare nämnt så kan 

man genom att Likea någons bild kommunicera till andra att man är intresserad av att 

interagera med den personen och att man är villig att synas i den gemensamma texten, 

och det kan i sin tur inverka på de sociala relationerna både i den virtuella och AFK. 

Ilon menar i sammanhanget att ”det verkar handla mycket om att gilla, framför att bli 

gillad, men att bekräftelsen går runt.”
89

 Mycket handlar alltså om att ge uppskattning 

för att få uppskattning. Att synliggöra den sociala interaktionen i den virtuella världen 

verkar vara minst lika viktig som AFK. 

  

 4.2.2 ”Det är lite underförstått att man ska kommentera och gilla andras bilder” 

Jag fokuserar på den multimodala texten som jag analyserar. Med tanke på 

kommentarerna som visuella tecken kan man tänka sig att de som syns i texten är nära 

vänner som Mio har en historia med. Skriften är vänlig och bekräftande. Genom att 

interagera med andra på det här sättet skapar sig Mio en social identitet där hen 

upplever tillhörighet gentemot andra.  

       Jag har tidigare talat om mikrokultur, där små grupper kommunicerar dagligen i 

vardagen och skapar tillsammans sin gemensamma kulturella identitet. Enligt mina 

informanter råder det särskilda normer kring hur man interagerar på sociala medier. 

”det är lite underförstått att man ska kommentera och gilla andras bilder.”
90

 Genom 

att ha insett vilka normer som gäller i diskursen unga människor på Instagram, har 

man också förstått vilka regler man har att förhålla sig till när det gäller hur 

                                                        
88 Ibid. 
89 Intervjusamtal 12 februari 2014 med ”Ilon”. 
90 Intervjusamtal 11 mars 2014 med ”Mio” 
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kommentarerna bör användas. Informanterna talar om att ”alla ’satsiga’ bilder på 

Facebook, selfies som tjejer tar, typ profilbilder måste kommenteras”.
91

 Om någon 

har lagt upp en bild som är mer ’satsig’, alltså en bild som är mer genomarbetad och 

kanske redigerad säger normen att den personen är värd en kommentar till bilden. 

Detsamma gäller om någon byter sin profilbild, eftersom det är något man inte gör så 

ofta.  

       Det verkar med andra ord som att det finns en viss hierarki i bildflödet där man 

premierar särskilt de bilder som producenten har lagt ner lite mer möda på.  

 

4.3 Den interpersonella metafunktionen 

Jag fokuserar på bilden i texten som analyseras. De personer som avbildas på bilden 

står tätt ihop och håller om varandra. Man kan ana att bilden är en selfie
92

, där någon 

av dem som porträtteras håller i kameran. Jag upplever att genom deras kroppsspråk 

uttrycker bilden en form av exkludering, där de tillsammans utgör en gemenskap som 

ingen annan är med i. Samtidigt kan en viss inkludering uttryckas i bilden då de som 

avbildas har en inbjudande blick som signalerar till läsarna till vidare interaktion inom 

den multimodala texten. Jag upplever att inkludering och exkludering är en 

återkommande strategi för att positionera sig i sociala medier. Beroende på vilket sätt 

man vill synas på i en text och hur man vill försöka påverka läsarna så gör man olika 

strategiska val som innebär att man inkluderar vissa läsare och exkluderar andra. 

 

4.3.1 Blicken 

Med hjälp av den interpersonella metafunktionen kan jag belysa blickens funktion 

som en semiotisk resurs. Det är blicken som skapar det sociala bandet mellan läsaren 

och den som avbildas, vare sig läsaren vill eller inte.
93

 Björkvall talar om att en 

avbildad som ser direkt på läsaren kräver uppmärksamhet och kanske social 

interaktion.
94

 De som avbildas i den texten jag analyserar riktar sin blick rakt mot 

läsaren. Blicken på de som avbildas kräver att jag som läsare förhåller mig till dem 

och till deras budskap. Det är svårt att värja sig gentemot deras intensiva blickar och 

jag upplever att bilden i den visuella texten har någon form av makt gentemot mig 

                                                        
91 Intervjusamtal 27 februari 2014 med ”Loa”. 
92 Fotografiskt självporträtt. Taget med digitalkamera eller mobiltelefon.(www.ne.se/selfie) 
/hämtat 2014-06-02. 
93 Björkvall, (2009), s. 31. 
94 Ibid., s 36. 

http://www.ne.se/selfie
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som betraktare. Kravet på uppmärksamhet från blickarna i bilden förstärks i skriften. 

Texten som här analyseras innehåller inte tydliga uppmaningar från skriften som 

ställer krav på mig som läsare. Men hela formatet i den multimodala texten besitter en 

maktposition där jag som läsare tvingas in i att söka samband mellan bilden och det 

skriftliga, trots att skriften i sig inte kräver det. Jag söker mig vidare till andra texter i 

den gemensamma texten för att förstå helheten. Trots att blickarnas riktning ställer 

krav på mig som läsare så kommunicerar de avbildade till mig genom deras leenden 

att vår interaktion är glad och kravlös. Jag möts av blickarna ur ett öga-mot-öga-

perspektiv där jag uppfattar att det råder maktbalans mellan mig och de avbildade.         

       Björkvall talar om att man kan genom subjektiva bilder utnyttja olika perspektiv 

för att skapa interaktiva betydelser och därmed avbilda en viss attityd.
95

 I en subjektiv 

bild har man alltså valt ett tydligt perspektiv för läsaren, där det inte är möjligt att se 

allt. Perspektivet i den bilden som jag analyserar är lite snett framifrån, jag som läsare 

befinner mig i samma höjd som de som avbildas och man kan endast ana vad som 

finns bakom dem. Perspektivet gör att de avbildade tar upp nästan hela bildens yta. 

Den interaktiva betydelsen blir då genom detta perspektiv att det bara är de två som 

avbildas som finns i rummet. De avbildade kommunicerar, i samverkan med övriga 

texten, med omvärlden att de har fest, att de är finklädda och att de ingår i en 

gemenskap. De har avbildat en attityd som säger att de har kul tillsammans och att de 

inte behöver några andra. De kommunicerar att ”det här är vi, bara vi, men ni får 

gärna vara med, men bara som betraktare”.  

 

4.3.2 ”Jag gillade ikapp” 

Interaktion kan diskuteras utifrån hur mänskliga relationer kan skapas och 

upprätthållas i bilder och hur sådant kontaktskapande kan fungera tillsammans med 

skrift i den multimodala texten.
96

Jag går tillbaka till texten som analyseras. Jag som 

läsare hoppar mellan bild-kommentar-bild-kommentera-kommentar-kommentar. 

Snabbt kan man urskilja en gemensam stämning där bekräftelserna haglar mellan bild 

och kommentarer. Den gemensamma tonen i det skriftliga ramas in tillsammans med 

hela texten och man kan urskilja en viss norm kring hur man uttrycker sig inom just 

den här gruppen. De små emojis, som är en del av de tecken som interagerar i texten 

och som har som funktion att förstärka kommentarerna, kommunicerar också en viss 

                                                        
95 Björkvall, (2009), s. 51. 
96 Björkvall, (2009), s. 29. 
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stämning. Jag upplever att de små emojis kommunicerar att den sociala interaktionen 

är lättsam.  

       Varje person som kommunicerar skriftligt i kommentarsfältet syns i anslutning 

till sin profilbild. Enligt Mio är det extra viktigt att synas visuellt i kommentarsfältet 

hos de närmsta vännerna. På det sättet upprätthåller man relationer med sina vänner 

och man vet var man har varandra även AFK. Mio berättar att om man glömt att 

kommentera någons bild så är det vanligt att den som lagt upp bilden ber om att få en 

kommentar. I den visuella texten är det sex personer som är synliga med sina 

profilbilder, namn och den personliga kommentaren. Mio menar att man känner av 

när man bör och när man inte behöver kommentera någons text på Instagram. Snabbt 

kan man urskilja ur en text vilka människor som är synliga i texten och vilken social 

identitet gruppen har. Utifrån det bestämmer man om man tillhör just den gruppen 

eller inte, vilket i sin tur avgör om man är skyldig att interagera genom t e x en 

kommentar. Avgörandet ligger alltså i om man ska interagera genom att göra sig 

synlig eller inte i den multimodala texten som man läser. 

       Enligt Mio är den visuella skriften som kommunicerar med bilden viktig för hens 

sociala relationer både i den virtuella världen och AFK. Inom den mikrokultur som 

Mio och hens vänner befinner sig i har de skapat en gemensam kulturell identitet där 

gränsen mellan den virtuella världen och AFK mer eller mindre har suddats ut. Mio 

berättade om en vanligt förekommande situation där hen och en vän sitter och fikar på 

ett café. Kompisen lägger upp en bild på sig själv på Instagram, Mio skriver under 

samma tillfälle i anslutning till bilden i kommentarsfältet att kompisen är fin. ”Jag 

kan ju säga det till henne. Men hon vill ju att andra ska se. Hon vill ju att jag ska 

kommentera”
97

 Det är viktigt för kompisen att hens bild bekräftas av andra läsares 

skrift i den multimodala texten. Skriften, alltså vännernas kommentarer, förstärker 

hens identitet i förhållande till mikrogruppen. Genom att kommentera vännens bild 

signalerar Mio dels att hen vill upprätthålla relationen med vännen och dels att hen 

följer de normer som råder i den grupp hen vill tillhöra. I den multimodala texten som 

här analyseras kan man se ett liknande exempel på hur man kommunicerar och 

upprätthåller en norm kring hur den sociala interaktionen bör se ut. Mio berättar om 

vilket syfte hen hade när hen producerade bilden; ”grattisinstagram, då jag vill säga 

                                                        
97 Intervjusamtal 11 mars 2014 med ”Mio”. 
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grattis, jag ville visa upp att hon fyller år och visa att jag firade hemma hos henne”
98

 

På liknande sätt som i det tidigare exemplet så talar hen till sin vän, via Instagram. 

Hen vill virtuellt kommunicera ett grattis samtidigt som hen umgås med personen i 

verkliga livet. På samma gång kommunicerar hen visuellt genom sina olika texter till 

andra läsare vem hen är, vem hen är med och vad hen gör.  

       Genom att analysera distansen mellan läsare av den multimodala texten och de 

avbildade personerna kan jag urskilja hur sociala relationer upprätthålls. De personer 

som avbildas syns i en vanlig närbild, där deras huvud och axlar är synliga. Enligt 

Björkvall gör beskärningen av en bild på detta sätt att distansen kopplas till ett 

personligt samtal. Man ser med andra ord ungefär lika mycket av den avbildade som 

när man står nära en person i en samtalssituation.
99

 De avbildade kräver alltså social 

integration på ett personligt plan. Den personliga distansen understryker här att den 

avbildade bjuder in läsaren till en personlig dialog. I den lilla rutan längst ner i den 

multimodala texten kan man läsa en text i form av ett hjärta följt av en skrift som 

uppmanar till skriftlig kommunikation. Det står ”Leave a comment…” Denna text 

markerar särskilt den avbildades inbjudan till personlig kommunikation. Även 

kommentarsfältet som har en nästan lika stor yta som bilden förstärker detta. Läsare 

av texten har mycket riktigt följt bildens uppmaning att ingå en personlig dialog 

genom att kommentera eller Likea, och har därmed blivit en del av den multimodala 

texten. Bilden och texten understödjer alltså varandra och uttrycker tillsammans en 

personlig betydelse.  

       Man kan ana att det råder vissa normer kring på vilket sätt och i hur stor 

utsträckning man bör kommunicera genom att ge Likes. Beroende på hur man 

kommunicerar inverkar det på de sociala relationerna på olika sätt ”Jag känner mig 

taskig att inte ”gilla” något”
100

. Efter veckouppdraget fick Mio förklara för vissa av 

hens vänner vad hen varit med om då några av dem hade undrat varför hen inte hade 

Likeat deras bilder. Efter att Mio hade avslutat sitt uppdrag så ”jag gillade ikapp”
101

 

som hen uttryckte sig. Hen upplevde det som att hen återupprättade vissa relationer 

som hen, i och med hens avsaknad av visuell bekräftelse i form av att Likea deras 

bilder, befarade hade fått sig en törn. 

 

                                                        
98 Ibid. 
99 Björkvall, (2009), s. 41. 
100 Intervjusamtal 11 mars 2014 med ”Mio”. 
101 Ibid. 
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4.3.3 Konstruerade maktrelationer 

Utifrån den interpersonella metafunktionen kan man beskriva hur hierarkiska 

relationer mellan människor kan skapas.
102

 Bilden där de båda personerna avbildas tar 

en procentuellt större del av hela det visuella fältet som jag läser av, och min 

uppmärksamhet riktas automatiskt i första hand till den. Hela inramningen på hela 

texten talar om för mig att den innehåller både bild och skrift som samspelar med 

varandra. Trots att det är bilden som fångar min uppmärksamhet först så lägger jag 

märke till att jag ganska snabbt riktar min blick mot den skriftliga texten för att söka 

sambandet i den multimodala texten. Den första visuella skrift som fångar mitt 

intresse är producerad av skaparen av bilden själv som skriver ”Grattis Bestis hestis, 

love u”.
103

 Hens skrift tillsammans med profilbilden har ett aningen större typsnitt än 

de andra skriftliga kommenterarna. Genom att både lägga upp en bild, vara först med 

att kommentera och ha en visuellt större skrift har hen tillskrivit sig själv makten över 

vilken ton hen vill att hela texten ska ha. För varje aktivitet hen gör skapar hen tecken 

för hur hen vill vara. Samtidigt kan hen inte äga tolkningen av sin egen bild. De som 

läser hens multimodala text tolkar ju tecknen i bilden utifrån deras egna 

referensramar. När de i sin tur kommunicerar genom att synliggöra sig själva i Mios 

text skapas nya tecken och helt nya betydelser av den visuella texten uppstår. För 

varje nytt tecken, i det här fallet i form av kommentarer, formas och omformas 

betydelsen över tid, och hela den multimodala texten kan så småningom bortom Mios 

makt få olika betydelser för olika läsare.  

       Så, Mio har på flera kommunikativa sätt försökt att konstruera sin visuella text 

för att försöka nå en viss typ av samspel mellan texterna. Det har varit viktigt för hen 

att styra texten så att andra läsare av den upplever den på ett visst sätt. Hens skrift 

återkommer två gånger i kommentarsfältet. Hen synliggör sig själv i flödet av den 

skriftliga texten med de andra deltagarna. Genom att positionera sig flera gånger i sin 

egen visuella text följer hen med utvecklingen när den förändras och hen kan kanske 

då bevara någon form av makt, med tanke på hur hen vill att texten ska läsas. Den 

sista kommentaren i kommentarsfältet är dessutom skriven av Mio själv och hen har 
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på så vis lyckats rama in hela konversationen, genom att både starta och avsluta den. 

Just i den här multimodala texten som analyseras kan man läsa en text som är 

placerad ovanför Mios första kommentar där det står ”för 4 månader sen”. Är man 

van att läsa texter på Instagram så vet man att den skriften talar om att det var fyra 

månader sen som hela texten blev synlig för första gången i Instagramflödet. Man kan 

ju tänkas sig att kommentarerna som både talar till varandra och till bilden har pågått i 

början av dessa fyra månader och att konversationen sen en tid är avslutad. 

Betydelserna i just den här texten kanske därmed inte är så föränderlig i så stor 

utsträckning längre. Mio poängterar att flödet av texter på Instagram går så fort att 

varje enskild text tappar snabbt sin meningsfullhet.  

       För att förstå diskursen som Mios text befinner sig i måste jag kunna tolka dess 

kontext. Jag läser tidigare texter på Mios Instagram. De har liknande karaktär där 

selfies är mest vanligt förkommande. Framförallt avbildar Mio sig på liknande sätt i 

de flesta av bilderna. Oftast tillsammans med den personen som hen för tillfället 

umgås med. Den tillhörande texten i form av skrift med andra läsares kommentarer är 

också av liknande karaktär i hela textflödet. Jag tycker mig kunna urskilja en form av 

kanon när det gäller de flesta multimodala texterna i Mios Instagramflöde. Mio själv 

talar om att det är så här alla hens vänner kommunicerar i sina texter på sociala 

medier. Ur ett intertextuellt perspektiv så skapas betydelser i texter när de är i relation 

till varandra. Det råder vissa normer inom den Instagramdiskurs som Mio rör sig, som 

styr hur textflödet bör ser ut. Tidigare texter och kommande texter relaterar till 

varandra och skapar på ett sätt varandras betydelser. Jag påminner mig om att den text 

som jag analyserar är taget ur en kontext där dess visuella karaktär har formats i 

relation till andra texter. 

 

4.4 Den textuella metafunktionen 

Jag analyserar kompositionens betydelse i texten. Jag börjar med att se på vänster-

höger-dimensionen där den givna informationen tenderar att stå till vänster och den 

nya informationen till höger
104

. Denna dimension finns djupt rotad i västerländsk 

kultur.
105

 I den multimodala texten som jag analyserar är den givna texten till vänster 

en bild. Den är given på så sätt att läsaren förväntas känna till att det är den man läser 

först inom ramen av hur man läser en multimodal text på Instagram. Man förväntas 
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känna till att det är i första hand bilden i texten som de övriga texterna interagerar 

med. De övriga texterna till höger, i form av kommentarer och Likes läser man som 

ny information då de vanligtvis är i ständig förändring. Genom att klicka på namnen 

som går att läsa tillsammans med kommentarerna så länkas man vidare till den 

personen som har skrivit kommentaren, och man hamnar i en ny okänd multimodal 

text. På så sätt är det i det här fallet det nya i informationsvärdet att namnen kan, om 

man klickar på dem peka vidare mot något nytt. 

       Nu vill jag analysera olika grader av visuell framskjutenheten i de olika texterna 

för att försöka belysa hierarkin mellan dem. Den semiotiska principen är att ju mer 

framskjutet en text är desto viktigare är den.
106

 Jag börjar med att se till storlek. 

Bilden i den multimodala texten som jag analyserar är den största texten i förhållande 

till de andra texterna och därmed den viktigaste. Bilden, som är den enda bilden i 

texten, representerar den text som de övriga texterna relaterar till och är därmed 

central i kommunikationen i hela den multimodala texten. Bilden är dessutom en 

förutsättning för att kunna inleda den sociala interaktionen. Tekniken, i det här fallet 

Instagram är utformad så man först måste lägga upp en bild för att sedan kunna 

interagera med annan text. Så, med tanke på teorin om framskjutenhet borde bilden 

vara viktigast i hela den multimodala texten. Enligt mina informanter har bildens 

betydelse börjat ta allt större plats i förhållande till det skriftliga på sociala medier. De 

talar om att aktiviteten på sociala medier har utvecklats bland deras vänner från att 

bara handla om Facebook, för att nu nästan uteslutande röra sig om Instagram och 

Snapchat.
107

 Informanten Loa interagerar med sina vänner flera gånger under dagen 

via Snapchat och använder sig av Instagram ungefär en gång per dag. ”Jag skickar en 

bild istället för att skriva ett sms liksom. Det kan va en bild på marken bara för att jag 

ska kunna skriva ett sms.”
108

 I det här citatet syftar informanten till att kommunicera 

via Snapchat, ”snappa” som de kallar det. De väljer alltså den typen av sociala medier 

där bilden i relation till skriften spelar en stor roll i kommunikationen med andra. 

Eller där bilden fungerar som ett verktyg för att kunna inleda en kommunikation. Å 

ena sidan talade informanterna om att det är mycket roligare att kommunicera i 

anslutning till en bild när de socialt interagerar med varandra. Men å andra sidan har 

de talat om att bilden inte är så viktig när de läser texterna på sociala medier, då det 

                                                        
106 Björkvall, (2009), s. 100. 
107 Snapchat är utformat på liknande sätt som Instagram, där en kommunikation måste startas med en 

bild. (Egen förklaring) 
108 Intervjusamtal 27 februari 2014 med ”Loa”. 
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ändå är kommunikationen mellan de skriftliga texterna som är det mest centrala. Jag 

har analyserat skrifternas betydelse för den sociala interaktionen mer utförligt tidigare 

i uppsatsen.  

       Skriftens storlek är också en central resurs för att skapa visuell framskjutenhet i 

skriftliga texter. Jag har tidigare i analysen talat kring Mios skrift som är placerad 

överst som separat text i förhållande till de andra skriftliga texterna. Den är skriven 

som en kommentar till hens egen bild. Skriften har ett större typsnitt i förhållande till 

de andra skriftliga texterna och blir då framskjutet genom sin storlek. Som jag tidigare 

nämnt har Mio utnyttjat sin skrifts framskjutenhet på olika sätt för att försöka nå en 

önskad social interaktion. 

       Jag vill slutligen analysera kompositionens betydelse i texten med hänsyn till 

avgränsning och sambandskapande. Texterna skiljs åt med hjälp av linjer där de olika 

textelementen avgränsas gentemot varandra. Avgränsningen signalerar att texterna är 

olika och att man kan läsa dem var för sig. Bilden där Mio och hens vän avbildas har 

en tydlig inramning i förhållande till de andra texterna. Deras gemenskap blir synlig 

genom att de avgränsas gentemot de andra i texten. Samtidigt kan man vid närmare 

läsning ana ett samband mellan bilden och de andra texterna, då de interagerar med 

varandra. På liknande sätt kan man se att den delen av texten där skriften domineras 

av kommentarer, kommentarsfältet, har en tydlig inramning i form av linjer. Det 

betyder att kommentarsfältet avgränsar sig gentemot de andra texterna och innehåller 

en egen gemenskap. Jag upplever att kommentarsfältet inledningsvis är en reaktion på 

bilden i texten men att den sedan, stärkt av sin inramning, skapar sig ett eget 

samband. Man kan t e x utläsa en social interaktion som pågår inom 

kommentarsfältet, där delar av det skriftliga är direkta svar på varandra.  

       Man kan alltså urskilja ett samband mellan alla texter trots bildens tydliga 

avgränsning. Textens inramning som helhet, har en tydlig avgränsning gentemot 

läsaren. Bilden och texterna finns inom en och samma bildram, där det mellan de 

inramade deltagarna skapas gemenskap. Deltagarna avgränsas utåt mot läsarna, de 

som inte deltar i interaktionen. Texten signalerar alltså både en gemenskap mellan 

Mio och de som interagerar med varandra inom textens ramar, men också en 

avgränsning gentemot de som inte är synliga i kommunikationen. 

        Lindstrand beskriver att semiotiska resurser måste uppfylla tre krav för att 

fungera fullt ut. Som jag tidigare beskrivit måste de kunna representera tillstånd och 

händelser i världen, kunna representera de sociala relationerna mellan deltagarna i en 
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kommunikativ process samt kunna representera allt detta som en sammanhängande 

text.
109

 De tre funktionerna har jag i min uppsats förklarat som textens metafunktioner 

och jag har analyserat texten med hjälp av dessa. Med varje enskild metafunktion som 

utgångspunkt går det att läsa den multimodala texten på olika sätt, men det uppstår 

också samspel mellan dem. När jag t. ex analyserar texten utifrån den interpersonella 

metafunktionen talar jag bl.a. om hur maktrelationer mellan människor skapas utifrån 

hur bild och skrift samspelar. Jag berör då samtidigt textuella aspekter där 

kompositionen har betydelse för hierarkin mellan texterna i den multimodala texten. 

 

5. Resultat 

Min utgångspunkt från början i den här undersökningen var att jag ville fördjupa mig 

i hur bildens roll kan se ut i kommunikationen mellan människor på sociala medier. I 

ett tidigt skede kunde jag ana att undersökningen var på väg i en annan riktning. Jag 

upptäckte att ju mer kontakt jag hade med mina informanter, desto tydligare blev det 

hur viktigt det är för dem att synas på sociala medier. Samtalet kring vikten att synas 

på sociala medier ändrade tidigt fokus. Från det jag ville tala om, bildens roll i syfte 

att synas, till det som verkligen engagerade informanterna själva, den visuella 

skriftens centrala roll i att synas på sociala medier. Upprätthållandet av sociala 

relationer genom att bekräfta varandra via de skriftliga texterna har visat sig vara det 

mest centrala. Bildens betydelse är viktig på sociala medier, då hela den multimodala 

texten inte skulle få samma betydelse utan den. Den är viktig på så sätt att den ses 

som ett verktyg för att kunna socialisera, där den visuella skriften spelar huvudrollen. 

       Informanterna talar om hur lite vikt de oftast lägger vid bildens kvalité, både när 

det gäller egna upplagda bilder, men också när de läser av andras bilder som de sedan 

kommenterar något till. Björkvall talar om att läsvägen i en multimodal text är olika 

beroende på läsarens syfte. Han menar att andra element som är mindre framskjutna 

ändå kan få uppmärksamhet tidigt i läsandet p.g.a. läsarens intressen.
110

 

Informanternas syfte är ju att vårda sina sociala relationer genom att kommunicera 

med skrift på rätt sätt. Jag upplever att de scannar av bilden snabbt för att sedan 

fokusera på att läsa skriften som samspelar med bilden. Studien visar alltså att fokus 

ligger på skriftens betydelse i den sociala interaktionen.  

                                                        
109 Lindstrand, (2006), s. 45. 
110 Björkvall, (2009), s. 104-105. 
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       Så, hur beskriver unga människor att de tänker kring huruvida det är viktigt att 

synas i sociala medier? Utifrån min undersökning kan jag konstatera att synas på 

sociala medier är viktigt för känslan av att finnas till i ett sammanhang. På vilket sätt 

och i hur stor utsträckning man syns kan vara avgörande för de sociala relationerna 

både i den virtuella världen och AFK. Samtliga informanter fick starka reaktioner från 

kompisar som syftade till deras plötsliga förändring i aktivitet på sociala medier. De 

informanter som hade till uppdrag att hålla sig ifrån aktivitet på sociala medier 

upplevde i olika grad hur svårt det var att inte få vara synliga. De blev själva 

medvetna om hur viktigt det är för dem att synas i olika sammanhang, och en del av 

dem har aldrig reflekterat över det förrän de var med i undersökningen. Några av dem 

upplevde ett sådant utanförskap att det ficka direkta konsekvenser på deras sociala liv. 

De informanter som hade till uppdrag att göra sig synliga på sociala medier fick 

mersmak och inspirerades till att vilja synas mer än de brukar även efter uppdraget. 

De hade fått uppleva bekräftelse från andra via sociala medier.  

       Vikten av att synas på sociala medier har alltså blivit tydlig både för de 

informanter som har varit mer aktiva än vanligt och de som har försökt att inte vara 

synliga på nätet.  

       Jag upprepar min andra frågeställning. Vilken roll har den visuella texten på 

sociala medier i förhållande till de ungas sociala relationer? Flera informanter har 

talat om att gränsen mellan den virtuella världen och AFK är utsuddat när det gäller 

hur man ser på sociala relationer. De använder sig av sociala medier som 

kommunikationsmedel när de socialt interagerar med varandra, både när de befinner 

sig på olika platser, men också när de är fysiskt närvarande med varandra. Eftersom 

sociala medier verkar vara så centralt i deras interaktion med varandra kan man ana 

att den virtuella världen och AFK blir en och samma plattform för social 

kommunikation. Informanterna har talat om att det är viktigt att kommunikationen 

mellan dem och deras vänner är synlig på sociala medier. Det räcker alltså inte att 

interaktionen mellan dem enbart sker verbalt AFK, utan samma utbyte av ord bör 

också synliggöras i något socialt media på nätet för att bli meningsfullt.  

       Studien visar att sociala medier är ett viktigt medel i skapandet och 

upprätthållandet av sociala relationer, och det präglar stora delar av informanternas 

vardagliga interaktion med varandra. Å ena sidan kan de fritt välja när och hur de 

använder sig av sociala medier och på vilket sätt de vill socialisera med varandra. 

Men å andra sidan finns det en mängd normer och regler att följa för att nå de sociala 
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relationerna man vill uppnå. Jag påminner om Foucaults tankar om den produktiva 

och den begränsande makten inom en diskurs. Utifrån studien är min slutsats att det är 

viljan av att upprätthålla de sociala relationerna som uppmuntrar till att följa de 

normer inom den diskursen på sociala medier som man vill tillhöra. Mina informanter 

talar mycket om hur viktiga de sociala relationerna är i deras vardagliga liv och att 

sociala medier är ett bra verktyg att använda när de vill kommunicera med andra. 

Sociala medier underlättar för dem i den vardagliga kommunikationen med andra och 

har då en produktiv roll i skapandet av nya relationer och upprätthållandet av redan 

existerande sociala relationer. Samtidigt är den makten som råder på sociala medier 

begränsande när det gäller hur man socialiserar med varandra. Jag tänker på när 

informanterna talar om alla strategiska beslut som måste fattas för att uppnå en viss 

typ av social interaktion. Spelar man inte sina kort rätt blir de sociala spelreglerna en 

begränsning i skapandet av relationer. Man begränsar sig genom att göra en rad 

uppoffringar för att skapa och bevara sociala relationer.  

       Enligt informanterna kan det uppstå situationer där deras interagerande på nätet 

kan vara avgörande för hur deras relationer kan se ut AFK. En utebliven Like kan t e 

x innebära att man brutit någon form av överenskommelse, baserat på de normer som 

gäller i den situationen, och kan få negativa konsekvenser för relationen AFK. Det 

kan med andra ord handla om att man tar felaktiga beslut kring hur man bedömer 

vilken typ av relation man har med den man ska Likea. Står man varandra nära AFK 

är det underförstått att man Likear varandras bilder och kommentarer, men man bör 

veta var gränsen går då det kan verka desperat att Likea andras bilder om man inte 

känner varandra tillräckligt väl. Deltagare i sociala medier gör alltså hela tiden 

avvägningar som är baserade på det sociala spelets normer. 

       Studien visar alltså att den visuella texten på social medier kan vara avgörande 

för de sociala relationerna. Informanterna rör sig inom en egen visuell kultur där de 

socialiserar med varandra utifrån gemensamma normer och regler. De tillbringar 

mycket tid på sociala medier där stor fokus ligger vid hur man visuellt kommunicerar 

med varandra. De båda världarna går in i varandra och är gemensamt av stor 

betydelse för de sociala relationerna, både i den virtuella världen och AFK. 

 

 

6. Slutdiskussion 
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När jag reflekterar kring vad informanternas berättelser har resulterat i så får jag en 

känsla av att stora delar av deras sociala liv utspelar sig på sociala medier. Jag 

upplever att de ibland föredrar att kommunicera genom sociala medier framför att tala 

med varandra AFK. Jag tänker mig att det kan ha att göra med att det är så viktigt att 

den sociala interaktionen syns på sociala medier så att det blir mer centralt att tala 

med varandra på nätet än att säga saker till varandra AFK.  

       Det går att läsa i otaliga aktuella artiklar kring hur skadligt det är för ungdomar 

att konstant vara uppkopplad mot något socialt nätverk. Jag belyste i början av 

uppsatsen att det råder extremt hög aktivitet hos unga människor när det gäller att 

kommunicera i sociala medier. Tillgången till internet via mobiltelefonen är 

naturligtvis en bidragande faktor. Jag påminner om Jenkins resonemang kring att 

mobiler inte bara är till för att ringa med, utan att vi nu befinner oss i en tid där 

mobilerna bidrar till att medierna finns överallt omkring oss.  

       Unga människor verkar föredra alltmer att interagera med varandra i den virtuella 

världen. Utifrån min studie bedömer jag att sociala medier håller på att ersätta de 

sociala mötena i verkligheten. Däremot tror jag att det finns ett nytt sätt att se på 

kommunikation, där gränsen mellan AFK och den virtuella världen håller på att 

suddas ut. Man kommer nog alltid att kunna skilja på de olika världarna, men med 

tanke på vilket sätt många just nu socialiserar med varandra så tror jag att det blir allt 

mindre viktigt. De unga människorna som kommunicerar mycket med varandra inom 

och mellan de båda världarna verkar inte alls se ett problem i att det inte finns en 

tydlig skiljelinje. Tanken som slår mig är att det kanske kommer att finnas, eller redan 

finns, en tredje värld, där den virtuella och AFK bildar en gemensam värld. En 

fungerande gemensam värld där det sociala spelet tar sig helt andra uttryck. Jag tycker 

att undersökningen har visat att det kanske t.o.m. redan existerar en outtalad tredje 

värld. Det här är spännande och det skulle vara intressant att vid ett senare tillfälle 

fördjupa mig mer i det.  

       Patrik Hernwall, fil.dr. i pedagogik talade under en föreläsning på Konstfack om 

att media är barn och ungdomars referensramar idag. De talar ett annat språk när de 

pratar om sin mediavärld. Han menar att vi formas utifrån den mediakultur vi befinner 

oss i.
 111

  Jag tror, i likhet med Hernwall, att barn och ungdomar som är mycket aktiva 

på sociala nätverk är mycket kunniga inom sin mediavärld. För att vi ska förstå hur de 

                                                        
111 Hernwall, Patrik, föreläsning Konstfack 28/3 2014. 
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använder sig av den så måste vi lära oss hur deras visuella mediakultur ser ut och hur 

de förstår den. Jag talade inledningsvis i uppsatsen om det informella lärandet. I och 

med att sociala medier är så stor del av barn och ungdomars mediakultur så tycker jag 

att det känns viktigt att jag som lärare omformar det som inte är skapat för skolan till 

något som kan användas i en lärandesituation. Om mina elever är mycket aktiva i en 

kultur under så stor del av deras vakna tid så känns det inte konstigt att hävda att den 

kulturen borde tas om hand och förstås i skolan. Jag vill se sociala medier som ett 

läromedel där man kan få möjlighet att beröra viktiga ämnen som könsroller, mobbing 

och kroppsideal. Jag vill som lärare i min undervisning ta tillfället att tala om den 

mediakultur som mina elever själva har kunskap i. Jag och de flesta elever är aktiva i 

sociala medier och jag vill se fördelarna i att kunna lära oss av varandra. Kanske kan 

vi i framtiden ha gemensamma lektioner i den tredje världen, alltså det utrymmet där 

den virtuella världen och AFK sammanstrålar!  

       Jag syns, alltså finns jag! Ja, jag upplever att det kan finnas en sanning i att en 

aktivitet i vardagen som inte synliggörs på något socialt media inte blir lika 

meningsfullt som om man hade gjort det synligt. När man gör sig synlig på sociala 

medier genom en bild, eller en kommentar eller en Like så gör man sig samtidigt 

synlig i ett socialt sammanhang där man blir bekräftad för sin existens. Jag talade 

tidigare om Jenkins konvergensteori där han menar att vi nu befinner oss i en tid där 

medierna finns överallt, och att konvergens uppstår när vanliga människor 

konsumerar medierna på sitt sätt. Utifrån min studie tolkar jag att vi just nu i 

allmänhet har ett starkt behov av att synas och att det behovet växer i takt med att vi 

har allt mer tillgång till olika sociala forum på nätet där det är lätt att synliggöra sig 

själv. Möjligheten att synas offentligt är inte längre begränsad till att bara gälla 

kändisar och andra offentliga personer. Tack vare internet och framförallt tillgången 

till olika sociala forum så har alla chansen att kunna visa upp sig själva och sina liv 

inför många fler människor än bara de man träffar AFK. I och med att det är så 

lättillgängligt att med bara några knapptryckningar på en dator eller på mobilen 

utannonsera var, hur och vad man gör så uppstår också förväntningar att man också 

gör det. Upplevelsen av att resan man gör, eller maten man äter eller konserten man 

går på blir starkare om den också blir synlig på nätet och därmed bekräftad av många 

samtidigt.  

       De här tankarna grundar sig som sagt i min egen aktivitet i sociala nätverk, där 

jag upplever att mitt beteende styrs mycket av de förväntningar andra har på mig. 
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Förväntningar som har att göra med att vi är delaktiga i en gemensam mediakultur där 

ett nytt sätt att interagera med varandra har vuxit fram. Sociala medier har gett oss 

möjligheten att socialisera med varandra på ett helt annat sätt än vad vi tidigare gjort. 

Men möjligheten för mig att kunna visa upp på sociala medier att jag rider på en 

kamel i öknen i samma ögonblick som jag gör det, innebär också förväntningar från 

mina vänner att jag också borde göra det. Jag ställer mig fortfarande frågan varför det 

är så viktigt för mig att synliggöra min upplevelse på kamelryggen. I ärlighetens 

namn så känner jag att mina upplevelser blir mer verkliga om jag gör dem synliga på 

sociala medier.  

       Likheterna mellan mitt och mina informanters sätt att synliggöra oss själva och 

våra upplevelser är att vi förstärker känslan av meningsfullhet genom att dela med oss 

av våra känslor, upplevelser och våra tankar med andra. Skillnaden är att vi använder 

oss av olika multimodala resurser. Som jag tidigare nämnt talar Jenkins om att 

mediebranschen nu genomgått ett paradigmskifte, där nya och gamla medier 

konvergerar med varandra snarare än konkurrerar ut varandra. Jag och mina 

informanter lever ju i samma värld, men använder vi oss av olika typer av medier för 

att socialt interagera med andra människor? Var och en av oss deltar i olika visuella 

kulturer, där förväntningarna på hur vi ska kommunicera med omgivningen kan skilja 

sig åt. Men, enligt konvergensteorin utesluter inte det ena mediet det andra. Flera av 

mina informanter väljer uteslutande att visualisera sin kommunikation med andra 

människor på sociala medier enligt den mediekultur som de rör sig inom. Utifrån 

förväntningar från människor jag interagerar med, skickar jag gladeligen både ett 

vykort, lägger upp en bild på Facebook och skickar ett sms för att visuellt 

kommunicera hur jag och kamelen har det i öknen. 
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7.2 Bildförteckning 

Bilden på framsidan är taget från mitt privata Instagramflöde, 25/4 2014. 

Bilden som går att finna i anslutning till min analysdel är en av de bilder som det 

talades kring under bildeliciteringen. Resten av bilderna som vi samtalade kring är 

bifogade som bildbilagor längst bak i uppsatsen. 

 

7.3 Intervjuer 

Inledande intervjusamtal 12 februari 2014 med ”Ilon” och ”Loa” 17 år, Stockholm 

Inledande intervjusamtal 15 februari 2014 med ”Mio och Kim” 17 och 18 år, 

Stockholm. 

Inledande intervju via mail 6 februari 2014 med ”Charlie” 18 år, Umeå/Stockholm. 

Intervjusamtal 27 februari 2014 med ”Ilon” och ”Loa”, Stockholm. 

Intervjusamtal 11 mars 2014 med ”Mio” och ”Kim”, Stockholm. 

Intervju via mail 20 februari 2014 med ”Charlie”, Umeå/Stockholm. 

 

7.4 Internetkällor 

 
Svenskarna och internet 
www.soi2013.se/2denmobilaboomen. (2014-02-12) 

 

Statens medieråd 

www.statensmedierad.se/duckfacestoneface. (2014-02-20) 

 

Nationalencyklopedin 

www.ne.se/selfie (2014-03-15) 

 

Nationalencyklopedin 

www.ne.se/socialamedier. (2014-03-15) 

  

Vetenskapsrådet 

www.vr.se (2014-06-02) 

 

7.5 Föreläsning 

Hernwall, Patrik, föreläsning Konstfack 28/3 2014. 

 

 

Bilderna nedan är tagna ur mina informanters Instagramflöden och Facebookflöden. 

Det är de bilder som jag tillsammans med informanterna har talat mest kring. 
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