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Abstract 

Cecilia Löfberg: ”Möjligheternas arena? Barns och ungas samtal om tjejer, 
killar, känslor och sexualitet på en virtuell arena”. Arenas of Possibilities? 
Children’s and Young People’s conversations about Girls, Boys, Emotions 
and Sexuality on a Virtual arena. Akademisk avhandling i pedagogik, 
Stockholms universitet, juni 2008 
 
Computer mediated communication (CMC) has created new arenas for so-
cial interaction in contemporary society, also for children and young people. 
This raises questions about how these arenas are used by children and young 
people. Drawing on the sociology of childhood, this thesis addresses chil-
dren’s social interaction on a website designed for young people, where is-
sues of masculinity, femininity, emotions and sexuality are discussed. The 
general aim is to explore the construction of meaning in relation to these 
issues; more specifically patterns of online interaction and the ways children 
express and share ideas and values in the “now” of the interpretive commu-
nities on the website, and at the same time deal with ideas, norms and values 
mediated through society at large.  
In three discussion groups on the website, 143 discussions initiated by vir-
tual children aged 12 to 15 followed by discussions with several virtual per-
sons at the same age and older were collected and analysed. Three patterns 
of interaction were identified according to the degrees of ‘horizontal’ versus 
‘vertical’ communication: ‘Playful interaction’ is characterised by a horizon-
tal communication where curiosity and experiences are shared between vir-
tual children in the same age ‘Corrective interaction’ is characterised by 
vertical interaction and more explicit advise and instructions from partici-
pants in different ages, drawing on arguments from the ‘adult world’. In 
‘Orienting interaction’ there are aspects of both horizontal and vertical inter-
action as older or adult virtual participants express their points of view and 
experiences as it were to strive for a shared understanding. These patterns of 
interaction, and the ways they are related to the different topics in the discus-
sion groups, are discussed in terms of the on-going positioning of children as 
a ‘social group’ and the construction of gender, generation and cultural no-
tions of children as innocent or knowing.  

 
Keywords: Children, Gender, Generation, Internet, Social interaction 
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1 Inledning 

Tangenterna smattrar, i adressfältet står www.LunarStorm.se. Jag trycker 
på enter och skriver in mitt användarnamn och lösenord på LunarStorms 
startsida. Nu är jag inloggad som medlem på en av de mest trafikerade saj-
terna i Sverige. Jag har gått om tid och ägnar en lång stund till att gå ige-
nom första sidan. Högst upp till vänster finns lunarloggan, i rektangeln till 
höger om loggan annonseras premiären av en ny film. Medan jag betraktar 
Sean Connory i bredbrättad hatt försvinner reklamen och en annons om 
mobiltelefoni dyker upp. 

 
Sänker blicken till det centrala utrymmet på bilden. Föräldrar och lärare 

som är inne på sajten inbjuds till ett diskussionsforum för att diskutera frå-
gor som ”Vad stöter du på för positiva och negativa sidor av dina 
barns/elevers lunar-användande och internetanvändande generellt, hur tack-
lar du problem som dyker upp?”. Efter det följer ett reklamerbjudande från 
ett mobilföretag om förmånliga priser på kontantkort. Mitt på sidan finns 
dagens hundraords inlägg, någon medlem använder 100 ord för att lägga 
fram en åsikt inom något (samhällsaktuellt) ämne. Idag är det en 19-årig 
kvinna som skrivit ett inlägg om att pornografifixeringen (som hon kallar 
det) går längre och längre ner i åldrarna och i vissa fall har nått ”dagisni-
vån”. Nedanför inlägget finns hypertext som erbjuder mig att länka så jag 
kan skriva ett eget hundraordsinlägg eller kommentera det som är skrivet. 
Därefter ber LunarStorm om tips från medlemmarna om arrangemang och 
händelser som LunarStorm kan uppmärksamma och informera om. Det kan 
vara konserter, festivaler, LAN-partyn eller andra ”intressanta” evenemang.  

 
Erbjudande om extra förmånligt köp av PRO (LunarStorms tilläggstjänst 

för att få uttnyttja speciella tjänster på LunarStorm, t ex att fylla sitt krypin 
med prylar). Information om vad det kostar och hur man gör för att tillskan-
sa sig tjänsten följer härnäst. Sist ”en stund i rampljuset”, bilder på lunare 
som slumpmässigt valts ut. Bilderna finns på första sidan en stund och sen 
kommer nya bilder och nya och nya…..  

 
Till höger på sidan finns dagens WZUP fråga, idag lyder den ”vad äter 

du helst?” jag kan välja på alternativen frukt, kyckling, nötkött, fläskkött, 
grönsaker fisk, fårkött eller annat. Om jag väljer att rösta klickar jag på 
rubriken ”rösta”. Det finns också en annan rubrik där det står ”arkiv”, går 
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jag in där finns tidigare frågor och utfallet av varje fråga presenterat i ett 
stapeldiagram. Lite längre ner, fortfarande till höger i bild kan jag klicka 
mig fram till ”månadens korsord” och under den rubriken erbjuds jag att 
vinna två biljetter till en konsert med ett rockband. Längst bort till höger i 
bild, längs med hela långsidan, annonseras/erbjuds jag att vinna ”den nya 
playstation 2 i satin silver”. 

 
Lyfter blicken till övre delen av bilden igen. Här finns rubrikerna för oli-

ka kommunikationsforum. Jag kan välja att gå direkt till mitt eget ”krypin” 
och läsa eventuella mejl eller gästboksinlägg från andra lunare. Jag kan 
också, om jag hellre vill det, gå direkt till sajtens diskussionsforum och söka 
upp något tema jag är sugen på att diskutera eller kanske bara läsa andras 
inlägg. Klickar jag på rubriken ”dagbok” kan jag läsa de senast inlagda 
dagboksinläggen. Jag kan också titta på senast inlagda bilder eller gå till 
klotterplanket och läsa utrop, påståenden eller hälsningar från andra med-
lemmar. Här finns också ikonen för ”pejl” som är en ny tjänst (startar 
031028) på LunarStorm. Genom pejl kan jag kommunicera direkt med nå-
gon jag lagt in på min pejllista. Fungerar som MSN Messenger och ICQ. 

 
Kollar ikonerna som signalerar om något hänt i mitt krypin sedan jag sist 

var inloggad. Har det kommit nya mejl rör sig ikonen för mejl, den rör sig 
inte. Däremot rör sig fötterna (ikonen för gästboksinlägg). Någon har varit 
inne och lämnat en hälsning till mig. 

 
Inget annat intressant har hänt i mitt krypin sen jag var där senast. klick-

ar på ”tycka” för att sedan välja ”diskus” för att komma in bland diskus-
sionsforumen. Massor att välja på, klickar in mig på ”blandat”, scannar 
rubrikerna och fastnar vid rubriken ”känslor” klickar in mig där och går 
vidare till inläggen om ”rädsla”. Hittar en tjej som skrivit om rädsla för 
döden, läser vad hon har fått för svar från andra. Jag surfar vidare ut i Lu-
narStorms värld av erbjudanden.  

(En egen betraktelse gjord på LunarStorm 03-10-22) 
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1.1 Internet som arena 

 
Informations- och kommunikationsteknologin (hädanefter IKT) har skapat 
nya sociala samspelsarenor i samhället.1 Vinjetten ovan är en liten illustra-
tion till hur det kan se ut då man ger sig in på en virtuell arena. Sådana are-
nor används på olika sätt, utifrån olika syften, och studeras av forskare med 
olika kunskapsintressen. I den här avhandlingen är det socialt samspel i det 
virtuella rummet som är i fokus. Inledningsvis tar jag upp frågan om vad 
internet är för slags arena och villkor för samspel på denna arena.  

 
   Vad är då internet för typ av arena? Hur kan vi förstå den? Kalle Löf-

berg tar upp två aspekter av internet som viktiga i debatten: ”möjligheten till 
global kommunikation och tillgång till information” (Löfberg 2000:45). När 
det gäller möjlighet till global kommunikation så erbjuder nätet en ”friare” 
kontext än i det fysiska rummet. De kommunikationsarenor som finns är 
tillgängliga för alla användare oberoende av klass, kön eller fysisk lokalitet. 
Vad man behöver är en uppkoppling. Men att alla har tillträde behöver inte 
innebära att nätet är en ”frihetens plats”.  

Just because the spaces with which we are now concerned are electronic, 
there is no guarantee that they are democratic, egalitarian, or accessible, 
and it’s not the case that we can forego asking in particular about substance 
and dominance (Jones 1998a:20) 

 
Vad och vilka formationer som skapas på de virtuella mötesplatserna rå-

der det delade meningar om, men Jones hävdar att även om åsikterna går isär 
kan man konstatera att de virtuella mötesplatserna skapar nya förutsättningar 
för sociala relationer. ”Communities” på nätet får en annan karaktär än de 
vanliga samhälleliga mötesplatserna. Dessa förutsättningar får också kon-
sekvenser för  ”our sense of who we are, who we are among others, and who 
we want to be” (Jones 1998a:2). Nicolas Jacquemot (2002) menar att vi i 
interaktioner på nätet tvingas lära känna oss själva. På nätet vågar man be-
svara frågor som man kanske inte behövt ta ställning till tidigare, frågor som 
man undviker att svara på i den lokala miljön på grund av dess känsliga ka-
raktär eller för att man har svårt för att stå för sin åsikt. Att få konfronteras 

                               
1 När det gäller de olika rumsliga kontexter som man vistas i har jag valt att i 

fortsättningen benämna samspel på internet som något som händer i det virtuella 
rummet, cyberrummet, online, på den virtuella arenan eller på nätet. Dessa benäm-

ningar är synonyma och används för att variera texten. Samspel ansikte mot ansikte 
sker i det fysiska rummet eller offline. Jag har valt att inte använda mig av begreppet 
IRL (in real life) när jag talar om det fysiska rummet då jag ser på samspel i det 

virtuella rummet som lika verkligt.  
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och reflektera över sådana frågorna kan leda till ökad självinsikt (ibid). Jac-
quemot menar också att cyberrummet ger en möjlighet att förmedla känslor 
på ett ärligare sätt ” Man vågar också förmedla tankar och stämningar som 
kan vara svåra att verbalisera i möten ansikte mot ansikte (ibid: 33). Att här 
finns viktiga förutsättningar för individens möjligheter till interaktioner och 
uttryck inom ramen för en kontext som präglas av andra förutsättningar än 
det fysiska rummet ligger också i linje med Jones (1998b) argument om att 
möten i cyberrummet förändrar vårt sätt att se på oss själva.  
 

Så vad är det då för möjligheter som erbjuds i det virtuella rummet? I det 
virtuella rummet finns många möjligheter att idag ägna sig åt sociala möten 
av olika slag. Det kan gälla allt från krisgrupper till öppna chatt kanaler. I 
form av communities (sociala nätverk) skapas platser för möten som kan bli 
mer eller mindre betydelsefulla för den besökande gruppen. Sedan 1990-talet 
har dessa olika typer av gemenskaper online ökat markant. Här finns studier 
som visar att internet kan användas som en del av vardagen (Jaquemot 2002, 
Holloway & Valentine 2003), eller som en gränsöverskridande arena där 
användarna får möjlighet att experimentera med sina identiteter (exempel 
Turkle 1997, Søby 1999, Hernwall 2001). Ett centralt tema har varit det vir-
tuella rummets förutsättningar för samtal och hur dessa skiljer sig från det 
fysiska rummet. Vissa forskare menar att de villkor som är mest framträdan-
de online är möjligheten att uttrycka åsikter eller tankar som av olika anled-
ningar känns svåra att uttrycka i det fysiska rummet (se till exempel Turkle 
1997, Jones 1998, Cooper 2003, Tapscott 1998, Holloway & Valentine 
2003).  
 

 Många forskare (se till exempel Turkle 1997, Jones 1998, Cooper 2003, 
Tapscott 1998, Holloway & Valentine 2003 ) menar att kommunikation på 
internet erbjuder andra villkor för socialt samspel mellan människor än det 
fysiska rummet. I det virtuella rummet är vi särskiljda från vår kropp och 
andra fysiska markörer, och här bestämmer individen efter eget val hur och 
om hon eller han skall uttrycka sig om sina fysiska markörer. De är inte ma-
nifesterade utan en fiktion som individen själv skapar, i linje med sin var-
dagsidentitet eller helt annorlunda. Metchild Mazcewski (2002) menar att 
det handlar om ett utforskande av identitet snarare än om identitetsbyte. Sett 
ur den här synvinkeln kan cyberrummet vara en nyckel till en ny form av 
socialisation och utveckling, ett forum där individen får möjlighet att reflek-
tera och agera kring fenomen som kan vara svåra att lyfta fram i det fysiska 
rummets sociala liv. Internet har på så sätt flyttat gränserna för vad som är 
möjligt socialt samspel och erbjuder idag nya typer av arenor att samspela 
på. Än så länge är forskning kring cybersamhällen eller communities i sin 
linda. Enligt Jones (1998a) saknas fortfarande forskning som tar hänsyn till 
hur föreställningar kring utrymme och socialitet, kring kopplingar mellan 
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sociala relationer, rumslig praktik, värderingar och trosföreställningar vävs 
samman. 
 

Internet är interaktivt, vilket skiljer internet från andra media. Alla kan 
vara både mottagare och sändare av information och meddelanden. Hur in-
teraktiviteten ser ut skiljer sig i olika virtuella rum. I ett chattrum är kommu-
nikationen synkron, det vill säga kommunikationen är direkt och ett inlägg 
följer på ett annat. Deltagarna sitter uppkopplade mot chatten vid samma 
tidpunkt men i olika fysiska miljöer. Här sker ofta spontan interaktivitet som 
baserar sig på att deltagarna uttrycker sig under en sammanhållen tid. På 
många av nätets arenor pågår också asynkron kommunikation. Här finns en 
interaktivitet som skiljer sig åt mellan deltagarna både när det gäller tid och 
rum. Alla kan fortfarande vara mottagare eller sändare men kan välja när 
detta skall ske även i tid. Exempel på asynkron kommunikation online är 
diskussionsfora där man när som helst kan gå in och kommentera inlägg som 
redan ligger. Det betyder att deltagarna kan sända eller vara mottagare när 
det passar i tid, och den virtuella personen får också möjlighet att tänka över 
eller ”slipa” sina uttryck. Oberoende av om kommunikationen är synkron 
eller asynkron finns här en interaktivitet som möjliggör deltagande i form av 
sändande eller mottagande på lika villkor för alla.  
 

Kanske behöver man reflektera över om de normer och värderingar som 
finns i det virtuella rummet är så annorlunda än de som gäller i samhället i 
övrigt. Vilka är vi när vi är i den virtuella världen? En fråga som Steven G 
Jones (1998b) ställer sig och som Wesley Cooper (2003) till viss del svarar 
på genom att lyfta fram distinktionen mellan att vara en ”citizen” och en 
”netizen”. En netizen, menar Cooper, har inte samma behov som en citizen 
och är mindre sårbar. Eftersom en netizen inte har en fysisk kropp utan, som 
bäst en karaktär, står mindre på spel och en netizen kan därför mera fritt 
agera efter sina impulser (ibid). Det är bland netizens som förhållningssättet 
”allt är möjligt” spirar (ibid). Cooper drar en tydlig skiljelinje mellan indivi-
den i samhället och individen i cybersamhället. I hans resonemang möter vi 
olika medborgare med olika mänskliga egenskaper beroende på medborgar-
skap. Att man som netizen är mindre sårbar håller alla inte med om. Jones 
(1998b) menar att internetanvändare har mycket starka känslomässiga band 
till sina onlineaktiviteter. I Jones resonemang finns ingen uppdelning mellan 
personen i samhället och personen i cyberrummet. Istället menar Jones att 
individen befinner sig i en interaktiv process där ageranden i samhället och 
ageranden i det virtuella rummet skapar en ny social utveckling (ibid). Sam-
tidigt frågar sig Jones vilka vi är när vi är online, vilket skulle kunna förstås 
som att även Jones menar att onlineaktivitet innebär ”andra” individer. Här 
finns således olika sätt att se på hur individens aktivitet online skall tolkas 
och förstås i relation till samhället i övrigt. Kan man tala om olika mänskliga 
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karaktärer beroende på var individen har ”medborgarskap”? Eller skall man 
nöja sig med att undersöka hur olika kontextuella skillnader erbjuder olika 
villkor för interaktion för individen i samhället?  
 

I många sammanhang där diskussioner förs om människans situation eller 
utveckling i ett samhälle där teknologin utgör ett dominerande inslag är frå-
gan om identitet central. Jones (1998a) menar att den virtuella verkligheten 
är en ny social kontext där elektroniska communities bildas och utvecklas 
utan att människan förlorar kontakten med resten av världen (ibid). Vidare 
ställer sig Jones frågan om det kanske är anonymitet snarare än identitet som 
är den centrala aspekten när det gäller undersökandet av sociala relationer i 
cyberrummet. Det är trots allt främst anonymiteten som kännetecknar online 
aktivitet, det är utifrån den individen väljer att pröva olika identitetsaspekter. 
Christine Hine (2000) pekar på att det finns en skillnad mellan den akade-
miska fascinationen över möjligheten till omstrukturering av identiteter på 
internet och hur deltagarna i det praktiska utövandet framhåller sin identitet. 

Wynn and Katz suggest that the academic (specifically, postmodern) preoc-
cupation with the Internet as a sphere of identity play, fragmentation and vir-
tuality without real referents is not mirrored in the majority of everyday 
Internet use. (Hine 2000:120) 

 
Hines menar att identitetslek inte hör till det ”vardagliga” internetanvän-

dandet, men att detta även handlar om vilken typ av virtuell arena man be-
finner sig på. Att det inte handlar om att skapa en ”ny” identitet utan istället 
utveckla den man har är något som Jacquemot (2002) poängterar. Han beto-
nar känslan av anonymitet när han påpekar att ”Dessutom kan man bli spå-
rad på internet. Men trots detta är känslan av anonymitet stark” (ibid:25). 
Anonymiteten kan på så sätt vara en möjlighet för att lyfta fram aspekter av 
sig själv som annars inte kommer i dagen. 

Många människor har svårt att umgås i sociala sammanhang. På Internet 
kan man träna upp sin sociala förmåga i ett anonymt rum. Man kanske har 
svårt att presentera sina åsikter inför publik i skolan eller på jobbet. I ett de-
battforum på nätet kan man göra detta och precis som i verkligheten blir man 
granskad och kritiserad, men behöver inte vara rädd för att tappa masken el-
ler stamma av nervositet. (Jacquemot 2002:27) 

 
Även om det råder delade meningar om vilka vi är när vi är ute på nätet 

finns ett stort vetenskapligt intresse i att försöka förstå olika aspekter av vad 
som händer när vi kommunicerar i det virtuella rummet. Att vara kommuni-
katör i det virtuella rummet kräver en anpassning till de rådande normer och 
ideal som skapas där. De skillnader som då fokuseras är de kontextuella 
förutsättningarna och de villkor som därmed erbjuds. Möten i cyberrummet 
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har, trots anonymiteten, också sina maktstrukturer. Patrik Hernwall (2001) 
menar att de kulturmiljöer som finns på internet i stor utsträckning skapats 
av vuxna män, därför är det också en miljö ”som präglas av vuxna väster-
ländska mäns värderingar” (Hernwall 2001:61). I den här miljön, så som i 
samhället i övrigt, marginaliseras barn och kvinnor på olika sätt (ibid). Skill-
naden är att marginaliserade grupper kan delta under andra förutsättningar, 
menar Hernwall. Här har de större möjligheter att skapa möten utifrån sina 
egna önskemål. I cyberrummet ges möjlighet till en skiljelinje mellan indivi-
dens fysiska markörer och det individen önskar uttrycka. Möjligheten till 
denna skiljelinje ligger i att dessa framträdanden, om vi använder Goffmans 
(1974) terminologi, sker i möten mellan medvetanden utan att framträdandet 
antar fysisk form. Det är i detta som anonymiteten får sin innebörd.  

1.2 Samspel i det virtuella och i det fysiska rummet 

 
Inom samhällsvetenskaperna har social interaktion, eller socialt samspel, 
studerats främst utifrån möten ansikte mot ansikte. Erving Goffman (1959, 
1974) skriver att en interaktion är detsamma som ett möte, och definierar 
interaktion som ”individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar 
och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närva-
ro” (Goffman 1974:23). I dessa möten gör individer framträdanden som 
tjänar till att påverka någon eller några andra, och består av ”den samlade 
aktiviteten hos en viss deltagare vid ett givet tillfälle som tjänar till att på ett 
eller annat sätt påverka någon” (1974:23). Goffman menar att vårt socialise-
rade jag kan ses som de sociala roller människan intar under sina framträ-
danden. Samtidigt är vårt mänskliga jag något mer än dessa framträdanden 
Det intressanta här är att i möten med andra försöker individen passa in i de 
förutsättningar och förväntningar som finns i det samhälle där de framförs. 
Den sociala rollen kan på så sätt ses som en ”fasad”, inramad av den fysiska 
kontexten, scenerier och rekvisita för framträdandet. och den personliga, så 
som ”kläder, kön, ålder, storlek och utseende, hållning, talmönster, ansiktsut-
tryck, gester och liknande” (1974:30). Det som Goffman kallar den personli-
ga fasaden skulle också kunna benämnas fysiska markörer och relateras till 
fysiska markörer online som är fiktiva, skapade av kommunikatörerna och 
därmed möjliga att kontrollera av deltagarna själva. Internetanvändaren kan 
skapa eller avstå från att skapa fysiska markörer i kommunikationen online. 

 
Att avgränsa vad som kan kontrolleras eller inte i det fysiska rummet re-

spektive cyberrummet är inte helt okomplicerat. Även i den fysiska miljön 
har individen vissa möjligheter att kontrollera sitt framträdande genom till 
exempel klädval, val av sätt att tala etcetera, medan andra delar av fasaden är 
svårare att kontrollera, till exempel kroppens utseende, rörelsemönster, ålder 
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och vissa uttryck som ligger utanför medvetandets kontroll. Det är givetvis 
möjligt att personer också online skapar framträdanden som inte kan kontrol-
leras. Detta väcker frågor om huruvida internetanvändaren själv uppfattar sig 
ha möjlighet att kontrollera sin fasad, och därigenom sitt framträdande i det 
virtuella rummet. Vad som kan vara väsentligt att reflektera över är de möj-
ligheter till variation som erbjuds när vi möter varandra online, utan manife-
sterade fysiska markörer. Vad är det som händer i samspel där vi inte är för-
kroppsligade? Är det så att sådant samspel enbart erbjuder nya möjligheter, 
eller kan socialt samspel online också leda till begränsningar och i så fall 
vilka?  
 

I sin diskussion av människors framträdanden i möten använder sig 
Goffman (1974) av begreppen on-stage, den främre regionen, och off-stage, 
den bakre regionen som man drar sig tillbaka till mellan olika framträdanden 
och där man kan ”lägga av sig” sin fasad och kliva ur sin roll. Att vara on-
stage innebär att viss aktivitet understryks. 

 När man utövar sin aktivitet i andra personers närvaro accentueras vissa si-
dor av aktiviteten på ett expressivt sätt medan andra aspekter, som kan skada 
det intryck som har skapats, undertrycks. Sådana särskilt understrukna fakta 
uppträder ganska självfallet i det som har kallats för den främre regionen, 
men det kan också finnas en annan region – en bakre region eller ’bakom ku-
lisserna’ – där de fakta som undertrycks kommer fram i dagen. (Goffman 
1974:101) 

 
Goffmans resonemang handlar om att individen i en bemärkelse alltid är 

fången i en social kontext och därmed begränsad i sina framträdanden ge-
nom de fysiska markörer han inte kan undgå att kommunicera. I det virtuella 
rummet framträder andra villkor. Att associera on-stage och off-stage be-
greppen till interaktioner i det virtuella rummet kan vara av ett visst intresse 
med tanke på att här kan man vara on-stage och off-stage så att säga samti-
digt. Den agerande kan vara on-stage (genom interaktioner i cyberrummet) 
samtidigt som han eller hon är off-stage (framför dataskärmen). Samtidigt 
som individen skapar sitt framträdande online, befinner han eller hon sig off-
stage och slipper undertrycka oönskade förhållanden om den egna personen. 
Detta skulle man kunna tänka sig vara mindre ”ansträngande” för individen. 
I förlängningen skulle man kunna se interaktioner i det virtuella rummet som 
en möjlighet för individen att utveckla sin sociala kompetens då hon eller 
han inte står inför någon annan i fysisk mening inför vilken han eller hon 
behöver undertrycka eller dölja oönskade fakta. Här är individen avskiljd 
från sina fysiska markörer vilket kan skapa andra förutsättningar för det so-
ciala samspelet.  

 
Tidigare forskning om det virtuella rummet pekar på att det villkor som är 

mest framträdande i den virtuella miljön är möjligheten att ställa sig utanför 
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de ramar för sociala interaktioner som varje individ upplever i det fysiska 
rummet (t ex Jones 1998b). Allt från att tala om saker som man annars inte 
nämner till att hitta sin utvecklingspotential eller ”testa” gränser. Samma 
idéer, normer och värderingar som i det fysiska rummet används men online 
blir möjligheten att uttrycka dessa större då individen agerar utifrån en rela-
tiv anonymitet som kommer sig av att vi i det virtuella rummet inte är för-
kroppsligade. Här kan individen uttrycka sig på ett sätt som annars inte skul-
le accepteras av andra, till exempel om det som individen uttrycker inte 
”stämmer” med hennes eller hans fysiska markörer. Den kroppslösa kom-
munikationen kan därmed förstås som en möjlighet att uttrycka aspekter av 
självet som inte uttrycks i andra sammanhang. Den virtuella arenan skulle 
därmed erbjuda individen möjligheter att reflektera och agera på andra sätt 
och omkring andra frågor än i det fysiska rummet. Men möjligheten att inte 
vara känd skapar också andra villkor: 

Många uppger att de har fått sexuella anspelningar eller kommentarer när 
de chattar. På nätet förhåller sig somliga lite hur som helst till personer av 
det motsatta könet. Det är inte ovanligt att folk tar ut svängarna och man kan 
bli kallad för i stort sett vad som helst. Motsvarande kommentarer som på 
krogen skulle leda till en örfil och på jobbet kanske en anmälan för sexuella 
trakasserier. Men det är inte bara språkligt som man beter sig annorlunda på 
nätet. Anta att någon som man chattar med av en eller annan anledning inte 
vill chatta längre, då kan han eller hon helt sonika låta bli att svara på med-
delandet.(…) På nätet är reglerna annorlunda. (Jacquemot 2002:29) 

 
Det finns således en osäkerhet även i möten på internet. Vad som bör un-

derstrykas är dock att cyberrummet erbjuder en större variation när det gäller 
hur individen kan välja att göra sitt framträdande. Det finns communities, 
chattrum, e-postlistor, olika intressegruppers diskussionsfora etcetera. Här 
finns platser för en mängd olika former av möten allt utifrån de intressen 
som deltagarna uttrycker.  

 
Den relativa anonymiteten i det virtuella rummet kan alltså förstås som en 

möjlighet vilken ger utrymme för individen att uttrycka sig utanför de socia-
la ramar som varje individ inordnar sig själv efter i det fysiska rummet. Indi-
videns möjligheter till uttryck online har undersökts i ett antal studier. Där-
emot är frågan om hur detta handlingsutrymme används i relation till kul-
turskapande, det vill säga, när gemensamma idéer normer och värderingar 
uttrycks online en än så länge förhållandevis outredd fråga i forskningssam-
manhang. Det är denna fråga som är central för den här avhandlingen. Hur 
kan detta handlingsutrymme förstås i relation till sociala uttryck som skapas 
gemensamt? Barn och unga som grupp blir, i det här avseendet, extra intres-
sant då denna grupp i många andra sammanhang är underordnade gruppen 
vuxna. Vad händer när denna grupp gemensamt uttrycker sig och utvecklar 
sociala samspel online, inom gruppen och i relation till gruppen vuxna?  
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1.3  Internet, en del av barnkulturen  

 
Att vistas i cyberrummet blir i vårt samhälle mer och mer en vardagssyssel-
sättning för barn och unga. Har man inte dator hemma så kan de flesta ändå 
ta sig ut i cybervärlden. I skolan samlas barn och unga under raster och hål-
timmar för att ”kolla” sina mejl, logga in på communities, chatta eller bara 
surfa på nätet. Internet är inte en plats utan många platser där olika idéer och 
erfarenheter kan kommuniceras. Som jag har berört ovan så sker denna 
kommunikation utan fysiska markörer, den är interaktiv och pågår i ett i 
många avseenden nytt kulturellt sammanhang. Då barn och unga är flitiga 
användare av internet, samtidigt som de befinner sig i en fas i livet då såväl 
samspel i den egna åldersgruppen som möten med vuxenvärlden har bety-
delse för formeringen av den egna identiteten, så blir det av särskilt intresse 
att undersöka hur den virtuella arenan används av barn och unga.  

  
I den här avhandlingen är det således barn och unga som står i centrum. I 

västvärlden är barnet, juridiskt sett, en människa mellan 0 och 18 år. Även i 
FN:s konvention om barnets rättigheter är barn individer mellan 0-18 år. Det 
långa åldersspannet gör dock att vi, i sociala sammanhang, gärna delar in 
barn i olika åldersgrupper, till exempel förskolebarn, skolbarn, ungdomar 
etc. Kamratkulturer finns i alla dessa åldersgrupper men ser olika ut beroen-
de på barns omgivande miljö, kulturella förutsättningar och individuella 
utveckling. I denna avhandling har jag valt att intressera mig för 12-15 år-
ingar med tanke på att barn i denna ålder är aktiva användare av internet och 
på ett självständigt sätt kan ingå i samspel med andra på denna arena. (se 
bland andra Hernwall 2001, Johansson 2000, Sjöberg 2002 Holloway & 
Valentine 2003) Jag har valt att benämna den här gruppen barn och unga då 
de befinner sig i en ålder mellan de personer man i vardagligt tal benämner 
barn och de man benämner ungdomar. Jag använder också benämningen 
tjejer och killar dels för att tydliggöra att jag pratar om 12-15 åringar av 
båda könen dels för att tjejer och killar är de benämningar som de virtuella 
personerna på studerade diskussionsfora själva oftast använder. När jag dis-
kuterar mitt material använder jag mig av benämningen barn- och ungvirtuer 
för att tydliggöra att jag talar om virtuella personer2.  
 

Alla blir medlemmar i större sociala och kulturella sammanhang genom 
en socialisationsprocess. Barn och unga förväntas bli medlemmar inom de 
sammanhang vuxna anser att barn och unga ska vara medlemmar i. Det är en 
del av att vara barn. Samtidigt är barn och unga medlemmar i sina egna kul-
turella sammanhang där andra värderingar och normer än vuxensamhällets 

                               
2 Begreppet virtuer introduceras närmare i kapitel 3. 
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gör sig gällande. På så sätt förhåller sig barn till olika normsystem, såväl de 
som skapas av vuxenvärlden och de som skapas i barnets aktuella nu, bland 
kamraterna. Detta väcker frågor om vilka uttryck dessa möten mellan norm-
system tar sig online. Hur ser barns och ungas kulturskapande i det egna 
kulturella ”nuet” ut och hur ser detta kulturskapande ut i relation till vuxen-
världens förväntningar och ageranden? Kunskapsintresset i den här avhand-
lingen är att öka förståelsen för det virtuella rummet som en kulturskapande 
arena med avstamp i dessa frågor. För att studera detta tar jag min utgångs-
punkt i begreppet barnkultur, i bemärkelsen den ”levda” meningsskapande 
kulturen (Qvarsell 1999). Birgitta Qvarsell menar att barnkultur kan ses som 
”den kultur som barnen själva skapar och är del av, det vill säga för barnen 
meningsgivande sammanhang när det gäller samspel, lek, normbildning, etc” 
(ibid: 103). Den ”levda” kulturen kan därmed betraktas som en livsform som 
bärs upp av delade föreställningar, normer och värderingar inom en grupp. 
Delade föreställningar av detta slag kan vara såväl explicita som implicita 
idéer, normer och värderingar som finns tillgängliga i den sociala/kontext 
där den unga personen lever sitt liv. Barnkultur är därmed vad barn och unga 
själva skapar tillsammans i sin vardag. Med denna utgångspunkt riktar sig 
denna avhandling mot den ”levda” barnkulturen i form av socialt samspel 
och delade förställningar online. Det handlar då ytterst om hur det virtuella 
rummet tas i anspråk av barn och unga med avseende på företeelser i det 
dagliga livet.  

  
Då det virtuella rummet inte är ett, blir den virtuella platsen i form av en 

speciell sajt, en e-post lista eller ett chattrum av betydelse. För varje studie 
av barns och ungas uttryck på nätet krävs därmed en specificering av kun-
skapsintresse och ett val av en virtuell plats. För att undersöka barns och 
ungas kulturskapande i form av föreställningar om vardagliga fenomen som 
uttrycks i det virtuella rummet har jag studerat pågående samtal på några 
valda diskussionsfora online där det har varit möjligt att följa något längre 
diskussioner om något ämne. För att fånga den ”levda” kulturen på dessa 
diskussionsfora är det samspelsmönster och delade föreställningar om olika 
fenomen som fokuseras, inte enskilda personer. Som nämnts tidigare kan det 
virtuella rummet erbjuda andra möjligheter att tala om svåra eller känsliga 
saker. Frågor om tjejer, killar känslor och sexualitet kan vara är sådana frå-
gor, vilket också framträder i de frågor som barn- och ungvirtuer tar upp på 
denna typ av diskussionsfora. Studien har därför fokuserats på samspels-
mönster och delade föreställningar i samtal om dessa fenomen. 

  



 26

1.4  Avhandlingens disposition 

 
I kapitel två behandlas barn och barndom som kulturella och föränderliga 
fenomen. Avhandlingen behandlar barn och ungas sociala samspel och ge-
mensamma idéer, normer och värderingar som kommer till uttryck online. 
Avsikten i detta kapitel är att presentera avhandlingens teoretiska utgångs-
punkter när det gäller studier av barn och barndom, närmare bestämt ett 
barndomssociologiskt perspektiv där frågor om barns perspektiv, barnkultur 
och barn som social grupp är centrala. Det barndomssociologiska ramverket 
introduceras här som en överordnad teoretisk ingång, mot bakgrund av vilket 
jag tar upp teoretiska begrepp av relevans för den empiriska studien av barns 
och ungas möte online. Vidare behandlas tidigare forskning om barns och 
ungas användande och upplevelser av internet.  

 
I kapitel tre introduceras ytterligare en utgångspunkt för studien, närmare 

bestämt frågan om konstruktioner av genus och sexualitet. I det virtuella 
rummet är genus, precis som på alla andra arenor för kommunikation, en del 
av identiteten. I den här studien är det dessutom tjejer, killar, känslor och 
sexualitet som samtalsämnen som behandlas. För att få en genusteoretisk 
ingång till det empiriska materialet diskuteras teorier kring hur barn och 
unga använder sig av olika sätt att konstruera genus i sina vardagliga kontex-
ter. 

 
Det fjärde kapitlet behandlar studiens syfte och metodologiska ansats. 

Metodfrågor vid studier av internet behandlas liksom val av virtuella platser 
för denna studie, diskusarna Flickor om pojkar, Pojkar om flickor och Sex-
rådgivning, samt studiens genomförande. Vidare beskrivs det insamlade 
materialet och tillvägagångssätt vid bearbetning och analys. Med tanke på att 
det virtuella rummet är ett förhållandevis nytt forskningsfält ägnas relativt 
omfattande utrymme åt metodiska och etiska överväganden vid studiet av 
barns och ungas kommunikation i det virtuella rummet. 

 
I kapitel fem, sex och sju redovisas studiens resultat. Kapitel fem behand-

lar de sociala samspelsmönster som har identifierats på de studerade disku-
sarna med hjälp av begreppen horisontell och vertikal interaktion: ”lekande 
samspel”, ”korrigerande samspel” och ”orienterande samspel” Det lekande 
samspelet karaktäriseras av en horisontell interaktion och av att de svarande i 
hög grad svarar på de frågor som inleder diskussionen genom att dela med 
sig av sina egna erfarenheter utan att uttala sig värderande om frågeställaren. 
I det korrigerande samspelet är interaktionen mer vertikal, och den som ställt 
frågor får oftast direkta råd och uppmaning om hur han eller hon bör göra, 
råd som har en mer ”uppfostrande” ton. Orienterande samspel utgör en mel-
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lanform på så sätt att interaktionen är företrädesvis vertikal men diskussio-
nen är mer prövande och utforskande än i det korrigerande samspelet.  

 
I kapitel sex redovisas de föreställningar i bemärkelsen idéer, normer och 

värderingar, rörande manligt och kvinnligt som framträder på diskusarna 
”Flickor om pojkar” och ”Pojkar om flickor” . Här synliggörs hur olika idéer 
ställs mot varandra när det gäller tjejers och killars olika förmågor att ”kän-
na” och att visa känslor i möten med varandra. Vidare framträder idéer om 
hur känslor har att göra med kön respektive är något som är individuellt. 
Idén om det betydelsefulla i att ”vara sig själv” framträder också som en 
betydande föreställning i argumentationen på diskusarna.  

 
Det sjunde kapitlet behandlar idéer, normer och värderingar, om kropp 

och sexualitet på diskusen ”Sexrådgivning”. Av särskilt intresse är hur dessa 
diskussioner tydligare uppvisar hur handlingar i det kulturella nuet som barn 
och unga uttrycker möter idéer, normer och värderingar om barn, unga och 
sexualitet som finns om barn som social grupp i vuxenvärlden och i samhäl-
let i stort Av intresse här är hur frågan om ålder framträder, liksom frågor 
om mognad. Här positioneras barn och unga mer påtagligt som en social 
grupp, barn och unga, som står i en speciell relation till en annan grupp, vux-
na. 

 
I kapitel åtta diskuteras studiens resultat mot bakgrund av de teoretiska 

utgångspunkterna. Här återknyts till frågan om det virtuella rummet som 
arena för barn och unga och vilket kulturskapande som sker på denna arena. 
Detta kulturskapande karaktäriseras av ett samspel mellan idéer, normer och 
värderingar som skapas i barns och ungas aktuella ”nu” i de tolkande ge-
menskaper som utvecklas på den specifika arenan samt föreställningar som 
kommuniceras i samhället i stort och reproduceras i samspelet på studerade 
diskussionsfora. Här diskuteras också hur genus och sexualitet konstrueras 
och rekonstrueras på studerade diskussionsfora med utgångspunkt i tidigare 
diskuterade teorier om barn, unga och genus. Detta kulturskapande diskute-
ras slutligen i termer av synen på barndom och barnet som ”oskuldsfullt” 
eller ”kompetent”.  
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2 Barn, unga och internet 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp forskning om barn och barndom samt 
centrala teoretiska perspektiv och begrepp av relevans för denna avhandling. 
Jag kommer vidare även att ta upp tidigare studier av barns och ungas an-
vändande det virtuella rummet.  

2.1 Barnkultur  

 
Barnkultur har studerats med olika inriktningar. Birgitta Qvarsell (1998) 
menar att barnkultur består av tre olika fenomen dels den kultur vuxna ska-
par för barn i form av barnlitteratur eller film (Här ingår också masskulturen 
som skapas för barn i vinstsyfte), dels den kultur barn själva skapar genom 
målningar, sång, dramatik eller lek och slutligen den kultur som utgörs av 
former för samvaro: 

Då handlar det om för barnen specifika kulturmönster, former för samvaro 
och utbyte av erfarenheter, normer och värderingar i barnkulturen som livs-
form. Det rör sig om de samhandlingar, lekar och utbyten som barnen själva 
svarar för. (Qvarsell 1998:95) 

 
Barnkultur som fenomen uppmärksammades på 70-talet bland andra av 

Mary Ellen Goodman, som jämfört antropologiska studier av barn från olika 
delar av världen. Hon skriver att detta att barn grupperar sig efter ålder är 
helt normalt, men det är fel att betrakta ”en stark orientering mot kamrat-
gruppen som en nödvändig del av uppväxten”(1974:115). Vidare menar 
Goodman att ett sådant påstående är detsamma som att ge en ”uppvisning i 
kulturell provinsialism”(1974:115). Goodmans bok är en tvärkulturell studie 
av barns livsvillkor, och hennes syfte är att synliggöra barns perspektiv. 
”Studier av barnkultur redogör för vad barn ser när de iakttar den värld i 
vilken de hamnat” (Goodman 1974:10). Goodmans bok var banbrytande på 
sin tid och viktig i sitt perspektiv Hennes definition av barnkultur är inte 
knuten till ett specifikt samspel mellan barn, utan är snarare en tidig reaktion 
mot den utvecklingspsykologiska teoribildningens sätt att beskriva vad vux-
na ser när de iakttar barn. Goodman menar också att barn i samma ålder 
skapar grupper av jämlikar (peer groups), där barn ”tillsammans övar upp 
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färdigheter som lämpar sig för omogna och oerfarna medlemmar i ett sam-
hälle” (Goodman 1974:115). En stor del av barnkulturen, menar Goodman, 
är förpliktelser och skyldigheter mot vuxna, till exempel att lydnad och re-
spekt för vuxna är djupt inpräglat i barnkulturens mönster (ibid). I sin defini-
tion av barnkulturen ser Goodman det vuxna samhället och dess påverkan av 
barnen, det vill säga barnkulturen.  

 
Sedan Goodmans bok Barnkulturen kom i sin första utgåva 1970 har frå-

gan om barnkultur diskuterats vidare. De flesta som talar om barnkultur idag 
inbegriper barns interaktion och möjlighet att påverkas av varandra. William 
A Corsaro (1997) har studerat barns kamratkultur i förskolan och definierar 
begreppet enligt följande:  

  
A stable set of activities or routines, artifacts, values and concerns that 

children produce and share in interaction with peers. (Corsaro 1997:95) 
 
Corsaros definition innefattar barns interaktion med varandra och det är 

barns delade förståelse av verkligheten som utgör barnkulturen. Det handlar 
inte om det individuella barnet, ”it´s public, collective and performative” 
(Corsaro 1997:95). Corsaro gör också en distinktion som saknas hos Good-
man mellan studier av barn ur ett funktionalistiskt perspektiv och studiet av 
barnkulturen för dess eget berättigande i barnens aktuella nu. Även om 
Goodman i mångt och mycket pekar på hur slutsatser inom ramen för ut-
vecklingspsykologisk teoribildning inte kan generaliseras till alla barn gör 
hon inte ett direkt ställningstagande emot den funktionalistiska traditionen. 
Corsaro väljer att fokusera på utkomsten av barns gemensamma interaktio-
ner i sitt aktuella nu. Han poängterar vuxenvärldens påverkan på barnkultu-
ren, och precis som Goodman tillskriver Corsaro vuxenvärlden stort infly-
tande över barnkulturen. Perspektiven skiljer sig dock, medan Goodman 
pratar om förpliktelser och skyldigheter mot vuxna som utpräglade i barn-
kulturen, talar Corsaro om ett kreativt reproducerande. För att förstå vuxen-
världen och alla dess budskap, menar Corsaro, producerar barn kollektivt en 
egen kamratvärld och kultur. I denna kamratgemenskap kan information från 
vuxenvärlden tas in och omskapas. Detta kallar han ”interpretive reproduc-
tion” (Corsaro 1997:18). Barnen internaliserar inte utan reproducerar vuxen-
världen. På ett kreativt sätt omkonstruerar de omgivande kulturella företeel-
ser så att de passar för kamratgruppens syften. Innebörden i Corsaros defini-
tion handlar om det barn skapar tillsammans. Det kollektiva uttrycket utgör 
en kultur. Begreppet tolkande reproduktion kommer att diskuteras mer ingå-
ende senare i texten.  

 
Qvarsells (1998) diskussion om fenomen inom barnkulturen som har att 

göra med samvaro och livsform sammanfaller med Corsaros definition av 
barns kamratkultur. Liksom Goodman och Corsaro knyter Qvarsell samman 
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barnkulturen med vuxenvärlden genom att poängtera att dessa fenomen i 
barnkulturen inte går att isolera utan är sammankopplade med vuxenvärlden. 
Den masskultur som presenteras av vuxna tas in och bearbetas i barnkulturen 
och blir därmed en del av samvaro och livsform i barnkulturen.  

 
Qvarsell (1998) har diskuterat barnkultur i en skolkontext och menar att 

det erfarenhetsutbyte och den kommunikation som pågår mellan barn i barn-
kulturen är en process som är nödvändig för att omvandla uppfattningar och 
göra erfarenheter till sammanhängande kunskaper. Utifrån Qvarsells be-
skrivningar blir det tydligt vilken stor betydelse barnkultur har för barns 
utveckling. Till skillnad från Goodman menar Qvarsell att den gemensamma 
kulturen barn har sinsemellan är viktig och också nödvändig för barns kogni-
tiva utveckling i ett skolsammanhang. Enligt Goodman visade barn som inte 
var så knutna till sin kamratgrupp tecken på styrka, speciellt i de fall där 
kamratgruppen utövade negativa påtryckningar när det gällde till exempel 
kriminella beteenden. När Qvarsell talar om barnkultur är det inte i form av 
avvikande sociala företeelser utan snarare barnkultur som positiv kraft i rela-
tion till barnets möjligheter till begreppsutveckling, bland annat i skolmiljö-
er. Här avses den gemenskap som barn skapar sinsemellan i den kontext de 
lever och verkar i. Barnkultur är således de gemensamma värderingar och 
handlingar som är grunden till en livsstil för en eller flera grupper barn inom 
ett samhälle. 
 

Innebörden i begreppet barnkultur inbegriper således en respekt och ett 
intresse för barns kollektiva uppfattningar och handlingar. I studier av barn-
kultur bör man därför ta hänsyn till den ojämlika maktstruktur som finns i 
relationen mellan vuxna och barn (Christensen & James 2000). För att över 
huvudtaget bedriva forskning med barn menar Harry Hendrick (2000) att vi 
måste se barn som kapabla till sociala handlingar, vi måste identifiera de 
områden där barn är socialt aktiva och betrakta oss själva som jämlika med 
barnen, inte som deras överordnade. Att bedriva forskning om eller med barn 
kräver också, menar Claire O´Kane (2000), en mer flexibel forskare som är 
beredd att tolka och analysera annat material än verbal kommunikation. I 
användandet av till exempel deltagande aktiviteter, så som teckningar eller 
skrivet material från barnen, går det att få syn på barns egna resurser och 
kapacitet.  

 
Forskningen bör enligt detta synsätt främst vara inriktat mot att ta reda på 

hur barns vardag gestaltar sig. Här är det inte primärt fråga om att undersöka 
något som formulerats av forskaren utifrån ett vetenskapligt intresse, utan 
det är barnet eller barnkollektivet som skall introducera forskaren till sin 
verklighet. Corsaro och Molinari (2000) ger exempel på hur de i etnografisk 
forskning på en förskola i Italien blir inbjudna, accepterade och efterhand 
medverkar i barnens vardag. Barnen hade då accepterat forskarna och fors-
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karna hade accepterat barnkulturen och därmed själva blivit accepterade av 
barnen (Corsaro & Molinari 2000).  

2.2 Barns perspektiv 
 
Under de senaste decennierna har vi sett en förskjutning i sättet att se på barn 
från en ”blivande vuxen” (a human becoming) till barn som ”varande” (a 
human being) (Holloway & Valentine 2003). Nick Lee (2001) tar detta ett 
steg längre genom att poängtera hur gränsen mellan blivande och varande 
inte längre kan ses som en stabil struktur i vårt samhälle. Ekonomiska och 
sociala förändringar har lett till att även vuxnas liv idag är mer eller mindre 
oförutsägbara. Utifrån en sådan ståndpunkt befinner sig alla människor, mer 
eller mindre, i ett blivande. Gränsen mellan vad som är ”a human becoming” 
eller ”a human being” blir suddig. Dessa infallsvinklar leder till ambitionen 
att förstå barns verklighet utifrån barns egna perspektiv och en syn på barn 
som aktiva medskapare av sin aktuella verklighet (Holloway & Valentine 
2003). Sådan forskning om barn har utvecklats under beteckningen ”Socio-
logy of childhood” eller ”The new social studies of childhood” (i fortsätt-
ningen kallat barndomssociologi). 

 
 Enligt Mayall (2002) kan vi idag identifiera tre barndomssociologiska 

huvudinriktningar. ”Sociology of children” fokuserar på barn som aktiva 
medskapare av sin verklighet, med ett intresse för barns egna perspektiv på 
sina verkligheter, vilket också inkluderar relationer med jämnåriga och vux-
na. Här är det barnets nu som är centralt. ”Deconstructive sociology of 
childhood” å andra sidan, undersöker olika diskurser om barn och barndom, 
bland annat hur barn och barndom definieras vid olika tidpunkter och olika 
platser. Vidare behandlar den tradition som kallas ”Structural sociology of 
childhood” barndom som en permanent social kategori som det individuella 
barnet så att säga passerar igenom. Medlemmarna i denna kategori föränd-
ras, men kategorin fortsätter att ha pågående relationer till andra kategorier, 
så som kategorin vuxen. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv be-
traktar barndomssociologin det som skapas mellan barn som en källa till ny 
kunskap om barns livsvillkor. Barns världar, så som de själva ser dem, står i 
centrum. (För en introduktion till barndomssociologin se bland andra Frønes 
1995, Corsaro 1997, James & Prout 1997, James, Jenks & Prout 1998).  

 
Barns och ungas perspektiv kan ur en aspekt förstås som ett intresse för 

hur barn och unga skapar egen kultur i form av utveckling av normer och 
värderingar. Barnkultur blir på så sätt barns gemensamma perspektiv. Det 
finns också andra sätt att tala om barns perspektiv. Gunilla Halldén (2003) 
diskuterar skillnaden mellan ett barnperspektiv och barns perspektiv. Hon 
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definierar barns perspektiv som ”Sett som två ord blir det i stället att anlägga 
ett perspektiv eller fånga en kultur som är barnets(…)Barns perspektiv inne-
bär att barnen själva har lämnat sitt bidrag” (ibid:14). Barnperspektivet å 
andra sidan, menar Halldén, kan utgöra ett perspektiv där barns perspektiv 
ingår men att dessa tolkas av forskaren. Barnperspektivet handlar då om att 
sätta barns bidrag i relation till det omgivande samhället och de erfarenheter 
som barn tillskansar sig genom att leva i en specifik verklighet. Här menar 
Halldén att barnperspektivet kan förstås som: 

 att fånga barns röster och att tolka dem som uttryck för ett diskursivt sam-
manhang. Det innebär att jag diskuterar vilken plats barn ges i vårt samhälle 
och vilka generella erfarenheter som det ger barn, alltså ett slags ’ children’s 
standpoint’. Det innebär också att jag analyserar på vilket sätt barnen ut-
trycker dessa erfarenheter. (Halldén 2003:21) 

 
I ett barnperspektiv kan alltså barns perspektiv ingå som det empiriska 

material utifrån vilket forskaren gör sina uttolkningar om barns världar. Ett 
barnperspektiv kan dock anläggas utan att barns perspektiv ingår. Halldén 
exemplifierar detta genom att ta upp historisk forskning om barn utifrån ett 
barnperspektiv där barnens egna röster oftast har gått förlorade över tid. 
 

Birgitta Qvarsell (2003) menar att både begreppen barnperspektiv och 
barns perspektiv ges olika innebörder både i praktik och i forskning. Barn-
perspektivet kan till exempel rikta sig mot 

 hur vuxna, till exempel professionella som arbetar med barn, ser på barn. 
Ibland handlar det istället om hur barnen ser på sin värld, sina villkor, eller 
hur de ser på sig själva och hur de själva är (Qvarsell 2003:102) 

 
Barnets perspektiv kan handla om ”position” eller ”utsiktspunkt” men be-

greppet kan också rikta sig mot en teori eller ett synsätt (ibid). Så som jag 
förstår Qvarsells diskussion använder hon begreppet barnperspektiv som 
beteckning för ett forskningsperspektiv som riktar uppmärksamhet mot barns 
världar, medan barns perspektiv mer handlar om de villkor barnen själva 
identifierar i den samhälleliga kontext de lever i. Qvarsell menar också att 
barnperspektivet blir extra intressant när det gäller att bidra till ny kunskap 
om barns världar då den studerade kontexten är något utöver det vanliga, till 
exempel marginaliserade barns situation eller nya media som socialisations-
villkor.  
 

Inom barndomssociologin tar forskare således sin utgångspunkt i barns 
perspektiv på världen. Barn ses som sociala aktörer med lika stor rätt till 
gehör som de vuxna i samhället (Mayall 2002). Detta betyder också att barn 
respekteras som aktivt deltagande individer i skilda sociala sammanhang 
med rätt att få gehör för sitt sätt att uttrycka sig om sin verklighet och sitt 
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samhälle. I arbetet med att jämställa barndom med vuxenhet är det den vux-
nes erkännande av barn som sociala aktörer som är viktig (ibid). Detta po-
ängteras också av Sarah Holloway och Gill Valentine (2000) som menar att 
om barndom endast ses som en fas i socialisationsprocessen så blir barn 
mindre betydelsefulla än vuxna. Av den anledningen har också forskning om 
eller med barn tidigare värderats mindre än forskning kring andra teman 
(ibid). 

 
Den aktuella forskningen om barn och barndom har vidgat sättet att se på 

barns livsvillkor, bland annat då det gäller intresset för barns och ungas värl-
dar som sådana och den variation som finns inom gruppen barn. Det finns 
inte en barndom eller barnkultur, ”different discursive practices produce 
different childhoods, each and all of which are ’real’ within their own regime 
of truth” (James & Prout 1997:26) Beroende på den kulturella och sociala 
kontexten ges barn och unga olika möjligheter att positionera sig som aktö-
rer, vilket i förlängningen ger en stor variation av barns och ungas verklighe-
ter. Barndomssociologin poängterar också nödvändigheten av en rekonstruk-
tion av barndomsbegreppet. Allison James och Allan Prout (1997) formule-
rar det som att ett barns omognad är biologisk, men hur denna omognad 
förstås ses som skapat i en sociokulturell kontext. Holloway och Valentine 
(2000) bidrar vidare till diskussionen genom att hävda att barn inte är en 
biologisk kategori utan snarare en socialt konstruerad identitet, samt att de 
egenskaper som ses som naturliga hos ett barn förändras över tid. På så vis 
bör bilden av barn, precis som bilden av kvinnor, hudfärg eller handikapp 
ses som socialt konstruerad. Detta tillsammans med synen på barn som akti-
va och meningsskapande medlemmar, utgör viktiga aspekter av detta nya 
barndomsparadigm (James & Prout 1997).  
 

Det barndomssociologiska perspektivet innebär således en kritik av den 
utvecklingspsykologiska traditionen. Samtidigt har viss kritik riktats mot det 
nya barndomsparadigmet. Karin Zetterqvist Nelson (1998) frågar sig om 
barndomsparadigmets grundantagande om barn som ”aktiva och kompeten-
ta” kan accepteras som en universell sanning, samt ”vilka konsekvenser det 
får för vår läsning av barns handlingar och berättelser?” (Ibid:9) Det ”aktiva 
barnet” menar Zetterqvist Nelson, är inget reellt barn utan en produkt av det 
västerländska rationella samhället och detta får i sin tur en normaliserande 
effekt som också formar diskursen om barn som utvecklas bland annat i för-
skola och skola (ibid). 

 
 Den västerländska synen på barn präglas av ett fokus på barnets utveck-

ling till en fullgod, självständig individ. Jens Qvortrup (2000) redovisar en 
studie av villkor för barndom i olika europeiska länder (Östtyskland, Väst-
tyskland och Nederländerna) och visar att vad som kännetecknar den moder-
na barndomen bland annat är individualisering och autonomi. Ett barn som 
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upplever sig själv som en individ och kan fungera autonomt är alltså ett barn 
som är en del av det moderna samhället. En slutsats är att i barndomssocio-
logins betonande av barn som aktiva medskapare i och av sin egen verklig-
het kan man skönja det västerländska samhällets ideologi. Kritiskt tänkande, 
kreativitet, nyfikenhet individualitet och framåtanda är några egenskaper 
som värdesätts och eftersträvas. Att vara aktiv kan också stå för den moderna 
människans möjligheter att ta för sig av det som samhället erbjuder. 
Medskapande kan relateras till ansvar inför den roll man har i samhället, ett 
ansvarstagande som individen i det moderna samhället förväntas ha interna-
liserat när det gäller de flesta åtagandena i livet.  

 
Synen på det ”aktiva barnet” ger också avtryck i hur empiriska studier 

genomförs och hur resultaten tolkas. Att se barn som aktiva kan innebära att 
barn implicit betraktas som målinriktade och rationella just för att vi lever i 
en tidsålder och ett samhälle där rationalitet och autonomi värdesätts. Att 
inte undersöka barn som konfliktfyllda, motsägelsefulla eller passiva innebär 
att aspekter av barnets identitet, och hur denna ageras ut, kvarstår oproble-
matiserad. Här finns en risk att man låser sig i ”en syn på individen som i 
grunden rationell, avgränsad och autonom(…) i linje med en syn som utmär-
ker det västerländska tänkandet” (Zetterqvist Nelson 1998:13). ”Det aktiva 
barnet” bör därför snarare ses som ett sätt att se barn. Fördelen med detta 
synsätt, så som jag ser det, är att barnets egen kapacitet lyfts fram. Samtidigt 
innebär detta en risk för en låsning i ett (underförstått) sätt att se på barn. Ett 
sätt att undvika att hamna i denna fälla är att bemöda sig att reflektera över 
barn som också konfliktfyllda och motsägelsefulla.  

2.3 Barn och unga som social kategori 
    
 Ivar Frønes (1995) skriver om det moderna samhällets socialisationsprocess 
och den roll barn har däri. Frønes skiljer på individuation och individualisa-
tion, han menar att individuation är en möjlighet för individen att upprätthål-
la sin kontroll, en samhällskontroll där individen är minsta möjliga enhet. I 
individuationsprocessen skapas individen: alla individer skall ha lika rättig-
heter och skyldigheter. Individualisation, däremot, relaterar till individens 
unicitet. Barn har under det senaste århundradet blivit individualiserade. 
Varje barn är unikt och skall ges de rätta möjligheterna till utveckling, till 
exempel inom ramen för skolan. Ett ytterligare bidrag till individualiseringen 
av barn i det västerländska moderna samhället, menar Frønes, är kommersia-
liseringen. Den gör barn synliga som konsumenter och bidrar så till vida till 
att barn ses som individer med egna behov som skall tillgodoses (ibid). 
Frønes uppmärksammar också att barns verklighet blivit mer konform på ett 
plan och mer diversifierad på ett annat. I samband med utveckling av institu-
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tioner så som förskola och skola blir barns verkligheter mer lika, samtidigt 
som variationen på fritidsutbud blir alltmer omfångsrik.  

 
Trots barns olika möjligheter att aktivt agera i sin omvärld kategoriseras 

de oftast i grupp utifrån sina åldrar. I studier utifrån barndomssociologi finns 
ett intresse också för att förstå barn som social grupp i samhället. Vidare 
inbegriper detta ett maktperspektiv med avseende på relationer mellan barn 
och vuxna. Barn betraktas här som en social grupp, vilket betyder att de 
förstås som åtskiljd från gruppen vuxna, och att barngruppen lever under 
andra villkor än vuxengruppen. Till skillnad från utvecklingspsykologiska 
teorier som är framtidsorienterade och inriktar sig på hur barn, på individuell 
basis, utvecklas ”framåt” på ett bra eller dåligt sätt, så ses barn här i sin aktu-
ella tid. De villkor, förhållningssätt och handlingar som studeras relateras till 
barns tidsaktuella, kontextuella och kulturella situation där de befinner sig. 

 
Berry Mayall (2002) poängterar att barndom ”childhood” definieras ut-

ifrån vuxenhet ”adulthood” och att barns position i samhället, både av vuxna 
och av dem själva, ses som en tid i livet där man är beroende och underord-
nad (ibid). Med utgångspunkt i en syn på barn som en social minoritetsgrupp 
i samhället diskuteras sätt att förstå och studera barn utifrån de sociologiska 
begreppen ”structure” och ”agency”. ”Structure”, i form av ideologier, nor-
mer och etablerade institutioner förmedlas via vuxensamhället och utgör 
således relationen mellan generationer. ”Agency” är de individuella hand-
lingar som i samspel formar nuet, och strävar mot händelser i framtiden 
(ibid). Barn får, i sitt nu, arbeta med och mot strukturer i bemärkelsen ideo-
logier, idéer och normer skapade i passerad tid.  

The social relations of agency and structure require children to work with 
and against structures with ’ontological depth’, with characteristics rooted in 
the past, such as ideas about childhood, education, parent-child relation-
ships. (Mayall 2002:41) 

 
Mayalls argument kan förstås som en utveckling av de två nivåer av 

barndom som James och Prout presenterar (1997), den socialt institutionellt 
konstruerade barndomen och den meningsskapande kultur som barn själva 
etablerar. Genom att studera barndom utifrån dessa båda nivåer, en nivå 
definierad av vuxna och en nivå skapad mellan barn i samspel, kan relatio-
nen mellan dessa nivåer klarläggas (ibid). 

 
 Qvortrup (2000) uppmärksammar också vikten av att analysera det ram-

verk som kallas barndom genom vilken barnkulturen påverkas. Detta ram-
verk ingår i en samhällelig process och är i tid föränderlig. Mayall (2002) 
föreslår ”generationing” (i fortsättningen kallat konstruktion av generation) 
som ett användbart begrepp i byggandet av en teoretisk referensram för stu-
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dier av relationen mellan de båda ovan nämnda nivåerna. Att titta på hur 
generationer konstrueras, kan vara användbart på samma sätt som den femi-
nistiska teoribildningen använder sig av begreppet ”gendering”. Precis som 
”gendering” används för att undersöka processer när det gäller hur relationer 
bildas och förändras i fråga om genus, så kan konstruktion av generation 
användas för att titta på de processer som kännetecknar relationen mellan 
barn och barndom i ett tidsperspektiv. Leena Alanen (2001) menar att barn-
dom som fenomen då blir en analytisk fråga på en makronivå utifrån vilken 
barn och barns villkor kan förstås och analyseras. 

 
 Ur detta strukturella perspektiv ses barn således som en kategori där vux-

na är dess motkategori. Vilken kategori man befinner sig i har betydelse för 
de aktiviteter man kan genomföra, vilka möjligheter som står till buds, vilka 
erfarenheter som kan göras och hur man förstår sin egen identitet. Att se 
barn som en strukturell kategori öppnar också upp för att förstå hur barndom 
samspelar med andra sociala strukturer, exempelvis klass och kön (Alanen 
2000). I detta sammanhang kan barns utökade eller begränsade handlingsut-
rymme förstås utifrån den maktposition de har, eller saknar, i den strukturel-
la kategori som barn utgör. Alanen beskriver detta som”possibilities and 
limitations of action ’determined’ by the specific structures (regimes, orders) 
within which persons are positioned as children” (ibid:21). 

 
 Utifrån dessa utgångspunkter kan barn som social kategori förstås med 

avseende på hur denna samspelar med andra kategorier, framförallt i relation 
till kategorin vuxen. Att studera barn och barndom utifrån det här perspekti-
vet handlar om att synliggöra de sociala processer där människor konstrueras 
som barn eller vuxna och därmed får tillgång till olika underordnade eller 
överordnade positioner. Gunilla Halldén (2003) understryker också detta 
genom att poängtera hur begreppet ”generationing” för in barnet i ett sam-
manhang och minskar den ”starka kopplingen mellan barn och biologisk 
utveckling” (ibid:15). De två kategorierna barn och vuxen står i en beroende-
relation till varandra, den ena kategorin kan inte existera utan den andra. 
Förändringar inom den ena kategorin medför förändringar i den andra. Ge-
nom att uppmärksamma konstruktioner av generationer erbjuds möjligheter 
att belysa de relationella band som kontinuerligt reproduceras och omskapas 
mellan de två kategorierna barn och vuxen, liksom hur barn som social 
grupp förstås och åskådliggöras som åtskiljd från, och med andra villkor än, 
vuxengruppen.  
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2.4 Socialt samspel mellan barn 

 

2.4.1 Horisontell och vertikal interaktion 

 
Med ett intresse för barnkultur är det av central betydelse att få tillgång till 
barns och ungas världar. Det gäller för forskaren att hitta teoretiska begrepp 
som riktar sig mot barns verklighet och som på olika sätt kan hjälpa forska-
ren att beskriva socialt samspel såväl mellan barn och unga som mellan barn, 
unga och vuxna. Begreppen horisontell och vertikal interaktion/relation är 
sådana begrepp. Ivar Frønes (1995) menar att kommunikation mellan barn 
skiljer sig från kommunikation mellan ett barn och en vuxen. Barn-barn rela-
tionen utmärks av en horisontell relation. Barnen delar samma sociala posi-
tion och i mångt och mycket samma roller. Detta gäller till exempel särskilt 
rollen som skolbarn (Frønes 1995). I barns relation med varandra pågår en 
ständig förhandling eftersom vänskap är något som måste förvärvas. Vän-
skapsbanden upprätthålls aktivt och det är genom ömsesidigt givande och 
tagande som relationen utvecklas. Mellan barn finns en direkthet i uttrycken 
som barnet inte förväntar sig i kommunikation med en vuxen. Irene Nord-
ström (2002) menar att barn-barn relationen som idealtyp ”är horisontell och 
jämlik” (ibid:31) men att det inom en jämbördig relation finns utrymme för 
växlande horisontella och vertikala interaktioner vilka kan förstås som till-
fälliga samspel i nuet inom en relation som till i sin utformning kan förstås 
som horisontell. Dessa växlingar pågår inom relationen i samband med att 
lek eller umgänge förändras och parterna ges mer eller mindre makt att styra 
situationen (ibid).  

 
 Den vuxne har en annan social position och responderar därför utifrån sin 

roll som vuxen. Den relation som Frønes (1995) menar råder mellan barn 
och vuxen är en vertikal relation. Den vertikala relationen utmärks av stabili-
tet och upprepningar. Det finns en överenskommelse om hur parterna skall 
förhålla sig, relationen är tillskriven (”ascribed”) (ibid :171). Frønes menar 
att den vuxne ofta befinner sig i en position gentemot barnet som lärare eller 
i en utbildande roll. I vårt moderna samhälle understryks vuxnas position 
som auktoriteter genom att deras kompetens poängteras, samtidigt som grän-
ser mellan barn-unga-vuxna har blivit mer diffusa som en följd av uppmärk-
sammandet av individuella kompetenser. 

 
Båda horisontella och vertikala relationer är nödvändiga för barns sociala 

utveckling, menar Frønes (1995). Den horisontella relationen är på grund av 
sitt likhetsideal beroende av att barnen är i ungefär samma ålder. Ett barn på 
fem år upprättar inte självklart en horisontell relation med ett barn som är nio 
år. Frønes menar att den direkta reciprocitet som kännetecknar horisontella 
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relationer saknas i den vertikala relationen. Barn förväntar sig inte den di-
rekthet i respons som de förväntar sig av sina likar ”Children do not expect 
adults to respond to crude vulgarities with direct and howling laughter and to 
retort in kind” (ibid:172). Barn förhåller sig på olika sätt beroende på vilken 
typ av relation de ingår i. Om det inte gör det får de problem.  

Children who are only used to parent-child communication, and then apply 
their strategies to child-child relations could have problems. In negotiations, 
for example, of what one should play or do, competent children have a num-
ber of communicative strategies to signal their willingness to compromise, 
and at the same time perhaps try to stand their ground with more camou-
flaged techniques and alliances. A child who chooses strategies from nego-
tiations with parents, where one’s strategy may be to block communication, 
will quite quickly find himself alone. (Frønes 1995:175) 

 
Båda formerna av relationer är betydelsefulla för barns sociala utveckling 

menar Frønes, men det är de horisontella relationerna som förbereder barnet 
för etablerande av kommunikation på en demokratisk nivå i sitt senare vux-
enliv (ibid). Det är också i den horisontella relationen, bland sina likar, som 
barn främst söker identifikationsattribut. ”In a state of uncertainty, social 
actors will look for what actors of the same type as themselves and in the 
same position do or think, not what very dissimilar actors do” (Frønes 
1995:181). Den horisontella relationen kan dårmed förstås som en förutsätt-
ning för kulturell gemenskap bland barn. 

 
Vertikala relationer förekommer dock även i samspelet mellan barn-barn. 

Ulf Janson (2001) som har studerat lek mellan blinda och seende förskole-
barn, menar att det överordnade barnet i en vertikal relation utgår från upp-
fattningar om vad som är ”rätt” eller ”fel” snarare än ”mitt synsätt och ditt 
synsätt” (Janson 2001:248). En vertikal relation mellan barn betyder roller 
av över- och underordnande. I en vertikal relation ligger fokus på maktför-
hållandet mellan barnen snarare än på leken som saken i sig. 

Den vertikala relationen innebär att den ena parten, den överordnade, med 
disciplinära medel formar den andres perspektiv och därmed definierar den 
aspekt av saken, som skall framträda i den andres sakförhållande. Ett sådant 
formande är möjligt genom att den andre står i ett beroendeförhållande. 
(Janson 2001:246-247) 

 
Motsatsen till detta är den horisontella relationen där barnen samspelar ut-

ifrån saken i sig (leken), där fokus ligger på lek och ömsesidighet. Relatio-
nen får sin mening genom gemensamma upptäckter snarare än genom 
maktutövande (ibid). Om den vertikala relationen får för starkt fäste i en 
leksituation förloras lekens möjlighet till utveckling av gemensamma upp-
täckter och ömsesidighet. Janson poängterar att renodlade former av vertika-
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litet och horisontalitet skall ses som idealtyper av interaktion och inte som 
vardagliga fenomen. Det finns alltid en mer eller mindre komplex växling 
mellan dessa idealformer. Utan en ömsesidig förståelse för olika synsätt, 
vilja att förhandla snarare än tvinga, och ett fokus på ”saken” i sig, finns inte 
grogrund för ett gemensamt utvecklande av kunskap och samhörighet. Jan-
son visar i sina studier hur skilda meningar om betydelser och verklighets-
uppfattningar utlöser konflikter i leksituationen. Den horisont mot vilken 
barnen riktar sig i leken ges olika betydelser av de medverkande (Janson 
2001). 
 

Dessa båda begrepp, horisontell och vertikal relation, framstås som frukt-
bara för att studera samspel mellan barn och unga. När det gäller samspel i 
det virtuella rummet har dessa en annan karaktär än samspel i det fysiska 
rummet. Samspelen är spontana och grundar sig inte i att deltagarna nödvän-
digtvis känner till varandra, olika deltagare kan komma och gå på ett förhål-
landevis ostrukturerat sätt och det handlar dessutom om kortare möten snara-
re än långvariga relationer mellan individer eller grupper av barn. I en an-
vändning av begreppen i ett sammanhang online har jag därför valt att disku-
tera interaktioner snarare än relationer. Begreppen horisontell och vertikal 
interaktion framstår som fruktbara för att förstå hur sociala samspel i relatio-
nen barn-barn och barn-vuxna ser ut online.  

2.4.2 Tolkande gemenskaper 

  
Som nämnts tidigare har William Corsaro (1997, 2000, 2002) i sina studier 
av kamratkulturer använt sig av begreppet interpretive reproduction. Be-
greppet lyfter fram två aspekter i barns aktivitet och meningsskapande. Den 
första aspekten är den tolkande aspekten (interpretive) som belyser barns 
kreativa och uppfinningsrika kommunikation kring företeelser som det vux-
na samhället bygger på. Barn tolkar och använder samhälleliga företeelser 
när de skapar sin egen kulturella kontext. Den andra aspekten (reproduction) 
syftar till att belysa hur barn utifrån sin egen verklighet bidrar till att föränd-
ra och reproducera samhällelig kultur. Barn blir, utifrån det här perspektivet, 
inte internaliserade in i en samhällelig kontext utan deltar aktivt med att för-
ändra rådande kulturella och sociala strukturer (Corsaro, Molinari & Brown 
Rosier 2002). Vad som fokuseras är de kollektiva processer som på ett dy-
namiskt sätt konstitueras i barnkulturens olika nivåer av organisation. De 
kollektiva processer som studeras genom interpretive reproduction skall inte 
ses som en variabel för individuell utveckling utan skall förstås i relation till 
grupprocesser (ibid). 

 
 Inspirerad av Corsaro har jag valt att se på de kontextuella förutsättning-

ar som utgörs av villkor för samspel i det virtuella rummet som, vad jag 



 40

kallar tolkande gemenskaper. Detta skall förstås som att kontexten i det vir-
tuella rummet erbjuder möjlighet att tolka samhälleliga företeelser i en spe-
ciell form av kulturell gemenskap. Med detta begrepp avser jag att fokusera 
på kulturskapande i det virtuella rummet i form av socialt samspel och dela-
de föreställningar som kan relateras till hur barn och unga och tolkar och 
använder samhällelig kultur. Att välja ett speciellt begrepp för att benämna 
kulturellt skapande på den virtuella arenan är ett sätt att synliggöra att denna 
kulturella produktion sker i en specifik kulturell kontext, nämligen i det vir-
tuella rummet.  

 
Att använda tolkande gemenskaper som ett teoretiskt begrepp understry-

ker att kulturskapande och sociala interaktioner pågår i cyberrummet, med 
dess speciella kontextuella förutsättningar, men har sin utgångspunkt i sam-
hällelig kultur. Cyberrummet erbjuder alltså en möjlighet att tolka och ut-
veckla samhälleliga erbjudanden utifrån de kollektiva normer och värdering-
ar som utvecklas där.  

2.5 Barn och barnkultur i det virtuella rummet 
 

2.5.1 Internet som en del i barns och ungas verklighet 

 
I det här avsnittet presenteras forskning om barns och ungas olika former av 
internetanvändning som har relevans för frågan om barns och ungas sociala 
samspel online. Den forskning som gjorts inom området barn, unga och in-
ternet behandlar främst barns och ungas datoranvändning (se exempelvis 
Livingstone 2005) och barns och ungas egna perspektiv på onlinekommuni-
kation utifrån intervjuer, deltagande observationer eller surveyundersökning-
ar (Johansson 2000, Hernwall 2001, Sjöberg 2002, Holloway & Valentine 
2003, Livingstone 2005, Medierådet 2005). Studier har gjorts om speciella 
virtuella kommunikationsforum, till exempel chattrummet (Holm Sørensen 
2001, Audon 2001, Olesen & Audon 2001) eller självpresentationer som 
personliga sidor inom ramen för en webbsajt (Sveningsson Elm 2007, Boyd 
& Heer 2006). I dagsläget är forskning om barns och ungas sociala samspel 
och kulturskapande online relativt begränsad (Livingstone 2003), även om 
vissa studier har genomförts där data samlats in enbart online så som Sve-
ningsson Elms (2007) och Boyd och Heers (2006) studier. Livingstone 
(2003) menar att det behövs ytterligare forskning om barns och ungas aktivi-
teter online och att detta bör göras utifrån barns perspektiv snarare än ett 
tekniskt- eller mediecentrerat perspektiv. Först då undviker man att framstäl-
la barn som passiva eller sårbara ofullständiga vuxna och tillskriver dem 
handlingsutrymme utifrån sin egen rätt. 
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Medierådet (2006) vid utbildnings och kulturdepartementet har via en en-

kätstudie undersökt barns och ungas internetanvändning. I undersökningen 
har 1000 barn 9-12 år och 1000 unga 12-16 år deltagit. Studien visar att unga 
mellan 12 och 16 år använder internet främst för att chatta (80%). I under-
sökningen framgår också att flickor i lite större utsträckning än pojkar chat-
tar, medan pojkar i lite större utsträckning än flickor spelar spel online. Av 
de unga uppger 60 procent att de chattar med personer som de redan känner. 
De uppger också att de chattar för att lära känna nya människor, och har 
också lärt känna personer online som de sedan träffat i det fysiska rummet.  

 
I en studie med både kvalitativa och kvantitativa data utförd av Livings-

tone och Bober (2005) mellan 2003 och 2005 behandlas olika områden 
rörande barns och ungas internetanvändning i Storbritannien. Det är barn och 
unga i åldrarna 9-19 år som undersökts genom kvalitativa intervjuer och 
observationer samt en nationell surveyundersökning av barn, unga och deras 
föräldrar. En av forskningsfrågorna avsåg kommunikation, identitet och del-
tagande online. Författarna menar att för barn och unga, till skillnad från 
vuxna, är inte kommunikation i det fysiska rummet överordnad annan kom-
munikation. Istället väljer barn och unga olika former av kommunikation 
beroende på vilka kommunikativa behov de har i stunden. Vidare menar de 
att det mesta av barns och ungas onlinekommunikation riktar sig mot kamra-
ter i den lokala miljön och att onlinekommunikationen i väldigt liten ut-
sträckning används till att ”fly” från vad Livingstone och Bober benämner 
”real life”.  
 

Brigitte Holm Sørensen (2001) har intervjuat barn och unga mellan 11-14 
år om deras upplevelser av chattkommunikation, hon menar att barn utveck-
lar speciella kompetenser genom kommunikation online. Barnen lärde sig att 
nyanserade, kreativa och uppfinningsrika uttryck gav bra kontakter och hög 
status i chattrummet. Detta gav barnen motivation att utveckla dessa egen-
skaper, och Holm Sørensen menar att det också ledde till en utvecklad kom-
petens när det gällde att ”faerdes i skiftende sociale og kulturelle sammenha-
enge” (ibid:32). 

 
 Mechthild Maczewski (2002) har undersökt ungdomars upplevelser av 

onlinemöten, med fokus på ungdomar mellan 13-19 år som använder mycket 
tid till att interagera med andra via nätet. Hon refererar till Anette Markham 
(1998) och menar att ungdomar som integrerat teknologin till en viss grad 
inte upplever nätet som ett verktyg eller en plats utan att nätet istället ingår i 
deras sätt att vara (ibid). Mazcewski lyfter fram tre huvudteman i ungdomars 
upplevelser av interaktioner online: 
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1) the notion of ’wowness’, (experiencing excitement and expansion), 2) ex-
periences of freedom, power and connectedness, and 3) exploring self and 
identities through virtual relationships. (Maczewski 2002:114) 

 
De ungdomar som Maczewski varit i kontakt med upplevde alla att den 

första kontakten med nätet var överväldigande och spännande. Plötsligt 
fanns tillgång till så många fler möjligheter. Till exempel fick en 15-årig 
flicka som tröttnat på att prata om pojkar med sina flickvänner möjlighet att, 
via nätet, utveckla sitt politiska intresse och involvera sig i ungdomars rät-
tigheter. Via nätet kom hon i kontakt med människor med liknande intressen 
och en arena för utveckling av detta intresse som inte fanns tillgänglig i hen-
nes vardagliga närmiljö. I möten på internet finns också möjlighet att utveck-
la färdigheter som stärker tron på den egna förmågan.  

My bosses told me I was the most natural chat host they had ever seen. I was 
so happy online! I volunteered online for the next couple of years, doing jobs 
I NEVER could have gotten in real life. I managed over 50 adults, coordi-
nated game schedules, did special technical work, chat hosted, you name it. 
(F.later on says that not even some of her bosses, who paid her $50 an hour 
for ghost typing live into a chat room, knew her age.) (Maczewski 2002:119) 

 
Maczewski menar att dessa förutsättningar gör det nödvändigt att lägga 

våra vanliga antaganden om unga under lupp och fråga oss: Vilka arenor i 
det fysiska rummet erbjuder unga en möjlighet att verkligen utrycka sig själ-
va?  

 
Internet är annorlunda än andra media på grund av sin interaktivitet. Här 

kan man vara både mottagare och sändare rollerna kan växla och varieras i 
olika cyberkontexter. (Se bland andra Tapscott 1998, Löfberg 2000 och 
Hernwall 2001). Don Tapscott (1998) menar att barn, i synnerhet, har ett 
mycket autonomt förhållande till internet. 

Children control much of their world on the Net. It is something they do 
themselves; they are users, and they are active. They do not just observe, they 
participate, they inquire, discuss argue, play, shop, critique, investigate, ridi-
cule, fantasize, seek and inform. (Tapscott 1998:25) 

 
För barn finns en skillnad i handlingsutrymme mellan den fysiska verk-

ligheten och cyberrummet. Internethandlingar kontrolleras inte av vuxna, här 
kan man dölja sin litenhet i relation till vuxna. Patrik Hernwall (2001) menar 
att barnet, med hjälp av den nya teknologin, kan överskrida fysiska markörer 
så som ålder och kroppsstorlek vilka marginaliserar barnet i den fysiska 
verkligheten. Här finns alltså utrymme för eget meningsskapande bland barn 
och ungdomar, på gott och ont. Hernwalls (ibid) ståndpunkt knyter an till 
Maczewskis (2002) diskussion om de förändrade möjligheter som ges via 
kommunikation online. Marginaliserade grupper i samhället kan delta på 
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nätet under andra förutsättningar. Men det är viktigt att poängtera internets 
variationsrikedom när det gäller arenor för kommunikation. Det finns många 
karaktäristika för IKT i dagens samhälle. Olika fenomen i den virtuella verk-
ligheten ger barn och ungdomar olika möjligheter till utveckling. 

2.5.2 Den relativa anonymiteten 

 
I det virtuella rummet frigörs individen från fysiska markörer och de kom-
munikationsnivåer som ett förkroppsligande innebär. Detta är en anonymitet 
som kan ge en känsla av trygghet som uppmuntrar en intimitet, som vid 
samspel i den fysiska miljön skulle hållas tillbaka (Sharf 1999, och & Ste-
wart 2000). Till exempel kan flickor uppleva ett förstärkt inflytande över sin 
egen relation till pojkar när de inte blir sedda, eller eventuellt utdömda, av 
sina manliga betraktare (Schofield Clark 1998). Sarah Holloway och Gill 
Valentine (2003) har studerat barns användande av IKT hemma och i skolan. 
De, precis som Schofield Clark, visar att flickor som vill prata med pojkar 
gärna använder sig av till exempel e-post då de känner blygsel för att möta 
dem i det fysiska rummet. 

Bodies can get in the way of social relationships because of the meaning that 
are read off from them, or the judgments which are made about particular 
physical characteristics such as age attractivness and gender (Schofield 
Clark 1998:133) 

  
Förutom att upprätthålla och utveckla lokala fysiska relationer använder 

barnen e-post och chatt för att skapa nya former av interaktion och sociala 
relationer (Holloway & Valentine 2003) identitetslek är också en del av bar-
nens ageranden i cyberrummet. Framför allt handlar det om att göra sig själv 
mer intressant och attraktiv för andra deltagare (ibid). Holloway och Valen-
tine (2003) lyfter fram några sidor av kommunikation i det fysiska rummet 
som gör kommunikation i det virtuella rummet tilltalande för barn och ung-
domar: 

 
• I det fysiska rummet bemöts barn och ungdomar vanligtvis som mindre 

vetande och mindre kompetenta än vuxna. I cyberrummet kan detta för-
ändras och barn känner sig mer kompetenta.  

 
• Kroppen och hur den uppfattas av andra är en viktig identitetsmarkör i det 

fysiska rummet som inte styr kommunikationen i cyberrummet. Barn och 
unga upplever större frihet att uttrycka sig när inte fysiska identitetsmar-
körer kan bedömas. 
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• I kommunikation i cyberrummet finns större möjligheter att reflektera 
över vad som skall sägas och hur detta skall framställas, det vill säga 
”ICT give them more control over their identitites than spontaneous face-
to-face encounters” (ibid:134). Det är inte heller lika ödesdigert att ”göra 
bort sig”.  

 
• I cyberrummet kan också en mer privat sfär skapas, där de kan prata om 

saker som berör dem utan att vara rädda för att detta kommer att avslöjas 
genom skvaller eller förtal i den lokala miljön.  

 
• Slutligen menar Holloway och Valentine att de identitetspositioneringar 

som barn och unga väljer i cyberrummet visserligen kan skilja sig från 
hur de representerar sig själva i det fysiska rummet, men de virtuella iden-
titeter som de konstruerar utgår från deras fysiska identiteter och vardag-
liga samvaro med kamrater. ”The things they choose to talk about online 
are a product of their offline lives” (ibid:135) 

 
Andra aspekter av den relativa anonymiteten som lyfts fram av Hernwall 

(2001) är att anonymiteten erbjuder en ”alternativ självpresentation” som ett 
viktigt moment i utforskandet av den egna identiteten.  

 Den alternativa självpresentationen erbjuder även en intressant dubbelhet i 
att den garanterar ett visst skydd för den fysiska individen samtidigt som 
denna anonymisering gör det möjligt att vara ärlig eller spontan på ett sätt 
som mötet i det fysiska rummet inte alltid tillåter (Hernwall 2001:190) 

 
Genom att avskilja sin vardagsidentitet från sina uttryck i cyberrummet 

kan kommunikatören, oavsett ålder, lyfta fram sidor hos sig själv som är 
svåra att uttrycka i interaktion i det fysiska rummet och även leka och an-
vända sin fantasi för att skapa andra identitetsmarkörer än de som innehas i 
det fysiska rummet. Sjöberg (2002) visar i sin studie hur speciellt flickor 
använder nätet för att lyfta fram samhälleliga idealbilder av sig själva. De 
skapar också berättelser om sig själva som är mer glamorösa än det liv de 
egentligen lever. Sjöberg belyser hur anonymiteten skapar förutsättningar för 
rollspel på internets öppna arenor. De roller som prövas är bland andra såda-
na som inte går att pröva i den lokala miljön. Även Hernwall understryker 
betydelsen av att barn som kommunicerar på nätet kan undkomma markörer 
så som ålder, vilket i den lokala miljön begränsar barnets möjlighet till auto-
nomi. Senare forskning (ex Livingstone 2005) understryker dock inte denna 
aspekt i lika hög grad. Istället poängteras barns och ungas användning av 
onlinekommunikation för att upprätthålla kontakten med kamrater i den lo-
kala miljön. En anledning till detta kan vara att integreringen av internet-
användande i barns och ungas vardag har förändrat användningsområdet och 
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att en större integrering leder till en mer vardaglig användning av online-
kommunikation.  
 

Särskiljandet av individens fysiska markörer från handlingar i det virtuel-
la rummet understryks av många forskare som primärt för individens möj-
ligheter att utveckla sin kompetens i vissa sammanhang. Detta ger även av-
tryck i det fysiska rummet eftersom ungdomarna erfarenheter i båda kontex-
terna integreras. Så här skriver en 17-årig pojke till Maczewski: 

I have found out that people tend to be more honest with what they are feel-
ing. They tend to express their feelings and emotions in a way that I find to be 
very freeing. I mean, how often do people just tell you what is really on their 
mind and I have noticed that I tend to do the same myself. However, that sort 
of attitude tends to leak into my daily life more and more often. (Maczewski 
2002:124) 

 
Då erfarenheter som man har fått online integreras med det som sker off-

line blir gränsen mellan det virtuella rummet och det fysiska rummet suddig. 
Handlingar i det virtuella rummet ger avspeglingar i hur man beter sig i det 
fysiska rummet.  

2.5.3 Förändrade villkor för samtal 

 
Några studier av ungas internetvanor (Mascewski 2002, Sjöberg 2002, Hol-
loway & Jefferson 2003, Löfberg 2004) lyfter fram ”lättheten” i att kommu-
nicera online, vilken ses som ett karaktäristiskt drag för hur kulturella ut-
tryck skapas och används i cyberrummet. I en mindre enkätundersökning 
som jag tidigare genomförde bland 29 medlemmar på sajten LunarStorm 
visade det sig att unga uppskattar att så lite föreberedelse krävs för att kom-
municera i cyberrummet (Löfberg 2004). De ansåg också att de i mycket 
större utsträckning vågade prata om saker som de inte tog upp i samtal i det 
fysiska rummet. Online kan de kommunicera på andra villkor med personer 
de känner eller känner till. Dessa villkor erbjuder en möjlighet att uttrycka 
sig utöver vad ett framträdande i det fysiska rummet erbjuder. I cyberrum-
met kan det första, kanske mest skrämmande steget mot en ny bekantskap 
tas. Här kan man göra ett framträdande samtidigt som man döljer sin kropps-
lighet. Dessa etableranden av sociala kontakter leder ibland också till djupare 
relationer som definieras av de unga i studien som ”livsviktiga”. 

 jag hittade en kompis för livet där, Vi bor i samma stad delar politiska åsik-
ter , och är lika nördiga båda två (P14) (Löfberg 2004:30) 

 
I det virtuella rummet skyms inte tankar och idéer av kroppsligheten och 

kommunikationen kan upplevas som mer otvungen. I cyberrummet finns 
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också en ”globalitet” som erbjuder kontakter utöver den egna lokala kamrat-
gruppen eller andra lokala intressegrupper.  

 
En del frågor som väcks på diskussionsforum online är frågor som kanske 

är svåra att ställa i andra sammanhang. Det kan handla om hur man gör med 
vänner som sviker, det jobbiga i att vara olyckligt kär, föräldrar som inte 
förstår, sjukdomstillstånd eller händelser som man av olika anledningar har 
svårt att hantera. Holloway och Valentine (2002) tar i sin diskussion kring 
barns och ungas användande av cyberrummet upp användning av det virtuel-
la rummet som forum för diskussion om känsliga saker. Här minskar risken 
för att det egna känslolivet eller händelser som känns obehagliga blir ett hett 
ämne i den egna kamratgruppen.  

 
 I barns och ungas svar om hur de ser på möten i cyberrummet (Löfberg 

2004) tycks det dock finnas en hög medvetenhet om att cyberrummet är en 
plats för alla på gott och ont (ibid). Flertalet i studien nämner, vid frågan om 
nackdelar, svårigheten med personer som på olika sätt förstör eller kan ofre-
da dem på nätet. De tar upp detta på lite olika sätt beroende på om de är 
flickor eller pojkar. Pojkar nämner snarare personer som kan vara påfrestan-
de på olika sätt, medan flickor mer direkt associerar till sexuella trakasserier. 
Flera av flickorna som påtalat att trakasserier förekommer i cyberrummet 
berättar också att de träffat både vänner och pojkvänner där. Här verkar det 
som om medvetenheten om att alla inte har ”ärliga” avsikter går hand i hand 
med en tro på en utvecklad förmåga att göra distinktioner mellan bra och 
mindre bra kontakter.  
 

 Sammanfattningsvis kan sägas att den relativa anonymiteten ter sig som 
ett viktigt villkor för en del av den kommunikation som pågår i cyberrummet 
Online ges en möjlighet att uttrycka sig bortom socialt etablerade normer 
som finns i det fysiska rummet. I det virtuella rummet ges alltså möjligheten 
att skapa kulturella uttryck i en gemenskap som verkar vara mer ”tillåtande” 
än sammanhang i det fysiska rummet (Löfberg 2004). Anonymiteten har 
emellertid också en avigsida. I avsaknad av fysiska markörer är det svårare 
att identifiera personer med ”dåliga” avsikter.  
 

Tidigare forskning tyder på att barns och ungas användning av online-
kommunikation handlar mycket om att upprätthålla kontakten med kamrater 
i den lokala miljön (Livingstone 2005). De utvecklar också speciella kompe-
tenser i form av nyanserade, kreativa och uppfinningsrika uttryck vilket ger 
bra kontakter och hög status i chattrummet (Holm Sørensen 2001). Villkor 
som den relativa anonymiteten gör att kommunikationen upplevs som ”lätta-
re” i en jämförelse med kommunikation i det fysiska rummet (Löfberg 
2004). I kommunikationen online finns också upplevelsen av att inte känna 
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sig bedömd vilket leder till initiativ taganden som inte vågar tas i det fysiska 
rummet (Holloway & Valentine 2003). 

 
Den form av social kontext som utgörs av det virtuella rummet erbjuder 

på så sätt tolkande gemenskaper där olika sociala uttryck kan användas eller 
prövas. Det betyder inte att andra sociala ämnen tas upp online. Det som är 
annorlunda är deltagarnas möjligheter att uttrycka sig utifrån andra villkor 
för sociala samspel, till exempel en relativ anonymitet och ett icke för-
kroppsligande, vilket skapar andra förutsättningar för samspel. Vad som 
också framträder som ett viktigt karaktäristika är den upplevda ”lättheten” i 
att samspela online. Hur barn och unga upplever internet som en social sam-
spelsarena finns det alltså en del forskning om, särskilt avseendes hur barn 
och unga använder och integrerar onlinekommunikationen i sin vardag. Vad 
som är intressant att gå vidare med och vad som ännu inte är speciellt be-
forskat är hur grupper av barn och unga tillsammans utvecklar sociala sam-
spel och kultur på nätet med utgångspunkt i det som pågår online.  
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3 Femininitet, maskulinitet och 
(hetero)sexualitet i barns och ungas liv 

 

3.1 Inledning 
 

En stor del av att vara ung handlar om att positionera sig inom ramen för en 
social och kulturell könskategorisering. I cyberrummet, som på alla andra 
arenor där människor kommunicerar, är genus en del av identiteten. På Lu-
narStorm, till exempel, utgör kön och ålder uppgifter som måste anges av 
den som loggar in på sajten. Då jag i denna avhandling dessutom har valt att 
studera diskussionsfora som behandlar frågor om tjejer och killar i deras 
relationer till varandra blir genus ett relevant begrepp att förhålla sig till.  

 
I mitt arbete är det socialt samspel online som fokuseras. Dessa möten 

sker utan fysiska markörer. Det finns inga könade kroppar, men föreställ-
ningen om den könade kroppen finns med som en förutsättning för det som 
sker online. Jag valt att använda främst genus som begrepp för att benämna 
konstruktioner av femininitet och maskulinitet online, det vill säga använda 
mig av ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Genus är ingenting man har 
utan något man hela tiden gör och gör om i det dagliga praktiska livet (But-
ler 1990). Min utgångspunkt är att genus som teoretiskt begrepp tydliggör 
sociala och kulturella konstruktioner av femininitet och maskulinitet. Den 
definitionen av genus, vilken jag ansluter mig till, är att begreppet påvisar 
kulturella och sociala aspekter av hur femininitet och maskulinitet ”görs” i 
olika kulturella eller sociala sammanhang.  

 
Hur genus konstrueras är också sammankopplat med sexualitet och idén 

om den normativa heterosexualiteten (Hollway 1984). Detta för med sig 
särskilda villkor för barns och ungas sätt att närma sig konstruktioner av 
genus. Min avsikt är inte att ge någon översikt över hela forskningsfältet i 
fråga om genus och sexualitet, utan att presentera det som framstår som rele-
vant för denna avhandling och dess speciella fokus på barn och ungas kul-
turskapande online. 
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3.2 Konstruktioner av genus online och offline 

 
Forskning om genus och IKT ger en dubbel bild i bemärkelsen att viss 
forskning tyder på att IKT är genusneutral och annan på att sexism och ge-
nushierarkier härskar på internet (Croon & Palmqvist 2001).  

Rheingold (1999) hävdar att människor som kommunicerar vid datorer var-
ken kan se eller höra varandra och då kan de heller inte ha fördomar, innan 
de läser vad andra har att säga: varken ras, ålder, nationell härkomst, eller 
utseende framgår om inte någon själv offentliggör sådana kännetecken. In-
formationsteknik återspeglas även i detta sammanhang som en könsneutral 
teknik som inte reflekterar några könsaspekter – datorförmedlade interaktio-
ner är enligt detta synsätt genusneutrala och rasblinda. (Croon & Palmquist 
2001:80) 

 
Annan forskning visar hur de genusstrukturer som finns i samhället re-

produceras i den virtuella verkligheten. Kvinnliga deltagare har svårare att 
göra sig hörda i, till exempel, diskussionsgrupper där både män och kvinnor 
deltar.  

När kvinnor försöker delta på ett mer jämlikt sätt riskerar de att aktivt censu-
reras av mäns reaktioner, antingen genom att de blir ignorerade eller att de-
ras bidrag anses vara utan betydelse i sammanhanget. (Croon & Palmqvist 
2001:81) 

 
I det virtuella rummet kan individen välja och experimentera med sin ge-

nustillhörighet. Detta verkar dock inte innebära ett experimenterande med 
genuskategoriernas normativa grundstrukturer. Dessutom har det visat sig att 
det finns ett behov av att fastställa genustillhörigheten även vid ”kroppslös” 
kommunikation på internet. Mitt syfte med det här resonemanget är peka på 
att de samband som finns mellan de föreställningar vi har om genus i andra 
kontexter och det som gestaltas i det virtuella rummet. Man kan tänka sig att 
forskning om konstruktioner av genus och sexualitet på nätet ger en möjlig-
het att studera samhälleliga normer och ideal på en ny arena. Att vara flicka 
eller pojke, kvinna eller man är inte mindre viktigt online än på andra sam-
hälleliga arenor (om vi bortser från de arenor, till exempel vissa spelarenor 
eller ”Muddar” där du kan välja en identitet som går utöver polariseringen 
kring kvinnligt-manligt).  
 

”Att vara tjej har i det närmaste blivit liktydigt med att ha en viss sorts re-
lation till kropp, sexualitet och genusidentitet” skriver Fanny Ambjörnsson 
(2004:30). Hon har gjort en studie bland gymnasietjejer och som många 
andra understryker Ambjörnsson den normgivande heterosexualitetens bety-
delse för skapande av genus. Detta visas till exempel när Ambjörnsson cite-
rar en av sina informanter som säger:  
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Söndagar är en okvinnlig dag. Man duschar inte, håret hänger, man rakar 
inte benen, man går i fula kläder. Det är lite jobbigt att vara kvinnlig hela ti-
den man har faktiskt inte alltid lust. Ibland vill man bara få lugn.(Ambjörns-
son 2004:omslag) 

 
 Den unga kvinnans uttalande förtydligar det viktiga i att vara attraktiv, 

det vill säga sexuellt begärlig i relation till att vara kvinna. I konstruktioner 
av genus inbegrips således även sexualitet. Debbie Epstein och Richard 
Johnson (1998) talar om ”the sexual culture” som finns i ett samhälle. Den 
sexuella kulturen konstrueras i institutioner i samhället, av media och i so-
ciala interaktioner, på samma sätt som genus. 

  
Wendy Hollway (1984) var en av de första som intresserade sig för att ut-

ifrån positioneringsteori undersöka genus i heterosexuella relationer. Hon 
menar att heterosexuella relationer är den främsta kontexten för reproduktion 
av genusskillnader. Det är främst i diskurser kring sexualitet som subjektet 
renodlar sin maskulina respektive feminina position (ibid). Hon identifierar 
tre diskurser rörande sexualitet, ”The male sexual drive discourse, the 
have/hold discourse and the permissive discourse” (ibid: 231). ”the male 
sexual drive discourse” (diskursen om den maskulina sexuella driften) utgår 
från tron på mäns sexualitet som direkt kopplad till den biologiska driften att 
reproducera sig. Här positionerar sig män utifrån att det är ”naturligt” att 
vara sexuellt aktiva och ta sexuella initiativ. Kvinnors position i denna 
diskurs, menar Hollway, är som objekt för mäns sexualitet. ”The position for 
a woman in this set of meanings is as the object that precipitates men’s natu-
ral sexual urges” (ibid:233). Positionen skall dock inte ses som helt passiv då 
förmågan att attrahera män ger makt och status i den feminina positionen. 
Kvinnor kan därför själva välja att positionera sig som objekt i den här dis-
kursen för att attrahera män och vinna mer makt och status till sin egen fe-
minina position. I ”the have/hold discourse” (relationsdiskursen) sätts kvin-
nans behov av en relation, man och barn i fokus. Hennes sexualitet blir i den 
här diskursen ett medel för att knyta relationella band till en man. I den här 
diskursen är det mannen som är objektet och kvinnan som ses som den akti-
va. Den tredje diskursen ”the permissive discourse” (Diskursen om den till-
låtande sexualiteten) är en utveckling av ”the male sexual drive” med den 
skillnaden att både kvinnor och män kan positionera sig med sexualiteten 
som en naturlig drivkraft och rätten att ta sexuella initiativ. I min fortsatta 
diskussion kommer jag att utgå från dessa tre diskurser för att förtydliga 
vissa argument, samt för att tydliggöra den maktstruktur som genuskonstruk-
tioner inom diskurser för heterosexualitet kan innebära. 

 
Judith Butler (1990) menar att individer som inte tydligt visar kulturellt 

normativa genustecken i sina kroppar ifrågasätts och misstänkliggörs. I de 
sociala system vi lever i finns en binär struktur som accepterar två kön. Des-
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sa skall vara varandras motpoler och attrahera varandra, vilket också leder 
till heterosexualitetens normgivande position (ibid). Butler menar att 
kön/genus är någonting som man gör och hela tiden reproducerar i vardagli-
ga situationer. Detta upprepade ”görande”, som Butler benämner performa-
tivitet, skapar föreställningar om ett naturligt eller stabilt kön. Kön/genus blir 
alltså till genom upprepningar av ”performances”. Butler ifrågasätter på så 
sätt heteronormativitetens iscensättande av kvinnor och män. Genom be-
greppet ”the heterosexual matrix” belyser hon en mall för konstruktion av 
kön/genus som hon menar är den socialt erkända. Tiina Rosenberg (2005) 
sammanfattar begreppet ”den hetersoexuella matrisen” så här: 

Den heterosexuella matrisen betecknar en modell av genustydlighet som för-
utsätter att kulturellt begripliga kroppar måste utgå från stabila kön. (…) 
Kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar ge-
nom den heterosexuella matris som kräver en genusordning med två tydligt 
identifierbara kön/genus: ett kvinnlig/feminint och ett manligt/maskulint. 
Dessa två kön definieras som varandras motsatser och är hierarkiskt definie-
rade genom en obligatorisk heterosexualitet. (Rosenberg 2005:10) 

 
Utifrån de resonemang som förts kan man se heterosexualiteten som 

normgivande för hur vi konstruerar kvinnligt och manligt. Det är därför in-
tressant att närmare undersöka den normativa heterosexualitetens betydelse 
för barns och ungas konstruktioner av en genusidentitet.  

 
Exempel på detta ser vi bland annat i Epstein och Johnson (1998) studie. 

De diskuterar, utifrån empiriskt material, hur flickor närmar sig sin sexualitet 
i skolans sexualundervisning. Flickorna får vid ett tillfälle arbeta i grupp 
kring ordet kärlek. Lärarens ambition är att utifrån ordet kärlek utveckla en 
diskussion kring sexualitet och lust. Flickorna relaterar dock inte kärlek till 
den egna sexualiteten och lärarens ambitioner att driva diskussionen åt det 
hållet misslyckas. Epstein och Johnsons slutsatser av detta är att skolan som 
kulturell arena inte öppnar sig för diskussioner om sexualitet och lust, kan-
ske just därför att flickor i den här kontexten upplever att de måste vårda sitt 
rykte för att undvika dåligt anseende. Med avstamp i det här exemplet är det 
intressant att fundera över vad en arena som cyberrummet erbjuder unga, 
flickor som pojkar, i relation till hur de förstår och kan uttrycka sig kring sin 
sexualitet. Är villkoren desamma? Eller upplevs andra erbjudanden som ger 
andra möjligheter till konstruktioner av genus och sexualitet?  

 
 Att attrahera en man och behålla honom är, enligt Hollway (1984), nyck-

eln till en feminin genuspositionering. Fanny Ambjörnsson (2004) tangerar 
samma tema när hon diskuterar ”gymnasietjejers” konstruktioner av genus. 
Hon menar att ”uppvisandet av en pojkvän” ger en position i vad hon kallar 
den ”heteronormativa diskursen” men att attrahera en kille har också sin 
betydelse i den homosociala gemenskapen.  
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Den status själva uppvisandet av en pojkvän medförde var tydlig i båda tjej-
grupperna. Att vara gångbar nog att lyckas attrahera en kille fungerade del-
vis som en inträdesbiljett till den sociala gemenskapen. Genom pojkvännen 
hade man ett givet samtalsämne att samlas kring. Men pojkvännen utgjorde 
också en sorts spegel genom vilken tjejerna blev synliggjorda som just tjejer. 
(Ambjörnsson 2004:110) 

 
Genom att lyfta fram tjejernas homosociala aktivitet och den roll en pojk-

vän spelar i det sammanhanget visar Ambjörnsson hur tjejerna visserligen 
definierar sin feminina position och status i relation till en eventuell pojk-
väns utseende och status men också hur de själva aktivt positionerar sig som 
aktörer med hjälp av sina pojkvänner i den homosociala gemenskapen (ibid). 
Ambjörnssons resonemang kan knytas till Hollways poängterande om att 
den feminina positionen i diskursen om den maskulina sexuella driften på 
intet vis är passiv. Att vara ett framgångsrik på den heteronormativa arenan 
ger makt och status i den egna homosociala gemenskapen. Här finns ett ak-
törsskap samtidigt som diskursen reproduceras genom flickornas ambition 
att vara åtråvärda objekt i en diskurs som kontrolleras av ”den manliga 
blicken”. Men gymnasietjejerna i Ambjörnssons studie värderade också den 
heterosexuella relationen som ett bevis på mognad. Ann Frisell (1996) lyfter 
fram en liknande aspekt när hon menar att idealet för en flicka är att ha sex 
inom ramarna för en parrelation. ”Sexualiteten beläggs med ’kärleksplikt’ 
och kärleken blir den tydliga sexuella gränsen för dessa flickor” (ibid:17). 
Det är i en relation som tjejer kan nå en hög status samtidigt som de får till-
fälle att vara sexuellt aktiva utan att positioneras i diskurser som fördömer 
kvinnlig sexuell tillgänglighet. 
 

Eftersom sexualitet och den institutionella heterosexualiteten i det prak-
tiska vardagslivet har en tendens att ignoreras, speciellt i relation till barn 
och barndom, förbises ofta sexualitetens betydelse för barns och ungas egna 
konstruktioner av genus (Renold 2005). Barn blir könade (gendered) på en 
mängd olika sätt. Emma Renold (2005) ger exempel som att barndom femi-
niseras (som en del av den ”andre” i relation till män), flickor/femininitet 
sexualiseras och barns utveckling (i utbildningsdiskurser) maskuliniseras då 
mognad i from av mer kunskap är lika med maskulinitet. Men hur ser vi på 
barns egna konstruktioner av genus och sexualitet? Och hur förhåller sig 
vuxenvärlden till barn/genus/sexualitet?  

 
Emma Renold (2005) menar att barns egna berättelser om hur man är 

flicka respektive pojke genomsyras av idén om barns oskuldsfullhet i kom-
bination med sexualitet som en vardaglig praktik och av den institutionalise-
rade heterosexualiteten, ”to be a ’real’ boy or girl would involve desiring or 
growing up to desire the opposite sex, such is the power of the ’heterosexual 
imaginary’ ” (ibid:7). Genus och heterosexualitet är alltså viktiga begrepp i 
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förståelsen för hur barn och unga förstår sig själva som flickor och pojkar. 
Idéer om sexualitet upplevs dock ofta som hotfulla i relation till föreställ-
ningen om det oskuldsfulla barnet. Enligt Valerie Walkerdine (1997) är det 
främst arbetarklassbarn som upplevs som ett hot mot idén om det oskuldsful-
la, asexuella barnet. Hon menar att idén om en ”naturlig” oskuldsfull barn-
dom är relaterad till klass. Det är medelklassbarnet som ovetande och i be-
hov av beskydd som relateras till föreställningen om det oskuldfulla barnet 
med en ”lycklig” barndom. Ett hot mot denna bild, menar Walkerdine, är 
arbetarklassbarnet.  

 
The little working-class girl, produced by and consuming popular culture, 

becomes a central object of social and moral concern. She is one of the fig-
ures (along with the violent boy) who most threatens the safe pastures of 
natural childhood. (Walkerdine 1997:4) 

 
Populärkulturen erbjuder en erotiserad flick-kvinna position som flickor 

kan inta. Samtidigt medför ett intagande av en sådan position att barndomens 
oskuldsfullhet försvagas och, som Walkerdine skriver, ”allows entry of the 
whore and makes the girl vulnerable to abuse” (ibid:172). Dessa föreställ-
ningar och den erotiserade blicken av flickor/kvinnor är en viktig del i för-
ståelsen för genuskonstruktioner i relation till barn som barn, och vuxna, 
förhåller sig till.  

 
För barn och unga innebär livet en hel del ”prövande”. I sitt prövande och 

skapande av olika genuspositioner använder barn och unga de olika mönster 
som samhället erbjuder. Precis som genus är sexualitet på olika sätt kopplat 
till socialisation och kultur. Att skapa en sexuell identitet kan vara en lika 
stor del av identitetsskapandet som att konstruera genus. Företrädesvis är det 
heterosexualiteten som (än så länge) är normgivande i det västerländska 
samhället. Det finns också en hög reproduceringspotential i avseende på 
genusskillnader i heterosexualitet eller det heteronormativa (Hollway 1984). 
Av den anledningen är det främst konstruktioner av heterosexualitet som jag 
kommer att ta upp.  

3.3 (Hetero)sexualitet som ram för barns 
genuskonstruktioner 

 
”Gender and sexuality remain the core of how we think about our identitites” 
(Gauntlett 2002:1). Utveckling av en sexuell identitet kopplas, i de flesta 
fall, ihop med puberteten, och det finns få studier av barns sexualitet i lägre 
skolåldrar (Renold 2002, 2005). Emma Renold, som har studerat barn i 10-
11 årsåldern med avseende på konstruktion av genus och sexualitet, menar 
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att det finns en stark koppling mellan genusidentitet och heterosexualitet i 
hennes studie. ”to be a ’normal’ boy and girl involves the projection of a 
coherent and abiding heterosexual self” (2002:417). I samhälleliga föreställ-
ningar om barn och barndom positioneras barnet som oskuldsfullt och asex-
uellt (Renold 2005). Renold menar att detta är en vuxen önskan snarare än 
en naturlig del av barndomen. Barn tar del i samhällslivet och uppfattar både 
synlig sexualitet och implikationer av den. 
 

Vårt sätt att se på barns sexuella uttryck brukar vanligtvis begrepps-
liggöras genom att placera in de sexuella uttrycken i ett leksammanhang. Det 
här sättet att se på barns sexuella uttryck positionerar dem som ”sexual be-
comings” (Renold 2005). Detta, menar Renolds, gör att vi inte på allvar 
uppmärksammar den spänning som finns mellan barn som sexuella i sitt 
aktuella nu (sexual beings) och barn i sitt sexuella tillblivande (sexual beco-
mings). En följd av detta är att vi ignorerar heterosexualitet som en betydel-
sefull del i barns egna sätt att konstruera genus. Dessa avfärdas som sätt att 
”pröva” äldre sexuellt beteende eller som ett utslag på omoget sexuellt bete-
ende. Ett exempel ger Renold (2005) när hon beskriver hur flickor i 10-11 
årsåldern på olika sätt skaffar sig en homosocial gemenskap genom sina sätt 
att ”bli tillsammans med” respektive ”dumpa” killar. Det kan handla om att 
ha den ”rätta” pojkvännen likaväl som att försöka para ihop en flicka som 
positioneras lågt ner i den heterosexuelltattraktiva rangordningen med en 
pojke högt upp i den heterosexuella rangordningen, det sistnämnda för att 
underminera pojkens heterosexuella maskulinitet. Flickorna förhandlade och 
förhöll sig till en hierarkisk heterosexuell matris i sina sätt att skapa relatio-
ner både till flickor och pojkar. Renold (2005) visar hur viktig den hetero-
sexuella hierarkin är för flickor och pojkar i deras iscensättande av genus. I 
det här sammanhanget menar hon att ett vuxet avfärdande av dessa strategi-
er, som ett sätt att pröva äldre sexuellt beteende, bortser från de sätt på vilka 
barn använder heterosexuella subjektspositioner för att legitimera relationer 
mellan flickor och pojkar. Dessutom menar hon att det undervärderar barns 
förmåga att tänka annorlunda om den heterosexuella normativiteten. Den 
heterosexuella hierarkin blir därmed en utgångspunkt för utvecklandet av 
genuskonstruktioner och homosocial gemenskap. Renolds studie tydliggör 
hur betydelsefullt det är att framgångsrikt positionera sig i heterosexuella 
diskurser för att kunna konstruera sin genusidentitet. 
 

I en forskningsöversikt hävdar Deborah Tolman och Lisa Diamond 
(2001) att det sociala tryck som utgörs av olika samhällskulturella bilder har 
en starkare påverkan på flickor än på pojkar. En slutsats som dras är att poj-
kar i större utsträckning möter en positiv normativ miljö när det gäller egna 
sexuella känslor och behov, medan flickor möts av mer konfliktfyllda bud-
skap från omvärlden när det gäller den egna sexualiteten. Författarna menar 
att studier av flickor i storstad och förortsflickor visar hur de ger egna 
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kroppsliga sexuella känslor olika innebörder. Storstadsflickor koncentrerar 
sig mycket på hur deras kroppsliga känslor kan leda till fysisk fara för dem 
själva samt de sociala konsekvenser som beteenden kan få, det vill säga, hur 
utlevelse av sexuell lust kan leda till icke önskvärd respons från omvärlden. 
Förortsflickor var mer nyfikna men oroade sig över sina identiteter som 
”bra” flickor. De var mer fokuserade på vad andra skulle tänka om dem sna-
rare än hur de skulle behandlas. Renold (2005) diskuterar liknande aspekter 
när hon visar på hur flickor patologiseras om de lever ut representationer av 
”äldre” feminin sexualitet medan pojkar däremot inte bedöms utifrån sina 
sexuella uttryck. I pojkars fall är det snarare uttryck av våld som skapar före-
ställningar om avvikelse.  

 
Fanny Ambjörnsson (2004) diskuterar två olika bilder av kvinnan som 

gymnasietjejer balanserar mellan i sina försök att positionera sig på ”den 
heterosexuella begärsmarknaden” båda ytterligheterna är oacceptabla för en 
tjej som vill befinna sig inom den heternormativa ramen. 

1)den oattraktiva, okvinnliga kvinnan 2) den lösaktiga, alltför sexuellt till-
gängliga horan…Försöken att göra sig attraktiv för att undvika att framstå 
som okvinnlig bar alltid på risken att uppfattas som alltför lättillgänglig och 
billig. (Ambjörnsson 2004:117) 

 
Dessa två bilder kan associeras till den komplexitet flickor upplever kring 

sina sexuella känslor som Tolman och Diamond tar upp i sin artikel. Flickor 
måste balansera mellan dessa två ytterligheter för att bli accepterade, vilket 
gör att de blir mer fokuserade på den yttre verklighet som hela tiden är redo 
att döma och bedöma. Pojkar får en annan tillgång till sin sexualitet då sam-
hällsbilderna är mer positiva och stödjande när det gäller manlig sexualitet. 
De kan på så sätt förstå egna sexuella känslor utifrån en mer okritisk posi-
tion. Ambjörnsson exemplifierar i sin studie detta genom att visa hur olikt 
laddade ord används på tjejer respektive killar som har många sexualpart-
ners. Tjejer kallas för ”hora”, ett ord som på ett laddat sätt fördömer kvinnlig 
sexuell tillgänglighet. Killar benämns istället för ”bock” eller ”player” ord 
som inte har samma fördömande laddning. Ryktesspridning som ett sätt att 
utöva social kontroll och begränsa flickors sexuella handlingsfrihet tas även 
upp av Frisell (1996) som menar att alla flickor och unga kvinnor oavsett 
kulturell tillhörighet kan drabbas av dåligt anseende och kallas för hora. 
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3.4 Medias betydelse för konstruktioner av genus 

 
 I utvecklingen av sin sexualitet möter unga de kulturella bilder som finns av 
mäns och kvinnors sexualitet. Den ”normala” sexualiteten som gestaltas i 
media, på TV, i veckotidningar och också på internet förstärker den förförs-
tåelse som redan är ett historiskt faktum. En historia som berättar att kvinnor 
är naturligt passiva och män naturligt okontrollerade och hämningslösa i sin 
sexualitet. Yvonne Hirdman (2002) benämner den ”nya” mediestereotypiska 
kvinnan som ”mediakvinnan”. I de berättelser som finns om kvinnor och 
män i dagens mediebrus handlar det inte längre om de kontrakt som upprät-
tats mellan de stereotypa kvinno- och mansbilderna utan om sexualitet (ibid). 
Mediebilden av kvinnan, som tittar på oss från veckomagasin, reklambilder, 
skyltfönster eller olika TV- jippon, är sitt kön.  

Utmärkande för denna exponerade kvinna är hennes sexualitet. Om jäm-
ställdhetsjipponas B i första hand är en moderligt mångbegåvad kvinna med 
fenomenala egenskaper (t. ex. ett neurotiskt stereobeteende, dvs att kunna 
göra tio saker på en gång), är mediakvinnan , för att ge henne ett samlings-
namn, i första hand kön. (Hirdman 2002:185) 

 
I samhällelig konkurrens om tittare, köpare eller intressenter skapas fler 

och fler bilder av mediakvinnan och ju fler bilder desto tydligare stereotypi-
serande av genus (Hirdman 2002). Naturligtvis står dessa bilder hela tiden i 
relation till den andra genuspolen, det vill säga mannen. ”dessa exponerade 
kroppar skapar ett ständigt bakgrundsbrus, ett ständigt bekräftande av mas-
kulinitetens kroniska begär” (ibid:185). På så sätt mejslas både femininitet 
och maskulinitet ut till tydliga skillnader, som motpoler i ett sexualiserat 
samhälle med siktet inställt på sexuell njutning (ibid).  

 
 Epstein och Johnson (1998) utgår från Hollways diskursanalys när de i 

en egen studie intresserar sig för hur barn och lärare konstruerar sexualitet i 
skolmiljö. De menar att diskursen om den maskulina sexuella driften och 
relationsdiskursen löper sida vid sida i medias skandalartiklar kring sexuali-
tet. Diskursen om den maskulina sexuella driften framhäver mannens sexuel-
la behov ”a belief in a virtually unstoppable masculine desire to fuck” 
(ibid:80). Relationsdiskursen är den konventionella berättelsen om kärlek 
och äktenskap. I den här diskursen är en bra kvinna en kvinna som ”kontrol-
lerar” sina sexuella behov. Utifrån dessa diskurser positioneras män och 
kvinnor på varierande sätt i massmedias regi (ibid). På grund av medias ge-
nomslagskraft kan man tänka sig att dessa diskurser blir kraftfulla byggste-
nar i barns och ungas konstruktioner av genus och sexualitet. 

 
Enligt många forskare finns alltså en tydlig ordning både när det gäller 

genus och sexualitet i vårt samhälle. Mediebrusets budskap oroar också det 
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vuxna samhället för de konsekvenser dessa bilder får i det vardagliga livet. 
Estella Tincknell och medarbetare (2003) har gjort en undersökning av ung-
domstidningar i Storbritannien. Bland annat finns en slags samhällelig oro 
över att vissa veckotidningar ger för mycket sexuell kunskap till unga. Detta 
gäller framförallt unga kvinnor. En sådan samhällsoro gäller inte de sexuella 
kunskaper unga män skaffar sig i mediebruset (ibid). Det finns också en 
moralisk sida i veckotidningarna där kvinnan på olika sätt lär sig hur hon ska 
ta hand om ”sin” man och få en bra relation, vilket är ett uttryck för medias 
användning av relationsdiskursen. Att artiklar kring sex, som ett personligt 
ansvar och en moralisk fråga, inte riktar sig till tonårspojkar menar Tincknell 
med flera är en indikation på ett bredare kulturellt antagande om att hante-
randet av sexuellt beteende främst är kvinnors ansvar. Ett antagande som 
ligger i linje med diskursen om den maskulina sexuella driften. Den femini-
na positionen i diskursen har för avsikt att väcka mannens sexualitet. Därför 
blir också mannens sexuella aktivitet kvinnans ansvar. 

 
Anja Hirdman (2001), som har studerat bilder av femininitet och masku-

linitet i Veckorevyn och Fib aktuellt över tid, menar att den avklädda kvin-
nokroppen ges olika betydelse i media och att samhällets kvinnosyner är 
komplex. ”Den används under åren för att symbolisera alltifrån kvinnors 
sexuella frigörelse, mäns ’rätt’ att se för sin njutning, till olika varors för-
tjänster” (ibid:246). Hirdmans studie av de olika tidningarna visar på en till-
tagande sexualisering. Sexualiteten har på så sätt gått från att vara en privat 
angelägenhet till att fylla det offentliga. En följd av detta är att det som tidi-
gare betraktades som intimt nu måste vara än mer intimt för att undkomma 
offentligheten och upplevas som en privat angelägenhet. Man kan tänka sig 
att sexualiseringen i media skapar en mer ”avancerad” sexualitet vars syfte 
är att fylla den intima sfären.  

 
En annan infallsvinkel presenterar David Gauntlett (2002). Han menar att 

en stor del av vår identitet består av hur vi konstruerar vårt genus, och att vår 
sexualitet och medias bilder har en stor betydelse för dessa konstruktioner. I 
media och i populärkulturen finns viktiga redskap som hjälper män och 
kvinnor att ordna in sig i det moderna livet (ibid). Kvinnor och män lever 
idag under andra omständigheter och traditionella genusmönster fungerar 
inte längre. I media finns nya bilder av maskulinitet och femininitet som kan 
hjälpa den moderna människan. Bland annat menar Gauntlett att femininitet 
bara är en av många positioner som en kvinna av idag kan välja. ”Femininity 
is not a core value for women today. Instead, being ’feminine’ is just one of 
the performances that women can choose to employ in everyday life – per-
haps for pleasure, or to achieve a particular goal” (ibid:10). Passivitet och 
svaghet är inte något flickor idag ser som aspekter av sin personlighet menar 
Gauntlett. Till skillnad från många andra lyfter Gauntlett fram de möjligheter 
som finns i media och populärkultur, där idéer om livsstilar som media pre-
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senterar ses som resurser som individer använder för att reflektera över sina 
egna identiteter och sätt att uttrycka sig.  
 

 Tolman och Diamond (2001) intar en annan ställning där de menar att ett 
osynligt kulturellt tryck finns på flickor att agera ut den begränsade sexuali-
tet som kulturen erbjuder. Det motsatta skulle vara att inta en position där 
man som ung kvinna undersöker och upptäcker sin egen subjektivitet röran-
de sexualiteten och därigenom intar sina positioner. Pojkar är naturligtvis 
lika fångna som flickor i de sociala och kulturella mönster som diskurserna 
erbjuder. De bör leva upp till den populärkulturella bild av maskulinitet, som 
utgörs av att ha huvudrollen i diskursen om den maskulina sexuella driften. 
För flickor och pojkar som skall träda in i feminina eller maskulina positio-
ner fungerar alltså de sexuella diskurserna som nycklar (Hollway 1984). För 
en pojke är till exempel en flickväns intresse av att ha sex med honom ett 
bevis på hans maskulinitet. Pojkar använder sig således av diskursen om den 
maskulina sexuella driften och en sexuell eller försexuell praktik, inte för att 
de främst vill ha sex utan för att kunna genuspositionera sig framgångsrikt 
som maskulina. För en flicka är det förmågan att reta en mans sexualitet (att 
vara attraktiv) som är nyckeln till den feminina positionen. Att kunna attra-
hera en man och behålla honom är, enligt Hollway nyckeln till en feminin 
genuspositionering och, om vi relaterar till Ambjörnsson, även en nyckel till 
homosocial gemenskap.  
 

I detta kapitel har jag diskuterat hur femininitet, maskulinitet och sexuali-
tet kan uppfattas och ageras ut i vårt samhälle, något som också är en del av 
barns och ungas liv och den kunskap de använder sig av för att konstruera 
egna genusbilder. I tidigare resonemang (Ambjörnsson 2004, Butler 1995, 
Hollway 1984, Renold 2002, 2005, Tolman & Diamond 2001) har det un-
derstrukits hur viktig heteronormativiteten är för ungas konstruktion av en 
genusidentitet. Det är i uppväckandet av attraktion mellan könen som den 
heteronormativa femininiteten/maskuliniteten utvecklas. Den sexuella hand-
lingen med en partner kan utifrån detta förstås som en del i att etablera sin 
femininitet/maskulinitet. Att rikta sig mot det här temat när det uttrycks on-
line är ett försök att få ytterligare en infallsvinkel på ett socialisationstema av 
betydelse för barn och unga. Här handlar det mer specifikt om att berätta 
någonting om hur vi kan förstå det kulturskapande kring genus och sexualitet 
i relation till barn och unga som pågår online. I mitt arbete handlar det då om 
att försöka förstå hur konstruktioner av genus i barns och ungas kulturska-
pande online tar sig uttryck och bemöts. 
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4 Den empiriska studien 

4.1 Studiens syfte 
 
I avhandlingens inledande kapitel har jag diskuterat de villkor för kommuni-
kation som råder i det virtuella rummet. Av särskilt intresse är frånvaron av 
den fysiska kroppen med bland annat sina ålders- och könsattribut, den där-
med sammanhängande relativa anonymiteten, samt interaktiviteten som är 
oberoende av tid och plats. Då barn och unga i dagens samhälle är flitiga 
användare av IKT är det av särskilt intresse att undersöka hur denna grupp 
använder det virtuella rummet. Jag har tidigare i avhandlingen tagit upp det 
kulturskapande som pågår i olika sammanhang då barn och unga kommuni-
cerar. Med utgångspunkt i barndomssociologin är mitt valda perspektiv i den 
här studien är att se barn och unga som aktiva medskapare av sin egen verk-
lighet. Det blir då av intresse att rikta sökarljuset mot barns och ungas egna 
verkligheter och hur de själva tar den i anspråk inom ramen för de strukturel-
la förutsättningarna på de olika arenor där de befinner sig.  
 

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa barns- och ungas 
användande av det virtuella rummet: Närmare bestämt, hur barn och unga 
samspelar med andra online omkring frågor som kan vara viktiga men svåra 
att tala om i det dagliga livet. I det här fallet femininitet, maskulinitet, käns-
lor, kropp och sexualitet. Det är således pågående meningsskapande av, med 
och om barn och unga i förhållande till dessa teman som fokuseras. Detta 
övergripande syfte kan brytas ner i följande forskningsfrågor: 
  
1. Vilka sociala samspelsmönster kan identifieras utifrån barn- och ungvir-

tuers samtal på diskussionsfora för frågor om femininitet, maskulinitet 
och sexualitet? 

 
2. Vilka idéer, normer och värderingar kommer till uttryck när det gäller 

femininitet, maskulinitet, känslor och sexualitet i dessa samtal?  
 
3. Hur positioneras barn i förhållande till vuxenvärlden i det samspel som 

pågår?  
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För att undersöka barns och ungas samspel i det virtuella rummet har jag 
valt att använda mig av vissa analytiska begrepp. Genom horisontell och 
vertikal interaktion ges en ingång till förståelse av olika samspelsmönster 
mellan barn och unga samt barn, unga och vuxna. Tolkande gemenskap är ett 
begrepp som synliggör ramar för kulturskapande online inom vilken sociala 
samspelsmönster och kulturskapande i form av utveckling och reproduktion 
av vissa för, gruppen, betydelsebärande föreställningar av samhällelig kultur 
kan identifieras. Konstruktion av generation lyfter fram förståelsen av barn 
och unga på samhällelig nivå och skapar möjlighet att förstå kategorin barn i 
relation till dess motkategori vuxen.  

 
Min ambition är därmed att bidra till det forskningsfält som behandlar 

studier om barn, unga och kulturskapande, särskilt med avseende på det vir-
tuella rummet.  

4.2  Metodiska överväganden 
 
Internet som fält kan ses som en nykomling i akademiska sammanhang. Vir-
tualiseringen med medföljande förändringar i villkor för sociala samspel 
utgör en ny arena för samhällsvetenskapliga studier. För att förstå det före-
liggande materialet är det viktigt att ta hänsyn till de kontextuella förutsätt-
ningar som råder. I forskning som har internet som fält är det ofta nödvän-
digt för forskaren att behandla fältet utifrån två olika infallsvinklar. Dels som 
en plats för datainsamling av ett valt fenomen, dels som en arena för sociala 
samspel där det råder speciella villkor för kommunikation. Av den anled-
ningen blir beskrivning av material som samlats in online också en beskriv-
ning av denna arena i sig. ”The Internet is both cultural context and cultural 
artefact”(Hine 2006:9). Då online forskning fortfarande är ett relativt nytt 
forskningsfält inom många discipliner kan villkoren för forskning på denna 
arena behöva beskrivas och diskuteras för att göra material insamlat på nätet 
rättvisa. 

 
I tidiga studier av IKT ansågs kommunikationen begränsad på grund av 

bristen på sociala tecken, så som ålder, ras, social status, ansiktsuttryck  etce-
tera (Hine 2000). I ett jämförande med interaktioner i det fysiska rummet 
sågs kommunikationen som mindre fullödig. Bristen på sociala tecken gavs 
som förklaring till både jämlikhet och aggressivitet vid nätkommunikation 
(ibid). I början av 1990-talet började man ifrågasätta att IKT studerades med 
interaktioner i det fysiska rummet som mått på vad en interaktion är (ibid). 
Istället menade man att IKT skapade olika interaktioner beroende på kom-
munikationskontexten. Vidare, att forskning inom detta område skulle foku-
sera mer på den kontext inom vilken interaktioner äger rum samt på betydel-
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sen av grupp och identitetsprocesser (ibid). Sociala relationer på nätet skulle 
studeras som ett fenomen av intresse för sig, som kulturella fenomen i en 
”egen” verklighet, och inte utifrån vilka eventuella effekter kommunikatio-
nen kunde få offline.  

 
 Villkor så som avsaknaden av social bakgrundsinformation om kön, ål-

der, klass, etnicitet, funktionshinder etcetera utgör speciella karaktäristika 
online. Denna bakgrundsinformation finns så som virtuerna själva väljer att 
presentera dem, vilket innebär att det är ”nätinformanter” som forskaren har 
tillgång till och att personerna bakom nätidentiteterna inte alltid identifieras. 

 
Per-Olof Ågren menar att virtualisering handlar om att ”omskapa, nyska-

pa eller förflytta existerande eller icke-existerande objekt eller aktiviteter 
från den fysiska världen till virtuella miljöer” (1998:3). Inkluderat i denna 
förflyttning sker en förändring av villkor för socialt samspel. Dessa föränd-
ringar ger nya förutsättningar för forskarens insamling av material och data-
generering. Till dessa villkor hör tid och plats. Kulturen, i form av sociala 
samspel utifrån gemensamma vardagliga föreställningar, finns också online, 
även om den traditionella inramningen av en gemensam tid och plats saknas. 
Jason Rutter och Gregory Smith menar att online-etnografi beskriver ”places 
that are not spaces” (2006:84). Här saknas en plats för etnografen att fysiskt 
åka till. Inte heller är de informanter som forskaren har kontakt med bundna 
till varandra av en gemensam tidsrelation eller en gemensam fysisk lokalitet. 
De sociala samspel forskaren försöker förstå, till exempel utifrån meddelan-
den från en mejlinglista eller ett diskussionsforum, vävs samman online från 
olika platser vid olika tidpunkter. ”The messages had no ’link’ to the time 
and space in which they were created, only to the times and spaces in which 
they were consumed” (ibid:85). Den kulturella kontexten online är alltså det 
filter igenom vilket alla kommunicerade uttryck filtreras. Av den anledning-
en går det inte att förbise internet som en kulturskapande kontext i sig självt. 
Genom att tydligt avgränsa och beskriva sitt fält, samt de förutsättningar för 
sociala samspel som råder där skapar forskaren en förståelse för det rum i 
tiden där kulturen ”konsumeras”. På så sätt lyfts det virtuella rummets bety-
delse fram medan betydelsen av övriga arenor/platser/individer som medde-
landen kommer ifrån tonas ner.  

 
Informanter online kan ha en känsla av anonymitet som kommer sig av att 

kommunikationen inte är förkroppsligad (se kapitel 1 och 2). Genom att 
skapa alias och presentationer av sig själva online blir de deltagare i ett kul-
turellt sammanhang. Det är utifrån dessa förutsättningar som deltagare pre-
senterar sig för varandra och också utifrån dessa villkor som forskaren mö-
ter/observerar sina informanter. Online kommunicerar alla utifrån en posi-
tion där kroppen och det fysiska mötet med ”den andre” inte intar en primär 
plats i kommunikationen. Sett ur den här synvinkeln kan den virtuella arenan 
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vara en nyckel till en ny form av socialisation och utveckling. Den kan vara 
ett forum där individen får möjlighet att reflektera och agera kring olika fe-
nomen som virtuell person, vilket betyder ett annat förhållningssätt än om 
fenomenen skulle tas upp på en offentlig arena offline. Att studera diskus-
sioner online kan i så fall generera en annan typ av material än vad som skul-
le kunna samlas in offline. Även ålder och kön ges andra villkor vid online 
studier. Ålder och kön är, i den virtuella kontexten liksom i det fysiska rum-
met, av hög relevans för hur möten och diskussioner utvecklas. Skillnaden är 
att olikheter i ålder och kön i det fysiska rummet många gånger är ett hinder 
för diskussioner mellan människor. Ett exempel är skolmiljön där barn och 
unga för det mesta befinner sig i åldersindelade grupper. I den virtuella kon-
texten kan sociala samspel utvecklas på andra sätt i köns- och åldersblandade 
grupper. Denna åldersblandning på den virtuella arenan blir därmed en del 
av den kultur som barn och unga tar del av online.  

 
Christine Hine (2006) diskuterar vetenskapliggörandet av den virtuella 

arenan. Hon menar att när vi förhåller oss till internet utifrån en vetenskaplig 
infallsvinkel är denna vinkel färgad av bakomliggande epistemologiska 
ställningstaganden och av de metoder vi använder för att förstå de sociala 
samspel som pågår där. Utifrån detta resonemang blir till exempel etnogra-
fisk metod ett vetenskapligt tillvägagångssätt vilket synliggör sociala sam-
spel online och befäster det som kultur. Den typ av ”kultur” material som 
samlas in online har dock andra karaktäristika än material samlat i offline 
sammanhang. 

 
 I dagsläget sker en utveckling av vetenskapliggörandet kring fenomen 

online. Som forskare är vi dock fortfarande bundna till epistemologiska 
ställningstaganden som utvecklats i sammanhang skiljda från de förutsätt-
ningar som framträder på den virtuella arenan. I studier online uppstår såle-
des en disharmoni mellan vetenskapliga angreppssätt och hur dessa fungerar 
för att begreppsliggöra den virtuella arenan som ett fält för forskning. De 
fenomen som fångas online fångas på en arena som erbjuder på ett nytt kul-
turellt sammanhang. Kroppen som samspelsmarkör är till exempel inte lika 
betydelsefull. Istället sker icke förkroppsligade möten. Att kommunicera 
utan sin kropp innebär en avsaknad av många av de kommunikationsmarkö-
rer som både förtydligar och försvårar kommunikation i det fysiska rummet. 
Hur vi ser ut, luktar, gestikulerar, tittar, sitter, står, pratar, etcetera är markö-
rer som finns med i det sociala samspelet. Online finns inte dessa kroppsliga 
markörer, deltagarna använder ett handlingsutrymme utan kroppslighet. Des-
sa villkor skapar en komplexitet som bör uppmärksammas för att undvika en 
förenklad jämförelse mellan datainsamling online och offline. Även om de 
teman forskaren intresserar sig för kan vara desamma skapar de olika kon-
textuella förutsättningarna olika typer av material. På den virtuella arenan 
formuleras kulturella uttryck utifrån andra villkor än i det fysiska rummet, 
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och dessa villkor ger speciella betingelser för samspel. Den relativa anony-
miteten, möjligheten att vara uppkopplad när som helst, asynkron kommuni-
kation och tillgång till olika sociala gemenskaper är, bland andra, betingelser 
som gör att virtuer kan formulera sig på andra sätt än vad de gör som indivi-
der i det fysiska rummet. Forskaren fångar alltså ofta in två kulturella fält vid 
studier online. Dels data om det fenomen i samhällskulturen som forskaren 
avser att undersöka, dels den kultur som utvecklas i det kontextuella sam-
manhanget, det vill säga den kulturella referensram som skapas utifrån de 
speciella kommunikationsvillkor som finns på internet.  

 
Nancy Baym (2006) menar att meningssammanhang online inte skiljer sig 

från de normer och värderingar som kommuniceras offline. Tvärtom så är 
aktiviteter online och offline delar av samma värld och därför beroende av 
varandra. Socialt samspel online bör därför förstås som en del av vardagen 
och kan ses som en del av ett samhälleligt varande (ibid). Forskaren ställs 
inför utmaningen att undersöka sociala samspel online som en lika betydel-
sefull del av ett samhälleligt kulturskapande, trots de annorlunda villkoren 
både för kommunikation och för datainsamling. 

 
Med denna diskussion har jag velat peka på att det är viktigt att beakta 

den virtuella arenan som ett fält som både liknar och skiljer sig från andra 
(offline) fält vilket betyder att forskarrollen online på många sätt kräver in-
novativa och flexibla arbetssätt. I uppläggningen av studien har jag inspire-
rats av de förhållningssätt till ett studiefält som förespråkas inom en etnogra-
fisk ansats. Jag har valt att under en längre tid engagera mig i den miljö som 
mina informanter har befunnit sig i. De speciella villkoren på arenan innebar 
dock att mina informanter inte kände till min närvaro. Christine Hine (2000) 
menar dock att interaktion och kulturella uttryck kan studeras utan att utsa-
gor från informanterna riktas direkt till forskaren. Hon menar också att fors-
karen, i den virtuella etnografiska ansatsen, kan vara både närvarande och 
frånvarande i relation till sina informanter. Att tolka informanters utsagor 
utan att vara synligt närvarande kan således betraktas som en del av den 
virtuella etnografin.  

4.2.1 Anonymitet, identitet och integritet online 

 
Forskare som är intresserade av att ta del av hur barn kommunicerar eller 
bygger upp egna kulturella kontexter brottas ofta med sin roll som vuxen. 
Som vuxen är man inte en naturlig del av de kontexter där barn och unga 
skapar egna kulturella uttryck. Den vuxne avviker tydligt genom sin fysiska 
uppenbarelse. Att vara vuxen (och ha en vuxens fysiska markörer) påverkar 
barns och ungdomars sätt att förhålla sig. I datainsamlingssituationer med 
barn och unga är deras autonomi eller möjlighet att själva styra processen en 
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viktig fråga (se till exempel Christensen & James 2000). Att samla data onli-
ne (utan att som forskare vara involverad i kommunikationen) är däremot ett 
sätt att samla material utan att direkt medverka i eller påverka det studerade 
skeendet.  

 
Att samla material online utan informanternas kännedom är en speciell si-

tuation för forskaren. Forskaren kan få tillgång till en mer ”naturlig” diskurs 
och stå utanför den sortering av uttryck och sätt att bete sig som informanter 
kan göra i en undersökningssituation ansikte mot ansikte. Det innebär att 
forskaren på egen hand får överväga frågor om informantens integritet vid 
insamling av material. Ett exempel på detta är de användarnamn som varje 
deltagare i en community har, som visserligen inte går att koppla till en fy-
sisk person men samtidigt kan vara identitetsskapande för deltagaren online. 

 
Vid ett medlemskap på en community skapar deltagaren ett användar-

namn åt sig själv. Ofta är det namn som deltagaren väljer förknippat med hur 
denna person vill framträda på den aktuella arenan. Om deltagaren blir en 
frekvent besökare kommer också andra virtuella personer att känna igen 
henne/honom genom namnet som då blir en del av nätidentiteten. Dessa 
namn säger något om den virtuella personen och kan därför vara en intres-
sant del av ett datamaterial. Låt mig exemplifiera med ett antal användar-
namn tillsammans med kön och ålder. Namnen har inget med mina insamla-
de data att göra. De är helt slumpvis valda utifrån sajten LunarStorms med-
lemsregister. 

DeathBreath P13, Lite glad F15, Saddam P13, Killmedad F16, Rosakossan 
F16, Chocklad pudding F13, Arabic pimp P16, Ingenting F14, TombRaider-
Girl F14, Teenage Psycho F16, Whiskatt P15 

 
Användarnamn, kön och ålder, ofta tillsammans med en bild, skapar en 

presentation som andra virtuella personer förhåller sig till och utgår ifrån vid 
sociala samspel. Namnen är betydelsefulla för identiteten online. Att använ-
da dessa namn som meningsbärande enheter vid insamling av data skulle 
berika datamaterialet men också innebära att de beforskade virtuella perso-
nernas identiteter röjs. Av den anledningen har jag valt att i denna studie-
fingera alla deltagarnamn. Virtuella personer har av mig fått slumpmässigt 
utvalda förnamn. Dessa namn relaterar inte på något sätt till de meningsin-
nebörder som finns i deras autentiska deltagarnamn.  

 
Det finns alltså en vinst att göra för forskaren genom att samla in diskus-

sioner online, utan att röja sig, och behandla dem som data rörande ett visst 
fenomen. Men detta sätt att göra en datainsamling kräver också, utifrån ett 
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deontologiskt perspektiv, ett respektfullt hanterande av datamaterialet3. Detta 
kan, bland annat, göras genom att respektera sina informanters integritet och 
skydda deras nätidentiteter.  

4.2.2 Virtu, en virtuell person 

 
En fråga som varit uppe tidigare är: Vilka är vi när vi är online? Denna av-
handling undersöker det samspel som sker online mellan barn och unga. Det 
handlar inte om dessa barn och unga som enskilda utan om det som de ut-
trycker i det virtuella rummet.  

 
När en person loggar in på en sajt på nätet är hon/han tvungen att uppge 

vissa personliga data, bland annat ålder och kön (gäller bland annat på Lu-
narStorm) som kan stämma överens med personens offline identitet eller 
inte. Vad som är väsentligt i det här sammanhanget är att det skapas en vir-
tuell person, men denna är samtidigt bärare av de kulturellt delade föreställ-
ningar om kön och ålder som finns i samhället. Dessa virtuella personer har 
jag valt att benämna virtuer4.  

  
Beteckningen virtu syftar till det virtuella rum där det sociala samspelet 

pågår. Utifrån egna presenterade personkaraktäristika samspelar virtuer med 
varandra i det virtuella rummet. På de fora jag studerat inom ramen för 
webbsajten LunarStorm är ålder och kön markörer som måste uppges vid 
inloggning och som därför är betydelsefulla markörer i en virtus personlig-
het. Ett alternativ till virtu som jag också reflekterat över är begreppet avatar. 
Avatar är dock ett vidare begrepp som också används för att karaktärisera 
spelpersonligheter. Avatarens karaktäristika kan därför skapas bortom ramen 
för det mänskliga i en värld som befolkas av andra typer av varelser. Av den 
anledningen associeras begreppet avatar även till fiktion. För att tydliggöra 
mitt intresse för den vardagliga människan i sociala samspel online valde jag 
termen virtu, som alltså skall ses som en virtuell person som använder den 
virtuella arenan för ett vardagligt social samspel. I min diskussion om virtuer 
kommer jag också att benämna dem som barn-, ung-, vuxen-, tjej- och kill-
virtuer för att klargöra vilken grupp av virtuer jag talar om.  

                               
3 Utifrån det deontologiska perspektivet fokuserar forskaren på sina intentioner och motiv i 
första hand. Tillgång till eventuella resultat ställs i relation till hänsyn till den individuella 
informanten. Ett annat sätt att förhålla sig till sina data är utifrån ett utilitaristiskt etiskt tän-
kande där resultatet snarare än intentionen får leda. I ett utilitaristiskt tänkande sätts behåll-
ningen av forskningen i första rummet och hänsynstagande mot den individuella informanten 
i det andra. 
 
4 Begreppet har inget betydelsesamband med det latinska ordet ”virtus” eller Niccoló Machia-
vellis (1513) begrepp ”virtú” som båda behandlar den mänskliga dygden. 
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4.3 Genomförande av studien 

 

4.3.1 Val av LunarStorm som fält 

 
Materialet i denna studie har samlats in enbart online. Jag interagerar inte 
med deltagarna men ser dem ändå som mina informanter. Det som virtuerna 
uttrycker online ser jag som gestaltningar av barn och ungas levda verklighet 
så som den uttrycks online. Precis som Nancy Baym (2006) betraktar jag 
uttryck online som en del av barns och ungas kulturella uttryck. För att fånga 
kulturskapande online intresserar jag mig för variationer av uttryck samt vad 
dessa uttryck kan berätta om gruppen som uttrycken handlar om. Datainsam-
lingen pågick under en längre tid där jag via datamaterialet successivt arbe-
tade mig fram till relevanta och mer preciserade frågeställningar. 

 
 För att få en överblick över barns och ungas samspel på olika sajter ”sur-

fade jag runt” på flera ungdomssajter under en inledande fas av studien, 
bland andra Playahead.com, Bananaisland.com, Snyggast.se och Lunar-
Storm.se med början vintern 2003. LunarStorm var då den mest omtalade 
och den av unga mest besökta ungdomassajten i Sverige. Som jag såg det var 
denna sajt också den som hade det största utbudet av olika kommunikations-
arenor och var mest vardagsanknuten. Jag valde därför att göra webbsajten 
LunarStorm till mitt fält för insamling av material för studien.  

 
LunarStorm är en stor svensk ungdomssajt, en webbplats som drivs av fö-

retaget LunarWorks AB. LunarWorks bildades 1999 men LunarStorm som 
patenterat namn har funnits sedan 1996. Så här presenterar LunarWorks 
själva snabbstatistik om sajten idag: 

 
• ”Vi är Nordens mest trafikerade Internetplats. I augusti 2005 hade vi näs-

tan 1,5 miljard sidvisningar.  
• Ca 24 av 30 elever i varje gymnasieklass i Sverige är medlemmar hos oss.  
• 71 procent av Sveriges 15-20 åringar är medlemmar.  
• LunarStorm har ca 370 000 unika besökare per dag.  
• Medlemmarna loggar i snitt in två ggr/dag och ett besök varar ca 25 mi-

nuter.  
• Varje dag görs över 3,5 miljoner textinlägg på LunarStorm.  
• Snittåldern är 18,1 år.  
• 39 procent av medlemmarna är över 18 år.”  
(Lunarworks, 23/9-07) 

 
LunarStorm säger sig vara en mötesplats för unga människor. De säger 

sig också fylla unga människors behov, så som att se vad som händer, att 
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synas, att kommunicera och att bygga relationer (ibid). Sajten är skapad för 
unga människor men även vuxna finns på sajten, antingen som vuxna i all-
mänhet eller i egenskap av föräldrar eller lärare som befinner sig på sajten av 
olika anledningar. Sajten är anpassad till barn och unga och har också nått en 
hög popularitet hos målgruppen. LunarStorm är en community där barn och 
unga i mycket hög utsträckning vistas.  

 
LunarStorm är en arena för unga på nätet, men det är inte den enda. Det 

finns en rad andra sajter som erbjuder lite olika infallsvinklar på verklighe-
ten. Rena kontaktsajter blandas med musiksajter eller ”communities” där 
man kan lägga ut eget skrivet material och få det debatterat av andra med-
lemmar. Det som är gemensamt för sajterna är att de erbjuder barn och unga 
olika sätt att uttrycka sig, om sig själva, om sina intressen, om sina problem, 
om sina glädjeämnen etc. Loggar man in på en community, oavsett om det är 
LunarStorm eller någon annan, så är det villkor för uttryck och hur dessa 
villkor används som man möter. 

 
 Vad som inte får glömmas bort i en diskussion om internet är att denna 

virtuella arena är ofantlig. I en diskussion om uttryck i det virtuella rummet 
är det bara ett begränsat utsnitt av nätet som kan bli fokus för en enskild 
studie. Att ha ambitionen att uttala sig om uttryck på internet som helhet är 
en omöjlighet. Forskning på nätet görs därför rimligtvis i olika utsnitt av den 
större virtuella verkligheten. I ett senare skede, när forskning om cyberrum-
mets vuxit inom olika cyberfora, är det möjligt att vi kommer att få en mer 
sammansatt bild av vad det är för värld vi har att göra med. 

 
När jag började ”surfa runt” på LunarStorm hösten 2003 visade sajten upp 

en statistik som talade om att sajten hade ca 320 000 besökare per dag och ca 
1,1 miljon medlemmar (lunarworks 14/10-03). Dagligen besökte 171 567 
barn i åldern 12-17 år sajten (LunarStorm 14/10-03). I genomsnitt varade 
varje besök 20 minuter, och varje medlem spenderade i genomsnitt 41 minu-
ter per dag på sajten (ibid). Den här statistiken kvarstod utan större föränd-
ringar under den tid jag genomförde min insamling av studiens material 
(2003-2004).  

4.3.2 Val av diskusar som fält för insamling av material  

 
För mitt val av empiriskt material undersökte jag olika kommunikations 
arenor på sajten LunarStorm. Efter hand växte mitt intresse för de diskus-
sionsfora som fanns på sajten. Dessa fora kallas för diskusar vilket är det 
begrepp som fortsättningsvis kommer att användas. Jag surfade runt bland 
sajtens ca 900 diskusar. Varje diskus var indelad under en bredare ämneska-
tegori men hade ett eget tema som riktlinje för de diskussioner som pågick 
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på själva diskusen. De ämneskategorier som var aktuella på LunarStorm var: 
Djur, Film & Tv, Föräldraskap & Barn, Hälsa & Motion, Kultur, Livsstil, 
LunarStorm, Mat & Dryck, Media & Reklam, Mode & Design, Musik, Nöje 
& Fest, Politik & Samhälle, Relationer & Sex, Resor, Sport & Fritid, Teknik 
& Vetenskap, Tro & Livsåskådning, Utbildning & Jobb, Övrigt. Under varje 
ämneskategori fanns mellan 20 och 50 diskusar för temainriktade diskussio-
ner. 

 
 Min första ambition var att bevaka ett antal diskusar för att få en bild av 

teman och samtal som pågår online. Efter en tids surfande valde jag ut 11 
diskusar som gemensamt skulle täcka av ett bredare fält av frågor från ung-
virtuer. Jag hade då också upptäckt att de yngsta virtuerna som samtalade på 
LunarStorms diskusar var runt 11 år. Det fanns några få 10-åringar, lite fler 
11-åringar, men det var först vid de 12 åriga virtuerna som jag kunde urskilja 
ett större antal som var med och diskuterade på diskusarna. I mitt val av 
åldersgrupp valde jag det yngsta åldersspannet som var frekvent represente-
rade på diskusarna, nämligen 12-15 år.  

 
De 11 diskusarna valdes utifrån ämnen som skulle kunna generera samtal 

av olika karaktär mellan barn och unga. Min idé var att de olika ämnesin-
riktningarna som fanns på dessa diskusar skulle ge stoff som var aktuellt för 
den åldersgrupp som intresserade mig och ge en förståelse av meningsska-
pande i samspel mellan ungvirtuer online. De diskusar jag valde var: Bus & 
practical jokes, Vem betyder mest? Tonåren – kamp för livet, Föräldrar, 
Ledsen – prata om det, Döden, Rymden, Flört, Flickor om pojkar, pojkar om 
flickor och sexrådgivning. Det blev förhållandevis snart tydligt för mig att 
alla dessa diskusar hade olika karaktär. Med det intresse jag hade för en för-
ståelse av det sociala samspelssammanhang som skapades på diskusarna 
blev det svårt för mig att vara en etnografiskt inspirerad medläsare på alla 
dessa diskusar. Den information som blev tillgänglig visade sig vara svår att 
hantera eftersom det datamaterial som informationen genererade blev alltför 
omfattande. Varje diskus var en kulturell kontext i sig med normer och ideal 
som deltagarna skapade tillsammans. Varje diskus hade en eller flera ”dis-
kusbossar” som var ansvariga för att reglerna följdes och att det som sades 
på diskusen var relevant i relation till diskusens tema. Diskusbossar och de 
deltagare som följde forumet med näst intill dagliga inlägg blir tongivande 
för den diskussionskultur som råder på en diskus. Efter en tid insåg jag att 
det för mig var en omöjlighet att följa alla 11 diskusar om jag ville samla den 
typ av data som jag intresserade mig för. Mitt val stod mellan att samla data 
och tolka dem utifrån förutbestämda kriterier om vad som var väsentligt att 
studera, eller att begränsa mitt val av diskusar, följa dessa diskusar utifrån ett 
etnografiskt inspirerat förhållningssätt och tolka mina data utifrån de me-
ningsinnebörder som gjorde sig synliga som väsentliga allt eftersom insam-
lingen fortskred. 
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 För att förstå underliggande värderingar och kulturella föreställningar 

som diskussionerna färgas av är det nödvändigt att i samband med datain-
samling vara ”nära” diskusen, det vill säga följa diskussionerna dagligen, 
vilket talar för en begränsning av antalet diskusar. Clifford Geertz (1991) 
beskriver sin förståelse av mänskligt samspel som att människan hänger i ett 
nät av sammanvävda meningsinnebörder. Inspirerad av Geertz skulle jag 
vilja säga att mitt forskningsintresse, generellt, är det nät av meningsinne-
börder som vävs i samspel mellan människor utifrån de speciella förutsätt-
ningar som råder i en viss kontext. Med det här intresset är det inte möjligt 
att tolka material om inte det kulturella sammanhanget, till viss del, är identi-
fierat.  

4.3.3 Val av tre diskusar 

 
 Jag valde att begränsa min insamling till tre diskusar, dels för att dessa var 
diskusar som var välbesökta av den aktuella åldersgruppen och att där pågick 
längre sekvenser av samtal, dels för att ämnesrubrikerna angav att här disku-
terades frågor som kunde vara svåra att prata om i vardagslivet. Valet av de 
tre diskusarna Flickor om pojkar, pojkar om flickor och sexrådgivning var 
ett strategiskt val på så sätt.  

 
De tre diskusarna behandlade teman som kan antas vara betydelsefulla för 

barn och unga i den aktuella åldersgruppen. De tre diskusarna behandlade 
alla frågor om flickor och pojkar och relationen dem emellan ur lite olika 
infallsvinklar och skulle tillsammans kunna ge ett något varierat material på 
ett tema.  

 
I en första fas av insamling av material under 2003 var jag medläsare på 

de tre diskusarna. Jag tog del av de diskussioner som pågick för att få en 
förståelse för det kulturella klimatet och de normer och värderingar som 
gällde på diskusarna. Jag upptäckte att här fanns återkommande besökare 
som bidrog mer tydligt till etablerandet av det kulturella klimatet på just 
dessa diskusar liksom virtuer som bara besökte diskusarna sporadiskt. Jag 
fick också insyn i hur och vad virtuer mellan 12-15 år främst intresserade sig 
för och frågade om på dessa diskusar. 

 
 I februari 2004 började jag systematisk samla in material, vilket pågick 

till september 2004. I mitt val av sekvenser som dokumenterades avgränsade 
jag dessa till sådana som initierats av virtuer i den aktuella åldern. Den typ 
av diskussioner som samlades in var också sådana som ständigt återkom i 
olika variationer under min tid som medläsare på diskusarna. Främst handla-
de dessa diskussioner om likheter/olikheter mellan könen, hur man på bästa 
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kan skapa ett möte med det andra könet, hur kroppen fungerar i relation till 
sexualitet samt när och om det är lämpligt att vara sexuellt aktiv. Slutligen 
kom då 143 samtal som initierades av deltagare mellan 12-15 år inom dessa 
ämnen, att utgöra det insamlade materialet. Samtalen är olika till sin karaktär 
på så sätt att vissa är en dialog mellan två deltagare och andra är samtal med 
upp till tio deltagare. Samtalen har också olika längd. De längsta motsvarar 
upp till 4 utskrivna A4 sidor medan de minst omfångsrika var cirka en halv 
A4 sida. I ett första steg i bearbetningen identifierade jag olika återkomman-
de teman i materialet.  

 
• Att tolka/förstå det motsatta könet, 40 samtal 
• Könsskillnader, 31 samtal 
• Sexualitet, 55 samtal 
• Svårigheter och rädslor kring sexualitet, 17 samtal 
  

Huvuddelen av samtalen under temana ”Att tolka/förstå det motsatta kö-
net” och ”könsskillnader” kommer från diskusen ”Flickor om pojkar” och 
”Pojkar om flickor” medan ”sexualitet” och ”svårigheter och rädslor kring 
sexualitet” är samtal som främst genererats på diskusen ”Sexrådgivning”. 
Analysen av de 143 samtalen baserar sig på hela samtalen från den inledande 
frågan tills att samtalet tydligt avslutats. I analysen av materialet har jag 
undersökt hur sociala samspel kommer till uttryck i samtalen. Här har jag 
använt mig av begreppen vertikal och horisontell interaktion, som presente-
ras i kapitel 2, som analytiska begrepp för att identifiera olika samspels-
mönster. Dessa presenteras närmare i kapitel 5. Jag har vidare identifierat 
idéer, normer och värderingar som kommer till uttryck på diskusarna när det 
gäller tjejer, killar, känslor och sexualitet vilket redovisas i kapitel 6 och 7. 
Vidare har jag tittat på hur barn som social grupp i relation till gruppen vux-
na identifierats utifrån begreppet konstruktioner av generationer som analy-
tiskt redskap.  

4.3.4 Forskarrollen 

 
För att förstå barn- och ungvirtuers samspel på internet är det nödvändigt att 
förhålla sig till förutsättningarna online. Ett sätt att åstadkomma detta kan 
vara genom ett eget utforskande av den virtuella arenan. Hine (2000) menar 
att genom att lära sig mediet på samma sätt som sina informanter kan forska-
ren ge sig själv möjlighet till en reflexiv förståelse av vad det innebär att 
befinna sig på internet. Genom reflexivitet blir forskaren ”sin egen infor-
mant” och kan därmed få kunskap om hur internet fungerar som kommuni-
kationsarena, vilket har betydelse för utformning av datainsamling och för 
analys av fenomen online (ibid).  
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Billy Ehn och Barbro Klein (1994) skriver om reflexivitet och menar att 
man som forskare behöver öka sin självmedvetenhet i mötet med den Andre. 
I den kvalitativa datainsamlingen är forskaren oftast en del av det som stude-
ras. Av den anledningen är det viktigt att reflektera över egna, till synes, 
självklara ställningstaganden i datainsamlingsprocessen. Ehn & Klein under-
stryker vad de kallar för en ”ofrånkomlig subjektivitet” (ibid:35) och menar 
att genom att medvetandegöra och reflektera över egna insikter som subjekt 
kan dessa användas för att skapa mer intressanta undersökningar. 

 
I en inledande fas av mitt forskningsarbete var jag själv ”ute” på nätets 

olika kommunikationsarenor och bekantade mig med andra virtuer utifrån 
privata intressen. Syftet med detta var att, likt antropologens sätt att närma 
sig sitt fält, förstå och bli en del av den miljö som jag ville uttala mig om. På 
så sätt skapade jag mig en egen erfarenhet i relation till det virtuella rummet 
och dess deltagare. För att göra detta möjligt var det nödvändigt för mig att 
utifrån min egen person hitta vänner, samtala, bli förtjust, känna mig kränkt, 
utmana, provocera, ge förtroenden, etcetera, i den kontext som senare skulle 
bli mitt studieobjekt. Genom att medvetet reflektera över mina egna ageran-
den tillsammans med andra online tillskansade jag mig en viss förståelse för 
möjligheter och erbjudanden som står till buds online. Det kunde handla om 
att till exempel känna samhörighet med någon som upplevs som en ”själs-
frände” på grund av ord och textuttryck som tilltalar, eller möjligheten att 
agera på infall och spontanitet utan att tänka på konsekvenserna, eller att 
avfärda utan att bry sig om de sociala konventionerna. I det virtuella rummet 
uppfattade jag en direkthet mellan känsla och uttryck som är svår att upp-
bringa i det fysiska rummet. Denna direkthet var, för mig, fascinerande. 
Sherry Turkle (1995) kallar det ”Computer holding power”. Hon skriver: 

The computer’s holding power is a phenomenon frequently referred to in 
terms associated with drug addiction. It is striking that the word ‘user’ is as-
sociated with computers and drugs (Turkle 1995:30)  

 
Det var lustfyllt att vara virtu, att samspela med andra virtuer utifrån di-

rekt ingivelse. Ju mer jag var online desto fler virtuer lärde jag känna eller 
kände igen. I mig skapades ett behov av att vara online, att hela tiden hålla 
mig ajour med vad som hände på de arenor jag besökte. Anette Markham 
(1998) beskriver i sin studie hur hon på ett liknande sätt fascineras av livet 
online. Sociala konventioner i det fysiska rummet saknade plötsligt betydel-
se 

Another student dropped by and told me I was ’quite the geek’, and I realize 
that I might appear so. I am camped out in my office with wrist guards, take-
out Chinese food and coffe. I seem to live most of my hours through this com-
puter screen. (Markham 1998:58).  
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Den personliga förståelse för vad sociala samspel online kan innebära har 
jag sedan använt för att försöka förstå samspelet på de virtuella arenor jag 
studerade. Det skapade också en förståelse för hur betydelsefullt det virtuella 
rummet kan vara för dem som samspelar där, samtidigt som det suddade ut 
alla mina förföreställningar om att det virtuella rummet skulle vara något 
bortom vardagen. Min erfarenhet blev att det virtuella rummet, som arena för 
sociala samspel, i högsta grad är en del av ”verkligheten” och bör ses som en 
betydelsefull arena för vardagligt socialt samspel och socialisation.  

4.4 Etiska och metodologiska dilemman  

4.4.1 Barn och unga på internet 

 
I mitt undersökande av sajten LunarStorm intresserade jag mig i början för 
”minihemsidor”, på LunarStorm kallade krypin som virtuerna skapade. Des-
sa kunde vara utformade på olika sätt oftast med ett foto av ”lunaren” ifråga. 
Vissa virtuer lade ner mycket arbete med att skapa ett snyggt, i vissa fall 
iögonfallande, krypin. Andra var inte lika engagerade i designen av sitt kry-
pin. Till en början hade jag för avsikt att samla in olika krypin och analysera 
dessa som en del av den kulturella kontext virtuerna befann sig i. Jag brotta-
des här med en hel del etiska spörsmål. Är det etiskt försvarbart att använda 
självpresentationer för analys utan informerat samtycke på en offentlig virtu-
ell arena? Om jag skulle använda mig av informerat samtycke skulle jag då 
vända mig till vårdnadshavarna för de minderåriga virtuer som var intressan-
ta för min studie? Hur skulle de ställa sig till att deras dotter/son fick sin 
självpresentation analyserad? Och hur skull barnen själva reagera på att nå-
gon undersöker något som är skapat i helt andra syften. Dessutom innehöll 
de flesta krypin både text, bilder och olika grafiska produktioner. I en rap-
portering av mina resultat skulle jag antagligen behöva exemplifiera med 
både text, bilder och grafiska produktioner. Gränsen för vad som var kultu-
rellt och vad som var individuellt blev för mig oklar. Efter ytterligare funder-
ingar bestämde jag mig för att en analys av personliga krypin var alltför in-
tegritetskränkande i relation till den resultatredovisning jag skull behöva 
göra. Även om jag efter en tid på LunarStorm fokuserade på LunarStorms 
diskusar kvarstod de etiska frågorna vilka var snåriga att ta sig igenom och 
föranledde denna mer ingående diskussion om etiska dilemman vid online 
forskning. 

 
 Att rikta sig mot en specifik åldersgrupp, samt att även beröra känsliga 

teman såsom sexualitet, skapar metodologiska och etiska snaror för internet-
forskaren. För att på ett överskådligt sätt diskutera detta har jag valt att utgå 



 73 

från forskningsetiska riktlinjer på området. Att föra en etisk diskussion om 
forskning på internet kan ha en tendens att flyta iväg och omfatta i princip 
alla etiska överväganden en forskare kan och bör göra. För att begränsa min 
diskussion har jag valt att slå ner på vissa omdebatterade spörsmål som kan 
liknas vid centrala teman för en etisk diskussion. Här vill jag göra läsaren 
uppmärksam på att min intention inte är att skriva något som på ett heltäck-
ande sätt diskuterar etik på internet, utan snarare tar upp vissa huvudpunkter. 
Dessa teman berör all forskning på internet, men intensifieras i forskning 
som rör barn och ungdomar. Diskussionen har sin utgångspunkt i ett deonto-
logiskt perspektiv. Utifrån det deontologiska perspektivet fokuserar forska-
ren på sina intentioner och motiv i första hand. Tillgång till eventuella resul-
tat ställs i relation till hänsyn till den individuella informanten. När det gäller 
barn och ungdomar bör hänsyn tas till att de ses som en mer sårbar grupp i 
samhället som skall värnas om med hjälp av vuxnas omsorg. 

 
    I den litteratur som jag tagit del av berörs barn inte mycket i den etiska 
diskussionen om forskning på internet. De etiska riktlinjerna tar främst upp 
barn som en riskgrupp i relation till insamlande av data när målgruppen skall 
utgöras av den mentalt stabile vuxne individen (Frankel & Siang 1999, Ess 
2002). Barn och människor med instabil mental aktivitet lyfts fram som ett 
följdproblem till den anonymitet som karaktäriserar internetkommunikation 
(ibid). Här är det alltså inte barn eller ungdomar som målgrupp som diskute-
ras, utan snarare barn och ungdomar som ”infiltratörer” när forskare söker en 
vuxen målgrupp. Mann & Stewart (2001) framhåller att internetforskning 
med fokus på barn och ungdomar är fördelaktig på grund av den popularitet 
mediet har hos denna målgrupp, vilket gör att de är lätta att få kontakt med. 
Dock finns en hel del etiska dilemman som forskaren måste ta ställning till. 
Det meningsskapande som sker på internet är en betydelsefull källa till kun-
skap om barns och ungas verklighet. Men än så länge finns inte mycket skri-
vet om hur data som hämtas på nätet, när det gäller barn och unga, skall be-
handlas. Nästa avsnitt tar upp några centrala teman rörande datainsamling på 
internet och relaterar dessa till barn- och ungdomsforskning. 

4.4.2 Offentligt och privat på internet  

 
Ett offentligt utrymme kan utgöras av gator och torg eller offentliga lokaler 
som besöks flyktigt eller mer frekvent av olika människor, där alla har sam-
ma rätt till tillträde. Här kan forskaren röra sig fritt, observera och samla in 
data utan att ge sig till känna. Hur ett privat utrymme definieras kan vara en 
källa till meningsskiljaktigheter, men oftast beskrivs det som det slutna rum-
met där möten eller interaktioner mellan människor utvecklas utan att 
”främmande” har rätt att träda in. I generella termer ansluter jag mig till den 
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definition Robert Jones (1994) använder som utgångspunkt för en diskussion 
om vad som är privat respektive offentligt på internet. 

Private information includes information about behaviour that occurs in con-
texts in which an individual can resonably expect that no observation or re-
cording is taking place and information which has been provided for specific 
purposes by an individual and which the individual can reasonably expect 
will not be made public (Jones 1994:31)  

 
 Det privata och det offentliga utrymmet har visserligen inga helt självkla-

ra gränser sinsemellan men, det offentliga utrymmet begränsar forskarens 
möjlighet att observera privata interaktioner på grund av den fysiska närhet 
som detta skulle kräva av forskaren. Forskaren skulle antingen bli tvingad att 
redogöra för sitt syfte och få godkännande eller gå under falsk identitet. Di-
stinktionen mellan privat och offentligt blir än mer otydlig på internet där 
offentliga mötesplatser allt som oftast innehåller privata situationer (Sharf 
1999). Här har det privata en gradvis karaktär inom det offentliga snarare än 
att det är en tydlig distinktion mellan offentligt och privat (ibid). Vad som är 
privat respektive offentligt i studier av barn och ungdomar på internet är 
kanske en än mer delikat fråga eftersom barn och ungdomar är omyndiga 
och förväntas beskyddas av resten av samhället. Dessutom har barn en för-
måga att vara mer naiva och direkt spontana i jämförelse med den generella 
vuxne individen. Det skulle kunna betyda att det som barn och unga uttryck-
er på nätet är mer personligt eller mindre reflekterat och därvid mer känsliga 
data. Vidare kompliceras datainsamling online att en vuxen vårdnadshavare 
bör ge sitt samtycke när forskning bedrivs om barn och unga, något som 
Mann & Stewart (2000) understryker.  

 
Vissa forskare menar att otydligheten mellan privat och offentligt påbju-

der helt nya begrepp. Janne Bromseth (2002) belyser detta när hon diskuterar 
begreppet ”context sensitivity”. Bromseth menar att många mötesplatser på 
internet är lättillgängliga.  

Signing up for a membership on a MUD-community, or a discussion list with 
restricted access, is often just a formality and requires no tests or interviews 
as for participant’s intentions for joining the group. But it signals a sense of 
privacy to the outside world. (Bromseth 2002:39) 

 
Bromseth med flera menar att de otydliga gränserna mellan privat och of-

fentligt på internet innebär ett större ansvar för forskaren att reflektera över 
informanternas uppfattning och tilltro till den aktuella mötesplatsens privata 
eller offentliga karaktär. Bromseths sätt att förhålla sig till de etiska dilem-
man som uppstår kan ses som ett deontologiskt sätt att förhålla sig till sitt 
forskningsfält och sina informanter. Andra forskare menar att distinktionen 
privat-offentligt är ickeexisterande då allt på nätet bör betraktas som offent-



 75 

ligt5. Det finns också forskare som menar att man måste skilja på olika mö-
tesplatser på internet och deras respektive status som privat eller offentlig 
(Mann & Stewart 2000, Frankel & Siang 1999 och Bromseth 2002, Sve-
ningsson). Här ses e-post och privata chattrum som det mest privata medan 
öppna diskussionsforum eller allmänna chattrum har en offentlig status. 
Frankel och Siang (1999) menar i sin artikel att det finns en skillnad i mö-
tesplatsens tillgänglighet och distribution. 

For example, an online support group may be publicly open to anyone who 
wishes to participate in its discussion, but its members may perceive the ex-
change of information as a very private matter. Hence, in order to answer the 
question of when a researcher is obligated to take steps to protect the privacy 
and confidentiality of his/her subjects, one must delineate the boundaries of 
the private domain in cyberspace. (Frankel & Siang 1999:11) 

 
Att mötesplatsen är tillgänglig för alla behöver alltså inte betyda att delta-

garna är intresserade av att distribuera sin kommunikation på ett mer offent-
ligt sätt. Frankel och Siang understryker forskarens roll som tolkare av vad 
som är offentligt respektive privat på internet. De menar vidare att det of-
fentliga och privata kan uppfattas från två perspektiv. Det tekniska perspek-
tivet som uppfattar internet som ett utbyte av datafiler som produkter av 
online aktivitet (ibid). Här är det tillgängligheten på data som utgör defini-
tionen av vad som är privat eller offentligt. Det andra perspektivet är psyko-
logiskt och tar istället hänsyn till deltagarnas uppfattningar om texternas 
karaktär. De två perspektiven kan stå i motsättning till varandra om data 
tekniskt sett är tillgängligt men de som producerat texten har en uppfattning 
om att den är av privat karaktär (ibid). Frankel och Siang menar att hänsyn 
bör tas till båda perspektiven. En teknisk förståelse bör utvidgas och innefat-
ta det psykologiska perspektivet (ibid). Jones (1994) är av en annan åsikt och 
frågar sig ”Is cyberspace a ’context’ within which anyone can ’reasonably 
expect’ that no observation or recording is taking place?” (Jones 1994:31). 
Citatet skall ses i relation till det tidigare citatet från Jones där det privata 
utrymmet definieras. Det centrala i båda citaten är ”reasonably expect”. Jo-
nes (ibid) hänvisar till människans förnuft och menar att individen inte rim-
ligtvis kan förvänta sig att uttryck eller diskussioner som är tillgängliga för 
allmänheten via en internetuppkoppling skall definieras som privata. Han 
menar vidare att uppfattningen om vad som är privat måste ställas i relation 
till uppmaningen att aldrig säga något i ett mejl som inte kan sägas på ett 
vykort en uppmaning som formuleras på lite olika sätt i de flesta vägled-
ningsskrifter rörande nätet.  

 

                               
5 För en närmare diskussion se exempelvis Mann & Stewart 2000, Ess 2002, Frankel & Siang 
1999, Jones 1994 och Bromseth 2002 
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Hur vet man som forskare vad som uppfattas som privat av deltagare på 
internet? Vid traditionell datainsamling kan informanten själv sortera bort 
det som är för känsligt, men när en informant inte vet att den är informant är 
det upp till forskaren att göra denna bedömning. Här menar jag att man vid 
forskning som rör barn och ungdomar inte kan hänvisa till Jones tidigare 
argument om att internet inte rimligtvis kan förväntas vara privat av de som 
uttrycker sig där. Ett sådant uttalande görs ”över huvudet” på informanterna 
och samstämmer inte med ett deontologiskt perspektiv. Det är mycket troligt 
att de inblandade inte har skänkt en tanke till att deras uttryck kan vara under 
observation.  

 
De flesta sajter, även LunarStorm, påminner vid inloggning om att alla in-

lägg är offentliga. Barbara F Sharf (1999) diskuterar deltagares uppfattning 
om internet som kontext och menar att känslan av att vara privat tar över i 
vissa sammanhang trots påannonseringar om nätets offentliga karaktär.  

Thus, for most people when chatting about a specified topic on the net, the 
possibility that a researcher is gathering their commentary as data to be ana-
lyzed and published is remote, if considered at all. (Sharf 1999:246) 

 
Sharf relaterar mötesplatsens karaktär till ytterligare en aspekt som inte 

tagits upp tidigare, nämligen val av diskussionstema. Här menar Sharf att en 
deltagare som diskuterar en fotbollsmatch eller reapriser knappast kommer 
att bli utsatt för en forskares tolkning och analys av det uttryckta. Däremot 
finns det många människor som befinner sig i svåra livssituationer som via 
nätet får hjälp och socialt stöd. Dessa människor är de vars kommunikation 
är intressant ur ett samhällsvetenskapligt socialt perspektiv (ibid). Det är 
dessa gruppers integritet som bör respekteras genom etiska överväganden av 
datainsamlingsmetoder när man forskar på internet. 

 
Malin Sveningsson (2001) har inte definierat sitt fält som privat då hon 

studerat lingvistiska uttryck på en öppen chattkanal. Hon har argumenterat 
på ett liknande sätt som Jones och menar att chattrummet var öppet för alla 
användare av internet, därmed offentligt. Hon menar också, precis som Jo-
nes, att det fenomen hon studerade skulle försvinna om hon informerade 
deltagarna om sitt forskningssyfte.  

 
En aspekt som är central i många forskares diskussioner om vad som är 

privat respektive offentligt på internet är de olika karaktärerna på skilda mö-
tesplatser. (Se bland andra Mann & Stewart 2000, Sveningsson 2001, Brom-
seth 2002). De olika mötesplatsernas karaktär ter sig som ett centralt tema 
för att diskutera etiska tillvägagångssätt. I Aoir:s preliminära rapport (Ess 
2002) diskuteras bland annat i vilka kontexter forskaren bör begära godkän-
nande av sina informanter. I rapporten nämns öppna chattrum som offentliga 
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i stor utsträckning. Deltagarna använder sig av pseudonymer och är därför, i 
en bemärkelse, redan anonyma. Deltagarna har dessutom alltid möjlighet att 
välja att ”gå in i ett privat chattrum”. Utifrån detta kan deltagarnas aktivitet 
tolkas som att de väljer att vara offentliga (ibid). Argumentationen i rappor-
ten uppges dock inte vara samstämmig då vissa kommittémedlemmar menar 
att deltagarna i offentliga chattrum har en ”rimlig förväntan” på att deras 
kommunikation är flyktig och att den inte dokumenteras eller studeras (ibid). 
På grund av denna förväntan är det rimligt att tolka utrymmet som privat 
utifrån deltagarnas perspektiv och därför begära godkännande. Vid barn- och 
ungdomsforskning har forskaren ytterligare ett etiskt dilemma att lösa på 
grund av krav på samtycke från vårdnadshavare.  

 
 Eftersom mötesplatsen är förhållandevis flyktig i sin karaktär går det inte 

att ”kontrollera” vilka som kommer att delta i diskussionen. Deltagare kom-
mer och går som de vill. Att följa upp alla och ta kontakt med föräldrar för 
att få ett godkännande är ett stort arbete som antagligen skulle förta möjlig-
heten att studera fenomenen i sitt naturliga sammanhang. Den relativa ano-
nymiteten för deltagarna skulle troligen försvinna i hög grad. Men skall 
barn- och ungdomsforskning med internet som forskningsfält därför omöj-
liggöras? Min uppfattning är att barns och ungdomars kommunikation på 
internet är ett betydelsefullt bidrag till forskningen och att internetforskning 
med denna målgrupp bör bedrivas. Frågan är hur de etiska dilemman som 
här berörts kan hanteras? 

4.4.3 Möjliga sätt att hantera etiska dilemman 

 
Två frågor som är relevanta att ställa är: Är detta känsliga data som infor-
manterna upplever som privata? Är det upp till forskaren att avgöra detta? 
Som forskare är det svårt att veta hur pass privata informanterna upplever att 
deras uttryck är. Hade de berättat detta för mig i en vanlig intervjusituation? 
Om inte, har jag då som forskare rätt att använda dessa data för att de är 
uttryckta i det virtuella rummet? De är ju inte i första hand uttryckta för mig. 
Även inom barn- och ungdomsforskning finns naturligtvis en gradskillnad 
mellan vad som är känsligt eller inte. Forskarens egna etiska reflektioner är 
betydelsefulla när det gäller en bedömning av vad som är känsliga ämnen. 
Här har forskaren ett större ansvar på grund av internets anonymitetskaraktä-
ristika än vid datainsamling i det fysiska rummet.  

 
Datainsamling om barn och ungdomar på internet är viktig för fortsatt 

forskning. Men skall forskning bedrivas utan informanternas kännedom? 
Eller, skall krav om informerat samtycke från informanter och deras vård-
nadshavare vara rutinförfarande? Min mening är att informanter, så långt det 
är möjligt, har rätt att veta att de är ”beforskade”. Detta är dock inte alltid 
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genomförbart vilket ställer höga krav på forskarens etiska lyhördhet. Om 
godkännande från virtuer och deras vårdnadshavare skall användas måste 
alltid ställas i relation till forskningens intresseområde och val av mötesplats 
på internet. De identiteter som används på internet bör skyddas på samma 
sätt som identiteter i det fysiska rummet. 

 
I mitt fall har jag valt att inte informera eller begära samtycke från delta-

gande virtuer. Mina argument för detta är att: 
 

• Diskusarna kan definieras som offentliga arenor. De 1,1 miljoner med-
lemmar som finns på LunarStorm har alla obegränsat tillträde till disku-
sarna.  

• Det inte är de enskilda virtuerna som varit intressanta för analysen utan 
deras samtal med varandra i denna speciella kontext. Jag har inte följt nå-
gon speciell virtu utan undersökt samspelsmönster och förestälningar som 
kommit till uttryck i virtuers gemensamma diskussioner.  

• Det skulle vara ogörligt att kontakta alla virtuer som gjort inlägg för att 
höra med dem om de ville ge sitt samtycke.  

• Jag har kontaktat LunarStorm och fått deras medgivande att använda saj-
ten för datainsamling, så länge jag inte använder mig av virtuers riktiga 
namn.  
 
Jag har således intresserat mig för olika situationer/diskussioner och vad 

de kan säga om de fenomen jag intresserar mig för snarare än datainsamling 
om olika virtuer. Jag har så långt det är möjligt skyddat virtuernas identite-
ter. Jag har fingerat alla alias. I min återgivning av texten har jag korrigerat 
stavfel, i syfte att inte blotta enskilda virtuers sätt att formulera sig. Jag har 
dock inte ändrat ord eller korrigerat slanguttryck dessutom har jag behållit 
för arenan vanliga omskrivningar av ord, till exempel lr för eller. Jag vill 
också påpeka att materialet har försvunnit från sajten i tiden mellan insam-
ling och denna avhandlings publicering. På så sätt är personerna i flera hän-
seenden anonyma, dels genom att både verkligt namn och alias är skyddat, 
dels genom att materialet inte går att spåra.  
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5 Socialt samspel online 

5.1 Inledning 
 
Att undersöka hur det virtuella rummet tas i anspråk är ett sätt att nå ytterli-
gare ett steg i förståelsen för hur sociala arenor på nätet används av barn och 
unga. I det här kapitlet behandlas frågan om olika sociala samspelsmönster 
på diskusarna med hjälp av begreppen horisontell och vertikal interaktion (se 
kapitel två). I de flesta sammanhang där barn umgås är umgänget åldersrela-
terat. Ivar Frønes (1995) menar att barn delar samma positioner och sociala 
roller i samhället, därav den horisontella relation som uppstår i kommunika-
tion mellan barn. I det fysiska rummet umgås barn dagligen i åldersrelatera-
de grupper framförallt i förskola och skola. Att söka sig till ålderslikar är 
något som förekommer även online, även om samspelet där mer har karaktär 
av kortare möten mellan virtuer. För att få en inblick i hur socialt samspel 
utvecklas mellan virtuer på diskusarna har jag valt att diskutera samspelet i 
termer av horisontella och vertikala interaktioner.  

 
Med utgångspunkt i begreppen horisontell och vertikal interaktion har tre 

dominerande samspelsmönster identifierats i materialet. Det samspel som 
huvudsakligen utgörs av horisontell interaktion benämner jag lekande sam-
spel. Lekande samspel karaktäriseras av att virtuerna har liknande referens-
ramar och skapar ett igenkännande av varandras sociala positioner. Utifrån 
dessa positioner skapar de gemensamma sociala och kulturella plattformer 
där delade idéer bekräftas och utvecklas. En i huvudsak vertikal interaktion 
skapar vad jag här kallar ett korrigerande samspel. Det korrigerande samspe-
let bygger på idén om rätt och fel. Här är det motsättningar mellan olika 
idéer som är centralt. Samspelet får en korrigerande karaktär där vissa virtu-
er tar på sig roller som uppfostrare av andra. Fokus flyttas från att utveckla 
idéer till att befästa vilken idé som är den rätta. Ytterligare ett samspels-
mönster som kan identifieras på diskusarna är vad jag kallar orienterande 
samspel, som ligger i gränslandet mellan horisontell och vertikal interaktion. 
I orienterande samspel görs försök till utveckling av gemensamma idéer. 
Detta sker dock från olika sociala positioner och utan att någon gemensam 
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social och kulturell plattform utvecklas. I det orienterande samspelet är det 
ett prövande av olika idéer om ett gemensamt valt fenomen som är centralt.  
 

Samspelen på diskusarna inleds oftast med en fråga från någon virtu. Det 
sätt på vilket denna inledande fråga formuleras tycks ha betydelse för hur 
samspelet sedan utvecklas. Dessa frågor kan vara nyfikna frågor utan någon 
egentlig inramning i form av värderingar eller kontextualisering, den frågan-
de ställer helt enkelt en rak fråga. Berättande frågor som anknyter till fråga-
rens personliga känslor eller svårigheter rörande en situation eller ett feno-
men. Frågaren presenterar en liten berättelse för att kontextualisera frågan. 
Generaliserande frågor/påståenden uttrycker en fråga eller ett påstående 
utifrån någon slags generalisering om tjejer och killar. Även utmanande 
frågor förekommer.  

 
På diskusarna ges utrymme att ställa frågor som kanske inte skulle ställas 

i andra offentliga sammanhang. Olika frågor genererar olika svar som i sin 
tur skapar olika samspelsmönster. Vissa frågeformer är också knutna till det 
tema som behandlas. Således förekommer till exempel utmanande frågor 
främst på diskusen ”Sexrådgivning”. Hur frågan besvaras och vilka sociala 
samspelsmönster som därmed utvecklas undersöks närmare i detta kapitel.  

 
Ett villkor för samspel som är givet i designen av webbsajten LunarStorm 

är ålder. Ålder blir på så sätt ett givet villkor för kommunikationen och tas i 
beaktande av virtuerna som samspelar på diskusarna. Då ålder visat sig vara 
en markör som virtuerna förhåller sig till i sina samtal inleds kapitlet med en 
kort diskussion om hur åldersmarkören används och hur åldersmarkören 
utgör ett betydelsefullt villkor för hur olika samspel på diskusarna utvecklas.  

5.2 Åldersmarkören som villkor för samspel 

 
Socialt samspel i det virtuella rummet utvecklas utifrån vissa villkor för 
kommunikation. Vilket innebär att vissa normer för hur kommunikationen 
skall gå till tydliggörs. Det kan handla om vilka obligatoriska fysiska markö-
rer som måste uppges eller vad som får uttryckas, till exempel att det inte får 
förekomma sexuella eller rasistiskt kränkande uttalanden. För att kommuni-
cera på sajten LunarStorm måste ålder och kön uppges tillsammans med ett 
valt alias vid inloggning. Dessa markörer visas sedan automatiskt vid varje 
form av inlägg som virtun gör på sajten. Det vanliga är att åldersmarkören 
accepteras av de andra virtuerna så som den anges på den aktuella diskusen. 
Huruvida åldern samstämmer med virtuns fysiska identitet ifrågasätts nästan 
aldrig av andra virtuer. Utifrån dessa villkor utgör varje webbsajt ett eget 
kulturellt sammanhang som används av barn och ungvirtuer och där vill-
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kor/erbjudanden uppfattas och tillskrivs mening av virtuerna själva i den 
virtuella kontexten. Ålder är därmed en given utgångspunkt för social posi-
tionering på sajten LunarStorm. Ålder används på olika sätt för att placera in 
virtuer i olika sociala sammanhang och på olika utvecklingsnivåer, bland 
annat som relaterad till ett visst beteende. Ålder kommenteras då oftast av de 
virtuer som själva har en högre ålder, som vi ser i följande exempel. 

  
Exempel 5:1 

P24 Du är ganska ung och i din ålder så är det inte så många som seriöst 
älskar någon. 

 
Ålder används också för att positionera virtuer i relation till vilket per-

spektiv individen har på livet. Till exempel: 
 
Exempel 5:2 

P18 du är ju bara 14 och har hela livet framför dig, tänk på det.*kram* 
 

Ålder är på det här sättet en betydelsefull markör för hur inlägg på disku-
sarna bemöts och hanteras. Åldersmarkören ger en nyckel som visar vägen 
till hur en virtu skall bemötas och ersätter tillsammans med könsmarkören 
den ålders- och könskategorisering som är en given del av samspel i det fy-
siska rummet. På så sätt blir den kulturella betydelse som ålder har för att 
kategorisera och bemöta individer i det fysiska rummet en del av den kultu-
rella kontexten även online.  

 
Den åldersmarkör som uppges är den som andra virtuer, för det mesta, ut-

går ifrån för att placera in varandra i ett sammanhang vid kommunikation. 
Detta sker dock inte alltid. Till exempel: 
 
Exempel 5:3  

Regina F12 Vad tycker killar om tjejer egentligen???? Hatar ni oss el-
ler????? 

Elias P26 Ja jag hatar flickor. Av en anledning. Att de får lov att ha allt det 
roliga men inte mig. Att de får strula o knulla runt och om jag skulle göra det 
så tycker de att jag är en hemsk människa. Att jag bara får bli kompis med en 
massa flickor de skulle aldrig förstöra den fina vänskapen med att ha sex 
med mig…..därför får jag aldrig ngn sex heller. 

Miranda F22 Vet du…..ibland funderar jag på om man ska tänka till en eller 
två gånger extra vem man faktiskt skriver till när man skriver saker här i dis-
kus….just nu svarade du faktiskt en 12-årig flicka – då kanske man ska försö-
ka tänka sig in lite grann i rollen som en 12-åring, vad man funderar på då, 
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hur man tänkte, vad som var viktigt osv innan man svarar. De saker som du 
funderar på vid 26 års ålder är kanske ganska långt ifrån dem som de flesta 
funderar på vid 12 års ålder. 

 
Här visar sig variationer i hur virtuer beaktar andras ålder. I de institutio-

nella sammanhang som barn befinner sig i dagligen finns oftast en social kod 
hos de vuxna som inverkar på hur man bemöter barns frågor och vad man 
säger. I cyberrummet kommuniceras det ibland utan att kommunikationen 
åldersanpassas. Online kan vem som helst göra ett inlägg. Det betyder att 
barn och ungvirtuer visserligen framträder som barn och unga och därmed 
placerar sig och bemöts i en specifik barnposition, men här finns samtidigt 
tillgång till äldre virtuers åsikter och kommentarer. Man får heller inte 
glömma att varje diskus antagligen har en mängd dolda läsare som inte själ-
va uttrycker sig utan enbart tar del av kulturen genom att läsa vad som sägs. 

 
Att identifieras med ålder och kön är villkor för kommunikation som lig-

ger i designen av webbsajten. Det visar sig att på de studerade diskusarna så 
är åldersmarkören betydelsefull på olika sätt i kommunikationen.  

 
• Åldersmarkören accepteras av de andra virtuerna så som den presenteras 

på den aktuella diskusen och ifrågasätts nästan aldrig av andra virtuer. 
• Åldersmarkören poängteras ibland som en väsentlig aspekt relaterad till 

ett visst beteende, eller för att positionera virtuer i relation till den situa-
tion som diskuteras.  

• Åldersmarkören uppmärksammas av de flesta, men inte av alla, som en 
markör för vilken typ av samtal som bör föras.  
 
Åldersmarkören som ett villkor för kommunikationen givet i designen av 

sajten tycks bli ett villkor som barn- och ungvirtuer själva tillskriver betydel-
se och som bidrar till utvecklingen av olika samspelsmönster.  

 
I de avsnitt som följer kommer jag att undersöka hur olika samspelsmöns-

ter utvecklas och hur åldersmarkörer och frågeformer får betydelse i dessa 
samspelsmönster. 

5.3 Lekande samspelsmönster 

 
När barn- och ungvirtuer möter varandra online sker det på olika sätt. Ett 
lekande sätt att samspela karaktäriseras av att man identifierar likar i samma 
sociala position där man själv positionerar sig. Genom att bekräfta gemen-
samma utgångspunkter skapar virtuerna en social plattform där de tillsam-
mans kan känna igen sig i varandra. Nedan följer en kommunikationsse-
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kvens som visar hur kommunikation riktar sig mot ett samspel där det cen-
trala är igenkännande av den andres sociala position. Exemplet är från disku-
sen ”Flickor om pojkar”. 

 
Exempel 5:4 

Celia F14 Är det någon mer än jag som är singel? 

Baltazar P13 Jag e det gör? Pussar gumman 

Celia F14 tjenare…jör du da??kramas.. 

Baltazar P13 Inget! E i skolan har håltimma ska typ på non skolresa eller 
vad det e..du da? 

Celia F14 okej e i skolan med 
 

Kommunikationen som följer består av inledande artighetsfraser tillsam-
mans med indikationer på närmare fysisk samvaro som pussar och kramar. 
Att pussas och kramas redan i inledningen på ett samtal med en främling är 
vanligt i det virtuella rummet. Samtalet blir ett socialt möte mellan två ung-
virtuer på en arena som skapar möjligheter att pröva samhälleliga kulturella 
hälsningsmönster.  

 
I samspelet mellan de två ungvirtuerna är det ett lekande samspelsmönster 

som dominerar. Det är ambitionen att hitta gemensamma referensramar och 
etablera en vänskap som träder fram. Här finns inget rätt eller fel tänkande. 
Snarare är det ett sökande efter ett igenkännande av samma sociala positio-
ner som kännetecknar samspelet. Vad som skymtar här är ungvirtuers sätt att 
använda sig av sociala normer för kontaktskapande på sitt eget sätt. I det här 
sammanhanget menar jag att uttrycket är en möjlighet att uttrycka en social 
position och identifiera andra ålderslikar i samma sociala position för att 
utveckla en gemensam social och kulturell plattform utifrån vilken delade 
idéer om sociala samspel kan utvecklas.  
 

I exempel 5:4 är hela sekvensen ett lekande samspel mellan två virtuer. 
Det vanligaste är dock att lekande samspel visar sig som en form av samspel 
i en sekvens där flera olika samspel pågår. Lekande samspelsmönster sker 
främst mellan ålderslikar men pågår i sekvenser där det lekande samspelet 
mellan ålderslikar blandas med infallsvinklar från andra ålderskategorier 
som ger andra samspelsmönster. Nedan följer ett exempel på hur ett lekande 
samspel mellan ålderslikar utvecklas i en sekvens som även innehåller andra 
samspelsmönster.  
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Exempel 5:5 

Camilla F13 Måste tjejen göra nåt speciellt i sängen eller e det bara att lig-
ga där och ha de skönt??? 

Laban P14 Det är ju upp till tjejen …det finns ju tex preventivmedel för att 
höja njutningen som tjejen kan ha ..eller tex använda ställningar. 

 Mattias P22Vad skulle det vara för preventivmedel menar du? 

Lina F22 Preventivmedel höjer inte njutningen 

Billy P17 Bullshit det finns för fasen inga preventivmedel som förhöjer njut-
ningen 

Oskar P24 En liten fråga här bara…vad tror du preventivmedel betyder 
egentligen 

Camilla F13 Jo! såna här kondomer men knölar som chiklas e jätteskönt 
men e det nåt man måste göra? 

 
Ämnet är preventivmedel. Den uppmärksammade kommentaren i sam-

manhanget är den Laban fäller om preventivmedel. Hans påstående om pre-
ventivmedel som ger njutning uppmärksammas av flera. Camilla, virtu i 
ungefär samma ålder som Laban invänder inte mot hans påstående om pre-
ventivmedel istället bekräftar hon hans utsago genom att instämma. Interak-
tionen blir horisontell, det vill säga den bygger på gemensamma referensra-
mar som utvecklas gemensamt. De äldre deltagarna reagerar kritiskt på La-
bans kommentar om preventivmedel som ger njutning. De intar en annan 
position utifrån sina erfarenheter. Kommentarerna från de äldre deltagarna 
kan ses som uttryck för vertikal interaktion där rätt eller fel blir centralt. I det 
horisontella utbyte som sker mellan Laban och Camilla finns en lekfullhet 
som ”står emot” de infallsvinklar som de äldre deltagarna för in genom att 
fastställa vad som är sant om preventivmedel. Det samspel som sker mellan 
Camilla och Laban bygger på ett igenkännande av gemensamma idéer om ett 
visst fenomen (njutningshöjande preventivmedel). Utifrån detta har de en 
gemensam social och kulturell plattform för sitt samspel, vilket leder till en 
förhållandevis kravlös kommunikation om fenomenet i sig. Den typ av sam-
spel som förs in i diskussionen av de äldre virtuerna baserar sig inte på igen-
kännande utan snarare på en idé om brister i kunskap som behöver rättas till.  

 
Frågan som Camilla ställer är en nyfiken fråga. Hon intresserar sig för att 

förstå ett visst fenomen mer till fullo. Frågan vänder sig därmed till andra 
virtuer som vet något om fenomenet. Vid den här typen av frågor utvecklas 
olika samspelsmönster beroende på vilken social plattform den/de svarande 
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virtuerna positionerar sig utifrån och vilken kunskap som de, utifrån denna 
plattform, väljer att förmedla. Vad som är intressant att notera här är att Ca-
milla väljer att samspela med Laban och ignorerar de mer korrigerande in-
läggen. Nyfikenheten utifrån vilken hon formulerar sin fråga kan alltså för-
stås som en nyfikenhet vilken riktar sig mot föreställningar om fenomenet 
som inbegrips i en speciell social kontext, nämligen bland ålderslikar där det 
sker ett igenkännande av liknande sociala positioner.  

 
Vilken roll åldersmarkören får i kommunikationen online kan alltså för-

stås genom att se hur olika samspelsmönster förhåller sig till virtuernas ål-
der. Det är främst virtuer i ungefär samma ålder som utvecklar ett lekande 
samspelsmönster. Här är ytterligare ett exempel från diskusen ”Flickor om 
pojkar : 

 
Exempel 5:6 

Linda F13 Hej alla lunare…… Jag har en liten fråga som jag tänkte att ni 
kunde hjälpa mej med? Jag är OLYCKLIGT KÄR i en kille som går i min pa-
rarell klass…! Han har varit tillsammans med en tjej som gjorde slut…sen 
blev dom tillsammans igen och det höll på så ett tag . Sedan nu för två veckor 
sedan gjorde hon slut på ”riktigt” Hon vart tillsammans med en annan kil-
le..!Jag vet inte riktigt hur jag ska göra Jag älskar denna kille så hjärtat näs-
tan går sönder…. Har ni något råd. Vet inte ens om han gillar mig!!! Tack på 
förhand alla trevliga lunare 

Bea F12 Tjena!!!! Ja e också olyckligt kär ….eller halft olyckligt kär …ja e 
kär i en kille som inte e kär i mej å sen e ja kär i en till som i alla fall gillar 
mej, så vi blir nog tillsammans snart….du måste fråga honom om han tycker 
om dej! Och om han inte vet att du e kär i han så säg det till honom!!! 

 
Linda och Bea är nästan lika gamla och intresserar sig för samma aspekt 

av livet i den här sekvensen. Här finns en förståelse för den andres situation 
och en kommunikation som bygger på samhörighet mellan likar. Kommuni-
kationen kan förstås som ett lekande samspel mellan två virtuer som delar 
samma sociala position både när det gäller kön och ålder. Samspelsmönstret 
främjar, i det här fallet, en gemenskap kring fenomenet olycklig kärlek där 
parterna samspelar utifrån ett igenkännande av varandras sociala positioner 
och av fenomenet i sig. 

 
Exemplet inleds med en berättande fråga som anknyter till frågarens per-

sonliga situation. De svar som uttrycks i relation till berättande frågor är 
positiva responser där uppmuntran har en central plats. Detta kan dock varie-
ra något beroende på temat. Berättande frågor som uttrycks på diskusen 
”Sexrådgivning” av ungvirtuer i åldern 13-14 år genererar, som vi senare 
skall se, fler svar från äldre virtuer där uppmaningar om försiktighet snarare 
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än uppmuntran dominerar diskussionerna. Hur den typen av sociala samspel 
uttrycks utifrån berättande frågor kommer att diskuteras mer i kommande 
avsnitt.  

 
Det sociala igenkännandet är en central aspekt för att utveckla lekande 

samspelsmönster som bygger på horisontell interaktion. I nästa exempel 
tydliggörs hur ett lekande samspelsmönster söks och etableras genom samma 
sociala situation. 

 
Exempel 5:7 

Bobo P12 asso tjjer e de bästa som finns när jag ser en snygg tjej så blir jag 
helt varm i hela kroppen och kan inte andas det e svårt att beskriva känslan 
det e en varm o härlig känsla som sitter i hjärtat!!!  

Mickael P33 Jag håller med dig om att man blir varm i hela kroppen  

Bobo P12 mmm men jag skrev bara nåt  

Palle P13 och det e ju rätt  

Bobo P12 mmm men spelar du fotboll eller någon annan sport 

Palle P13 mmm jag spelar fotboll och så brottas jag 

Bobo P12 vilket fotbollslag spelar du i då? 

Palle P13- bk XXXX går du i någon sport? 

Bobo P12spelar du i 91:orna jag spelar i XXXXX 

Palle P13 aa jag spelar med 91:orna hurså jag e målvakt också 

Bobo P12 okej men e du bra e du bäst i laget? 
 

Bobo, uttrycker sig inledningsvis kring hur man känner när man ser en 
snygg tjej. Huruvida detta är självupplevt eller en föreställning som finns på 
diskusen som Bobo repeterar kan man spekulera över. Oavsett hans bakom-
liggande intention (vilken vi inte vet någonting om) blir det sociala samspe-
let ett sökande efter gemensamma referenspunkter att utgå ifrån i ett vidare 
samspel. Samspelet mellan Bobo och Palle har en lekande karaktär där det 
horisontella inslaget dominerar. Kommunikationen sker spontant, precis som 
i exempel 5:4 bygger uttrycken på ett sökande efter igenkännande av den 
andres sociala position. Detta kan vara en anledning till att Mickaels, som 
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befinner sig i en annan social position, kommentar inte väcker något vidare 
gensvar hos Bobo. 

 
Bobo initierar diskussionen utifrån ett påstående snarare än en fråga. Ett 

påstående som i det här sammanhanget fungerar som kontaktyta för socialt 
samspel med en likasinnad snarare än en diskussion om vad som uttrycks i 
det initierande påståendet. 

  
När flera virtuer deltar i samma diskussioner blandas, för det mesta, olika 

åldrar och därmed olika samspelsmönster inom samma diskussion. Ibland är 
dock ämnet för diskussionen så riktat mot en viss åldersgrupp att bara en viss 
åldersgrupp med viss könstillhörighet intresserar sig för att delta i diskussio-
nen, vilket är fallet i nästa exempel. 

 
Exempel 5:8 

Johannes P12 Har ni ett bra sätt att runka på? 

Filip P13…det är väl bara att runka. Ta hela handen och runka 

Johannes P12 Okeej…nåt annat… 

Filip P13 Hum..ja du! Vet inte….det är väl upp till var och en och bestämma 
vad han tycker är skönt…  

Tomas P20 Stå upp och runka, jävligt skönt 

Paul P12 Titta på fötterna 

Johannes P12 Okeej.. 

Markus P11 Du kan knulla mot sängen hihi ☺ 

Johannes P12Haha 

Alexander P15 Detta var coolt 

Johannes P12Mmm bry dig…kan du nåt??? 

Alexander P15 Jag tycker du ska stoppa upp något avlångt i anus och se hur 
det känns 

Johannes P12 Vad då??? 

Elias P15 D e vell bara att köra på…sen så kan du ju köra på olika sätt…du 
kan ju köra olika fort o olika grepp o sånt…varför undrar du? 
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Johannes P12 Har bara undrat…när kan man börja??... 

Elias P15 Asså …du kan ju börja när du vill..men ja tror att du kommer njuta 
mer av det sen när du har börjat få utlösningar…lr om du redan fått 
det…men iaf…ja tror …lr vet …att man njuter mer när man börjar få utlös-
ningar!...men du kan ju testa nu o känna hur de känns. 

Johhannes P12 Hur menar du med utlösningar…hur ser det ut?? När fick du 
det??? 

 
Johannes vill veta hur han skall ta sig an sin sexuella kroppslighet. Han 

får lite tips från de andra. I sekvensen samtalar killvirtuer i förhållandevis 
liknande åldrar med varandra. Nyfikenhet blandas med raljerande. I det här 
samtalet uttrycks idéer kring hur man skulle kunna göra snarare än en tydlig 
uppdelning mellan de som vet och de som vill veta. Johannes ställer en nyfi-
ken fråga. Han vill ha mer kunskap om fenomenet. Att han blir besvarad av 
ålderslikar kan ha att göra med ämnet för frågan, som appellerar till killar i 
en viss ålder, tillsammans med Johannes åldersmarkör vilken inbjuder andra 
i samma ålder att ge sig in i diskussionen. Samspelet kan förstås som hori-
sontellt, den bygger på en slags samhörighet. Här finns ingen över- under-
ordning istället är det en grupp killvirtuer i ungefär samma ålder som på ett 
skämtsamt sätt skapar ett samtal utifrån idéer, vissa mer utmanande än andra, 
kring det egna sexuella beteendet. Kommunikationen är till största del lek-
full. Vad som också karaktäriserar diskussionen och gör den till något som 
kan förstås som ett lekande samspel är avsaknaden av korrigerande inlägg 
där något tas upp som rätt eller fel i relation till det centrala fenomenet. Pre-
cis som i exempel 5:5 riktar sig nyfikenheten mot idéer om fenomenet som 
finns bland ålderslikar där de deltagande virtuerna kan känna igen sig i var-
andras sociala positioner. 

 
Ett lekande samspel handlar alltså om att identifiera sina likar och skapa 

en gemensam social och kulturell plattform som samspelet utgår ifrån. I näs-
ta exempel är det tre tjejvirtuer som samspelar utifrån gemensamma idéer 
kring killar.  
 
Exempel 5:9 

Ester F14 asså killar kan ju fan va hur snygga som helst men bara för de så 
kan dom va idioter!!! Ja vet att man inte bara ska tänka på utseendet men 
ändå…. 

Ada F15 aaah….asså det kan vara skit svårt att kunna veta exakt…för en del 
kan se bra ut och ha det varmaste hjärtat..! Det gäller bara att hitta en 
sån…dom e sällsynta..:P 

Ester F14 aa ja vet 
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Ada F15 Sad but true right? Och det som jag kan störa mig på ibland…e hur 
killarna kan tycka det e roligt att ha fler än 1 tjej liksom ….okey vi kan också 
vara så…men dom flesta killarna tycker det e roligt och att dom e ”MAN” 
då..usch usch! 

Ester F14 ja usch! Dom fattar liksom inte att vi har känslor ibland!! 

Tove F13 hmm. Det första jag ser är utseendet…sedan kollar jag personlig-
heten!! Bra va? 

Ester F14 aa de va en bra taktik! He he :P 

Tove F13 he he det tycker jag med faktiskt ;) 

Ester F14 haha :D har du kille då? ;) 

Tove F13 Nej men på g. sj? 

Ester F14 ok ;) ja e bara kär… 

Tove F13 jaha men det e ju alltid nånting! 
 

I den här sekvensen är det tre tjejvirtuer som utifrån ämnet killar hittar en 
gemensam plattform för samspelet. De känner igen sig i varandras positioner 
som tjejer vilka är både utsatta och intresserade av killar. Samspelet blir 
lekfullt och bygger på att bekräfta varandra i den gemensamma positionen. 
 

 Horisontella interaktioner i form av lekande samspel utvecklas främst 
mellan ålderslikar som söker ett igenkännande i varandras sociala positioner. 
Beroende på vilket ämne som diskuteras är även könstillhörigheten ibland en 
bidragande orsak till hur igenkännande utvecklas. I exempel 5:6, 5:7, 5:8 och 
5:9 baserar sig det lekande samspelet på att de deltagande även kan positio-
nera sig som likar när det gäller könstillhörighet.  

 
I sekvenserna utvecklas en gemensam social och kulturell plattform ut-

ifrån vilken virtuerna uttrycker gemensamma idéer om det aktuella fenome-
net. Ingen av deltagarna gör anspråk på att ha rätt. Istället sker en utveckling 
och en förstärkning av de aspekter av fenomenet som de samspelande virtu-
erna gemensamt enas om. Samspelet kan förstås som lekande i den bemär-
kelsen att den kunskap som utvecklas är fri från uppfattningen om att det 
som uttrycks är rätt eller fel. Snarare riktar sig samspelet mot deltagande 
virtuers spontana uttryck och hur de bekräftar varandra. Det här sociala sam-
spelsmönstret kan ses som en nivå där virtuer speglar sig i varandras åsikter. 
Speglingen förstärker gemensamma tolkningar av det valda fenomenet. Den 
här typen av samspel sker mellan virtuer i näraliggande åldrar.  
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Ålder är en betydelsefull markör för hur kommunikationen på diskusarna 
fortlöper. Samma åldersgrupper skapar i större utsträckning ett lekande sam-
spelsmönster. Utvecklingen av gemensamma sociala och kulturella plattfor-
mer utifrån vilka tolkning av samhälleliga företeelser sker är relaterad till 
lekande samspel utifrån horisontella interaktioner. Det är i den här formen av 
samspelsmönster som delade föreställningar får fäste och utvecklas gemen-
samt av de deltagande virtuerna.  

 
Även könsmarkören är ibland av betydelse för samspelet. Ibland har ock-

så frågeformen betydelse i utvecklandet av lekande samspel. Det är främst 
nyfikna frågor eller berättande frågor som initierar lekande samspel. Det 
betyder inte att alla nyfikna eller berättande frågor initierar lekande samspel 
men det är de här formerna av frågor som verkar inbjuda virtuer i näralig-
gande åldrar att samspela. Andra frågeformer som generaliserande/påstående 
frågor eller utmanande frågor inbjuder snarare äldre virtuer och andra typer 
av samspel uppstår.  

5.4 Korrigerande samspelsmönster 
 
När en diskussion utmynnar i att den centrala aspekten handlar om vad som 
är rätt respektive fel får samspelet en vertikal karaktär där syftet blir att en 
eller flera virtuer försöker korrigera någon eller några andra. Inslag av verti-
kala interaktioner finns i de flesta diskussioner där fler virtuer deltar. De kan 
dock vara mer eller mindre framträdande. 

 
Som diskuterats tidigare är ålder, i den virtuella kontexten liksom i det fy-

siska rummet, en aspekt av hög relevans för hur samspel och diskussioner 
utvecklas. När det finns en åldersskillnad mellan virtuerna är korrigerande 
samspel ett mönster som återkommer. Åldersmarkören är också betydelsefull 
i etablerandet av lekande samspel vilka uppstår främst mellan virtuer i lik-
nande åldrar där det utvecklas gemensamma idéer och samförstånd. Det 
betyder dock inte att alla virtuer i närliggande åldrar samspelar utifrån hori-
sontalitet eller att åldersolikar alltid interagerar utifrån korrigerande samspel. 
Nästa inlägg är ett exempel på hur korrigerande samspel mellan köns- och 
ålderslikar kan uttryckas. Exemplet är taget från diskusen ”Sexrådgivning”.  

 
Exempel 5:10 

Sissela F13 Jag är bara tretton år…tycker inte det är så gammalt men flera 
av mina vänner har redan haft sex eller sugit av någon eller runkat av någon 
jag har inte gjort nåt av det det ända jag gjort är typ å blivit pullad å kanske 
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gjort nåt litet på vissa killar då…Man jag vet inte så mkt om allt…kan ingen 
hjälpa mig lite….ehhe vet det låter dumt men ändå.. 

Katja F14 Det är säkert så att många av vännerna säger att dom gjort mer 
än vad de egentligen har! Varför ha så bråttom med allt? Kyssar klarar man 
sig långt på! 

Terese F16 Klokt sagt…. 

Sissela F13 Jo visst jag vet…har klarat mig rätt bra med det hitills…..men du 
vet nu vill killen man är tillsammans med lite mer ….å jag vet inte vad jag 
vill å vet inte nåt vad jag ska göra… 

Katja F14 Vill du inte så är du inte redo ☺ så enkelt var det? Fortsätt kyssa 
och smeka varann så kommer det när du är redo! Glöm inte kondomen 

 
Katja samspelar inte med Sissela utifrån ett igenkännande av samma soci-

ala position. Istället tar hon ett annat perspektiv och initierar en korrigering 
där hon utgår från vad man kan kalla för ett vuxet perspektiv och förhåller 
sig till Sissela utifrån ett normativt ställningstagande om vad som är ett 
lämpligt beteende för Sissela. I samspelet korrigeras Sissela samtidigt som 
vikten av Katjas inlägg förstärks av den uppbackande kommentar hon får 
från Terese. Diskussionen blir på så sätt ett exempel på idéer om hur det är 
lämpligt att förhålla sig till om ett visst fenomen vid en viss ålder. I den här 
sekvensen handlar det inte om att ett inlägg bygger på ett annat i en ambition 
att utveckla gemenskap. Istället blir det en diskussion om vilken idé, och 
utifrån det, vilket förhållningssätt som är det ”rätta” i relation till det specifi-
ka fenomenet. Det samspelsmönster som uppstår kan förstås som korri-
gerande i den bemärkelsen att Katja avser att förmedla det ”rätta” synsättet 
till Sissela. Katjas position som någon om ”vet bättre” överskuggar diskus-
sionen och Sisselas sociala position och erfarenheter blir ämne för något som 
behöver korrigeras.  

 
Den fråga som Sissela ställer är en berättande fråga. I frågan inkluderar 

hon en liten berättelse som kontextualiserar situationen. När den här typen 
av berättande frågor används för att initiera samspel kring känslor och kon-
taktsökande mellan tjejer och killar, som i exempel 5:6, bemöts berättande 
frågor med uppmuntran och positiva responser. När ämnet berör sexualitet 
och den frågande virtun har en åldersmarkör under 15 år bemöts berättande 
frågor istället oftast med förmaningar om försiktighet och eftertanke. Berät-
tande frågor i sig är inte ett villkor för hur samspel utvecklar sig. Däremot 
initierar berättande frågor tillsammans med ämnet vissa samspelsmönster. 
Därigenom tydliggörs föreställningar om vad barn i en viss ålder lämpligast 
ägnar sig åt för form av samvaro med det andra könet.  
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 I nästa exempel visas korrigerande samspel utifrån idén om att man bör 
tänka rätt om ett visst fenomen på ytterligare ett sätt.  

 
Exempel 5:11 

Lorentz P13 Hej! Jag har några frågor ang sex. 1. vad menas med att 
”komma”? 2. Hur gör man när man ”rider”? 3. Hur gör man när man kys-
ser varandra? 

Fabian P14 komma: då får du orgasm! Dumhuvud!!! Rider: då ligger du och 
tjejen sitter och guppar på din kuk! Kysser: mun mot mun metod! 

 
Fabians kommentar till Lorentz kan ses som ett korrigerande samspel ut-

ifrån det han uttrycker om det han anser vara bristfälliga kunskaper. I hans 
sätt att uttrycka sig kan man spåra en perspektivkorrigering där han informe-
rar Lorentz om vad man ”bör” veta. Å andra sidan görs detta utifrån ett igen-
kännande av den andres sociala position såtillvida att Fabian faktiskt talar 
om hur man skall förstå på ett sätt som indikerar att han positionerar sig själv 
och Lorentz inom samma sociala gemenskap.  

 
Den typ av fråga som Lorentz ställer är en nyfiken fråga. Han är intresse-

rad av att skaffa sig utökad kunskap om fenomenet i fråga. Det slags svar 
han får från Fabian är korrigerande samtidigt som det indikerar en förståelse 
för att de två befinner sig i en gemensam social position.  

 
Korrigerande samspel mellan ålderslikar baserar sig på:  

•  Att den ena parten väljer att ta ett normativt ”vuxen” perspektiv och posi-
tionerar sig som någon som vet vad den andre ännu är okunnig om. Dis-
kussionen förflyttar sig från fenomenet i sig till att gälla vad som är rätt 
respektive fel att göra i en specifik situation.  

•  Att den ena parten dömer ut den andres kunskap som bristfälliga eller 
felaktiga men fortfarande positionerar sig genom igenkännande av den 
andres sociala position. 
 
På diskusarna online kan barn- och ungvirtuer skapa igenkännande av 

gemensamma sociala positioner samt utveckla gemensamma sociala och 
kulturella plattformer. De kan också ta del av ”vuxenåsikter” och på så sätt 
bredda sitt kulturella perspektiv. Åldersmarkören är ofta en indikator för 
olika sorters sociala samspelsmönster på diskusarna. Korrigerande samspel 
uppträder dock mellan alla åldersgrupper. Fokus förflyttas från fenomenet i 
sig till att istället gälla vad som är rätt eller fel i sammanhanget. I nästa se-
kvens exemplifieras hur korrigerande samspel mellan virtuer i olika åldrar 
kan se ut.  
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Exempel 5:12 

Peter P14 Varför är det så att när man säger till en tjej att man gillar henne , 
att hon svarar : jag har en kille 

Wille P14 Därför att hon har en kille och med det menar hon att hon är upp-
tagen och inte besvarar dina känslor 

Peter P14 Tja du kanske har rätt lr så är d så att hon gillar mej men vågar 
inte erkänna d 

Wille P14 Kanske det, förstår inte varför hon skulle göra det ifall du berättar 
för henne vad du känner men du känner väl henne mycket, mycket bättre än 
mig så☺ 

Axel P33 Så tänker en äkta våldtäktsman! Ett nej är alltid ett nej, kom ihåg 
det för annars hamnar du bakom galler. 

Peter P14 Vad menar du me d? jag har varit kär i henne sedan jag först möt-
te henne 

Axel P33 Jag menar vad jag säger: OM HON SÄGER NEJ SÅ ÄR DET NEJ, 
det betyder inte kanske, det betyder definitivt inte ja, och huruvida du är kär i 
henne eller inte hör inte hit. Det som betyder något är att hon sagt ifrån och 
kan inte du acceptera det så är du ett avskum, som förmodligen är kapabel 
till att i framtiden våldta kvinnor. Tjejer är inte saker som finns till för att be-
haga dig, de är personer precis som du, ta och greppa det grabben, annars 
är du illa ute. 

 
I dialogen mellan Peter och Wille (som har samma åldersmarkör) förs ett 

samtal om hur man kan se på saken i sig utifrån olika infallsvinklar. När den 
äldre virtuen Axel kommer in i samspelet för han in ett annat synsätt. Samta-
let går över till att fokusera på vad som är korrekt beteende. Mötet blir ett 
maktutövande där Axel gör anspråk på det ”rätta” synsättet. Interaktionen 
blir på så sätt vertikal till sin karaktär. I samtalet finns en tydlig ambition hos 
Axel att ”korrigera” Peter. Här främjas ”rätt” idé snarare än sökande efter ett 
igenkännande och en gemensam plattform där ömsesidig kunskapsutveck-
ling kan ske. Det blir ett korrigerande samspel där, i det här fallet, Peter upp-
fostras av Axel. 
 

På de diskusar jag studerat är det främst funderingar kring kön som debat-
teras. Detta görs på olika sätt. Ett sätt att föra fram sin ståndpunkt är utifrån 
generaliserande frågor/påståenden som lyfter fram en grupp i samhället som 
sämre eller bättre i jämförelse med en annan grupp (i den här studien oftast 
olikheter mellan könen). Ett användande av generaliserande frå-
gor/påståenden leder nästan utan undantag till korrigerande samspelsmöns-
ter. Nedan, två exempel från diskusen ”Flickor om pojkar” :  
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Exempel 5:13 

Vivianne F13 Inga killar kan erkänna att dom e sämre än nån tjej! Varför är 
de så? 

Bo P17 Nu generaliserar du något rejält 

Vivianne F13 hmm kan ångra det där med ”Ingen kille” byter ut de mot 
många killar. men Killar är ju självklart bättre på vissa saker men inte alla! 

 
I exemplet uttrycker Vivianne en värdering av killar vilket plockas upp 

och korrigeras av Bo. Samspelet får en vertikal karaktär där fenomenet i sig 
inte blir det centrala. Istället är det hur man bör uttrycka sig om fenomenet 
som Bo aktualiserar och Vivianne accepterar och rättar sig efter. I nästa ex-
empel initieras en fråga utifrån samma typ av generalisering men med en 
något differentierad utkomst. 

 
Frågan är formulerad som ett påstående om killar i allmänhet.  
 
Exempel 5:14  

Mizzy_ F15 Är det svårt för killar att hålla sej till en tjej på något sätt eller? 
Något tvångsbehov att flirta med andra tjejer än deras egna? 

Valle P19 Jag gör aldrig detta så sluta generalisera. 

Mizzy F15 Jag gör som jag vill 

Mårten P22 Oj, hoppsan här är man skyldig till svineri tills motsatsen är be-
visad. Dra ner på generaliseringarna vettja 

 
Mizzy initierar en generaliserande fråga på ett liknande sätt som i exem-

pel 5:13. Samspelet tar dock en annan väg då hon inte accepterar den korri-
gering som Valle påbjuder. Istället understryker hon, genom sin kommentar, 
rätten till det egna uttrycket. Det korrigerande samspelet förstärks dock ge-
nom Mårtens inlägg. Hans kommentar förstärker Valles inlägg och kan ses 
som ett exempel på hur virtuer tillsammans tar ställning mot något och ska-
par kulturell gemenskap mellan virtuer av samma kön i diskussioner där den 
initierande frågan innehåller både värdering och generalisering om det ena 
könet. I den här korta sekvensen kan man alltså urskilja ett korrigerande 
samspel där den påbjudna korrigeringen inte accepteras. 

 
Generaliserande, påstående frågor med negativa värderingar om det andra 

könet leder utan undantag till korrigerande samspel. Antingen i form av dia-
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loger mellan två parter eller, när fler virtuer deltar, i gruppkonstellationer där 
en grupp virtuer stödjer varandra och gör gemensam sak i att hävda en annan 
idé och korrigera den frågande virtuen, alternativt gruppen av virtuer, som 
framhåller en annan idé.  

 
Korrigerande samspel på diskusarna kan ha sin utgångspunkt i olika in-

tentioner. I de förra exemplen handlade korrigeringen om att tydliggöra det 
felaktiga i generaliseringar. I nästa sekvens kan det korrigerande samspelet-
förstås som en intention inom ramen för en slags omsorg. 

 
Exempel 5:15 

Ninni F14 Jag är ju 14….och jag fyller 15 så jag är typ byxmyndig min kille 
Fredde och jag har bara varit ihop i två veckor…men han vill ändå redan ha 
sex med mig…jag både vill och inte vill vad ska ja göra? 

Lollo F27 enkelt du ska låta bli att ha sex tills du är helt säker på att du verk-
ligen vill det. Tycker han om dig så respekterar han det och väntar tills du är 
redo 

Ninni F14 Okej….men jag vill….men jag vågar inte. 

Lollo F27 då väntar du tills du vågar, du är inte redo förrän du verkligen vill 
och vågar 

 
Ninnis osäkerhet bemöts av Lollo utifrån en social position som ansvars-

tagande vuxen. I sekvensen utgår Ninni och Lollo från två olika sociala posi-
tioner där Ninni är hjälpsökande, oerfaren och Lollo föreskriver hur man 
skall känna för att gå in i en sexuell situation. Det korrigerande samspel som 
uppstår mellan dem kan ses som ett uttryck för ett omsorgstagande. Det finns 
inget igenkännande av den andres sociala position i sekvensen och därför 
utvecklas inte heller en gemensam tolkning av fenomenet som Ninni tar upp. 
Istället introduceras Ninni till en samhällelig norm om hur hon skall förhålla 
sig i situationen. Den bekräftelse av den egna sociala positionen som blir 
följden i ett lekande samspel mellan ålderslikar, där gemensamma tolkningar 
av situationen skapas, saknas här. Lollos kommentarer kan förstås som ett 
korrigerande omsorgstagande som inte tar Ninnis sociala position i beaktan-
de utifrån ett igenkännande utan snarare utifrån de eventuella risker hon 
utsätter sig för. 

 
Ninni formulerar en berättande fråga om sexuell samvaro. I hennes berät-

telse uttrycks också osäkerhet om hur hon skall förhålla sig till situationen. 
Denna osäkerhet, som när den tas upp i relation till känslor och kon-
taktsökande med det andra könet bemöts av andra virtuer med uppmuntran 
om att våga mer (se exempel 5:6), bemöts i relation till frågor om sexualitet 
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med uppmaningar om att inte gå vidare. Genom att se hur berättande frågor 
ges olika responser beroende på ämne tydliggörs var gränsen går för idéer 
om vilket handlingsutrymme barn har och när ett möte med det andra könet 
blir ett risktagande. De flesta ungvirtuer som ställer berättande frågor och 
uttrycker en oro för någon form av risk är tjejer. Därför blir gränsen mellan 
chans och risk också tydligast i inlägg om sex som görs av tjejvirtuer.  

 
När killvirtuer frågar i ämnet sex formuleras frågorna annorlunda och de 

bemöts inte heller med samma uppmaningar om försiktighet utifrån ett even-
tuellt risktagande. Här är ett exempel. 

 
Exempel 5:16 

Max P14 Nån som kan berätta för mej hur man slickar en tjej på ett bra sätt 
för min tjej verkar inte blir riktigt upphetsad så ja känner mej misslyck-
ad…..nån som kan hjälpa mej med det här?/Tack på förhand 

Pontus P14 slicka över klitoris ! d brukar hjälpa 

…  

Ia F22 Du får helt enkelt fråga henne. Ingen annan kan tala om för dig vad 
hon tycker är skönt. Dessutom är det inte ens alla som tycker att det är skönt 
med oralsex. Plus att ja tycker ni ska vänta tills ni blir lite mer mogna 

Malte P15 d beror ju på va hon tycker e skönt….men alltså… om du vill 
lyckas direkt ….så se till att hon står som om ni skulle köra doggystile o så 
slickar du henne så….bakifrån alltså….då kan du ju till och med tungknulla 
henne mkt enklare än i vanliga fall…men de e iaf en mkt bra ställning för att 
lyckas…o se till att du tare lugnt me tungan. Var riktig försiktig o retas me 
henne ;o)…d går nästa alltid hem…var inte allt för snabb me tungan….utan 
tare lugnt med den osv… 

 
I samtalet blir kön och ålder indikatorer på hur samtalet fortlöper. Det tre 

killvirtuerna är i ungefär samma ålder. De behandlar samma ämne utifrån en 
gemensam förståelse. Kommunikationen kan förstås som ett lekande sam-
spel baserad på en gemensam kulturell och social plattform, de delar sina 
kunskaper med varandra. Det korrigerande samspel som förs in i diskussio-
nen görs av Ia som uppmärksammar Max unga ålder och föreslår honom att 
invänta sin mognad. Det korrigerande samspel som Ia initierar är förhållan-
devis lamt i relation till de korrigerande samspelsmönster som finns i förhål-
lande till tjejvirtuers berättande frågor om sexualitet där risk inkluderas som 
en aspekt. 

 
Max fråga är berättande med inslag av osäkerhet. Skillnaden, i jämförelse 

med exempel 5:15 är att Max inte aktualiserar ett risktänkande i formuleran-
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det av sin fråga. Han uttrycker ingen tveksamhet till det sexuella umgänget i 
sig. Istället rör hans osäkerhet hans roll som ”bra” sexpartner. Berättande 
frågor om sex ställda av killvirtuer appellerar främst till andra killvirtuer i 
samma ålder. Det korrigerande samspel inom ramen för ett omsorgstagande 
som Ninni i exempel 5:16 besvaras utifrån kan sättas i relation till att hon 
uttrycker en idé om risk. Hon uttrycker alltså en egen oro vilken antagligen 
beaktas i de svar hon får. I Max formulering av sin berättande fråga saknas 
en riskformulering och han blir inte heller besvarad utifrån någon idé om 
risk.  
 

I nästa exempel visas hur korrigerande samspelsmönster kan se ut i sam-
band med att barn- och ungvirtuer tar plats och frångår den interaktion där 
den vuxne positioneras som den med högst kompetens, vilket är det vanli-
gaste mellan barn- och vuxenvirtuer.  

 
Exempel 5:17 

Vidar P32 Tjejer har det lätt i livet, slipper ragga, blir bjuden på allt, allt de 
behöver är att luta sig tillbaka och välja bland alla uppvaktande dumskallar 

Madelaine F12 Ojojoj du värkar inte kunna mycke om tjejer du! Killar tror 
att tjejer haar det så himla lätt, men vet du vad dom har det nog svårare än 
killarna! Men nu menar jag inte alla killar en del killar fattar hur tjejerna 
har det och dom skriver inte som du. Du som inte vet nåt. 

 
Madelaines avspisning utgör en avvikelse från det relationella mönster 

där den yngre oftast är den som blir korrigerad. Här är det en ung tjejvirtu 
som påstår att hon har rätt i relation till en, för henne, äldre manlig virtu. 
Även om detta inte är det vanligaste samspelsmönstret i samtalen på disku-
sarna förekommer det ibland. Eftersom de fysiska markörerna inte är mani-
festerade utan just markörer kan de kringgås lättare än i det fysiska rummet 
och barn och ungvirtuer får tillgång till positioner som i offlinesammanhang 
främst tilldelas vuxna. I exemplet initierar Madelaine ett korrigerande sam-
spel i sitt bemötande av Vidars inlägg. Madelaine uttrycker sin individuella 
kompetens rörande det aktuella fenomenet i form av en kommentar till Vidar 
som i det här sammanhanget positioneras som den som behöver perspektiv-
korrigeras trots sin högre ålder. 

 
På diskusen ”Sexrådgivning” ställs ibland frågor som kan förstås som ut-

manande i förhållande till de föreställningar om barn som finns i samhället. 
Nästa sekvens är ett exempel på korrigerande samspel utifrån en utmanande 
fråga. 
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Exempel 5:18 

Rebecka F13Jag är så himla kåt vad kan jag göra för att njuta av mig 
själv….ja är oskuld också.. 

… 

Carola F18 Onanera? Du är bara 13 år så jag tycker det är bra att du fort-
farande är oskuld. 

Alfred P14 Tex köpa eller beställa dildos…vibrerande kulor? Onanera 
m.m..det finns mkt att göra 

Natalie F34 Tycker du en 13-åring skall köpa det? Tycker det räcker bra 
med fingrarna de första åren. 

 
I sekvensen pågår flera samspel. I de bemötande Rebecka får av Carola 

svarar hon på frågan men understryker också vikten av att ha sin oskuld kvar 
när man är i 13-årsåldern. Samspelet kan förstås som korrigerande i den 
bemärkelsen att Carola uttrycker vad hon anser lämpligt vid 13-årsålder och 
därmed positionerar sig i en position som äldre och mer kunnig. Alfreds svar 
till Rebecka tar fasta på hennes fråga och han svarar informativt. Natalie 
reagerar på att informationen går till en 13-åring och hon initierar ett korri-
gerande samspel med Alfred där hon tillrättavisar honom. Alfreds samspel 
med Rebecka kan ses som av horisontell karaktär då han besvarar hennes 
fråga utan att värdera varken ålder eller typ av fråga, snarare besvarar han 
den från en likvärdig social position. 

 
En del av en strategi i det korrigerande samspelet i den här sekvensen kan 

förstås som återhållande av information. Frågan som ställs besvaras men inte 
mycket mer. Perspektivkorrigeringen tydliggörs, i det här fallet, av att svar 
är korta och förhållandevis icke informativa.  
 

Många ungvirtuer på diskusen ”Sexrådgivning” ställer frågor som går 
utanför vad som är accepterat i andra sociala sammanhang. Här finns möj-
ligheter att ”testa” sätt att formulera sig som i andra sammanhang inte kom-
mer till uttryck. Det här sättet att fråga kan förstås som utmanande. Utma-
nande frågor kan skapa korrigerande samspel där svaren är återhållna, det 
vill säga, korta och bara med den information som är nödvändig för att frå-
gan skall förstås som besvarad.  
 

Något som är mer tydligt på diskusen ”Sexrådgivning” i relation till de 
andra diskusarna som studerats är att det finns fler äldre virtuer som svarar 
på de yngres (12-14) frågor. Framförallt gäller detta frågor som ställs av 
tjejvirtuer.  
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I korrigerande samspel visar det sig att det finns olika intentioner som ut-

löser samspelet. Ett korrigerande samspel får en uppfostrande karaktär när 
virtuerna står långt ifrån varandra i fråga om synen på ett fenomen samtidigt 
som den ena virtun med kraft understryker den egna idén som den rätta och 
andra idéer som helt felaktiga. Oftast är det en yngre virtu som blir ”uppfost-
rad” av en äldre. Mönstret är dock inte utan undantag vilket exempel 5:17 
visar.  

 
Ibland blir det betydelsefullt för virtuer att hävda sig avseende på negati-

va värderingar om det egna könet. Den här varianten av korrigerande sam-
spel är knuten till frågeformen generaliserandefrågor/påståenden. Generali-
serande frågor som innehåller negativa värderingar om ett kön som grupp 
utvecklar utan undantag korrigerande samspel som får karaktären av häv-
dande. Här är det virtuer med samma könsmarkör som det kön den negativa 
värderingen avser som går in i debatt för att lösa upp idén om att påståendet 
gäller alla av ett visst kön.  

 
Den tredje varianten är knuten till både frågeform och ämne. När äldre 

virtuer tar sig an berättande frågor om sex där en oro för någon form av risk 
uttrycks i frågan får det korrigerande samspelet en karaktär av omsorgsta-
gande. De äldre virtuerna framhåller idéer som korrigerar den frågandes 
föreställning genom att vikten av att vara mogen för en viss, i det här sam-
manhanget, sexuell aktivitet understryks. Idén om mognad kan förstås som 
ett omsorgstagande där de äldre virtuerna tar ett ansvar för yngre virtuers 
behov av stöd och hjälp i en situation där den frågande virtun uttrycker oro.  

 
 En sista variant av korrigerande samspel kopplas också till frågor om sex. 

I det här fallet är det utmanande frågor från tjejvirtuer som skapar korri-
gerande samspel där korrigering sker i form av återhållen information. Tjej-
virtuer som uttrycker önskan om kunskap kring den sexuella kroppsligheten 
och uttrycker detta med ett utmanande/sexuellt språk bemöts ibland av kor-
rigerande samspel där vad som inte sägs framträder starkare än vad som sägs 
som svar på frågorna. Intentionen kan då uttryckas som ett återhållande av 
information. Vissa vuxna virtuer bemöter den här typen av frågor med korta, 
förhållandevis, icke informativa svar.  

 
Korrigerande samspel äger rum mellan alla virtuer även om det är mest 

markant när barn- och ungvirtuer gör inlägg som besvaras av äldre/vuxna 
virtuer. 
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5.5 Orienterande samspelsmönster 

 
I det virtuella rummet kommunicerar virtuer i olika åldrar. Beroende på te-
man söker de sig till varandra och talar om sådant de tycker är intressant. I 
det här avsnittet skall jag diskutera orienterande samspelsmönster vilket kan 
förstås som en variant av lekande samspel med inslag av vertikal interaktion.  

 
Nyfikna frågor är ett vanligt sätt att initiera en fråga på diskusarna som 

skapar utrymme för olika former av samspel. I nästa exempel leder en nyfi-
ken fråga till svar som ramar in ett önskat beteende. Exemplet är taget från 
diskusen ”Pojkar om flickor”  

 
Exempel 5:19 

Fia F13 Asså…..hur vet jag om en kille gillar mej? Jag skulle bli skitglad om 
en kille svarade…..Pussar 

Lovisa F13 Jo asså klart man känner d på sej….Men typ när kompisarna stö-
rar sig extra om dej eller så for du e där puttar till honom lite lätt…om han 
rodnar när du säjjer nåt till honom och allt sånt….Kjamar 

Fia F13 Okee tack så mycke….! ☺ usch de stämmer ju :s 

Axel P 33 Han ger dig uppmärksamhet och kollar in om du gillar honom om 
han är modig….är han blyg så är det upp till dig att ta reda på. 

Fia F13 Okej…tack så mycket ☺ 

Ralf P22 Ler han, rodnar han eller visar någon form av positiv reaktion från 
att få din uppmärksamhet så bör du nog kunna ta det som ett gott skäl, försök 
bara lära känna honom så ser du ju vad som är normal och onormal reak-
tion.  

Fia F13 Okej tack så mycket…! De stämmer precis på killen jag menar haha 
:D:D 

Ralf P22 Stämmer nog på rätt många törs man nog säga ;) 

Fia F13 Hehe okeej :D tack iaf…! 

Gunnar P18 Det finns bara ett sätt: att fråga honom 
 

Fia får en rad förslag på hur intresse för det motsatta könet kan visas. För-
slagen kan ses som individuella kunskaper och erfarenheter om en kulturell 
företeelse. Tillsammans blir de generaliseringar av ett visst beteende i en 
viss situation. Genom dessa generaliseringar kan Fia (och övriga medläsare) 
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skaffa sig en bild av hur ett ”kärleks” intresse ageras ut. Diskussionen kan 
förstås som ett prövande i att skapa gemensamma, gångbara normer och 
ideal för verkligheten. Genom virtuernas ömsesidiga utbyte av individuella 
erfarenheter utvecklas idéer som har till syfte att tillämpas i det fysiska 
rummet.  

 
Interaktionerna uttrycker kunskaper kring ett specifikt fenomen. Fia, som 

initierar frågan, är dock mottagare information mer än deltagare i interaktio-
nen. Mellan de kunskaper som uttrycks finns inga motsättningar. Snarare 
bygger det ena inlägget på det andra och de olika deltagarna ”lägger till” 
olika aspekter vilka tillsammans utökar förståelsen för fenomenet. Detta görs 
dock inte utifrån ett igenkännande av varandras sociala positioner. Diskus-
sionen har en vertikal inriktning på så sätt att de äldre virtuerna föreskriver 
hur Fia kan göra tolkningar av en viss kille beteende medan Fia själv befin-
ner sig i en informationsmottagande position. Diskussionen är dock inte så 
vertikal att den utmynnar i olika idéer som ställs mot varandra i en diskus-
sion om vad som är rätt eller fel. Interaktionen kan förstås som ett prövande 
av olika idéer om ett gemensamt valt fenomen. Utifrån ambitionen att ut-
veckla gemensamma normer och värderingar om ett specifikt fenomen kan 
samspelet ses som horisontellt. Den saknar dock det utbyte som leder till 
igenkännande av den andres sociala position. Istället blir det ett vertikalt 
samspel där de äldre virtuerna i någon mening talar om hur det skall vara. 
Samspelet kan, utifrån ambitionen att utforma en gemensamma ”sanningar”, 
förstås som ett orienterande samspel där en gemensam förståelse för feno-
menet prövas av virtuer positionerade i olika sociala positioner.  

 
I orienterande samspelsmönster kommunicerar virtuer utifrån olika socia-

la positioner men med ett samförstånd kring hur fenomenet i stort skall upp-
fattas. Nästa sekvens är ett exempel. 

 
Exempel 5:20 

Diana F13 Även om killar inte är singlar så är det väl inte förbjudet att kolla 
på dom om man tycker att dom är snygga??? Eller??? Vill bara veta…. 

Joar P18 Jag tycker det är upp till den som inte är singel att bestämma om 
något ska ske, om det blir läge för det. Visst, det kan verka grymt mot dennes 
partner, men man väljer ju själv hur man gör. Jag menar nu inte att jag tyck-
er det är okej att göra det, det är ganska taskigt. Men ändå. Om han/hon 
tycker det är okej och är otrogen eller vad som helst så tyder det ju på att 
han/hon inte uppskattar det han/hon har med sin partner, och då borde de 
kanske inte ens vara tillsammans 

Diana F13 men dom är ju inte otrogna om dom inte ens vet att någon står 
och kollar på dom….jag gillar inte att vissa är otrogna…om man inte vill ha 
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den man är tillsammans med är det ju bara att bryta förhållandet istället för 
att låssas som ingenting… 

Joar P18 Öhm…jag menade inte att man behövde göra någe. Men om 
han/hon man kanske är intresserad av går med på det man nu vill göra är det 
huvudsakligen hans/hennes ansvar, och inte den som ”utsätter den ena par-
ten” ingen ska vara otrogen tycker jag. Om man är otrogen trivs man tydli-
gen inte med den man har. Och då finns det ingen anledning att hålla ihop 
med honom/henne 

Diana F13 Asså det var ju typ det jag skrev……men visst….. 

Joar P18 jo jag vet, det var typ vad jag skrev innan också. Men det stämmer 
ju 

 
Diana initierar en fråga och får svar från Joar. I deras samspel uppstår en 

diskussion där de samtalar förbi varandra. Diana initierar en diskussion om 
huruvida man får ”titta” på upptagna killar. Joars svar handlar om vem som 
har ansvaret i en eventuell otrohetsaffär. Diana och Joar har en horisontell 
interaktion såtillvida att de prövar sig fram tillsammans om det specifika 
temat, det pågår en slags förhandling. Däremot utvecklas inte något igen-
kännande i form av ömsesidiga sociala positioner. De bygger inte någon 
gemensam social och kulturell plattform och utvecklar inte heller något 
lekande samspel. 

  
På ett sätt kan sekvensen förstås som en horisontell interaktion. Den har 

dock andra förtecken än det lekande samspel som pågår mellan ålderslikar 
på diskusen. Det finns inget samspel utifrån gemensamt identifierade sociala 
positioner. Samspelet kan snarare förstås som ett orienterande samspel där 
virtuerna prövar sina idéer och åsikter tillsammans. Det är troligt att Diana 
och Joars olika åldrar, och möjligtvis även kön, bidrar till avsaknaden av 
igenkännande och svårigheten att skapa en gemensam plattform att utgå 
ifrån. 

 
I nästa exempel är det två tjejvirtuer i olika åldrar som samspelar i en se-

kvens om killar och sex. Även här kan interaktionen förstås som horisontell 
men med något andra inslag än de som utvecklas mellan ålderslikar på dis-
kusen. 

 
Exempel 5:21 

Hanna F13 Tycker det har blivit som en status för killar att ligga med tjejer 
som är vid min ålder…ärligt…e hellre singel än att bli tillsammans med nå-
gon som bara vill ha sex…=P 
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Laura F17 Bra! Sex är någonting man ska ha när man själv vill ha det, och 
när man är redo för det. Ha inte sex med någon annan bara för att du inte 
vågar säga nej! Och jag håller med dig, det har blivit en statusgrej för killar 
att ha sex med unga tjejer. 

Hanna F13 Håller med….tycker killar e sånna jävla svin.. 

Laura F17 Japp =) men vi kan inte vara utan dom heller… 

 
Laura bekräftar Hannas syn på fenomenet. Interaktionen kan ses som ho-

risontell utifrån den samstämmiga syn de har om killars sätt att förhålla sig 
till tjejer och sex. Interaktionen utvecklar dock inte det lekande samspel som 
kan ses i interaktioner mellan ålderslikar. Lauras sätt att berömma Hanna för 
hennes ståndpunkt skapar en distans mellan deras sociala positioner där Lau-
ra utger sig för att veta vad som är bra respektive dåligt för Hanna i relation 
till det fenomen hon tar upp. Laura distansierar sig också från Hanna genom 
att inte hålla med henne fullt ut. Samtalet utvecklar sig inte från ett igenkän-
nande av varandras sociala positioner även om de är överens om den över-
gripande föreställningen som man kan utgå ifrån i en diskussion om det här 
fenomenet. Samspelet kan förstås som övergripande horisontellt utifrån den 
samstämmighet som finns om hur fenomenet skall förstås. Däremot utveck-
las inte den lekfullhet som utvecklas i sekvenser där virtuerna bekräftar var-
andras sociala positioner genom igenkännande av den andres kommentarer 
som fullvärdiga åsikter. Samspelet kan istället förstås som orienterande då de 
två virtuerna försöker utveckla gemensamma idéer men gör detta utifrån 
olika sociala positioner.  

 
Mellan ålderslikar innehåller samspelet en slags lekfullhet som kommer 

sig av ett igenkännande av varandra sociala positioner och ett förhållandevis 
villkorslöst accepterande av den andres åsikter. Orienterande samspel sker 
främst mellan åldersolikar och kan ses som övergripande horisontellt i be-
märkelsen att fenomenet i sig diskuteras och olika infallsvinklar prövas. 
Bristen på igenkännande av varandras sociala positioner leder dock till att 
kommunikationen inte karaktäriseras av samma lekfullhet eller en utveckling 
av en gemensam social och kulturell plattform. Även missförstånd kan bli 
följden av att virtuerna positionerar sig olika socialt och erfarenhetsmässigt. 

5.6 Sammanfattande kommentarer 
 
Genom att använda begreppen horisontell och vertikal interaktion i en analys 
av diskussionerna synliggörs återkommande sociala samspelsmönster som 
utmärker diskussionerna på diskusarna.  
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Den horisontella interaktionen kännetecknas av att det pågår förhandling 

och att parterna ger uttryck för gemensamma idéer om den fråga som disku-
teras. Övergripande i den vertikala interaktionen är att positionerna redan är 
tillskrivna och parterna framhåller olika ståndpunkter utifrån sina mer skilda 
positioner. 
 

Det centrala i lekande samspel är den samhörighet som uppstår i igenkän-
nandet av den andres sociala position. Det är utifrån denna samhörighet som 
idéer om det specifika fenomenet utvecklas. Den typ av kunskap som kan 
knytas till lekande samspel är en social kunskap där det betydelsefulla är att 
kunskapen är gemensam snarare än att den är ”sann” i någon mer allmängil-
tig bemärkelse. Barn- och ungvirtuer som kommunicerar med hjälp av 
lekande samspel ”socialiserar sig” med varandra. De pratar och ”skojar” 
inom ramen för en egen kultur där gemensamma idéer är betydelsebärande i 
samspelet. Det är i det lekande samspelet som virtuer i näraliggande åldrar 
tillsammans utvecklar idéer om samhälleliga fenomen så som de gemensamt 
tolkar och förstår dem. De föreställningar som gemensamt utvecklas ringar 
in en specifik grupps kulturella tillhörighet. I det här sammanhanget är 
lekande samspel online mellan barn- och ungvirtuer en kommunikationsform 
som ger oss tillgång till barns och ungas perspektiv på olika fenomen.  
 

Korrigerande samspel karaktäriseras av att något är rätt och något är fel. 
Deltagarna söker inte efter igenkännande utan snarare efter att befästa en idé, 
norm eller värdering, i relation till ett visst fenomen eller en viss situation, 
som rätt eller fel. Det här samspelsmönstret handlar ofta om att en eller flera 
virtuer motsätter sig och försöker korrigera ett presenterat inlägg på disku-
sarna. Ett hierarkiskt samspel utvecklas där en idé om någon fråga, ställs mot 
en annan. Det korrigerande samspelsmönstret kan förstås som en strävan 
efter att perspektivkorrigera andra virtuer. 

 
Korrigerande samspel pågår mellan virtuer i både näraliggande och skilda 

åldrar kan framträda på olika sätt. När virtuer i näraliggande åldrar samspe-
lar kan interaktionen bli vertikal antingen genom att en virtu väljer att frångå 
sin sociala position som åldersnära och istället förmedlar normativa ideal om 
fenomenet ifråga, eller genom att virtun bibehåller ett erkännande av den 
gemensamma sociala positionen utifrån ålder, men värderar den andres före-
ställningar eller kunskaper som bristfälliga. I båda de här fallen inträder ett 
korrigerande samspel där föreställningar/kunskaper ses som felaktiga eller 
bristfälliga och i behov av korrigering. När virtuer i olika åldrar möter var-
andra i korrigerande samspel kan detta ses som uttryck för olika intentioner, 
så som uppfostrande, hävdande, omsorgstagande eller återhållande av infor-
mation. Dessa skall förstås som varianter som kan uppträda mer eller mindre 
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starkt, ensamma eller tillsammans i olika korrigerande samspel, och som kan 
få mer eller mindre stor betydelse för samspelet.  
 

Orienterande samspel utvecklas mellan virtuer i olika åldrar där både ho-
risontell och vertikal interaktion förekommer. I det här samspelet är virtuer-
na överens om vilket övergripande synsätt om fenomenet som skall använ-
das. Däremot saknas det igenkännandet av den andres sociala position som 
skapar en gemensam social och kulturell plattform. Samspelet blir oriente-
rande på så sätt att virtuerna söker sig mot varandras intressesfärer utan att 
för den skull dela samma sociala position. Här prövas olika idéer om ett fe-
nomen och det horisontella i interaktionen utgörs av att det pågår en för-
handling mellan virtuerna om vilka idéer som skall ses som betydelsefulla. 
De vertikala aspekterna består i att de sociala positionerna och därmed status 
och erfarenheter skiljer sig åt. De sociala positionerna uttrycks inte inom en 
ram för en definierad kulturell gemenskap. Orienterande samspel kan förstås 
som ett samspel där virtuer i olika åldrar samspelar kring en företeelse i am-
bition att förstå företeelsen utifrån olika synsätt utan att pådyvla den 
andra/andra ett annat synsätt.  
  

 Lekande samspelsmönster pågår således mellan åldersnära barn- och 
ungvirtuer och skapar social kunskap som kan relateras till den kulturella 
gruppen barn och unga och deras sociala gemenskap i ett kulturellt nu. Kor-
rigerande samspel uppstår i möten mellan virtuer i alla åldrar där vissa idéer 
framhålls som mer sanna. Orienterande samspel utgörs av ett prövande av 
möjliga föreställningar i relation till ett specifikt fenomen mellan virtuer i 
alla åldrar. Olika sociala samspelsmönster leder också till olika former av 
tolkande gemenskaper, vilket är temat för nästa kapitel. 
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6 Samtal om tjejer, killar och känslor  

 

6.1 Inledning 
 
I föregående kapitel har jag diskuterat olika samspelsmönster som karaktäri-
seras av horisontell respektive vertikal interaktion. Dessa samspelsmönster 
kan förstås som kommunikationsformer utifrån vilka tolkande gemenskaper 
utvecklas. Med tolkande gemenskap avses sammanhang inom vilka tolk-
ningar av olika kulturella företeelser pågår (se kapitel två). I detta kapitel 
kommer sådana tolkande gemenskaper att undersökas, närmare bestämt med 
avseende på idéer normer och värderingar som kommer till uttryck och syn-
liggörs i barn- och ungvirtuers diskussioner på de studerade diskusarna.  
 

De samspelsmönster som diskuterades i förra kapitlet kan ses som förut-
sättningar för de tolkande gemenskaper som utvecklas. De frågor som ställs i 
detta kapitel rör hur dessa tolkande gemenskaper ser ut och vilka idéer, nor-
mer och värderingar som kommer till uttryck när det gäller tjejer, killar och 
känslor, ett dominerande samtalsämne på diskusarna ”Flickor om pojkar” 
och ”Pojkar om flickor” . Avsikten är därmed att bidra till en fördjupad för-
ståelse av hur föreställningar om det egna och det andra könet reproduceras, 
utvecklas och manifesteras i det virtuella rummet och därmed säger något 
om barns och ungas kulturskapande. 

 
 Genom att titta på varje enskild sekvens av samtal på de aktuella disku-

sarna har några genomgående teman kunnat identifieras när det gäller idéer, 
normer och värderingar rörande tjejer, killar och känslor. Dessa teman är 
återkommande i materialet, på något olika sätt inom ramen för de skilda 
samspelsmönstren. Dessa teman har jag valt att beteckna att vara sig själv i 
mötet med det motsatta könet och tjejers och killars olika sätt att förhålla sig 
till känslor. I det följande kommer jag att visa hur dessa teman framträder i 
barn- och ungvirtuers samtal på diskusarna.  
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6.2 Att vara sig själv i möten med det motsatta könet 

 
Ett återkommande tema i materialet rör frågan om hur man skall presentera 
sig själv i möten med det motsatta könet. Främst handlar det om spännings-
fältet mellan att vara sig själv och en strävan efter att vara som andra. 
 

Diskussioner om värdet av att vara sig själv var vanligt förekommande på 
diskusarna. Här förmedlas, på olika sätt, ett ideal som understryker betydel-
sen av den egna personligheten. Vi börjar med ett exempel där det handlar 
om hur man gör sig attraktiv för det andra könet: 

 
Exempel 6:1 

Victor P14 Jag e en kille på 14 år snart 15. jag har varit singel aslänge nu å 
får typ aldrig någon tjej……Hur tycker ni tjejer att en kille ska 
vara….klädstil? Personlighet? Osv……Svara noga så skulle jag bli asglad… 
för jag e trött på att vara singel….vill ha en tjej nu… 

Colette F16 Tror du gör bäst i att inte ändra på dig, var dig själv! Bara att 
vara social och snäll ger mycket. Vet ju inte hur du är, men det bästa är ändå 
att visa sig själv för andra. Du kommer att hitta någon som faller för dig , 
förr eller senare! 

Hugo P21 Alla säger så men det är ju inte säkert att alla e snälla innerst 
inne, tänk om man e ett riktigt ego-svin innerst inne?;) 

Vivianne F21 Alla är ju olika ….och gillar också olika saker!! Så det finns 
inget generellt knep som gör att någon blir kär i en. Och kär blir man ju i en 
hel person – alltså helheten, inte bara delarna. Satsa därför på att vara dig 
själv helt enkelt….då är det ju störst chans att du träffar nån som tycker om 
dig för den du är! Och kom ihåg att det inte bara är att nån ska bli kär i dig – 
Du måste ju bli kär i den personen också. Det är ju det förhållande handlar 
om! Försök att inte ha bråttom heller….15 är faktiskt väldigt ungt, du har 
mängder av år på dig att bli kär. 

Anders P15 Ja hade ungefär samma problem som du, men det räcker bara 
att vara sig själv, tids nog så hittar man nån som gillar den personligheten 
man har vilket är mycket bättre än att bli älskad för någon som man ändå 
inte är, det funkade för mig i alla fall….även fast man aldrig tror det kommer 
någon, men det finns alltid människor som verkligen gillar den stil man har 
nu. 

Jonas P17 Det sitter inte i kläderna…. 

Hannes P18 Det sitter inte i dina kläder. Tjejer dras till killens personlighet. 
En riktig kille ska ha självförtroende och vara självsäker. Det är några saker 
som de flesta tjejer dras till. Det är manliga drag som tjejer märker! Sen ska 
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du givetvis vara dig själv. Men kom ihåg att tjejer dras till killar och om kil-
len är feminin i sin personlighet så kommer hon inte att vilja ha dig som mer 
än vän. Därför ska du inte börja vara snäll och prata o gulla hela tiden med 
tjejer du är intresserad av. Flirta med dem också, ta steget, fråga om de vill 
hitta på något nån dag. Annars kommer hon misstolka vad du egentligen vill 
och tro att du bara vill vara kompis. En kompis till mig sa en gång att det 
första intryck en tjej får av en kille är det viktigaste. 

Lycka till 
 

I sekvensen är huvudämnet hur man skall vara för att få en tjej. Victor vill 
ha en lösning på sitt problem, att vara ”singel”. Hur gör man för att tjejer 
skall tycka om en? Han vill veta vad tjejer i allmänhet tycker. I många av de 
svar Victor får uttrycks att om man ”är sig själv” hittar man en partner. Det 
vill säga det finns en genuinitet i varje människa som är värdefull och som 
ses av andra. Vivianne menar att det inte finns ”något generellt knep”. Hon 
lyfter fram individen som en hel person som en viktig aspekt. Anders använ-
der sig själv som exempel för att bevisa att man genom att vara sig själv, 
utan att förställa sig, kommer att attrahera en tjej. Alla diskuterande i sam-
talssekvensen uttrycker sig på ett sätt som tyder på att de är mer eller mindre 
överens om att det är svårt att skapa någon slags ”image” som sedan skall 
dra till sig en presumtiv partner. Det handlar om hur man är, inte hur man ser 
ut. Men även andra infallsvinklar nämns. Hannes kommentar skiljer sig från 
de andra. Han menar att det finns ett ideal när det gäller hur man skall attra-
hera tjejer. Det gäller att inte vara ”feminin”. Hannes understryker också att 
en kille skall ta initiativ. Här ger alltså deltagarna Victor råd om hur han 
skall förhålla sig och försöker uppmuntra honom i hans vidare utveckling. 
Alla utom Hugo vars bidrag kan ses som avvikande i sammanhanget. Han 
ifrågasätter snarare idén om att det alltid är bäst att vara sig själv.  

 
Sekvensen kan i många avseenden förstås som ett korrigerande samspel 

där virtuerna svarar att det är att vara sig själv som är väsentligt när man 
träffar en partner. De vänder sig därmed mot Victors idé om att försöka ut-
veckla speciella egenskaper som det andra könet ser som önskvärda. Se-
kvensen kan ses som exempel på att en ”sanning” kring vad som är relevant 
att ”visa upp” när man söker någon att ”vara ihop med” reproduceras genom 
att använda Victors fråga som exempel på hur man inte skall gå tillväga 
 

Att hitta en partner genom att vara sig själv är ett återkommande argu-
ment i samtal på diskusarna. Men argumentet att ”vara sig själv” blir också 
omkonstruerat och ifrågasatt. Hannes håller med om värdet av att vara sig 
själv men bygger ut detta genom samtal om maskulina karaktärsdrag. Här får 
vi alltså veta att man skall vara sig själv under förutsättningen att detta inte 
faller utanför normer för könstillhörigheten, i det här fallet maskulinitet.  
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I kommunikationen förmedlas olika normer och ideal som kommer till ut-
tryck när man försöker lösa de problem som tas upp i samtalen. Om syftet 
med argumenten är att uppmuntra och ge positiv respons till Victor är de 
bakomliggande föreställningarna det raster genom vilket situationen förstås. 
Det är dessa föreställningar som virtuerna i samtalet bygger sin förståelse 
och sina värderingar på. I den här sekvensen handlar det om idéer, normer 
och värderingar relaterade till det som anses betydelsefullt vid ett möte med 
det motsatta könet. I de svar som ges återkommer argumentet ”var dig själv” 
från flera deltagare. Detta genomgående drag för hur en svårighet skall lösas 
säger oss något om ideal kring relationen mellan tjejer och killar och hur 
detta ideal används i en tolkande gemenskap. Det säger också något om hur 
den tolkande gemenskapen används. Tillsammans skapar de olika tolkning-
arna en referensram för hur man på bästa sätt kan förhålla sig till fenomenet.  
 

Även i nästa exempel lyfts värdet av att vara sig själv fram som en lös-
ning på den frågande tjejvirtuns problem. 

 
Exempel 6:2  

Klara F14 Hej….Jo så här ligger det till…jag har blivit kär i en kille…för 
någon dag sedan fick ja reda på att han ville träffa mej …det e ju helt klart 
skitroligt…men igår fick ja reda på att han ville träffa en annan tjej 
med…han vill träffa båda och se vad som känns bäst.. :s..jag kommer känna 
mej skitnervös när vi träffas.. ska jag säga att han kan ta den andra tjejen? 
NEJ! För jag vill verkligen inte förlora honom till någon annan….?? Vad ska 
jag göra? Snälla hjälp mej!? 

Puss o kram/ en tjej som verkligen inte vet vad hon ska göra?! 

Jo-bell F16 Var bara dig själv, prata med honom om hur du känner och frå-
ga honom hur han känner 

Hedvig F14 Hej!! Jag vet hur det känns med det e inte så farligt som det lå-
ter….det e bara att ta det lugnt å va dej själv! Sen så e det inte hela världen 
ifall han ”väljer” den andra tjejen för då visar det bara att han e ett svin och 
du kan säkert träffa nån som e mycket bättre än han! 

Kram 
 

Klara tydliggör sitt dilemma. De två tjejvirtuer som svarar henne föreslår 
att hon skall ”vara sig själv”. Att vara sig själv kan i det här sammanhanget 
förstås som ett sätt att bibehålla den egna integriteten i en situation där den 
egna personligheten utsätts för bedömning. Hedvigs påstående om att killen 
är ”ett svin om han väljer den andra” kan tolkas som att detta uppfattas som 
en svår situation där Klara behöver uppmuntras. Uttrycket ”va dig själv” kan 
ses som ett sätt att förenkla eller att trivialisera det presenterade problemet, 
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men det kan också förstås som en underliggande syn på vad som är betydel-
sefullt i möten med det motsatta könet.  

 
I det här exemplet utvecklas en tolkande gemenskap utifrån ett lekande 

samspel. Istället för att använda Klaras fråga som ett exempel på hur man 
inte bör gå tillväga används hennes fråga för att bygga vidare på en redan 
angiven riktning. Idealet är detsamma, man skall ”vara sig själv” men den 
tolkande gemenskap där detta uttrycks skiljer sig från exempel 6:1. Här ut-
vecklas en stödjande gemenskap som förstärker synen på värdet av att vara 
sig själv genom att ifrågsätta killen i det aktuella i sammanhanget.  

 
Idéer om värdet av att vara sig själv tycks således ha en betydelsefull roll i 

tolkande gemenskaper om möten mellan tjejer och killar. Argument kring 
värdet av att vara sig själv används för att uppmuntra ungvirtuer som tvivlar 
på sin egen förmåga att attrahera det motsatta könet. Här finns en idé om att 
möten mellan människor som skall leda till en kärleksrelation främjas av en 
”ärlig” presentation av den egna personen. Det är alltså en vinst för individen 
att vara sig själv. De svårigheter som frågeställarna uttrycker i exempel 6:1 
och 6:2 kan här förstås som utgångspunkter vilka initierar ett gemensamt 
meningsskapande om värdet av att vara sig själv i möten med det motsatta 
könet. Här menar jag att de enskilda virtuernas frågor var för sig är bidrag 
till ett större kulturellt meningsskapande som pågår inom ramen för en tol-
kande gemenskap.  

 
Att våga uttrycka vad man känner och tycker är en annan aspekt av att 

vara sig själv.  
 
Exempel 6:3 

Bianca F14 Nu är det så här , jag har ett problem (eller egentligen kanske 
inte…) jag har en killkompis å vi är jättebra kompisar . Men i höstas ville 
han bli tillsammans med mig, men då tyckte jag bara vi skull vara kompisar . 
men nu e ja kär i honom, och då menar jag det. Hur ska jag göra? Jag vill 
berätta det för honom , men hur gör jag det på bästa sätt, han kanske tycker 
”jaså, nu passar det” men så är det inte alls! Jag är kär i honom ! Snälla 
hjälp mig så fort som möjligt!! 

William P26 Fråga han eller va utan. Det finns aldrig garantier på något. 
Du verkar efterfråga någonting som ger dig känslomässiga garantier. An-
tingen att du slipper ett krossat hjärta eller att du sliper göra det lilla klivet 
för att verkligen ha det trevligt med han. (…) är du bered att ”fånga” ditt 
byte eller vill du bara äta det? 

Bianca F14 Såklart jag vill fånga honom, jag är bara lite feg! 
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William P26 Då har du bara två alternativ egentligen att inte ta mod till dig 
eller så vågar du anta utmaningen att fånga han. 

Bianca F14Okej….. 

Kent P26 Säg det till honom! 

Niklas P18 Som William sa fråga eller var utan. 

Vanessa F22 Är ni bra kompisar måste ni ju kunna prata om det här. Jag 
tror inte alls att han kommer att tänka som du tror. Ta och sätt er ner och 
diskutera tillsammans…. 

Ginger F17Bin there….done that… vet att der är en skitjobbig sits…men det 
bästa är väl att säga det till han…jag gjorde aldrig det…å nu på efterhand 
fick jag reda på att han gillade mig då….lite jobbigt…men får väl skylla mig 
själv för min feghet. Men som jag sa …tala om det för han …det är det bästa 

 
Bianca vill ha råd i en fråga som för henne är svår att hantera. I de svar 

hon får är det vikten av att stå för sina känslor som framträder. Sekvensen 
kan förstås som att även här betonas vikten av att vara sig själv, men ur en 
något annan infallsvinkel än tidigare exempel.  

 
Samspelet i exemplet ovan kan i stort ses som ett korrigerande samspel 

där Bianca på olika sätt uppmanas att förhålla sig på ett visst sätt till situa-
tionen. Argument om att vara sig själv används här för att ge råd kring hur 
rädsla för misslyckande skall hanteras. Här används Biancas fråga för att 
bygga upp en idé om vikten av mod i situationer med osäker utgång.  

 
Nästa exempel är på samma tema. Det handlar om att våga uttrycka vad 

man känner i en aspekt av att vara sig själv. 
 
Exempel 6:4 

Tyra F15 Hej jag är en tjej som är intresserad av en pojke, jag vet att han 
gillar mig…men han är så himla blyg, vad ska jag göra….jag vill ju inte sitta 
och tjata hela tiden 

Georg P20 Fundera på vad du vill att han skulle göra mot dig (bjuda ut kan-
se?). Gör sedan detta mot honom. Det är inte dödstraff på att ta första steget 
för tjejer längre faktiskt… 

Ossian P26 Tjata ska man väl knappast behöva göra för att någon är 
blyg….initiativ brukar räcka. 
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Ola P18 Blyghet är så svårt att komma över. Men om han är kär i dig så 
kommer kärleken att övervinna blygheten. Du vet nog bäst själv vad du ska 
göra. Lika så vet han nog också bäst vad han ska göra. 

Ylva F22 Det enda du kan göra är att prata med han om vad du känner och 
kräv att du vill veta hans känslor. Lycka till 

Tanja F15 Ja va ska man göra….jag tycker att du ska ta med han avsides så 
att inga av hans kompisar e där och fråga honom lite försiktigt…men ändå 
rätt ut så att han inte kan smita undan…du ska verkligen inte behöva vänta i 
all evighet bara för att han är blyg…det finns ju massa killar där ute som 
kanske väntar på just dej….låt han känna sej lite hotad av andra killar eller 
nått…men inte för mkt då tror han att han tappat sin chans…lycka till 

Filippa F17 neej, jag förstår det…..jobbig sitts….men du får ta det försiktigt 
fram så du inte skrämmer han. 

 
Tyra undrar på samma tema som Bianca i exempel 6:3. I de svar Tyra får 

är betydelsen av att uttrycka och agera utifrån vad man känner centralt. I 
samspelet smyger det även in idéer om att man har ”rätt” att få veta vad den 
andre känner (Ylvas och Tanjas svar). Sekvensen kan förstås som ett korri-
gerande samspel där den tolkande gemenskapen används som ram för att 
förstärka idén om vikten av att tydligt uttrycka vad man känner både i ord 
och handling. Detta synliggörs som ett önskat, självklart handlingsmönster i 
möten med det motsatta könet. Att våga uttrycka sina känslor som en aspekt 
av att vara sig själv visar sig alltså som en del av de ideal som finns i relation 
till möten med det motsatta könet. I nästa exempel utvecklas diskussionen i 
en annan riktning, nämligen den om nödvändigheten av att ta konsekvenser-
na när man inte vet vad man egentligen känner. 

 
Exempel 6:5 

Amelie F14 Det e så här…jag hade en kille som var kär i mej….jag sa till 
honom att jag inte var kär i honom (då blev han ledsen)…Men jag var nog 
egentligen kär i honom…men nu fattar jag att jag e kär i honom och nu har 
han skaffat en annan tjej…vad tycker ni att jag ska göra? 

Urban P13 Gå till honom och prata med honom. Säg att det var ett misstag 
och att du är kär i honom. Men jag fattar inte en sak? Du kanske inte märkte 
att du var kär i början men hur kunde du säkert säga nu att du är kär i ho-
nom. Jag kanske är ung men jag kan en hel del om det här. Eftersom det hänt 
mig. 

Henning P18 Jag tycker du ska strunta i honom. Du hade din chans och du 
sumpade den. Nu har han en annan då finns det inget att göra. 

Kim P24 Jag tror du missade din chans, det är så typiskt, man vill inte ha det 
när man kan få det men när man ser att man inte får det så vill man ha det… 
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Vincent P20 Ta lärdom, nu vet du lite mer om hur du ska vara nästa gång 
nåt liknande händer.  

 
I den här sekvensen ställer Amelie en fråga som fokuserar på känslomäs-

sig ambivalens. I de svar hon får tydliggörs idéer om vikten av att ta konse-
kvenserna av att vara känslomässigt ambivalent. Även här är det känslomäs-
siga uttrycket som behandlas, men tyngdpunkten ligger på att ta konsekven-
serna för sitt handlande. I exemplet är alla svaranden killvirtuer, de flesta 
äldre än Amelie. Det korrigerande samspel som utvecklas skapar en tolkande 
gemenskap där Amelies fråga behandlas utifrån en idé om nödvändigheten 
av att stå för sina val. Sekvensen kan tolkas som känslomässig tydlighet som 
en aspekt av att vara sig själv och att detta är ett eget ansvar. Lyckas man 
inte med att klara av att vara känslomässigt tydlig får man fortsätta försöka i 
andra situationer.  

 
 
Utifrån olika samspelsmönster utvecklas tolkande gemenskaper kring mö-

ten med det motsatta könet. I korrigerande samspelsmönster används den 
frågande virtuns inlägg som en möjlighet att korrigera den som frågar och 
leda in diskussionen på idéer om vikten av att vara sig själv. I lekande sam-
spel används den fråga som ställs för att förstärka den frågandes idéer och 
utöka betydelsen av dessa i en tolkande gemenskap. Tillsammans visar in-
läggen på en utveckling av en tolkande gemenskap där olika inlägg bygger 
på varandra och stärker en idé som etableras. Att svara på en fråga kan för-
stås som det explicita uttrycket under en sekvens samtidigt som dessa svar 
bidrar till utvecklandet av en tolkande gemenskap på ett mer implicit sätt.  

6.3 Tjejer och killars olika känslor 
 
På diskusarna pågår kontinuerliga diskussioner om känslor i relation till tje-
jer respektive killar. I det här avsnittet kommer jag att fokusera på idéer som 
kommer till uttryck om tjejers och killars sätt att förhålla sig till sina känslor.  

6.3.1 Att ”känna” eller inte ”känna” 

 
Ständigt återkommande samtal på diskusarna är de som handlar om tjejer 

som ”känner” och killar som inte visar sina känslor. Vi börjar med ett exem-
pel där en killes känslor skall förstås. 
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Exempel 6:6 

Hilda F13 Det är en jättefiin kille som säjjer att han tycker om mej jätte mkt 
men han vill inte att någon annan ska få veta att jag gillar honom också :S så 
om jag träffar han när han e me nåra kompisar så pratar han inte med mej 
och sen på kvällen ringer han å säjjer att han inte vill prata med mej när 
hans ”idioter” till kompisar e med….så jag börjar undra om han verkligen 
gillar mej eller om det bara e nått han säjjer??!! 

Vivianne F21 Ja du….det är ju bara han som vet hur det ligger till! Du får 
nog ta och fråga honom. 

Bill P15 Jag tror han gillar dej men inte är mogen nog att ta lite kritik ifrån 
sina kompisar …han visar ju så stort intresse att han ringer till dej efter-
åt…men fråga honom vad han verkligen tycker. 

Håkan P21 Haha jag får nog tänka om när jag skrev en gång att killar är lo-
giska. 

Vera F15 Säg te honom att om han verkligen gillar dig får han väl stå för de 
annars kan du lika gärna leta upp nån som gillar dig och vågar stå för de! 

Hannes P18 Jag var också sådan när jag var yngre. Men det betyder inte att 
han inte skulle tycka om dig. Det gör han jättemycket, men yngre killar har 
lite problem med att öppna sig känslomässigt. Han får vänja sig vid det och 
det tar ett litet tag. 

Mia F16 Jag tror han gillar dig men inte vågar stå för det…killar kan vara 
så ibland…hur gammal är han? 

Charlotte F16 Ställ honom mot väggen, fråga rakt ut för allvarligt talat kan 
han bara vara med dig när ni är ensamma är han inget att ha. Du ska inte 
vara nåt objekt som han kan ta till när han känner för det. Stå på dig. 

Anders P18 Det är klart att han menar vad han säger annars skulle han ju 
inte säga det. Och om han inte vågar ”stå på sig” när han är med sina kom-
pisar? Det är inte nått att vara orolig för ju! Klart han är skraj! Vet själv hur 
jag var i den åldern ( utan att på något sätt säga att jag är mycket äldre och 
mognare nu), jag var lika rädd för vad mina kompisar tyckte som ”vuxna” 
killar är för att gifta sig :P det är ett stort steg, ge killen tid så ska du se att 
det ordnar sig ☺ 

Mimmi F20 Det låter som en blyg kille…kanske ska låta honom mjukna och 
ta det i lugn takt, han kanske kommer nån dag och lägger armen om dina ax-
lar mitt framför killkompisarna….jag tror han kanske behöver tid. Det låter 
som han gillar dig väldigt mycket! 
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Ulrika F19 Om han inte vågar säga att han gillar dig så är han nog inget att 
ha. Annars kanske han bara är blyg? Fråga honom rätt ut någon gång vad 
det är han egentligen vill. 

Emil P16 Då kan han nog inte älska dig….för då typ måste han skämmas 
över dig om det e så? 

 
I stora drag handlar den här sekvensen om hur man kan förstå någon an-

nans känslor och vad man skall göra när man inte förstår. Hilda uttrycker 
osäkerhet inför den aktuelle killens ”verkliga” känslor. I många av svaren får 
hon rådet att fråga honom. Det är också många som tolkar killens beteende 
mot henne som att han är blyg, inte tillräckligt känslomässigt mogen eller 
bara rädd. Många menar att hon inte behöver vara orolig, han tycker om 
henne. Många av tjejerna förhåller sig på ett mer kritiskt sätt och menar att 
en kille som inte vågar stå för sina känslor inte är något att ha, utnyttjar hen-
ne eller bara helt enkelt kan ”dumpas” till förmån för någon som är mer 
känslomässigt utvecklad och vågar stå för sina känslor. 

 
Precis som i exempel 6:1 får Hilda uppmuntran på olika sätt som ett svar 

på sin fråga. Det finns en öppenhet i kommunikationen i betydelsen att virtu-
erna delar med sig av sina egna liv och egna personliga upplevelser, de pra-
tar utifrån sig själva. Många av virtuerna tillstår att de själva känner igen sig 
i situationen. Kommunikationen blir ett sätt att dela erfarenheter. Samtidigt 
görs detta utifrån ett korrigerande samspel, där tolkningar av vad som är rätt 
eller fel har betydelse. Alla koncentrerar sig på att svara på Hildas inlägg 
genom att tala om hur hon bör göra, inläggen bygger på varandra och olika 
virtuer inspireras av andras tidigare inlägg. Det kan förstås som att virtuerna 
tillsammans ägnar sig åt att utveckla en gemensam syn i sin förståelse av 
killen ifråga. De flesta ger som sagt Hilda uppmuntrande svar. Emils kom-
mentar följer dock inte detta mönster och kan ses som en avvikande kom-
mentar i sammanhanget.  

 
De idéer som framträder i samtalet handlar om vilken typ av känslomäs-

sig mognad man har som kille respektive tjej samt hur man kan förhålla sig 
till killars ”oförmåga” att visa känslor. I flera av inläggen avdramatiseras 
Hildas oro genom att avsaknaden av känslomässiga uttryck beskrivs som ett 
tecken på omognad, eller möjligtvis blyghet, hos killen. I samtalet finns allt-
så idéer om att killar är mer omogna än tjejer, och att detta är ett faktum som 
man som tjej måste förhålla sig till. När det gäller hur killar och tjejer, i en 
viss ålder, förhåller sig till varandra är det killens behov av distans som be-
tonas. Flera tjejer uttrycker sig dock skeptiskt. Här ses istället killens beteen-
de som ett tecken på nonchalans som kan komma att bli hotfull mot Hildas 
identitet som tjej. Här är det Hildas ”rätt” till en kärleksfull partner som 
ställs i första rummet. De idéer som kommer fram i detta exempel kan såle-
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des ses som uttryck för delade föreställningar om hur tjejer respektive killar 
förhåller sig, och bör förhålla sig, till känslor.  

 
De exempel vi hitintills tagit del av berör hur man som tjej närmar sig en 

kille, hur man som kille får tjejer att bli attraherade samt hur man som tjej 
skall förstå killars beteende. Här uttrycks idéer, normer och värderingar som 
är typiska för kommunikationen på diskusarna. De genomsyrar inläggen och 
kan förstås som delar i tolkande gemenskaper som de interagerande virtuer-
na tillsammans utvecklar och reproducerar. Att killar ifrågasätter någon spe-
ciell tjejs beteende är inte lika vanligt som att tjejer ifrågasätter specifika 
killars beteende, men det förekommer, som i det här fallet. 

 
Exempel 6:7 

Simon P15 Tjejer är fan helt omöjliga att förstå sej på …..hennes bästa kom-
pisar uppmuntrade mej att flörta me henne o tycka om henne..sen dagen in-
nan alla hjärtans dag så frågade ja henne va hon tycker o så säjer hon att 
hon bara vill va min kompis….asså ja har tyckt om denna tjej i 4 månader o 
sen väljer hon att säja det nu……hur fan fungerar ni tjejer????? Finns det 
någon som vet? 

Per P16 Egentligen inte, vad jag märkt så är det oftast väldigt tydliga, det är 
bara många killar som vill överanalysera allt som tjejerna säger. Detta gäll-
er givetvis åt andra hållet också. Varför lyssnar du på dem istället för dig 
själv? Om du inte har frågat henne förrän nu, hur har du tänkt dig att hon 
skulle tala om det tidigare? 

Måns P16 Heh håller med. Det finns en sak däruppe som vi killar har men 
som vissa tjejer saknar 

Per P16 Idioti? 

Måns P16 Kallar det sanning 

Ville P18 Tjejerna blir inte direkt bättre med åldern, men om du vill ha ett 
tips, så ska du fråga någon av dina riktigt nära tjejkompisar om tjejer (om du 
har några) jag brukar alltid snacka med en tjej som på lunar heter XXXX hon 
vet alltid vad man ska göra! Om du inte har någon så kan du nog fråga hen-
ne. 

  
Istället för att fundera över sin situation utifrån ett känslomässigt osäkert 

läge (vilket görs i exempel 6:6) verkar Simon beklämd över att det inte fun-
gerat. Han förlägger orsaken till misslyckandet utanför sig själv och uttryck-
er ett missnöje över tjejer i allmänhet. Samtalet utvecklar sig inte till ett rent 
uppmuntrande av Simon. Istället ifrågasätts Simons beteende av Per, och han 
får möjlighet att reflektera över detta. Inget av svaren innehåller någon direkt 
bekräftelse av Simons förhållningssätt även om Ville bekräftar idén om att 
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tjejer är svåra att förstå sig på. Hans svar är också uppmuntrande i den be-
märkelse att han ger förslag på hur Simon kan lösa den här typen av situatio-
ner framöver. Inledningen innehåller ett påstående om tjejer i allmänhet. De 
är svåra att förstå sig på. Detta påstående ifrågasätts och tycks uppmana till 
samtal på ett annat sätt än frågor. Två motstridiga uppsättningar av idéer 
presenteras i det fortsatta samtalet. Idéer om att tjejer och killar tänker på 
helt olika sätt, och att det därför uppstår kommunikationssvårigheter, står 
emot idén om att skillnaderna är individuella. Men i vad består då dessa 
skillnader? Låt oss titta på ytterligare ett exempel. I det här fallet handlar det 
om en tjej som uttrycker ifrågasättande påståenden om killar: 

 
Exempel 6:8 

Vanja F15 Hej Är det fler tjejer än jag som blir måttligt irriterade på killar 
som nästan ALDRIG kan visa sina känslor öppet och offentligt? Som om man 
ringer till sin pojkvän som typ är med sina kompisar, då blir det inget gullig-
ull i telefonen inte, utan ett ”jaha, hejdå” och inget ”puss,puss, älskar dig”. 
Vi tjejer är så duktiga på att visa våra känslor, varför har killar sådana pro-
blem med det? 

Vanessa F23Hm…för det första så generaliserar du rejält…det finns både 
tjejer o killar som har lätt för att visa sina känslor och tvärtom!! Och för det 
andra…att din kille (eller vem du nu pratar om) inte vill vara gullig mot dig i 
telefonen när hans kompisar är där kan ju bero på en massa olika saker…t ex 
att han tycker att ert förhållande är er ensak och inget som nån annan behö-
ver lägga sig i, eller så kanske han vill spara på gulligheterna tills han är i 
en situation där han kan slappna av och verkligen mena det han säger, eller 
så….ja, och så vidare. Det där är det ju bara han som kan svara på!! 

Greger P15Vi är fega helt enkelt…vi vill aldrig visa oss svaga för polarna 
ska aldrig banga ur nåt å absolut inte gulla sej i telefonen för då är man 
bög…ja säger då de…ä de inte en underbar värld vi lever i? 

Gottfrid P24 Varför är det ett problem att INTE visa känslor? Det är så ty-
piskt tjejer att se allt de gillar som något bra och allt som de inte gillar som 
något dåligt…men vem har bestämt att det är bra att visa känslor? 

Stella F26 Kanske beror det just på att de inte visar sina känslor för sina po-
lare utan hellre spelar tuff. Kanske beror det på omognad? 

Halvar P22 Det handlar om två saker: 1. man vill inte blanda in kompisarna 
i förhållandet. Jag har ingen lust att släppa loss mina känslor inför mina 
kompisar, den delen tillhör endast förhållandet, kompisar är kompisar, flick-
vän är flickvän. 2. att gulligulla i telefon inför sina kompisar är respektlöst 
mot dom. Vissa av dom kanske inte har någon flickvän och känner sig en-
samma. Vissa av dom kanske just gjort slut med sin flickvän och saknar hen-
ne väldigt mycket. Vissa kanske har andra sorters problem med sina förhål-
landen, och mår dåligt, att höra någon gulla i telefon skulle definitivt inte få 
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dessa personer att må bättre. Man måste inte alltid skylta med sin egen lycka, 
man kan hålla igen av respekt för andra. 

Lasse P31 Det är gamla värderingar som fortfarande finns kvar. En kille ska 
vara hård och tuff. När killar blir mognare är vi duktigare på att visa käns-
lor. 

Amanda F21 Alla tjejer är inte duktiga på att visa sina känslor. Alla killar är 
inte dåliga på att visa sina känslor. Prata med din kille om att du tycker att 
det är ett problem. Han har säkert en förklaring. Han kanske har samma be-
hov som dig att visa sina känslor hela tiden. Eller så har du ett stort behov av 
bekräftelse, det bästa är som sagt att snacka om det…☺ 

Uno P19Alla killar har inte d problemet…så puss på dig gulligull ;) De som 
inte visar d beror mkt på att de tror att de verkar va tuffare då..dessutom kan 
kompisarna retas…å trots du bara e på skoj så tror killen i fråga kanske att 
de retas på riktit, att de verkligen tycker att de e töntigt….sen blir d en ond 
cirkel sådär om vad man tror att folk tror…själv tycker jag att d bara e dumt 
å bry sig så mkt om vad de andra tycker, älskar man nån så ska man visa d. 

Pernilla F17 Alla killar är nog inte så, men jag förstår vad du menar, sånt är 
jobbigt. 

Daniel P19Det är delvis ett kulturellt fenomen, se på sydeuropa och delar av 
Afrika t ex. där det är fullt acceptabelt för killar att visa känslor. Själv är jag 
oerhört ”sydländsk” i mitt temperament (trots att jag har samiskt ursprung) 
och visar alltid känslor öppet. (inte överdrivet sentimentalt men ändå)  

 
Vanja uttrycker irritation. Precis som Simon beklagar sig över tjejer i all-

mänhet beklagar sig Vanja över killar i allmänhet. Det är killars oförmåga att 
visa känslor som hon specifikt riktar sig mot. Det centrala samtalsämnet i 
sekvensen är känslor, varför det är svårt att uttrycka känslor samt om det är 
könsbundet att uttrycka känslor eller inte.  

 
I samtalet finns en hel del meningsskiljaktigheter. Vanja får förhållande-

vis lite stöd för sin irritation. Här ges förslag på hur Vanja kan tänka kring en 
killes oförmåga att visa känslor.  
 

Samtalet inleds med en generalisering och lyfts därför, förhållandevis 
omgående, till ett samtal om tjejer och killar mer generellt. Den idé som 
framträder här är den om att killar är oförmögna att visa sina känslor. Det 
utrymme denna fråga tar på diskusen säger något om hur betydelsefull frå-
gan är för tolkande gemenskaper som utvecklas på diskusarna. Det säger 
också något om hur missvisande många virtuer tycker att den här ”sanning-
en” är, som leder till en kritik av killar och ett stöd för tjejers förhållningssätt 
till känslor som mer adekvat. Gottfrids kommentar bidrar till en kritik av 
denna idé med sin fråga om vem som bestämt att det är ett problem att inte 
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visa känslor. Här ifrågasätter han idén om hur förmåga att visa känslor leder 
till ett ”lyckat” umgänge med det motsatta könet. I samtalen om killars möj-
lighet eller oförmåga att visa känslor finns en tendens till ”batalj” mellan 
kill- och tjejvirtuer på diskusarna. Det är primärt tjejvirtuer på diskusarna 
som uttrycker osäkerhet kring hur man närmar sig en partner. Det är också 
de som främst uttrycker sig negativt om killars oförmåga att visa känslor. 
Som nämnts i tidigare kapitel så leder påståenden ofta till korrigerande sam-
spel. Hur man inleder kan alltså ha betydelse för vilka svar man får. I de 
sekvenser som inleds med negativa påståenden, till exempel 6:7 och 6:8, 
uttrycks de personliga svårigheterna tillsammans med ett uttalat missnöje, 
ofta kombinerat med en generalisering. Den här typen av inlägg fokuserar på 
andra individers/gruppers tillkortakommanden. Med den typen av påståen-
den/frågor utvecklas ett korrigerande samspel som ligger till grund för 
tolkande gemenskap där vissa idéer, normer och värderingar hävdas.  

  
Tolkningarna leder till gemenskap inom vissa grupper och motstridigheter 

mellan andra vilket är en del av kulturskapandet på diskusarna. 

6.3.2 Känslomässigt mogna och omogna 

 
Debatten om känslor, vem som har dem och vem som inte har dem, åter-
kommer på olika sätt i samtalen. Ytterligare en aspekt av denna diskussion 
rör frågan om vilka som är de känslomässigt mogna och vilka som är de 
omogna. Här följer ett exempel på en sådan diskussion.  
 
Exempel 6:9 

Kattis F13 hmm, ibland undrar jag om dom verkligen har känslor. Ibland 
tror jag att dom bara leker med våra känslor faktiskt! Vi ger dom våra hjär-
tan & det ända vi får tillbaka är ett krossat! :’( 

Leffe P32 Sluta gnäll, ni väljer as för att kunna legitimera ert självömkande 
gnäll, ni trivs att gå omkring med ständig hjärtesorg för att fiska sympatier 

Kattis F13Killar är SVIN! Inte alla, men en del! Vi tycker inte alls om det 
.Det kan jag lova deej! 

Leffe P32 Skitsnack, det är ju bara att se till dig själv där du vältrar dig i 
självömkan, ta dig samman människa? 

Kattis F13 Älskat, gråtit, sörjt & gått vidare har alla gjort 

 Leffe P32 Jävlar så borta! Sluta yra! 
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Hans P19 Sluta vara så antifeministisk. 

 Lovisa F23 Våra känslor? Vilka våra känslor? 

 Maggie F14 varför tror mest tjejer att det är mest killar som är players? det 
kan lika gärna vara tjejer som är players? det är sant, det första alla tänker 
på när man säger player är killar .. ? tjejer kanske blir ”mer sårade” eller så 
visar dom de mer bara .. att de är ledsna när de gäller o bli dumpad .. men 
killar kan oxo blir svin ledsna, bara att de inte visar de lika mkt ? 

 Pialisa F14 Jo, det e sant.. det behöver faktiskt inte bara vara killar som e 
players, det kan faktiskt vara tjejer lika mycket 

Anna F17 ALLA KILLAR ÄR PLAYERS 

 Wilmer P18 Ibland undrar jag om tjejer verkligen har känslor. Vi killar tror 
att tjejerna talar sanning om att de vill ha en snäll kille, ger tjejerna våra 
hjärtan, men de bara skrattar åt oss och tar den snygga machokillen som är 
en jäkel i sängen. Intressant med generaliseringar, eller hur? 

Kattis F13 Hmm, jag tar snälla killar ... dom behöver inte va fiina ..  
Jag går efter personlighet faktiskt! Ärligt! 

Wilmer P18 Ja, och killar är inte svin. Ärligt! 

Kattis F13 Neej, jag vet Jag skrev att inte ALLA va det .. Tjeejer kan oxå va 
Svin! 

 Wilmer P18 Och du går inte BARA efter insidan..Och killar kan också ha 
känslor! 

Kattis F13 Killar är olika Jag brukar falla för fel killar .. Jag erkänner fak-
tiskt att jag ibland går lite efter utsidan för mycket! Och det ska man inte 
göra .. Men men .. ska Bättra meej .. 

Jonny P16 Varför skulle tjejer vara så mycket bättre??? Ni som jagar de 
äldre ända till världens ände, istället för att se vad ni har! Ni tjejer har käns-
lor, men inte tillräckligt för att rymma oss andra jämngamla....Vi har inte 
plats i era små hjärtan... 

Kattis F13 Joo, det har ni! 

Jonny P16 Nej! Ni har bara ögon för de stora skitstövlarna, som behandlar 
oss andra som skit, sparkar oss i revbenen och slår tänderna ur oss, men då 
de väl är med er så är de lugna som lamm.... 

Kattis F13 För det mesta så faller jag inte för matchosar .. :P lr vad det heter 
,. 
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Jonny P16 Nej, men de är machosar då du inte ser... 

Kattis F13 Jag vill inte va tillsammans med Machosar heller! 

Jonny P16 men du vet inte om de är machosar, för du är aldrig med dem 
varenda sekund om dagen... 

 Kattis F13 Neej, precis .. det är ju sånt jag får reda på efter vi gjort slut! 

 Andreas P20 vad får dig att tro att alla killars hjärtan är hela för jämnan??! 

 Kattis F13 Det har jag inte sagt nått om . 

Andreas P20 men tänk nu lilla vän. 
 

Olika ämnen kommer upp i detta samtal är: Kattis förhållningssätt till kil-
lar, killar och tjejer som ”players” samt hur tjejer behandlar och ”väljer” 
killar. Kattis tydliga särskiljning mellan tjejers och killars förhållningssätt till 
känslor placerar in tjejer i en position som oskyldiga offer för killars känslo-
löshet. Något som verkar provocerande på vissa virtuer. Återigen är det inte 
frågan (har killar känslor?) utan ett påstående som inleder samtalet. Liksom 
tidigare genererar den här typen av inledning korrigerande samspel. Samtalet 
kommer att handla om vad som är rätt eller fel.  

 
Kattis undrar i inledningsinlägget om killar är känslomässigt oförmögna 

och, på grund av detta, kan komma att utnyttja tjejer. Det benämnande som 
dessa killar ges är ”players”. De idéer som framträder här kan förstås som att 
tjejer kan råka illa ut känslomässigt om de träffar på en ”player”. De svar 
som Vera, Charlotte och Ulrika ger Hilda i exempel 6:6 framträder utifrån 
detta med en annan innebörd. Vad dessa tre utgår ifrån i sin förståelse av den 
aktuelle killen kan mycket väl vara idén om en ”player”. Det som Kattis 
synliggör är idén om en kille som inte tar hänsyn till sin partners känslor på 
grund av att killar har en känslomässig oförmåga.  

 
I samspelet visar sig flera motstridiga idéer om känslor samt vem som har 

dem eller inte. Leffe förstärker idén om att tjejer är känslomässiga när han 
utgår från tjejers egna behov av att vara ”i misär” och uppleva smärta som 
anledningen till problemet. Här får vi ta del av föreställningar om tjejers 
känslomässiga passivitet. Detta kan ställas i relation till den (maskulina) 
handlingskraften som Leffe uppmanar Kattis att använda. Ytterligare en idé 
om kvinnlighet som lyfts fram i slutet på samtalet är det ”beräknande” ka-
raktärsdraget med vilket tjejer väljer ut sin partner. Det vill säga tjejers käns-
lomässighet gäller bara vissa utvalda. Genom att visa på tjejers oförmåga att 
alltid relatera emotionellt ställer Wilmer frågan på sin spets. Vem är det som 
har tillgång till sitt känsloliv egentligen? Han får hjälp av Jonny och Andreas 
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som alla ifrågasätter den kvinnliga känslosamheten. I deras kritik mot tjejer 
synliggör de killars utsatta position och också killars emotionella svårighe-
ter. Genom att visa på killars sårbarhet underminerar de föreställningar om 
den ”tuffa” manligheten.  
 

Sammanfattningsvis kan sägas att samtal om killars oförmåga till känslor 
är återkommande på diskusarna. Tjejers känslomässiga tillkortakommanden 
diskuteras inte på diskusarna i lika stor utsträckning men inlägg där tjejers 
tillkortakommanden uttrycks förekommer också. Varför killar inte kan visa 
sina känslor förklaras på olika sätt. Att de är omogna, rädda, blyga, hänsyns-
lösa eller players är några exempel. Man kan förstå det som att det finns en 
övergripande idé om att känslor och tjejer hör ihop medan killar inte på 
samma sätt kan relatera till emotionella uttryck. Detta är en föreställning 
som ter sig essentiell för hur tjejer och killar pratar om varandra på diskusar-
na och har ett starkt fäste både i form av en ”sanning” och i form av en gene-
ralisering som man kritiserar. Killars oförmåga till känslor är en föreställning 
i den tolkande gemenskapen som driver kulturskapandet på diskusarna fram-
åt, både i form av reproducerande av föreställningen och i form av avstånds-
tagande från den. Idéer om killars oförmåga till känslor används av tjejvirtu-
er på diskusarna för att prata om killar, men både tjejer och killar är bärare 
av föreställningen, som reproduceras i deras påståenden om den ”känslolö-
se” killen eller playern. Ifrågasättanden av föreställningen om killars oför-
måga till känslor uttrycks främst av killvirtuer men även av enstaka tjejvirtu-
er som ifrågasätter att förmågan att visa känslor skulle vara könsbunden.  

 
Föreställningar om tjejer, killar och känslor är ett omfattande tema för ut-

veckling av tolkande gemenskaper på diskusarna. Föreställningen kan förstås 
som bärande för hur tjej- och killvirtuer skapar mening kring könsidentitet 
med hjälp av olika former av sociala samspel inom ramen för tolkande ge-
menskap.  

6.4 Sammanfattande kommentarer 

 
Tolkande gemenskaper kan, som jag tidigare tagit upp, förstås som en ram 
för det kulturella meningsskapandet på diskusarna där vissa föreställningar 
blir betydelsebärande för hur mening skapas. I det här kapitlet har avsikten 
varit att ta reda på hur olika samspelsmönster skapar tolkande gemenskaper 
där vissa idéer, normer och värderingar kring tjejer och killar manifesteras, 
utvecklas och reproduceras. Ett huvudtema på diskusarna är mötet med det 
andra könet. En viktig aspekt av ett sådant möte, så som det framställs av 
virtuerna, är att vara sig själv, vilket framstår som ett bärande ideal i de 
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tolkande gemenskaperna. Det som lyfts fram är en egen individuell utveck-
ling mot att allt mer vara sig själv som en lösning på relationella problem. 
 

Man kan också förstå föreställningen om värdet av att vara sig själv som 
ett motstånd mot utseende- eller identitetsideal som innebär att man bör strä-
va efter att vara på ett speciellt sätt, till exempel när det gäller utseende och 
stil, ideal som framträder i massmedia och modeindustrin. Utvecklingen av 
de tolkande gemenskaperna på diskusarna kan därmed ses som ett sätt att 
motarbeta dominerande ideal i samhället i stort när det gäller femininitet, 
maskulinitet och hur man bör vara som tjeje respektive kille.  
 

Ytterligare ett huvudtema som framträder i samtalen på diskusarna hand-
lar om hur (och om) tjejer respektive killar har förmåga att visa sina känslor. 
Det som framkommer om tjejer, killar och känsla kan sammanfattas på föl-
jande sätt: 
 
• Tjejer har förmåga att känna och är därför mer empatiska/kärleksfulla. 

Detta uttrycks av både tjejer och killar. Här ses tjejer som de som har det 
största ansvaret för möten mellan parterna och som får ta hänsyn till att 
killen är känslomässigt omogen. Det är därför också legitimt att beklaga 
sig över killars tillkortakommanden när det gäller att ge uttryck för käns-
lor.  

 
• Killar bär på en oförmåga att känna. De kan utnyttja tjejer genom att inte 

”älska” dem, det vill säga inte se dem som individer utan som objekt. Den 
här föreställningen uttrycktes främst av tjejer. Vissa killar ses som ”play-
ers” som bryr sig mer om ”kvantitet än kvalitet” när det gäller relationer 
till tjejer. Ett sätt att förhålla sig till detta är att dela upp killar i de som är 
”något att ha” och de som kan ”dumpas”. De som är något att ha kan leva 
upp till de krav på känslomässig kontakt som tjejen ställer medan andra 
bör avpolleteras. 

 
• Förmågan att känna är individuell, och kan inte relateras till kön, något 

som uttrycktes av både tjejer och killar. Känslomässig utveckling är något 
individuellt; såväl tjejer som killar kan vara kärleksfulla eller ”players”. 
Detta kan också förstås som en del i idén om betydelsen av att vara sig 
själv.  

 
När det gäller frågan om tjejers och killar förhållande till känslor blir det 

ofta en diskussion där föreställningar om könsskilllnader både manifesteras 
och ifrågasätts. Tjejers känslosamhet kontra killars ”känslokyla” ställs mot 
andra föreställningar där individuella skillnader snarare än kön ses som be-
tydelsefulla. Maria Bäckman (2003) diskuterar i sin avhandling bland annat 
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uppfattningen om kärlek och dess olika variationer bland gymnasieelever. 
Bland hennes informanter tillskrevs tjejerna en förmåga till känslosamhet 
som killarna saknade. Hon skriver att hennes informanter ibland gör en upp-
delning mellan tjejer och killar som ”känslosamma tjejer” och ”mindre käns-
loorienterade killar” (ibid: 129). Precis som på diskusarna i denna studie 
växlar Bäckmans informanter mellan denna uppdelning och poängterandet 
av individualitet. I Margareta Forsbergs avhandling om ungdom och sexuali-
tet definieras en player som ”den kille som blir känd som en som har många 
relationer med tjejer” (Forsberg 2005:203). Forsberg skriver ”Diskussioner 
om killarna verkar hos tjejerna i stor utsträckning handla om killar som ’me-
nar allvar’ med sina relationer med tjejer och killar som inte gör det” (ibid). 
Genom Bäckmans och Forsbergs studier blir det tydligt hur idéer och diskus-
sioner som barn och unga lever med i sin vardag också behandlas online. De 
föreställningar som produceras och reproduceras i tolkande gemenskaper på 
diskusarna framträder också i det fysiska rummet, i barns och ungas vardag. 
Det virtuella rummet som debattforum för de här frågorna tycks dock utgöra 
ett forum där man kan agera med och mot dessa föreställningar på ett mer 
”frispråkigt” sätt.  

 
Föreställningar om värdet av att vara sig själv i möten med det motsatta 

könet och föreställningar om tjejers och killars olika känslor framstår således 
som underliggande idéer inom de tolkande gemenskaperna på dessa disku-
sar. På den här arenan skapas alltså en möjlighet för virtuer att, genom de 
frågor som ställs, gemensamt skapa tolkningar om hur samspel mellan tjejer 
och killar inom ramen för den heterosexuella diskursen kan se ut. Detta görs 
på en kommunikationsarena där virtuerna når varandra bortom det fysiska 
rummets begränsningar i form av tid, rum och lokal grupptillhörighet.  
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7 Samtal om kropp och sexualitet 

7.1 Inledning 
 
I det här kapitlet kommer jag att behandla samtal som initierades av barn- 
och ungvirtuer på diskusen ”Sexrådgivning”. Frågor som tas upp på diskusen 
handlar om hur kroppen fungerar och sexuell aktivitet; hur, med vem, på 
vilket sätt, vid vilken ålder etcetera. Dessa frågor och de samtal som sedan 
följer analyseras här som uttryck för idéer om barn, unga och sexualitet. 
Liksom i föregående kapitel är frågan här vilka idéer, normer och värdering-
ar som kommer till uttryck inom ramen för tolkande gemenskaper på disku-
sen. Diskusen ”Sexrådgivning” utger sig, genom sitt namn, för att vara en 
rådgivande diskus. Däremot finns det inga regler för vilka som får ge råd. 
Diskusen är, som alla övriga diskusar, öppen för alla som vill uttrycka sig, 
vare sig det gäller frågor eller svar. Däremot finns det, som på alla diskusar, 
”diskusbossar” som reglerar vad som är tillåtet att ta upp på diskusen.  

 
Det visar sig att tjej- och killvirtuers sätt att fråga, samt de svar de får, 

skiljer sig åt i vissa avseenden. I presentationen nedan har jag därför valt att 
först redovisa samspel som följer på tjejers frågor i avsnitten Tjejvirtuer 
frågar om kropp och sexualitet och killars frågor i avsnitten Killvirtuer frå-
gar om kropp och sexualitet. I presentationen får tjejvirtuers olika frågor 
något större utrymme då deras frågor var av mer varierad karaktär och ledde 
till något längre och mer innehållsligt varierade diskussioner. Analysen av 
materialet visar dels på idéer, värderingar och normer som kommer till ut-
tryck på diskusen, dels på hur barn- och ungvirtuer på ett mer tydligt sätt, 
genom korrigerande samspel, tilldelas positioner som just barn och unga när 
ämnet är sexualitet. Här framträder mer påtagligt hur meningserbjudanden 
som barn och ungvirtuer identifierar i det kulturella nuet ställs mot vuxen-
världens normer och värderingar.  
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7.2 Tjejvirtuer frågar om kropp och sexualitet 

 
I tjejvirtuers frågor om kropp och sexualitet framkommer två olika riktning-
ar. Det handlar dels om en nyfikenhet på den egna sexuella kroppsligheten 
och en idé om sexualiteten som ett erbjudande som kan tas i anspråk, dels 
om sexuell aktivitet som ett risktagande där osäkerheten om hur de egna 
valen skall göras väcker frågorna. Ett genomgående drag är att tjejvirtuers 
frågor besvaras av äldre virtuer. Här finns knappast något exempel på samtal 
i ålderslika grupper. I det första avsnittet är det främst nyfikenheten som 
synliggörs, och i nästföljande avsnitt behandlas frågor om osäkerhet och 
risktänkande. 

 

7.2.1 Nyfikna frågor om kropp och sexualitet 

 
Många frågor på diskusen handlar om mognad i relation till sexualitet. 

När är man mogen för sexuell aktivitet med en partner, hur vet man när man 
är mogen, etcetera. I exemplet nedan ställer Amanda en fråga om när man är 
mogen för sex och hon får svar först från en jämnårig och därefter från äldre 
virtuer.  

 
Exempel 7:1 

Amanda F13 Hej hej……jag undrar när man är mogen för sex?? När e man 
för ung? hoppas ni kan svara jag har tänkt länge på detta. Kysst te 
alla….specielt william…älskar dej så mycket. 

Viveca F14 hej…ja du…du känner själv om du är mogen för sex Du ska inte 
känna dig pressad till sex ta vara på dig /kram Viveca 

Puck P20 Du blir byxmyndig när du fyller 15 om jag minns rätt.Mogen kan 
bara du själv avgöra och ingen annan, det e för många som ska jämt rusa in i 
sex mitt råd är att inte göra det, det känns så mycket bättre när man själv är 
redo. 

Rita F17 Du kommer att känna när du är mogen Jag tycker det är jätteviktigt 
att du väntar med att ha sex till du tycker det känns rätt , glöm inte bort att 
det inte är lagligt att ha sex innan 15 så innan dess tycker jag absolut inte! 
Du ska ha sex med den du känner att du verkligen vill ha sex med och vänta 
tills det känns rätt, gör det inte bara för att få det ”gjort”. 

 
Amanda ställer således en fråga som ofta förekommer på diskusen. I de 

svar hon får finns uttrycken ”du ska inte känna dig pressad”, ”de e för många 
som ska jämt rusa in i sex” och ”gör det inte bara för att få det gjort”. Här 
kan man utläsa tydliga normer och värderingar rörande ungas sexuella akti-
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vitet med en partner. Samspelet blir korrigerande. Svaren uppmanar till ef-
tertanke och försiktighet, en form av svar som tjejvirtuer oftast får på sina 
frågor.  

 
 De svarandes kommentarer kan förstås som idéer om hur sexuell aktivitet 

bör se ut för en tjej. Amanda uppmanas att överväga varför hon ger sig in i 
detta. Amanda å sin sida verkar nyfiken på normativa ramar för sexuella 
handlingar samtidigt som hon uttrycker att hon ”tänkt länge på” vid vilken 
ålder sexuell aktivitet är lämplig. Detta kan förstås som att hon ser sexualite-
ten som ett möjligt erbjudande samtidigt som hon känner sig osäker på de 
normativa ramarna. Hennes (och många andras) fråga visar att idéer om sex-
uell aktivitet som en möjlig handling är etablerad på diskusen. Idén om sex-
uell aktivitet med en partner som en möjlighet bemöts dock av andra idéer 
om när man är mogen och vad som är lämpligt, normalt eller möjligt när 
man är ung tjej. Amandas nyfikna fråga leder till en diskussion om de nor-
mativa ramarna och av risker i förhållande till sexualitet när man är barn/ung 
och tjej.  
 

 Vissa tjejvirtuer på diskusen uttrycker dock ett ifrågasättande av normer 
och värderingar som de uppfattar finns i samhället när det gäller ungas sexu-
alitet.  
 
Exempel 7:2 

Vega F13 Det sägs ju att om man har sex för tidigt så förstör man hela sitt 
liv…men ja fattar bara inte hur man kan göra de :S…om man vet att de e rätt 
kille å så!! 

Oskar P24 ja även om man kan vara mogen för det psykiskt så betyder inte 
det att man är det fysiskt. Det har visat sig att av kvinnor som fått sjukdomen 
vestibulit så har den största delen haft sexdebuten tidigt. Just att slemhinnor-
na kan skadas om man har sex vid tidig ålder är allvarligt, det kan till och 
med leda till att man framöver inte kan ha sex för att det gör så ont. Sen är 
det ju även det där med ansvaret om man skulle bli gravid, och en abort är 
inte lätt att gå igenom. 

Vega F13 Å va e tidig ålder då 14? Men om de gör ont så slutar man ju så 
då kan de ju inte va farligt!!! Eller? 

Oskar P24 Ja 14 är tidig ålder Ja man ska absolut sluta om det gör ont, det 
är ju ett sätt för kroppen något inte är som det ska. Men visst, det kan ju göra 
ont när mödomshinnan tänjs ut, men det ska avta ganska omgående 

Vega F13Okok….så om man slutar direkt när de börjar göra ont så e de inte 
så stor risk att man får den sjukdomen va?! 
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Sara F38 Jag är inte så insatt i det här, men jag tror att man kan skada 
slemhinnorna utan att det märks jättemycket nu. Däremot kan problemen 
komma om några år, och vad jag förstått, så är det något otroligt smärtsamt 
med vestibulit.. Varför så bråttom att ha sex då? Kan man inte se till att ut-
forska sin egen kropp istället genom att onanera och upptäcka vad som känns 
skönt och vad som inte känns skönt? Då har du ökat dina chanser till ett bra 
sexliv tillsammans med någon annan senare. 

Lena F45 Vestibulit är ju lika mycket en psykisk sjukdom , dvs mycket av den 
sitter i ditt omedvetna…..men slemhinnor kan ju skadas utan att du känner 
det….och det kan vara så att sjukdomen dyker upp långt senare i livet, det är 
ju inte så att den kommer på en gång för att du har en tidig samlagsdebut. 
Det kan visa sej flera år efteråt, som vuxen……(…) Du är bara 13 år, du har 
många år framför dej så du hinner ha sex ha inte för Bråttom 

 
Vega ifrågasätter sambandet mellan sexuell aktivitet med en partner i ung 

ålder och ett ”förstört” sexliv. Hon verkar tycka att påståendet är märkligt. 
Oskar svarar med att komma med motargument. Han använder sig av hälso-
argument då han nämner sjukdomen vestibulit som en följd av sexuell aktivi-
tet vid tidig ålder, samt risken för graviditet. Vega ifrågasätter igen genom 
att undra vad som är tidig ålder samt om man kan stävja sjukdomen genom 
att ”sluta” när det gör ont. Sara och Lena som övertar svarandet understryker 
vikten av att vara sexuellt mogen. De använder också sjukdomen vestibulit 
som ett argument för att vänta med sexuell aktivitet när man är tjej. Lena 
avslutar sekvensen med att ta upp vikten av att vara ”mogen” innan man är 
sexuellt aktiv med en partner. Vegas fråga utmanar således idéer, normer och 
värderingar om det riskfyllda med flickors sexuella aktivitet vid tidig ålder. 
De svar hon får lämnar inte några tvivel om hur farligt detta kan vara och de 
argument som används handlar återigen om mognad, men också om hälso-
risker.  

 
Inom ramen för den tolkande gemenskap som utvecklas på diskusen hittar 

Vega en möjlighet att ifrågasätta förgivettaganden om unga tjejer och sexua-
litet, något som de vuxna virtuerna i samtalet inte tillåter utan motstånd. 
Deras motstånd, menar jag, är ett tydligt exempel på hur korrigerande sam-
spel uppstår mellan frågande ungvirtuer och svarande äldre virtuer när det 
gäller unga tjejers sexuella aktivitet.  

 
En stor del av frågorna på diskusen handlar om den egna kroppen i rela-

tion till sexualitet. Så här kan det se ut när en tjejvirtu ställer en fråga om sin 
sexuella kroppslighet. 
 
Exempel 7:3 

Ingeborg F13 När ja pullar så blir ja inte direkt våt…vad ska ja göra för att 
bli de? 
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Karla F20 De allra flesta blir inte våta direkt, det kommer efter en stund, vad 
är problemet med det? det är helt normalt! Rent teoretiskt skulle man förstås 
kunna använda glidmedel, men ja förstår inte varför man ska ha så bråt-
tom… 

Henrik P24 Smek klitoris mer och koncentrera dig på hur skönt det är och 
njut, blir du för torr kan du spotta lite på den där nere det är ju helt ofarligt o 
då glider det lite lättare men ju skönare för dig desto fortare blir du våt…de 
löser sig vännen! Du kan för in fingret långt in i slidan också och böja det 
framåt lite uppåt mot slidans framvägg, då finner du en skönare stimulering 
som också kan få dig att bli våtare 

Oskar P24 Det du måste göra är nog först och främst att slappna av mer. 
Våga låta dig själv njuta. Att bli våt tar ett tag för dom flesta, det är inget 
som kommer som om man trycker på en knapp. Iofs går ju mycket ut på att 
just ”trycka på knappen”. Vet inte direkt hur du nu gjort när du pullat hitills, 
men du får iaf räkna med att det inte kommer räcka med att bara sticka in 
fingret/fingrarna i hålet. Testa istället med att stoppa ett finger i munnen och 
få lite saliv på det och så koncentrerar du dig på att använda det fingret på 
klittan. Lek dig fram, försök känna efter var och hur du ska röra för att det 
ska bli skönast. Du ska nog se att du blir våtare och våtare ju mer rätt du hit-
tar…. 

 
Ingeborg ställer en konkret fråga och bemöts på två olika sätt. Karlas 

kommentar ifrågasätter Ingeborgs strävan. Hon tycker inte man skall ha bråt-
tom, hennes svar får mer karaktären av en tillrättavisning. De andra två vir-
tuerna svarar på hennes fråga med konkreta råd om hur hon kan göra. De är 
också uppmuntrande i sin ton och försäkrar henne om att det kommer att gå 
bättre och bättre. Här finns också en skillnad mellan hur Karla, kvinnlig vir-
tu, svarar och hur Henrik och Oskar, manliga virtuer, bemöter Ingeborgs 
fråga. Deras svar visar prov på en ambition informera Ingeborg om hur 
kroppen fungerar.  

 
De kommentarer som Ingeborg får av de två manliga virtuerna kan förstås 

som en intention att ”utbilda” henne kring den egna sexualiteten. Detta kan 
dock uppfattas som kontroversiellt på grund av att de är män och äldre än 
Ingeborg. De två manliga virtuernas uttryck och råd framträder som avvi-
kande från det dominerande mönstret på diskusen där vuxenvirtuers svar 
genomsyras av idén om det oskuldsfulla barnet som behöver beskydd. Detta 
säger något om att vuxna förväntas ge barn viss information på ett visst sätt 
utifrån sina roller som vuxna i relation till barn.  

 
Tjejvirtuer tar således upp en rad frågor där de är nyfikna på, och vill få 

veta hur kroppen fungerar samt när man kan och får vara sexuellt aktiv med 
en partner. Svaren handlar mycket om att invänta sin mognad, att vara för-
siktig och att inte utsätta sig för risker. Samspelet har överlag en korrigeran-
de karaktär.  
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7.2.2 Frågor om osäkerhet och behov av hjälp 

 
Diskusen används ibland av ungvirtuer för att söka hjälp när problem blir 
svåra att förstå eller svåra att lösa på egen hand. Här är det oron snarare än 
nyfikenheten som initierar ett samtal. Det handlar om tjejvirtuer som uttryck-
ligen ber om stöd när de talar om situationer som framställs som mer eller 
mindre obehagliga, och där det handlingsutrymme de uppfattar sig ha blir för 
komplext och svårt att ”greppa”. 
  
Exempel 7:4 

Linn F13 Hur ska man göra om man inte vill ha det men ens kille vill det 
man vill ju inte förstöra förhållandet. 

Filippa F13 Om han älskar dej o vill ha dej borde han acceptera att du inte 
vill 

Linn F13 Oki ja det borde han ju om han älskar mig…tack ska du ha 
…puss/Linn 

Diana F26 Det är viktigt att prata med honom om detta. Att prata är det all-
ra viktigaste i ett förhållande, speciellt då det kommer till sex. Säg nej och 
förklara för honom att du inte är redo men att du tycker om att vara tillsam-
mans med honom. 

Urban P18 Du ska inte tänka på vad han vill det kanske låter själviskt men 
tänk på dig själv vill inte du så ska du inte det bara för han att acceptera an-
nars är han inget att ha. 

Monika F16 Om din kille älskar dig så kommer ert förhållande inte att bli 
förstört, om han älskar och respekterar dig . när du väl kommer att ha sex så 
ska du göra d på grund av att du vill o inte för att någon annan vill…man e 
ju två om att ha sex, eller hur, o d e inge kul för den ena om inte den andra 
vill….min kille var den av oss som ville först o han ”tjatade” lite på mej men 
ja sa nej o det respekterade han, han väntade tills ja va redo och om din 
pojkvän verkligen älskar dig så kommer han också att göra d!! gör d inte på 
grund av att han vill utan för att ni vill d båda två //kram 

Jörgen P23Du ska absolut inte falla in i hans önskning du gör det när du vill 
så enkelt är det vill inte han o börjar ställa ultimatum o grejer så är han helt 
fel sorts kille hur gammal är han föresten?  

Linn F13Han är 13 år som mig 
 

 
Svaren till Linn kommer från både tjej- och killvirtuer i olika åldrar. De 

utgår alla från samma idé om hur Linn skall hantera situationen. På olika sätt 
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uttrycks att en kille som inte accepterar ett nej inte är någon ”bra” kille. Kär-
lek, respekt och seriositet är andra normer och värderingar i förhållandet som 
tas upp och används som ett bevis på en ”bra” relation och en ”bra” kille. 
Här finns samtidigt en komplexitet i de argument som används då man ger 
råd. Att Linn är ung, inte mogen för sexuell aktivitet med en partner och bör 
säga nej till sin kille är alla överens om. De argument som används handlar 
om att en relation betyder kärlek, respekt och seriositet. Linn positioneras 
som någon i en seriöst etablerad relation som har rätt att säga nej till sex. Här 
blir det tydligt hur ungas handlingar i det kulturella nuet värderas utifrån 
rådande idéer om sexualitet i en större samhällelig kontext. De råd och den 
hjälp Linn får formuleras således utifrån vuxnas värderingar om sexuell ak-
tivitet utifrån idén om den kvinnliga positionen i en heteronormativ diskurs.  

 
På diskusen presenteras också frågor som sexuell aktivitet som är mer be-

rättande och därmed placerar in frågan i den frågandes kulturella nu. Frågor-
na har en förankring i en lokal kulturell gemenskap, det vill säga, berättar 
något om den vardag virtun verkar i:  

 
Exempel 7:5 

Mirre F13 ska jag vänta med å ligga med en kille som jag gillar?vi är typ 
tls..ska vi börja me då ligga med varandra då??lr vänta?han är van med sånt 
där..han har haft mer tjejer än vad man kan räkna med på handen..=//så..jag 
är liite osäker i fall jag inte kommer vara ”bra”.. 
han har redan vart tls med alla världens människor! han blev av med oskul-
den när han var 8..så..jag är ju det å så..(oskuld dårå) 
jag gillar han men..är liite osäker om jag ska vara för trång, lr vad han 
kommer tycka om mej...om han kommer köra på bara lr så..*orolig* 
hjälp mej! fort! 

Theo P24 Att du ställer den här frågan visar på att du inte är redo för att ha 
samlag. Så vänta med det. Sen bara för att han säger att han varit med flera 
andra betyder knappast att så är fallet. Mycket skitsnack om sådant i den ål-
dern. Sen ska du framförallt tänka på att du verkligen inte ska ha sex för att 
han vill det. Du ska endast ha sex om det känns helt rätt för dig, att du inte 
kommer att ångra det efteråt. Han kan ju göra slut dagen (hypotetiskt) efter 
för då har han fått det han vill ha, hur skulle det kännas 

Mirre F13 men jag vet att han inte är oskuld! jag vet..har åsså tänkt på d 
där..att om han gör slut å så..men tänk de .jag kommer säkert ”knulla” flera 
gånger senare i mitt liv..så varför göra det så stort att det är första gången? 
jag känner mej redo..men ändå inte..tack för ditt snälla svar.. 

Theo P24 Jo visst men debuten är ofta speciell. Många ångrar sig att de 
gjorde det tidigt. Sen så kan man skada sig om man har sex för tidigt då inte 
slemhinnorna i slidan är helt färdigutvecklade. Detta kan medföra problem i 
framtiden, att det kan göra ont när man har sex osv. Mitt förslag grundat på 
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vad du skriver är att du ska vänta med debuten. Vänta tills du hittar en kille 
du verkligen älskar så kommer det vara helt underbart. Trust me! 

Mirre F13 suck-men om han lämnar mej om han inte får sex då?? vi bor rätt 
långt från varandra å..så han kommer säkert vilja ha det (sex) i helgen när 
han kommer..asså nästnästa helg dårå..mina kompisar är inte oskulder! jag 
känner mej konstig när jag är den enda!! Kramar 

Theo P25 Ja nu låter det tveklöst som du inte ska ha sex då du tycks fundera 
på att göra det för att han vill det eller för grupptryck. Lämnar han dig för 
att du inte vill ha sex är han absolut ingen som är värd att vara tillsammans 
med. 

 
……. 

Mirre F13 Men alla andra kompisar är inte oskulder. Han är ju helt under-
bar! Jag har ju sagt till mina kompisar att det är vecka 13 jag skall bli av 
med oskulden på. Vi ha planerat det länge…så allt ska bli perfekt å så allt 
ska klaffa…. 

 
Också här bemöts frågan av vuxenvirtuer med argument om mognad och 

råd om att avvakta och vara försiktig. Mirre uttrycker bryderi inför sin situa-
tion i nuet när hon uttrycker sig på diskusen. Hon jämför sig med sina kom-
pisar. Hennes fråga kan ses som uttryck för en kulturell tillhörighet (en spe-
cifik barn- ungdomskultur), där den omgivande sociala miljön är viktig och 
individuella beslut inte är det enklaste att ta. De svar hon får, som uppmanar 
till eftertanke, utgörs åter av normer och värderingar om unga tjejer och sex-
uell aktivitet förankrade i en större samhällelig kontext. Mirre positioneras 
som för ung och omogen för sexuellt partnerskap. Här konfronteras idéer, 
normer och värderingar som är förankrade i ett kulturellt nu utifrån normer 
där kompisskap (grupptillhörighet) eller bekräftelse från pojkvännen med 
idéer om vikten av respekt och kärlek mellan parter i en sexuell relation. Här 
framträder också ett risktänkande kring tjejer och sexuell aktivitet. De åsikter 
som Theo ger uttryck för kan ses som uttryck för idén (baserad på historisk 
kunskap) om att unga tjejer befinner sig i riskzon i förhållande till kil-
lars/mäns sexualitet. Detta kan ses som normer och värderingar om barn och 
unga som artikuleras i en större samhällelig kontext.  
 

Tjervirtuers frågor kan också ses som uttryck för att de söker hjälp för att 
förstå den situation de befinner sig i. Oftast handlar det om att försöka få en 
klarhet i ett möjligt handlingsutrymme när det gäller sexuellt beteende. Detta 
kan förstås som funderingar kring hur de normativa ramarna för sexuellt 
beteende ser ut. I vissa diskussioner framträder den utsatthet, som de flesta 
tjejvirtuer tangerar i sina frågor, på ett tydligt sätt. Här följer ytterligare ett 
exempel som visar hur unga tjejvirtuers osäkerhet inför sexuella situationer 
kommer till uttryck på diskusen.  
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Exempel 7:6 

Olivia F14 Min kille vill att hans kompis ska hmmm dubbelmacka mig 
:S….men jag vet inte vad det innebär….kan någon förklara? 

Annika F25 En dubbelmacka innebär att man penetrerar både slidan och 
analhålet. Tjejen ligger emellan två killar. Jag måste säga att jag blir lite 
orolig när så pass unga människor ens funderar på saken. Det finns ju till-
räckligt att experimentera med med bara varandra. 

Olivia F14 hmmm okej tack då vet jag vad det är i alla fall…hmm joo fast 
han är 19 och hans kompis 20 :S… 

Göran P22 öhhh…du 14..de 19 och 20 och vill ha en dubbelmacka med dig? 
oh skit alltså…. 

Louise F52 Då får dom ju inte ens ha sex med dej… Jag skulle allt ta mej en 
rejäl funderare på din killes inställning till ert förhållande om han och en 
kompis vill ha dubbelmacka med en tjej i din ålder….man kan ju få hicka för 
mindre…. 

Olivia F14 Men aaa asså han är skitsnäll och så det är bara när han är med 
han då vill han testa allt….men hmmm är det något fel…förvirrad 

Louise F52 Att ens tänka på dubbelmacka med en tjej i din ålder …ja då 
tycker i alla fall jag att det är nåt som är lite oroande ändå….och av svaren 
du fått att döma så är det inte bara jag som reagerar…verkar nästan som din 
killes kompis (och kanske din kille med) sett lite väl mycket p-rullar… 

Christel F21 Det innebär att du har sex med båda samtidigt en tar dej i sli-
dan och den andra i analen. Om jag vore du så skulle jag tänka mig för in-
nan för det är lätt att en sån sak kommer ut och då blir det mycket prat. 

Olivia F14 okej tack så mycket…nää jag ville ju bara veta vad det var för jag 
vill inte gå med på något utan att veta vad det är för något…tack så mycket. 

Christel F21 Det var ju bra att du inte gick med på nåt du inte visste vad det 
var. Man ska alltid fråga om man inte vet nåt. Annars får man inte reda på 
nåt.  

Olivia F14 Nää, fast jag ville inte fråga dem….:P 
 
I Olivias fråga framträder tjejers undran och oro i relation till sexuell akti-

vitet på ett tydligt sätt. Det korrigerande samspel som följer på hennes fråga 
visar att ett korrigerande samspel också får form av stöd och hjälp (för virtu-
er som uttrycker osäkerhet inför en situation). I det samspel som följer på 
Olivias fråga ges olika infallsvinklar på det hon frågar om vilket kan bredda 
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hennes syn på situationen och, kanske, stärka henne i ett eget ställningsta-
gande. 

 
En annan fråga där undran och oro kommer upp gäller graviditet. Även 

detta är ett återkommande tema på diskusen.  
 
Exempel 7:7 

Bella F15 Jag hade sex med min kille för en vecka sedan, först använde han 
kondom sen avbröt vi samlaget och fortsatte efter en stund igen UTAN kon-
dom och han kom! Jag hade ägglossning nånstan runt dom dagarna. Kan de 
finnas några slags tecken nu redan första veckan så jag kan veta om jag e 
gravid eller inte, utan att behöva ta graviditetstest för att ta reda på det? Jag 
vet att de e största risken när man har ägglossning och dum som jag är så 
tog jag inga p-piller och nu e det för sent. /kram 

Rosa F17 Varför utan kondom??????? Du får väl vänta och se om mensen 
kommer eller inte…..jag har själv varit i samma sits …men mensen kom till 
slut. Lycka till. 

Annica F18Det kan vara stor riska att du blivit gravid jaaaaa!! Det var inte 
smart att ta av kondomen bara jävlit korkat!! Tycker du ska gå och göra ett 
test på ungdomsmottagningen!!! Det e de bästa och de e gratis!!!!(…) 

Du kan va en 15-årig mamma om ca 9 mån inte alls roligt vaaaa?!! 

Tänk på de nästa gång !! börja med p-piller eller använd alltid kondom!! 
Kondom skyddar ju även mot sjukdomar!!! 

Louise F17 Ja e nog lite i samma situation …men ja tänker vänta , se hur det 
blir sen…man märker la ändå på nåt sätt om man e gravid…de e bara att när 
man KAN va de så går man omkring och oroar sej å då känns det som de e 
massa tecken på att man e gravid..typ ont i magen, ont i hövvet, må illa…alt 
sånt..men ja hoppas allt löser sej för dej iaf…för du e ju rätt ung för och för 
barn heh… 

Bella F15 Okej, jo de stämmer nog som du säjer!!! Ja e 15 än så länge men 
fyller 16 om några veckor, ganska ung fortfarande då nog också + att ja ny-
ligen har börjat studera…men de värsta e att jag skulle ALDRIG klara av att 
göra abort :/  

Louise F17…oj…men då får vi hoppas på det bästa…har de gått lång tid nu 
då? …menar hade du tänkt på det tidigare så hade du ju inom 72 timmar ta 
sånt där…dagen-efter-piller eller nåt.. 

Bella F15 Ja vet jag tänkte på det först men nu e de försent…de en snart 2 
veckor sedan :/ 
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Veronica F38 bättre att sätta ett barn till världen utan att veta hur man ska 
klara av att ta hand om det? Det gäller att tänka efter före annars är man 
inte mogen att ha sex. 

Bella F15Jo de förstår väl jag också….men ja kan inte rå för att det gick som 
det gick! Fast jag e ju också ansvarig för det! 

 
Bella är orolig för en eventuell graviditet. De som svarar henne ger råd 

om hur hon skall gå tillväga. De flesta talar också om för henne hur dumt det 
är att inte skydda sig, och hennes handlingar blir ifrågasatta. Veronica relate-
rar Bellas eventuella graviditet till brist på mognad. De argument som an-
vänds handlar om att graviditet beror på sexuell aktivitet innan parterna är 
mogna för det. I den tolkande gemenskap som utvecklas ser vi ett korri-
gerande samspel med mer jämnåriga virtuer, men där normer och värdering-
ar om ung sexualitet liknar vuxenvirtuernas. I exemplet finns dock även vis-
sa inslag av lekande samspel. Bella och Louise diskuterar utan att rätt och fel 
står i centrum. Istället handlar det om att utbyta erfarenheter utifrån en 
gemensam kulturell plattform. Deras samspel kan ses som en gemensam 
värdegemenskap och står i kontrast till det korrigerande samspel där Bella 
måste försvara sina handlingar.  

 
Tjejvirtuers frågor om osäkerhet och behov av hjälp samt de samtal som 

följer rör sig i gränslandet mellan sex som möjlighet och risk. De samspel 
som utvecklas är huvudsakligen korrigerande till sin karaktär. De idéer, 
normer och värderingar om sexuell samvaro för unga tjejer presenteras 
främst i former av mognad respektive risktagande, och tjejer uppmanas till 
försiktighet och eftertanke. I vissa av exemplen (7:5 och 7:6) presenterar 
tjejvirtuerna en situation som framstår som reellt riskfylld för de enskilda 
tjejvirtuerna. Här får det korrigerande samspelet än tydligare karaktär av en 
omsorg om de unga frågande tjejvirtuernas hälsa och säkerhet.  

7.3 Killvirtuer frågar om kropp och sexualitet 
 

7.3.1 Nyfikna frågor om kropp och sexualitet 

 
Också killvirtuer ställer nyfikna och oroade frågor och de svar de får handlar 
även här mycket om mognad och värdet av att inte ”ha för bråttom”. De 
samspelsmönster som utvecklas är dock inte lika korrigerande som i tjejvir-
tuernas fall. Här finns fler inslag av lekande samspel. 
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I följande exempel ställer en killvirtu en fråga om sexualitet och de svar 

han får speglar idéer, normer och värderingar som ligger till grund för många 
diskussioner på diskusen, inte minst i samtal som tjejvirtuer initierar.  

 
Exempel 7:8  

Fritiof P14 E de normalt att hålla på med sex om man är 14 år? 

Pia F18 Nej jag tror de flesta ljuger och säger att de haft sex och si och så 
när de är unga. Man ska inte riktigt bry sig om åldern utan mer gå efter hur 
man_verkligen_ känner kroppsligt och mentalt. Jag tror iaf att man är för 
ung när man är 14 år, man måste lära sig känna sig själv och sin kropp in-
nan man kan göra det tillsammans med någon annan. 

Fritiof P14 Tack då vet jag :D 

Åke P51 (…) Det är först när man utvecklat sin sexualitet som man med sä-
kerhet vet vad man tänder på…å då är det dags att börja ha sex med 
nån…Man ska inte ha sex med nån annan med bara driften…utan vänta så 
att sexualiteten hinner utvecklas.  

Som nån skrev så har ni mycket att göra med att ”lära känna” er själv…ni 
har ju gott om tid…Låt tonårsutvecklingen ta den tid den tar…Det blir bäst 
så…Kör hårt…//Åke 

Fritiof F14 Keej….utbildad? verkar nästan så:D hehe jag e tack-
sam..hmmmmm så du säher att de är fel att ”experisa” sex på ett så tidigt 
stadium som 14? 

Åke P51 Ja jag tycker att man nog ska hålla sig till att ”leka med sig själv” 
så länge…där finns det säkert en hel del att lära sig…om sig själv.. 

Tomas P24 Jag tror inte han menar att det är fel att du har sex vid 14 års ål-
der. Dock ingenting att rekommendera. Min rekommendation är 16-17. Men 
samtidigt kan man inte heller sätta ut en ålder på när man ska ha sex eller 
inte. För detta är individuellt och endast du som individ kan säga om du är 
redo för sex eller inte. Däremot anser jag att ju äldre du är när du förlorar 
oskulden ju bättre sex har man. Varför? Jo för att ju yngre du är och du har 
sex, när du väl kommer till en hög ålder har du provat på allting som går att 
prova på. Ok, detta kanske inte låter som ett riktigt bra påstående men jag 
tror på det. För sen är man också mer utvecklad så man ser på sex på ett helt 
annat vis, via ett helt annorlunda perspektiv. (…) 

 
Som många andra unga virtuer på diskusen undrar Fritiof vad som är 

”normalt”. Ett korrigerande samspelsmönster utvecklas, och han får uttöm-
mande svar med tydliga normer och värderingar om hur den unga sexualite-
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ten ”bör” utvecklas. I sina svar ger Pia, Åke och Tomas uttryck för en syn på 
ung sexualitet som kontinuerligt reproduceras på diskusen. Denna syn inne-
håller värderingar kring hur en ”bra” sexualdebut skall se ut och utesluter att 
barn skall ha samlag före 15 års ålder. Idéerna och värderingarna pekar mot 
det handlingsutrymme som erbjuds barn och unga utifrån ett vuxet perspek-
tiv.  

 
Tjej- och killvirtuer formulerar sina frågor och samtalar om kropp och 

sexualitet på något olika sätt. Det förekommer mer lekande samspel utifrån 
killvirtuers frågor. När killvirtuer frågar om sin sexuella kroppslighet ut-
vecklas således i viss mån andra tolkande gemenskaper vilket nästa sekvens 
är ett exempel på.  

 
Exempel 7:9 

Fabian P12 Kan nåt hända om man runkar före man fått sperman, och en 
fråga till, när är det vanligt att man får sin sperma? 

Tor P13 Jag fick min nån gång mellan sent när jag var 11 år tills max 
12..nån gång där emellan…men det är ju jag, kanske för dej när du e 
16…kanske redan nu? D bestämmer varken du lr nån annan det bara kom-
mer 

Herman P13 Nej inget kan hända! Jag började få min sperma vid 12 ½ års 
åldern. 

Kasper P12 Hur får man ut mest sperma? 

Herman P13 Hum…ju äldre du blir ju mer får man har jag kommit fram 
till…men för att få ut så mycket som möjligt ska man försöka hålla tillbaka en 
stund….jag tycker det är omöjligt….men om man lyckas så får man lite mer! 
Sen ju längre mellan utlösningarna ju mer får man… 

 
Sekvensen kan förstås som ett erfarenhetsutbyte mellan ålderslikar där in-

formation om fenomenet i sig är det väsentliga. Här ser vi lekande samspel, 
här med inriktning på att besvara själva frågan utan att ifrågasätta eller vär-
dera varken frågan eller de andras inlägg. Sekvensen kan förstås som ett 
samspel som pågår i ett kulturellt nu, där killvirtuer tillsammans skapar 
tolkande gemenskap omkring en specifik fråga. Samspelet karaktäriseras här 
av ett uppbyggande av kunskap utifrån en gemensam kulturell plattform. 
Fabian formulerar sin fråga (utan att understryka några egna svårigheter) och 
det är killvirtuer i närliggande åldrar som svarar. Det ger ett mer lekande-
samspel, än när äldre virtuer ger sig in i samtalet. Här följer ytterligare ett 
exempel på ett sådant lekande samspel som följer på en nyfiken fråga om 
kroppen. 

 



 138

 
Exempel 7:10 

Joar P12 Min snopp är så liten …är det onormalt? Den är bara 14cm o jag 
är 13 år… 

Fabian P13 Men medel är ju 15 cm..du kanske ”rycker” senare o får värsta 
bamsing..;) ha d 

Staffan P14 Nej, det är helt normalt 

Tony P16 Varför onormalt?? helt normalt enligt min uppfattning :D 

Elias P15 Inte spec ovanligt…tänk på att den växer ända tills du e runt 17 
bast…ås du har minst 4 år till på dig… 

 
Det manliga könsorganet och dess storlek är en återkommande fråga på 

diskusen. De unga killvirtuer som frågar blir, liksom Joar i detta exempel, 
lugnade i sin oro om huruvida de är ”normala”. Intressant att notera är att 
frågor om utseendet på tjejers könsorgan aldrig, under den tiden jag var med-
läsare på diskusen kom upp till diskussion. Någon enstaka gång kom frågor 
om storleken på bröst upp och behandlades då med samma försäkran om att 
den frågande inte behövde vara orolig. 

 
De killvirtuer som frågar om ”när man är mogen” för sexuell aktivitet får 

liknande svar som tjejvirtuer, det vill säga att man på olika sätt ”känner” när 
man är mogen. Däremot ifrågasätts inte den sexuella aktiviteten på samma 
sätt som när tjejvirtuer ställer frågor om mognad. 

 
Exempel 7:11 

Gustav P14 Ja och min tjej har pratat lite om och ha sex. Båda vill…men vad 
ska man tänka på ??? förutom kondom el annat…. Och hur vet man när man 
är mogen? 

Vera F27 Jag brukar säga att det bästa tecknet på att man är mogen är när 
man inte längre funderar på ifall man är det….Är man det minsta osäker på 
ifall man verkligen vill ha sex just där just då och med just den personen är 
man förmodligen inte helt redo för det, och då är det bättre att vänta en stund 
till än göra något man kanske ångrar 

Gustav P14 oki…men man funderar ju mycket ändå…:P men men tack för 
svaret 

 
Gustav vill veta vad som är viktigt att tänka på inför ett samlag och hur 

man vet att man är mogen. Att Gustav och hans flickvän har pratat om att ha 
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sex är inte det som Vera fokuserar på i sitt svar. Istället utgår hon ifrån att 
osäkerhet är ett tecken på omognad och uppmanar till eftertanke. Till skill-
nad från tjejvirtuer ställer få killvirtuer direkta eller tydliga frågor om mog-
nad. Medan tjejvirtuer på diskusen i stor utsträckning uttrycker sig om mog-
nad i relation till sexuell aktivitet så uttrycker sig killvirtuer oftast på ett mer 
praktiskt orienterat sätt som i nästa exempel. 

 
Exempel 7:12 

Frans P13 Kan jag ha sex med en tjej om hon vill och om jag använder kon-
dom? 

Artur P31 Visst, men bara om du också vill… 

Helge P20 så länge ni båda vad ni gör så, Ja 

Patricia F17 ja, men ha bara sex om båda vill….och ja. Använd kon-
dom…om ni nu inte vill skydda er på ett annat sätt…det finns ju p-piller och 
p-spruta och andra saker. Så ni kanske kan skaffa det i framtiden…så ni inte 
behöver använda en kondom barje gång ni har sex… 

 
Frans formulerar sin fråga på ett mer konkret sätt. Även i den här sekven-

sen poängterar de svarande virtuerna att det är viktigt att ”båda vill” men 
frågan om mognad är inte lika framträdande. Här är det istället det egna an-
svarstagandet som framträder. Om detta har att göra med att Frans är killvir-
tu, eller om det beror på hans sätt att formulera frågan, går inte att uttala sig 
om.  

7.3.2 Frågor om osäkerhet 

 
 Killvirtuer formulerar även frågor som förmedlar osäkerhet när det gäller 
den egna kroppen och sexuella aktivteter. Dessa kan också vara konkreta och 
handla om hur den egna kroppen fungerar: 

 
Exempel 7:13 

Matte P14 ja skulle ha sex med min tjej ida men jag kom inte in =( är det nåt 
fel på mig eller är det så att hon är för trång? 

Sebastian P20 inte är det då nå fel på dig heller! Om det är första gången så 
är det inte alltid så lätt att hitta rätt. Om det är första gången för henne ock-
så så kan det ju vara för att hon kanske känner sig lite osäker och spänner 
sig, alltså kniper ihop där nere, å då kan det vara svårt att komma in. Se till 
att hon är riktigt våt och att hon kan slappna av. Sen kan du ju fråga henne 
också om hon kan hjälpa dig lite att styra rätt ;) 
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Ralf P28 Nåt fel nja det tror jag knappast. Jag gissar på att det är första 
gången eller? Jag minns min första gång det var inte lätt,det var riktigt kne-
pigt o inte blev det lättare av att min tjej jag hade då aldrig hade gjort det 
heller. Det tar ett tag innan man kommer in i det, det är som med precis allt 
annat man gör de första gångerna. Träning ger färdighet. Och är det första 
gången för henne så kan det så kan det vara så att hon inte öppnar sig or-
dentligt de första gångerna. Men att hon skulle vara för trång, glöm det!! 
Tänk på att det kommer ut ett litet barn den vägen en gång i tiden. Fast är det 
de första gångerna för henne så kan det vara kärvt i början, slidan är ju inte 
van vid såna upplevelser då. Men som jag sa träning ger färdighet ha de gott 
och lycka till 

Peter P20 glidmedel och ett långt förspel skadar inte 

Anna F14 Nej det är nog inge fel på dig, och hon är nog inte för trång, hon 
kanske bara inte var tillräckligt kåt?????? 

Ottar P15 asså..d kan vara många olika anledningar. D kan till exempel vara 
att hon inte var spec våt…om de e förstagången så se till att hon e riktigt våt.. 
ett annat alternativ är ju att du helt enkelt inte hittade in..annars så kan d ju 
vara så att hon e väldigt trång så att du inte kom in. 

 
 Här får vi veta att sexuell aktivitet med en partner är någonting som man 

lär sig genom övning och att första gången kan vara svår. Här handlar det om 
sexuellt umgänge i en mer praktisk form. I det här sammanhanget talas det 
inte om sexualitet kopplat till kärlek eller nödvändigheten av att utveckla 
emotionella band för att sexualiteten skall fungera som vi har sett i tjejvirtu-
ers samtal. De manliga virtuerna uppmuntrar på olika sätt Max i hans fortsat-
ta sexuella aktiviteter och det samtal som utvecklas ligger förhållandevis 
långt ifrån de ”förmanande” samtal som tjejvirtuer möter. Matte får till stånd 
en diskussion som utgår från handlingar i det kulturella nuet. Han inbjuds i 
en homosocial gemenskap genom att de svarande relaterar till sina egna erfa-
renheter och han positioneras som medlem i en grupp. Killvirtuer som ut-
trycker sig utifrån konkreta frågor och ett slags praktiskt förhållningssätt 
erbjuds ett annat handlingsutrymme än tjejvirtuer som uttrycker sig kring 
mognad.  

 
Det tycks som att det utvecklas andra tolkande gemenskaper i killvirtuers 

samtal än i tjejvirtuers som i större utsträckning drar till sig vuxna virtuer 
som uttrycker omsorg och beskydd. Här är ytterligare ett exempel. 

 
Exempel 7:14 

Hervor P14 Jag är rädd att jag sja skämma ut mig när jag ”debuterar” man 
kanske gör det med nån ”rutinerad”….vad vet jag? Men lite tips hade inte 
suttit fel 
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Glenn P12 Säg att det är din första gång, då förstår hon nog :P 

Eva F17 Jag har aldrig förstått mig på denna oro för att det på något under-
ligt vis skulle bli fel första gången. Vad skulle kunna gå fel? Och om så gjor-
de så kan jag inte tänka mig att man skulle behöva skämmas. Man är två om 
att ha sex och att det inte blir perfekt första gången kan aldrig bara vara den 
enas fel så länge båda vill. Försök att inte oroa dig. 

Viola F19 Om det blir pinsamt av någon anledning så är det bara att skratta 
åt det. Blir man orolig och generad så kommer du antagligen att tappa sex-
lusten o ståndet ☺ och då blir det ju ännu mer pinsamt. 

Rafael P21 Bra om man pratar med tjejen som du skall ”debutera” med. Hur 
ni skall göra, dvs var och när (ställning bör nog varra missionären eller an-
nat okomplicerat) Att prata om det gör så att mycket av spänningarna för-
svinner. Och det gör inget om man inte är sexguden nr 1 på första försöket ;-
) Det är sällan riktigt bra första gången. Det blir bättre och bättre ju vanare 
man blir. Men som sagt: prata! =) 

 
 
Hervors undran tas på allvar. Diskussionen blir ett korrigerande samspel 

där Hervor ges råd om hur han skall gå tillväga. Liksom i exempel 7:13 får 
vi veta att ”övning ger färdighet”, att sexuellt samspel är något man lär sig ju 
mer man utövar det. Diskussionen är inte ett lekande samspel men indikerar 
ändå på en annan typ av ”frihet” i jämförelse med de korrigerande samspel 
och påföljande diskussioner som uppstår i samband med tjejvirtuers frågor. 
Medan diskussioner utifrån tjejvirtuers frågor handlar om att de skall ”tänka 
sig för” handlar diskussioner utifrån killvirtuers frågor om att de inte skall 
vara rädda för att ”pröva sig fram”.  
 

 Att söka stöd av andra i osäkra situationer är således ett tema på disku-
sen. I sexuell aktivitet med en partner identifierar ungvirtuer meningserbju-
danden som inte verkar vara helt utan svårigheter. De erbjudanden som killar 
identifierar framställs inte lika problematiska på diskusen som de tjejvirtuer 
identifierar. I killars frågor uttrycks undringar mer utifrån konkreta frågor. 
Många gånger appellerar frågorna till ålderslikar och samtalen utvecklas till 
lekande samspel mellan ålderslikar. När korrigerande samspel utvecklas 
fungerar dessa främst som en slags uppmuntran där killvirtuen i fråga får 
förslag och kommentarer som lyfter fram det nödvändiga i att ”pröva” sig 
fram. 
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7.4 Sammanfattande kommentarer 

 
Det virtuella rummet skapar kommunikationsvillkor (till exempel på grund 
av den relativa anonymiteten och ett icke förkroppsligat varande) som kan ge 
andra möjligheter att ställa frågor om känsliga ämnen än de möjligheter som 
erbjuds i det fysiska rummet (se kapitel ett och två).  
 

 Samtalen på diskusen visar att det finns ett behov av att prata om kropp 
och sexualitet. I sexualiteten finns ett möjligt handlingsutrymme som ungvir-
tuer uppfattar men verkar vara osäkra på om de ”får” använda. Då vuxna 
virtuer deltar i dessa samtal blir interaktionen förhållandevis snabbt vertikal. 
Denna vertikalitet kan förstås som ett uttryck för den relation som finns mel-
lan de sociala kategorierna barn och vuxen. Samtalen visar också på enga-
gemang och en vilja att hjälpa varandra. Mycket av de vuxna virtuernas in-
lägg till barn- och ungvirtuer kan ses som ett uttryck för omsorg. Man upp-
muntrar till autonomi men understryker vikten av att (speciellt i relation till 
tjejvirtuers frågor) ta ett eget beslut utifrån egna behov och inte göra något 
för att någon annan (killen) vill. I vissa diskussioner kan denna omsorg upp-
fattas som väldigt relevant i förhållande till att tjejvirtuer berättar om situa-
tioner där de på ett uppenbart sätt utsätts för påtryckningar om sexuell aktivi-
tet. I andra fall, där tjejvirtuen i fråga uttrycker nyfikenhet på den sexuella 
situationen kan förmaningar eller råd istället ses som en förtäckt kontroll av 
unga tjejers sexuella erfarenheter. Frågor och funderingar i det kulturella 
nuet möter här föreställningar om barns begränsade handlingsutrymme i ett 
strukturellt normsystem. 

 
Diskussioner om den egna kroppsliga sexualiteten skapar här olika 

tolkande gemenskaper. Genomgående på denna diskus är att när tjejvirtuer 
initierar inlägg leder detta i hög grad till korrigerande samspel med en 
tolkande gemenskap inriktad mot att barn (flickor) är i behov av beskydd. 
När detta frångås, som i exempel 7:2 kan det lätt bli kontroversiellt. Tjejvir-
tuers frågor om sexuell aktivitet besvaras ofta med förmaningar om försik-
tighet och det viktiga i att vara mogen. Vad som kännetecknar denna mog-
nad verkar vara en ”känsla” av att vilja ha sex för sin egen skull. Det är ock-
så kopplat till ålder i avseende på att denna ”känsla” kan relateras till en 
högre ålder än ca 14 år. Det finns en samhällelig tendens att se tjejers ut-
veckling av för mycket sexuella kunskaper som en fara för dem (se bland 
andra Tincknell med flera 2003). Epstein och Johnson (1998) visar också att 
tjejer kan ha svårt att uttrycka sig kring sin egen sexualitet, till exempel i 
skolan, på grund av att de upplever att de måste vårda sitt rykte för att und-
vika dåligt anseende (se kap 3). Frågor som ställs av tjejvirtuer om den sex-
uella kroppsligheten och sexuell samvaro med en partner utrycks i ett gräns-
land mellan möjlighet och risk. Detta kan förstås som att tjejvirtuer försöker 
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förstå sitt sexuella handlingsutrymme från två håll. Dels utifrån idéer, nor-
mer och värderingar i sitt kulturella nu, dels utifrån idéer, normer och värde-
ringar som finns i en större samhällelig kontext (strukturellt normsystem) där 
unga tjejers sexualitet främst upplevs som en risk för tjejerna ifråga. Detta 
skall också förstås som en möjlighet att, på en offentlig arena, uttrycka sig 
utifrån vidare ramar för det socialt accepterade. 

 
De samtal som följer på tjejvirtuers frågor kan ses som tolkande gemen-

skaper som utvecklar och reproducerar föreställningar i ett strukturellt norm-
system om kategorin unga tjejer. Killvirtuers frågor handlar snarare om hur 
kroppen fungerar eller hur oro inför den sexuella prestationen. Dessa frågor 
utvecklas till andra typer av samtal där de tolkande gemenskaperna i större 
utsträckning riktar sig mot killarnas situation i deras kulturella nu. Vuxna 
virtuer går inte in samtalen lika frekvent och det bildas utrymme för lekande 
samspel bland jämnåriga killvirtuer på ett mer övergripande sätt än när tjej-
virtuer frågar. Detta kan också förstås som att idéer om unga killar som ka-
tegori i ett strukturellt normsystem inte i lika stor utsträckning knyts samman 
med ett risktagande i samband med sexuell aktivitet.  
 

Här menar jag att glappet mellan kategorierna barn och vuxen respektive 
tjej och kille synliggörs. Här finns alltså vissa karaktäristika som förtäljer oss 
om hur barn har möjlighet att hantera sina egna önskningar och intentioner i 
en kontext där barns och ungas idéer i ett kulturellt nu uttrycks i kombination 
med föreställningar om barn, unga, kön och sexualitet reproducerade i en 
större samhällelig kontext. Olika sätt att tala om sin sexuella kroppslighet 
kan också förstås som ett genuskonstruktionistiskt förhållningssätt där före-
ställningar om vad som är tillåtet eller inte styr virtuernas sätt att uttrycka 
sig. I förlängningen styr också dessa föreställningar sätten att förstå femini-
nitet och maskulinitet.  

 
Det som framträder på diskusen om sexualitet är att vuxna virtuers med-

verkan i samtalen är mer påtaglig än på de två andra studerade diskusarna. 
De förhåller sig också till de normer och värderingar om kategorin barn, tjej 
och kille som finns i en samhällsstruktur där barn, gentemot vuxna, är en 
underordnad grupp. Man kan förstå detta som en kommunikation där tjej- 
och killvirtuer söker svar på de frågor som har väckts i deras kulturella nu 
samtidigt som vuxenvärlden uttrycker existerande föreställningar om barn, 
unga och sexualitet som finns i samhällsstrukturen och syftar till att uppnå 
social kontroll av barn- och ungvirtuers möjliga kunskapsgenerering i rela-
tion till sexualitet. I sina sätt att fråga och göra inlägg skapar ungvirtuer där-
för en spänning mellan det som är möjligt och det som anses som, och ibland 
är, ett risktagande. 
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I kapitlet har idéer, normer och värderingar på diskusen ”Sexrådgivning” 
tydliggjorts. I min ambition att förstå de olika idéer som uttrycks på diskusen 
har jag funnit det fruktbart att analysera materialet utifrån en förståelse av att 
idéer, normer och värderingar uttrycks i relation till en social kontext. Här 
kan man se barn och vuxna som olika kategorier i samspel med varandra där 
kategorin barn och unga får förlagt sig vissa normer och ideal som är lämpli-
ga att leva efter när man är barn och ung. Barns och ungas sexuella hand-
lingar med en partner är ett laddat ämne ur ett vuxet perspektiv. Emma Re-
nold (2005) menar att barns förmodade oskuldsfullhet tillsammans med sex-
ualitet som en social vardagsföreteelse och den institutionaliserade hetero-
sexualiteten är teman som medverkar i barns egna förståelser av hur man 
skall vara tjej respektive kille. I ett vidare perspektiv är ju detta också teman 
som är centrala i vuxnas förståelser av barns sätt att förhålla sig till sina ge-
nuskonstruktioner. Däremot ser tolkningarna av dessa teman olika ut bero-
ende på vilken social kategori virtuen befinner sig i, barn eller vuxen, tjej 
eller kille. Dessa idéer kan alltså ses som könade, det vill säga, det finns 
olika idéer, normer och värderingar i relation till sexualitet när det gäller 
tjejer respektive killar. Det kan förstås som föreställningar på samhällelig 
nivå där kategorierna barn, tjej och kille tilldelas olika möjligheter för hur 
det är rimligt att positionera sig. Detta kan diskuteras i relation till begreppet 
”generationing” (se vidare kapitel 2) som kan vara till hjälp för att förstå hur 
kategorin barn, utifrån kön och sexualitet, positionerar sig och positioneras 
inom de sociala strukturerna. Barns möjligheter att positionera sig står i di-
rekt relation till det handlingsutrymme som möjliggörs inom den sociala 
kategorin barn. Barn- och ungvirtuer befinner sig i ett kulturellt nu där möj-
ligt handlingsutrymme relateras till kulturell gemenskap inom gruppen och 
riktar sig mot framtiden. De befinner sig också inom de sociala kategorierna 
barn och kön (tjej, kille) och deras handlingsutrymme relateras till föreställ-
ningar om vad som är lämpligt för dem utifrån idéer som är etablerade i 
samhällsstrukturen. Att befinna sig i kategorin barn eller vuxen relateras till 
vilka aktiviteter som kan genomföras, vilka möjligheter som står till buds, 
erfarenheter som kan göras och hur man förstår sin egen identitet. I detta 
sammanhang kan barn- och ungvirtuers utökade eller begränsade handlings-
utrymme förstås utifrån den makt de har eller saknar i den sociala grupp som 
barn och unga utgör.  
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8  Det virtuella rummet som möjlighet och 
begränsning  

8.1  Cyberrummet som kulturell miljö och 
samspelsarena för barn och unga.  

 
ITK erbjuder nya arenor för sociala samspel, inte minst för barn och unga. 
Som jag har tagit upp tidigare så har forskning inom området pekat på att det 
virtuella rummet utgör en annan form av kommunikationskontext än det 
fysiska rummet. Den relativa anonymiteten och att man rent fysiskt inte är 
kroppsligt närvarande är villkor som är speciella för socialt samspel på det 
virtuella rummets arenor. Här har man möjlighet att möta andra och pröva 
sina egna utspel för att därmed förstå vad som gäller när man samspelar med 
andra, såväl specifikt på den virtuella arenan som mer allmänt. Onlinekom-
munikation kan på så sätt ses som en övning i social kompetens (Holm 
Sørensen 2001). Även villkor som gäller tid och plats ser annorlunda ut onli-
ne. Deltagarna är inte bundna av en gemensam tid eller en gemensam fysisk 
lokalitet. Onlinekontexten är alltså det filter igenom vilket alla kommunice-
rade uttryck filtreras och där kultur ”konsumeras”. Vissa forskare hävdar att 
möten i cyberrummet till och med kan förändra vårt sätt att se på oss själva 
och att kommunikation i cyberrummet kan leda till ett nyskapande i den 
kulturella förändringsprocess som ständigt pågår i samhället (Jones 1998).  

 
I den här avhandlingen ställs frågor om hur barn och unga tar det virtuella 

rummet i anspråk. Tidigare forskning tyder på att barn och unga upplever 
internetkommunikation som en del i sin vardag där det handlar om att upp-
rätthålla kontakten med kamrater i den lokala miljön, att kommunikationen 
kan upplevas som ”lättare” jämfört med kommunikation i det fysiska rum-
met, att det kan finnas en upplevelse av att inte känna sig ”bedömd” av 
andra, vilket i sin tur kan leda till initiativtaganden som unga annars inte 
vågar ta i det fysiska rummet (Livingstone 2005, Löfberg 2004, Holloway & 
Valentine 2003). I sin jämförelse mellan hur barn upplever villkor för sociala 
möten i det fysiska rummets och i det virtuella rummet understryker Hollo-
way och Valentine (2003), liksom andra forskare, just betydelsen av att man 
inte är förkroppsligad vid interaktioner online.  
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En av de frågor som har undersökts i denna studie är hur det sociala sam-
spelet mellan barn- och ungvirtuer ser ut på arenor som är utformade just för 
diskussion om sådant som intresserar och engagerar barn och unga. Hur an-
vänds det virtuella rummet i just dessa sammanhang? De arenor som stude-
rats är mer specifikt diskussionsfora där barn- och ungvirtuer samtalar om 
om tjejer, killar, känslor och sexualitet. Genom att undersöka inlägg i form 
av frågor och påståenden gjorda av barn- och ungvirtuer mellan 12-15 år, 
och de samtal som följt på dessa inlägg, har några olika samspelsmönster 
kunnat beskrivas: ”lekande samspel”, ”orienterande samspel” och ”korri-
gerande samspel”. Dessa olika samspel har förekommit på alla studerade 
diskusar, men fördelning mellan samspelsmönstren ser något olika ut på var 
och en av de tre diskusarna. Jag kommer längre fram att ta upp hur detta kan 
ha att göra med ämnet för diskusen.  

 
Lekande samspel utvecklas mellan ålderslikar och är mest förekommande 

på diskusarna ”flickor om pojkar” och ”pojkar om flickor”. När barn- och 
ungvirtuer initierar frågor om tjejer eller killar skapar de ett utrymme för 
samtal som ofta tas i anspråk av åldersnära virtuer med liknande erfarenhe-
ter. Här uppstår samtal utifrån liknande erfarenheter och en gemensam refe-
rensram. Idéer, normer och värderingar som framträder i dessa samspel tycks 
ha att göra med de ungas strävan att utveckla gemenskap eller att uppnå sta-
tus och gehör i den egna sociala gruppen. Det som framstår som centralt här 
är att kunna kan enas om något och att känna en positiv gemenskap. Alla 
samtal mellan ålderslikar utvecklas dock inte till lekande samspel. Särskilt 
när någon fråga ställs eller påstående framförs som uttrycker en negativ ge-
neralisering om tjejer eller killar i allmänhet så får samspelet en mer korri-
gerande karaktär även mellan ålderslikar. I sådant korrigerande samspel mel-
lan ålderslika virtuer handlar det om att slå fast vilken åsikt eller idé som är 
den rätta, och blir det synligt att vissa idéer, normer och värderingar fram-
hålls som ”bättre” eller mer rätt än andra.  
 

Korrigerande samspel har karaktär att tydliga råd till den som frågar, och 
mer tillrättavisande uppmaningar där argument för ett visst (rätt) förhåll-
ningssätt till den aktuella frågan emellanåt utvecklas mer utförligt i form av 
information hämtad från ”vuxenvärlden”. Detta är ett dominerande mönster 
på diskusen ”sexrådgivning”, i synnerhet när tjejvirtuer ställer frågor om 
kropp och sexualitet. De lekande samspel som förekommer på denna diskus 
utvecklas främst mellan åldersnära killvirtuer. Även på denna diskus tycks 
således finns ett utrymme för killar att utveckla en gemensam kulturell platt-
form där de kan utbyta erfarenheter och skapa igenkännanden. Att korri-
gerande samspel förekommer i större utsträckning på diskusen ”sexrådgiv-
ning” kan relateras till att det är fler vuxna virtuer som besvarar barn- och 
ungvirtuers frågor på denna diskus. Det kan därmed också förstås som att det 
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i frågor om kropp och sexualitet utgör ett mer ”förbjudet” område för barn 
och unga i relation till samhälleliga diskurser om vad barn och unga ”bör” ta 
del av.  

 
I orienterande samspel, som också förekommer främst på diskusarna 

”flickor om pojkar” och ”pojkar om flickor”, är samspelet mer sökande. Här 
ser vi mer av äldre virtuer som svara yngre, ofta genom att komma med yt-
terligare en synpunkt eller ett förslag utan att därmed aktivt gå emot eller 
tillrättavisa frågeställaren. I en ambition att finna en gemensam utgångs-
punkt eller lösning på någon fråga prövas idéer där både egna erfarenheter 
och olika aspekter rörande det som diskuteras kommer till uttryck. Olika 
infallsvinklar föreslås och prövas mot varandra, samtidigt som man strävar 
efter att hitta ett gemensamt gångbart förhållningssätt eller att uppnå en sam-
stämmighet. Virtuerna samspelar dock oftast från olika sociala positioner i 
form av ålder och, ibland också, kön vilket kan vara en anledning till över-
ensstämmelsen i sak inte infinner sig. Samspelet kan förstås som att man 
försöker utveckla gemensamma normer och värderingar omkring det feno-
men som diskuteras.  

 
Det vi ser är att barn- och ungvirtuerna ställer en mängd frågor, ofta for-

mulerade i termer av att man undrar något som är svårt att fråga om i andra 
sammanhang, och att de vill veta hur det är. Detta ligger i linje med det som 
Mechthild Maczewski (2002) hävdar, nämligen att barn och unga stärker 
tron på sin egen kompetens när de kommunicerar online och inte behöver 
förhålla sig till normer och värderingar som mötet mellan fysiska kroppar 
skapar. Också Holloway och Valentine (2003) pekar i sina arbeten i samma 
riktning. De menar att barn känner sig mer kompetenta i cyberrummet. Där 
skapas på sitt sätt en mer privat sfär där barn upplever större frihet och där 
det är inte lika farligt att göra bort sig. Även Schofield Clark (1998) lyfter 
fram tjejer som mer ”fria” i sin kommunikation med killar online där de inte 
känner sig bedömda i sin kroppslighet. Också i min egen tidigare enkätstudie 
(Löfberg 2004) på LunarStorm visar det sig också att kommunikation online 
upplevs som mer otvungen och att här finns större valmöjligheter i frågan 
om vad man skall tycka. 
 

Av särskilt intresse är att barn- och ungvirtuer på de studerade diskusarna 
bemöts och positioneras utifrån sina åldersmarkörer inom ramen för samtliga 
dessa samspelsmönster. Åldersmarkörerna framstår som betydelsefulla för 
hur deras frågor och inlägg på diskusen tolkas och bemöts. Det är också av 
intresse att virtuernas ålder inte någon gång ifrågasätts under de studerade 
samtal sekvenserna. Ålder utgör också ofta en utgångspunkt för den fråga 
som ställs, ”är det normalt för min ålder” eller ”vid vilken ålder är man mo-
gen för…”, liksom ett argument i de svar och kommentarer som ges i samta-
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len. Frågan om ”mognad”, som ständigt återkommer, har också anknytning 
till ålder. Normer och värderingar formuleras ofta i termer av ålder och 
mognad. Detta gäller dock i högre grad i korrigerande samspel än i lekande 
och orienterande samspel. 

 
På de sätt som jag har samlat in studiens material är det inte möjligt att på 

att uttala sig om huruvida barn- och ungvirtuer i åldern 12-15 år utgörs av 
barn och unga med en fysisk identitet som 12- 15 åringar. I valet att studera 
pågående samtal på diskusarna har jag inte heller haft möjlighet att fråga de 
deltagande virtuerna varken om deras faktiska ålder eller hur de upplever 
situationen eller varför de ställer sina frågor på dessa fora. Detta betyder att 
det vi ser är framför allt hur ålder används i det sociala samspelet, snarare än 
hur barn i olika åldrar använder dessa diskusar. Detta användande av ålder är 
av intresse för sig, då det säger något om hur barn och unga ser på just barn 
och unga liksom hur ålder utgör ett fundamentalt sätt att kategorisera barn i 
relation till vuxna. Att i studien kunna ställa frågor direkt till virtuerna hade 
kunnat ge en inblick i deras egna tankar om användande av diskusarna och 
en mer sammansatt bild av deltagandet online utifrån deras egna perspektiv 
på. Vad som är väsentligt att poängtera här är att min intention har varit att 
fånga en bild av barn- och ungas perspektiv, så som det framträder på just de 
här diskusarna. Det är alltså den kulturella bild av barn- och unga, så som 
den gestaltas av barn- och ungvirtuer som har varit i fokus för analysen. Det 
är också de föreställningar om barn och unga, så som de uttrycks på just den 
här arenan, som är mitt bidrag till en kunskap om hur barn och unga bemöter 
varandra och blir bemötta i det virtuella rummet.  

 
Som nämnts inledningsvis är internet en arena för socialt samspel av oer-

hörda mått. Tre diskusar på en av Sveriges många webbsajter är en liten del 
av en stor helhet. Den här studien kan därför ses som ett bidrag till studier av 
barns och ungas användande av internet som social arena. Vad studien bidrar 
med är en inblick i hur diskussionsfora kan användas av barn och unga i 
deras samspel omkring idéer, normer och värderingar om fenomen och situa-
tioner som är en del av vardagen i barns och ungas livsvärldar. Trots att stu-
dien är begränsad i relation till internet som helhet, kan det samspel och de 
föreställningar som kommuniceras på diskusarna ge en förståelse för barns 
och ungas sätt att använda sig av det virtuella rummet i sin vardag.  
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8.2 Delade föreställningar och tolkande 
gemenskaper  

 
 
Tolkande gemenskaper skall i det här sammanhanget förstås som den kultu-
rella ram inom vilken barn- och ungvirtuer ger uttryck för och reproducerar 
delade föreställningar, det vill säga idéer, normer och värderingar om olika 
fenomen. Mayall (2002) diskuterar hur barn, utifrån ett strukturellt perspek-
tiv, befinner sig i en social minoritetsgrupp och förhåller sig både till sina 
egna handlingar i ett nu samt till ideologier, normer och värderingar om barn 
skapade i förfluten tid som förmedlas via samhällsstrukturen. Analysen av 
samtalen på de tre diskusarna synliggör på olika sätt denna process av me-
ningsskapande. På diskusarna ”flickor om pojkar” och ”pojkar om flickor” 
framträder tolkande gemenskaper där vissa föreställningar blir betydelsebä-
rande för tjejers och killars sätt att vara just tjejer och killar. I samtalen på 
dessa diskusar återkommer några centrala idéer och värderingar. Det handlar 
dels om vikten av att vara sig själv och dels om skillnader mellan tjejers och 
killars olika känslor eller förmåga att visa känslor. Samtidigt framträder även 
idéer om att förmågan att uppleva och visa känslor är något individuellt och 
inte knutet till kön. På diskusarna uttrycks således aspekter av hur tjejer och 
killar kan förstås, samt hur de kan ses som lika eller olika. Många diskussio-
ner på diskusarna handlar om vilken av dessa idéer som är mest ”sann”. Ge-
nom samtalen på diskusarna blir vi alltså varse kulturellt delade föreställ-
ningar som barn och unga förhåller sig till. Här pågår ett meningsskapande 
kring möjliga sätt att vara som tjej respektive kille i form av delade föreställ-
ningar som produceras och reproduceras på diskusarna.  

 
Frågan om mognad är som nämnts återkommande diskussion på disku-

sarna. Tjejers och killars mognad ges lite olika innebörder beroende på vilket 
ämne som diskuteras. I samtal som behandlar tjejer och killars olika sätt att 
visa känslor finns idéer om att tjejer är mer känslomässigt mogna än killar. I 
vissa samtal på diskusarna omtalas tjejer som de som måste ta hänsyn till 
killarnas känslomässiga omognad i form av ett förstående förhållningssätt. 
Detta kan förstås som att en idé om flickor som de mest kompetenta när det 
gäller att hålla ihop en relation reproduceras på diskusen. Det är också tje-
jens ansvar att bedöma hur pass lämpad en kille är för att ha en relation och, 
utifrån detta, välja ”rätt” sorts kille. Killar, å andra sidan, ses som mer käns-
lomässigt omogna. Här finns också déer om att killar relaterar till tjejer ut-
ifrån mer ”själviska” behov. Som en motpol till dessa föreställningar ut-
trycks idéer om att den känslomässiga mognaden eller, som det också ut-
trycks på diskusarna, förmågan att känna, är individuell och inte alls kan 
kopplas till könstillhörighet. I spänningsfältet mellan dessa båda föreställ-
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ningar skapas utrymme för en möjlighet att ompröva idéer, normer och vär-
deringar om tjejer och killars förhållningssätt till sina känslor. När frågan om 
mognad förs fram på diskusen ”sexrådgivning” har den en annan innebörd. 
Här behandlas mognad i relation till kropp och sexualitet. Vikten av att vara 
mogen bärs fram som något nödvändig som måste uppnås innan man ger sig 
i kast med sexuell aktivitet med en partner. I det här sammanhanget är det 
främst tjejvirtuer som frågar om mognad och som uppmanas att invänta sin 
mognad.  

 
I samtal om tjejer och killars möten finns alltså föreställningar om att det 

är tjejen som är den mest känslomässigt mogna och i samtal om sexuell akti-
vitet är det främst tjejvirtuer som uppmanas att invänta sin mognad. Vad som 
tycks vara en återkommande utgångspunkt är att det främst är tjejvirtuer som 
besitter eller bör besitta mognad, när det gäller båda dessa typer av ämnen. 
Här kan man skönja en retorik som förstärker föreställningen om att tjejer 
mognar tidigare än killar och att denna mognad också är nödvändig för tje-
jers trygghet. Vuxna virtuer går inte in och manar till försiktighet och efter-
tanke på samma sätt när killvirtuer ställer frågor som anknyter till sexuell 
aktivitet. I mellanrummet mellan barns- och ungvirtuers uttryck om hand-
lingar i det kulturella nuet och vuxna virtuers uttryck om dessa handlingar 
utifrån sina förståelser om kategorin barn och kön i ett strukturellt normsy-
stem skapas, utvecklas och reproduceras konstruktioner av generationer i de 
tolkande gemenskaperna på diskusen.  

 
Genom korrigerande samspel positioneras barn- och ungvirtuer som just 

barn och unga med argument som handlar om ålder, mognad och relationer 
till det andra könet, både känslomässigt och sexuellt. Denna positionering 
både bekräftas och ifrågasätts (av unga och av äldre virtuer). Detta ser vi i 
språk, förhållningssätt, ifrågasättanden och i försök att positionera sig bor-
tom den sociala kategorin barn. Många av barn- och ungvirtuerna på disku-
sen gör inlägg som inte kan ses som de vanligtvis förväntade av den ålders-
grupp som de tillhör. Detta kan förstås som att barn uttrycker sig från sitt nu 
och att detta kulturella nu inte alltid samstämmer med normer och värdering-
ar som skapats och skapas om barn i en samhällig struktur. De tolkande ge-
menskaperna online kan i denna bemärkelse tillhandahålla vidare ramar för 
vad som är accepterat än i andra sammanhang. Här finns möjligheter att 
”testa” sätt att formulera sig utifrån ett kulturellt nu som i andra samman-
hang inte kommer till uttryck. I denna bemärkelse finns andra villkor för 
möten i det virtuella rummet. Barn- och ungvirtuer reflekterar över och ut-
trycker sig omkring aktiviteter som allmänt betraktas som ”vuxen” aktivite-
ter och ifrågasätter därmed normer och värderingar om barn och unga i rela-
tion till sexualitet. Vilket är ett exempel på en provokation som kan leda till 
motstånd från vuxna virtuer på diskusen. Till exempel kan det sexuella språ-
ket framstå som opassande. Tillsammans kan detta hota föreställningar om 
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barns oskuldfullhet. Samtidigt är sexuella uttryck och ett sexuellt språkbruk 
en del av en större samhällelig diskurs som barn och unga på olika sätt 
kommer i kontakt med. 

 
De tjejer som initierar frågor om kropp och sexualitet på diskusen ”sex-

rådgivning” får ofta svar som rör sig i gränslandet mellan sexualitet som 
möjlighet eller risk. Riskaspekter tolkas in i tjejvirtuers frågor av de som 
svarar, även om risk inte uttalas direkt av den frågande. Tjejvirtuers frågor 
sträcker sig från nyfikna frågor om den egna kroppen och sexualiteten till 
frågor som signalerar att den frågande behöver hjälp och stöd i en utsatt situ-
ation. Ämnet framstår som komplext, och nyfikenheten blandas ofta med ett 
risktänkande. Det korrigerande samspelet kan förstås som ett uttryck för 
vuxna virtuers ambition att hjälpa och stödja genom att försöka få tjejvirtuer 
att förhålla sig med försiktighet till sexuella situationer. När killvirtuer ut-
trycker oro kring sexualitet handlar det mer om oro för den egna kroppen, 
hur den fungerar och om den sexuella prestationen. Deras oro tycks inte på 
samma sätt väcka vuxna virtuers uppmaningar till försiktighet, och killvirtu-
er ges på så sätt något mer av ett eget utrymme i sina diskussioner. När tjej-
virtuer uppmanas att tänka sig för och på så sätt ta ansvar för sina sexuella 
handlingar leder detta till att de även, implicit, förväntas ta ansvar för hur 
killar bör bete sig i sin sexualitet. Killvirtuer uppmanas inte till detta ansvar 
och ges, genom detta, ett utökat handlingsutrymme i relation till sina sexuel-
la handlingar. Här visar det sig att barn som social grupp, i detta samman-
hang, även differentieras beroende på kön. Barn som social kategori samspe-
lar alltså med andra kategorier så som kön, vilket Alanen (2000) också po-
ängterar. Det handlingsutrymme som blir möjligt för ett barn kan alltså för-
stås i termer av hur barns och ungas idéer i ett kulturellt nu samspelar med 
värderingar och normer i samhällskategorier om barn och om kön. Genom 
att detta blir synligt skapas även en förståelse för hur generation konstrueras 
och hur individer, beroende på vilken/vilka kategorier de positioneras in i, 
får tillgång till olika handlingsutrymmen. 

 
William Corsaro (1997, 2000) har genom sina studier visat på hur barn 

använder samhälleliga företeelser när de skapar sin egen kulturella kontext. 
Det som framträder här är att inom de tolkande gemenskaper där barn- och 
ungvirtuernas samspelar utvecklas och formuleras funderingar som finns i 
barns- och ungas vardag, och som det finns ett utrymme att uttrycka under 
de villkor som råder på dessa diskusar. Dessa funderingar kan förstås som å 
ena sidan skapade i barns- och ungas kulturella nu, sett ur barns- och ungas 
perspektiv på den verklighet de lever i, och å andra sidan som tolkningar av 
föreställningar om tjejer och killar, och det handlingsutrymme som erbjuds 
dem som finns i samhället i stort. Det kulturskapande som här har fångats på 
nätets kommunikationsarenor är på så sätt speglingar av delade kulturella 
föreställningar som finns på andra arenor i samhället i stort, men de prövas 
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och utmanas på diskusarna i möten med andra virtuer. Det säger framför allt 
något om barns och ungas kulturskapande genom att de formulerar sina idéer 
och vill göra på ”sitt sätt”. Det säger också något om hur samspel i det virtu-
ella rummet vävs in i en större samhälligt kontext.  

8.3  Hur genus och sexualitet produceras och 
reproduceras  

 
I de samtal som följer på virtuernas frågor handlar det i hög grad om vad 
som är ”normalt” och vad man bör eller inte bör göra vid en speciell ålder. 
Att försöka förstå vad som är normalt kan relateras till de normer och värde-
ringar som finns om barn i samhällsstrukturen och som barn och unga för-
håller sig till parallellt med de idéer, normer och värderingar som växer fram 
i barns och ungas kulturella nu. I diskussioner om tjejers och killars möjlig-
het att vara sig själva eller att uttrycka känslor skapas en motsättning mellan 
å ena sidan tjejer och killar som individer respektive tjejer och killars tillhö-
righet till en genuskategori med vissa utmärkande karaktärsdrag. Vissa 
aspekter av genustillhörighet lyfts fram som väsentliga för att särskilja femi-
ninitet och maskulinitet. Förmågan eller oförmågan att visa känslor kan ses 
som en sådan aspekt av genustillhörighet. Detta framträder som en betydel-
sefull idé om hur tjejer och killar är. 

 
Som framgår i kapitel tre har tidigare forskning visat hur viktig hetero-

sexualiteten är för ungas konstruktion av en genusidentitet (Ambjörnsson 
2004, Butler 1995, Hollway 1984, Renold 2002, 2005, Tolman & Diamond 
2001). Det är i uppväckandet av attraktion mellan könen som den hetero-
normativa femininiteten/maskuliniteten utvecklas. Även den sexuella hand-
lingen med en partner kan förstås som en del i att etablera den egna femini-
niteten eller maskuliniteten. Återkommande i forskning om hur genus kon-
strueras är hur femininitet gestaltas primärt med syftet att attrahera en man 
och maskulinitet som bärare av sexuellt begär. Man kan alltså säga att genus, 
i relation till heterosexualitet, skapar en feminininitet som i första hand har 
till syfte att väcka, behaga och tillfredställa den maskulina sexuella lusten 
samtidigt som den egna sexuella lusten kontrolleras eller trängs bort. Den 
maskulinitet som konstrueras styrs av bejakande av sexuella begär och möj-
ligheter att tillfredsställa dessa. I detta finns också en maktstruktur där det 
feminina underordnas det maskulina på grund av den sexuella hierarki som 
finns mellan de olika genuskonstruktionerna. Då detta är ett återkommande 
tema i olika forskningsansatser menar jag att man kan kalla dessa tendenser 
för ett konstruerande av genus i traditionell mening i relation till heteronor-
mativitet, och som ständigt rekonstrueras i samhället. Det är i denna perfor-
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mativitet, om vi använder Butlers (1990) terminologi, som stabila bilder av 
kön skapas.  

 
I samtalen på diskusarna har relationen mellan könen, kropp och sexuali-

tet framträtt som viktiga frågor som virtuerna förhåller sig till. Killar utmålas 
ibland som mer hänsynslösa i sin relation till tjejer, i tjejvirtuers frågor om 
kropp och sexualitet finns ett risktänkande. Detta kan förstås mot bakgrund 
av konstruerandet av traditionellt genus. På diskusen ”sexrådgivning” ställer 
tjej- och killvirtuer således frågor på något olika sätt, deras frågor besvaras 
också på olika sätt, vilket tyder på att kön och den könade kroppen förstås på 
olika sätt beroende på om det handlar om tjejer eller killar. Flickor och poj-
kar använder sig av heterosexuella diskurser som redskap för att konstruera 
sina genusidentiteter (Hollway 1984). Hollway menar till exempel att pojkar 
använder sig av diskursen om den maskulina sexuella driften och en sexuell 
eller försexuell praktik för att kunna genuspositionera sig framgångsrikt som 
maskulina och för flickor är det förmågan att reta en mans sexualitet (att vara 
attraktiv) som manifesterar en lyckad feminin position. Utifrån detta kan 
frågor om sexualitet på diskusarna förstås som sätt för tjejer och killar att 
komma till klarhet med hur de, i sitt kulturella nu, skall gå tillväga för att 
skapa ”lyckade” genuspositioner. I tidigare kapitel har jag berört 
flick/kvinnokroppen som ett sexuellt objekt i vårt samhälle. Valerie Walker-
dine (1997) menar att vi delar upp flickor redan som små i presumtiva ”mini-
madonnor” eller ”horor”, beroende på hur de förhåller sig till sin oskulds-
fullhet. Populärkulturens sexualiserande av flick/kvinnokroppen ses som ett 
hot mot föreställningar om det oskuldsfulla barnet (flickan). Walkerdine 
menar att det finns en motsägelsefullhet i synen på den lilla flickan. Hon är 
bärare av oskuldsfullheten, denna kan dock försvinna och hon kan då bli en 
sexuellt förförande varelse. Därför bör flickor beskyddas samtidigt som de 
under detta beskydd kan uppfattas som lockande och förföriska. Detta är, 
menar Walkerdine, inte en syn som delas av ett fåtal utan förställningar som 
delas i ett samhälle. Den här synen ”lever” vi fram på olika sätt i samhället. 
Vår bild av flickor är alltså på olika sätt sammanknuten med idén om ma-
donnan eller horan. En flicka som förlorar sin oskuldsfullhet kan också för-
lora sitt beskydd och därmed skadas (ibid).  

 
Man kan tänka sig att dessa kulturellt delade föreställningar om flickor 

finns med i bilden när vuxna virtuer diskuterar och gör inlägg när tjejvirtuer 
ställer sina frågor om sexuell aktivitet. I vissa tjejvirtuers frågor tydliggörs 
också att de situationer de diskuterar faktiskt innebär en risk för utsatthet. 
Som jag tidigare nämnt berör tjejvirtuers frågor kropp och sexualitet både 
som möjlighet och som risk. Tjejer framträder på diskusen även som en 
grupp som är i behov av stöd och hjälp när det gäller just dessa frågor.  
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I samtalen på diskusen finns också exempel på alternativ till ett konstrue-
rande av traditionellt genus. Här handlar det om hur den sexuella utveckling-
en ger individen möjlighet att integrera sexualiteten på lika villkor, oavsett 
feminint eller maskulint genus. Dessa konstruktioner ifrågasätter därmed 
också traditionell maskulin dominans över det feminina. Dessa ser jag som 
motkonstruktioner av genus som bottnar i ett motstånd mot heteronormativi-
tetens traditionella genuskonstruktioner. Renold (2002, 2005) ger flera ex-
empel på former av motkonstruktioner där den heteronormativa genushierar-
kin ställs på ända. Även Ambjörnsson (2004) ger empiriska exempel på det-
ta. Hon visar hur vissa tjejer i de grupper hon tillbringat tid med själva tar 
udden av stigmatiseringen och på så sätt spränger ramarna för den hetero-
normativa diskursen. 

 Genom att överdriva det uppenbarligen skamfyllda (i att betraktas som 
okvinnligt överdriven, sexuell slampig), genom att vägra dölja sig och känna 
skam där man uppenbarligen borde, provocerar de sin publik, samtidigt som 
de delvis urvattnar och tar udden av skammen. Att vara först med att nämna 
det skamliga onämnbara, och att göra det värre än alla andra, öppnar alltså, 
som vi kan se, möjligheten att manifestera sin egen handlingsförmåga och 
delvis styra händelseförloppet. (Ambjörnsson 2004:213)  

 
I Ambjörnssons beskrivning uppmärksammas tjejernas egen hantering av 

en potentiell stigmatisering som fyller funktionen att bibehålla en specifik 
genusordning. Det är vad tjejerna gör av en samhällelig ordning som ställs i 
fokus. Det är detta som jag kallar motkonstruktioner av genus. I den hetero-
norm som finns i samhällsstrukturen används heterosexualiteten som form 
av barn och unga för att skapa feminina och maskulina positioner (se bland 
andra Renold 2002, 2005, Walkerdine, 1997,) Heterosexualiteten ses som en 
del av vuxenlivet samtidigt som den, för barn, är en nyckel till ett eget ut-
vecklande av den egna identiteten. Mot denna bakgrund kan tjejvirtuers ut-
tryck om egen sexuell aktivitet förstås som en sådan motkonstruktion. Deras 
uttryck kan också tolkas som en sexualisering av tjejers språk för att mäta sig 
med killars möjligheter att uttrycka sig kring sex. Hur än fenomenet förstås 
ligger det utanför traditionella genuskonstruktioner och förståelser av barn 
som social kategori. Även i barns- och ungvirtuers osäkra frågor om möjlig 
sexuell aktivitet ligger ett frö till en motkonstruktion av genus.  

 
På diskusen skapas tolkande gemenskaper där tjej- och killvirtuer prövar 

sina idéer om kropp och sexualitet. De gör detta med en fot i sitt kulturella 
nu och den andra i den samhälleliga struktur där de definieras både som barn 
och som könsvarelser. David Buckingham (2000) tar i sin diskussion upp 
hur elektroniska media på olika sätt ger barn och unga tillträde till områden 
som av vuxenvärlden anses förbjudna för den här gruppen. Frågorna från 
barn- och ungvirtuer på diskusen ”sexrådgivning” kan ses som ett exempel 
på hur detta tillträde tas i anspråk. Det korrigerande samspel som de flesta 
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diskussioner på diskusen ”sexrådgivning” mynnar ut i kan tolkas som en 
reaktion från vuxenvärlden på att unga försöker integrera ett ”vuxenområde” 
i sitt kulturella nu. Vuxna virtuer på diskusen försöker på olika sätt föra till-
baka barn- och ungvirtuer (speciellt tjejer) in i kategorin barn som oskuldful-
la och behövande. Men detta tillbakaförande kan också förstås som vuxnas 
omsorg om barn. De råd och förmaningar som ges av vuxna kan ses som 
bidrag i samtal där det råder vilsenhet inför en förvirrande situation, som 
stöd och uppbackning. Det korrigerande samspel som blir frukten av mot-
konstruktioner av genus som uttrycks av barn- och ungvirtuer på diskusen 
kan i förlängningen ses som ett sätt att komma tillrätta med barns och ungas 
ambition att använda sig av tillträde till ett förbjudet vuxenområde. Renold 
(2005) menar att vuxenvärldens sätt att se på barn som i ett heterosexuellt 
tillblivande missar att uppmärksamma den spänning som finns i barns och 
ungas kulturella nu i form av ett heterosexuellt varande. En följd av detta är 
att vi ignorerar heterosexualitet som en betydelsefull del i barns egna sätt att 
konstruera genus. Frågan är om vuxna virtuers svar skall förstås som vuxnas 
sätt att omvårda och beskydda svagare medlemmar i samhället eller om det 
skall ses som en kontroll där barn och ungas behov av att förstå det samhälle 
de lever i osynliggörs genom ett ignorerande av den förvirrade situation som 
de kan tänkas befinna sig i. Antagligen finns inget antingen eller här, snarare 
framkommer båda aspekterna i samtalen på diskusen. 

 
Det man kan säga är att barn- och ungvirtuers försök att konstruera genus 

genom att integrera sexualitet i sina frågor och samtal stöter på svårigheter 
på grund av den laddning frågan om sexualitet bär på i relation till barn och 
unga. Vad som är viktigt att uppmärksamma är såväl tjej- och killvirtuernas 
nyfikenhet som deras önskan om att hitta ”goda” lösningar på möten med det 
andra könet. Båda dessa aspekter kan förstås som erbjudande de själva iden-
tifierar i samtalen på diskusen, men som till synes kommer bort i de korri-
gerande samspelen.  

8.4  Det oskuldsfulla barnet och det kompetenta 
barnet  

 
David Buckingham (2000) diskuterar barn och barndomar i relation till me-
dia och tar fasta på två olika konstruktioner av barn och barndom som ut-
märker sig i vuxnas förståelse av hur nya media påverkar och interagerar 
med barn. Han benämner dem som två romantiserade konstruktioner av bar-
net. I den ena är utgångspunkten barn som i grunden oskyldiga och sårbara i 
behov av beskydd, och i den andra barn som kompetenta aktörer som med-
vetet hanterar sin verklighet. Anne Higonnnet (1999) tangerar samma dis-
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kussion i sitt intresse för hur bildkonsten förändrat sitt förhållningssätt till 
barn. Hon menar att en skillnad har uppstått i bildkonstens sätt att förhålla 
sig till barn, från det oskyldiga barnet till det vetande barnet. Detta är enligt 
Higonnet en positiv förändring, eftersom det vetande barnet är medveten om 
sin samtid och inte kan utnyttjas av vuxna på samma sätt som det oskyldiga 
barnet. 

Innocence suggests violation. Innocence suggests whatever adults want to 
imagine. If childhood is understood as a blank slate, then adults can freely 
project their own fantasies onto children, whatever those fantasies might be 
(Higonnet 1999:38) 

 
Att vara oskyldig (okunnig) kan alltså göra barnet till ett offer för den 

vuxnes övergrepp. Det vetande barnet, menar Higonnet, har en bättre chans i 
vårt samhälle. Därmed inte sagt att barn inte behöver de samhälleliga rättig-
heter och det skydd som vi idag strävar efter att de skall ha. Ett barn skall 
respekteras och skyddas mot våld och övergrepp, även om det är ett vetande 
barn. Att däremot ignorera det vetande barnet och istället ta fasta på det 
oskyldiga barnet gör att barnet lätt hamnar i en position där det blir omöjligt 
för det att styra sitt liv i förhållande till vuxenvärlden. Att se ett barn som ett 
vetande barn betyder också att sätta tilltro till och respektera barnets förmå-
ga, också när det gäller att uttrycka sig. Det betyder även ett närmare samar-
bete mellan vuxna och barn där båda parterna har möjlighet att göra sig hör-
da istället för att den ene (vuxne) bestämmer över den andres (barnets) be-
hov (Higonnet 1999). 

 
Buckingham (2000) lyfter fram olika röster i forskning om barn och me-

dia där nya media i form av internet, data och TV-spel etcetera framställs 
som företeelser som exploaterar och förstör det sårbara, oskuldsfulla barnet 
och försämrar dess möjligheter att utvecklas som individ. Barndomen ”för-
svinner” och med den våra föreställningar om det oskuldsfulla barnet. Den 
andra romantiserade konstruktionen som Buckingham utvecklar är nya me-
dia som ett verktyg för barn att nå nya möjligheter, utvecklas kreativt och att 
”hitta sig själva”. Här ses nya media som en nyckel till bemyndigande och 
frigörelse för barn. I det här perspektivet ses barn som de som är mest läm-
pade att snabbt lära sig och utveckla färdigheter i relation till nya media. Det 
betyder dock inte att denna arena är helt i barns och ungas händer. Snarare 
innebär det en möjlighet att pröva handlingsutrymmen på en arena där till-
gång och kontroll, för att använda Buckinghams (2000) termer, i relation till 
barn och unga tar sig andra uttryck. Buckingham menar att diskursen om 
barns utveckling som något som skall ske naturligt i en omvårdande miljö är 
en diskurs som börjar rämna allt mer. För att upprätthålla denna diskurs om 
barn och deras utveckling krävs det att barn- och vuxenvärlden hålls åtskilj-
da; att barn utgör en social grupp. Buckingham tar detta ytterligare ett steg 
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när han säger att det inte bara handlar om att separera barn och vuxna utan 
även att utesluta barn från vissa delar av vuxenvärlden som de inte anses 
vara i rätt utvecklingsfas för att ta del av. De områden som barn främst ute-
sluts från är våld, sex, ekonomi och politik, företeelser som barn idag skaffar 
sig kunskap kring genom nya media (ibid). Ett av vuxenvärldens stora di-
lemman blir då att förhålla sig till hur tillgång och kontroll av exempelvis 
internet skall hanteras i relation till barn (Buckingham 2000). Nya media ger 
barn och unga tillträde till en del av vuxenvärlden som de tidigare varit ute-
slutna från. Buckingham hävdar att detta leder till att vuxenvärlden, i ett 
försök att stoppa utvecklingen, försöker kontrollera tillgången till informa-
tion om vuxenvärldens (förbjudna) delar som blir mer och mer okontroller-
bara ju mer teknologin breder ut sig (ibid).  

 
Att positionera barn som sårbara offer för media eller att positionera dem 

som naturligt mediakompetenta är båda positioner som, enligt Buckingham 
(2000), missar att ta hänsyn till den större sociala och kulturella förändring 
som vårt samhälle går igenom. I denna större förändring krävs ett accepte-
rande av att barns handlingsutrymme förändras och att vuxna med detta som 
utgångspunkt möter barn och förbereder dem inför, snarare än förbjuder 
dem, att ta del av den kunskap om vuxenvärldens förbjudna områden som de 
ändå kommer att möta på ett eller annat sätt. Så som jag förstår Buckingham 
handlar det om att förstå barns perspektiv och acceptera barns och ungas 
förändrade positioner i mediasamhället. Det essentialistiska perspektivet på 
barn som en kategori med vissa specifika karaktäristika (oskuldsfulla och 
sårbara, syndiga och i behov av kontroll eller naturligt kloka och frigjorda) 
behöver enligt Buckingham (2000) luckras upp för att ge barn rätt uppback-
ning i detta teknikens tidevarv.  

 
Synen på barn som antingen passiva eller aktiva, oskuldsfulla eller kom-

petenta är polariseringar som inte låter sig appliceras på något enkelt sätt när 
det gäller barns användande och hantering av nya media. Idéerna om barn 
som passiva offer eller aktiva konsumenter av media isolerar dem från en 
bredare process av kulturella och sociala förändringar. Internet som en del av 
nya media är ett nytt socialt forum även för barn. Att växa upp i samklang 
med ett användande av internet innebär inte att ha en naturlig kompetens för 
att hantera de sociala samspel som sker där. Det är inte enbart tekniken i sig 
som är bärande för de sociala samspel som sker. Samspel online innebär 
förändrade möjligheter att positionera sig. Det innebär också att vuxna, i sina 
samspel med barn och unga, på olika sätt förhåller sig till de konstruktioner 
av barn som finns manifesterade i samhället. Det är i detta spänningsfält som 
barn och vuxna samspelar online. Här finns osäkerhet kring vad som gäller i 
relation till att vara barn. Vad kan uttryckas, vad är barnets position? Hur 
accepteras barns och ungas perspektiv eller barns och ungas behov av att 
utveckla visst vetande? Barn och unga samspelar med sin miljö utifrån det 
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handlingsutrymme som de själva uppfattar och utifrån det som erbjuds dem 
av andra. Hur barn väljer att positionera sig och hur de positioneras av andra 
är ett komplext, mångfasetterat, socialt samspelsmönster. Detta påverkas av 
olika föreställningar om vad barn är, utifrån deras egna perspektiv i ett kultu-
rellt nu och utifrån idéer om den sociala kategorin barn. Samtidigt som barn 
själva flyttar fram sina positioner kontrolleras de av vuxenvärldens föreställ-
ningar om barns möjliga handlingsutrymme. Internet som aren för sociala 
samspel är en del av en ny teknologi där barn och unga kan kommunicera 
det vetande om livet och verkligheten som de hämtar in i ett samhälle i soci-
al och kulturell förändring.  

 
Denna avhandling har visat att femininitet, maskulinitet och relationen 

däremellan utgör tema som barn skaffar sig kunskap om genom att debattera 
online. Bland de kunskaper som barn och unga in hämtar finns således ”vux-
enområden” som de annars utesluts ifrån, bland annat sex. Det samspel som 
framträder på de studerade diskusarna visar att barn och unga använder de 
kunskaper de på olika sätt tillskansat sig och flyttar fram sina positioner ge-
nom att uttrycka den i ett offentligt sammanhang (det virtuella rummet), 
samtidigt som de uttrycker osäkerhet och rädsla kring vad som är lämpligt 
eller möjligt beteende för dem som barn/unga. Deras framflyttade positioner 
bemöts av vuxna (i form av vuxenvirtuer) på olika sätt: genom uppmuntran, 
genom tillrättavisningar, genom råd, genom betoning av risk eller genom att 
poängtera barnvirtuernas ålder och omognad inför vuxenvärldens ”förbjud-
na” områden. Allt detta kan ses som olika strategier för att reproducera eller 
bibehålla gängse föreställningar om barn och barndom.  

 
Nick Lee (2001) menar att vi lever i en tid av osäkerhet och att begreppen 

”human becoming” och ”human being” har spelat ut sina roller då individer i 
samhället inte längre kan delas upp i de som utgör en stabil kategori (beings) 
och de som befinner sig i en kontinuerlig förändringsprocess (becomings). 
Detta betyder att inget av begreppen på ett bra sätt ringar in den moderna 
barndomen. Viktigare aspekter för att förstå barns liv, menar Lee, är de kon-
textuella förutsättningar som barn och unga befinner sig i, till exempel i form 
av ekonomiska, teknologiska och fysiska miljöer. Det traditionella sättet att 
se på barns uppväxt är att de går från oordning till ordning. Lee frågar sig 
hur detta scenario egentligen skiljer sig från vuxnas liv i dagens samhälle? 
Med detta framför ögonen kan man inte annat än hålla med Buckingham 
(2000) om att konstruktionerna av barn som passiva offer för media eller 
som kompetenta mediabrukare - och de handlingsstrategier gentemot barn 
som det för med sig - är alldeles för enkla för att vara tillämpbara i vägled-
ningen av barn i användandet av ny teknik.  
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we need to understand the extent – and the limitations- of children’s compe-
tence as participants in the adult world. In relation to the media, we need to 
acknowledge childrens’s ability to evaluate the representations of that world 
which are made available to them; and to identify what they might need to 
know in order to do so more productively and effectively (Buckingham 
2000:193) 

 
Den nya tekniken för med sig en social kulturell förändring där barn, unga 

och deras möjliga handlingsutrymme möjliggörs eller begränsas bland annat 
av hur konstruktioner kring barn och barndom ageras ut av barn-, ung-, och 
vuxenvirtuer som samspelar online. 

8.5  Barn i sin egen rätt: avslutande reflektioner 

 
Den här avhandlingen började med ett intresse för barns och ungas gemen-
samma kulturskapande online. Jag sökte mig till en webbsajt utformad för 
unga. Detta, visade det sig, innebar inte att det bara var barn och unga som 
samtalade på diskusarna. Utifrån detta har min avhandling också kommit att 
handla om barns och vuxnas samspel samt föreställningar om barn och unga 
som synliggörs i diskussionerna. Detta på en arena där vi aldrig kan fastställa 
vem som har en fysisk identitet som barn respektive vuxen. Detta är dock 
inte av primärt intresse i den här avhandlingen. Snarare är det de olika sam-
spel som uppstår beroende av ålders- och könsmarkörer samt de idéer nor-
mer och värderingar som uttrycks på just den här arenan av, med och om 
barn och unga som är avhandlingens fokus. Samtalen på diskusarna visar 
just detta, hur sociala samspel och delade föreställningar av och om barn och 
unga kommer till uttryck på en virtuell arena. 

  
I konventionen om barnets rättigheter, 13:e artikeln, understryks bland 

annat barns rätt att uttrycka tankar av alla slag i tal skrift eller tryck. Genom 
de förändrade villkor, och de därmed nya möjligheter som barn och unga 
uppfattar i det virtuella rummet, ges vissa förutsättningar för kommunikatio-
nen, förutsättningar som möjligtvis kan förstås som en förstärkning av barns 
och ungas möjligheter att uttrycka sig och skapa kulturella plattformer. Hur 
betydelsefull denna kommunikation blir utifrån barnets perspektiv, och hur 
barn och unga använder dessa möjligheter, har belysts i denna avhandling. 
Detta är dock endast några av de frågor om barn, unga och det virtuella 
rummet som har belysts här. Dessa företeelser behöver belysas ytterligare i 
fortsatta empiriska studier.  
 

 Det pågående kulturskapandet på diskusarna är en del av barns- och ung-
as vardagliga samvaro. Man prövar sina idéer om olika fenomen på en arena 
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där andra villkor för sociala samspel gör sig gällande både i form av en rela-
tiv anonymitet och möten där ålderslikar och åldersolikar blandas i olika 
konstellationer. Här finns möjligheten att uttrycka sig spontant utifrån sitt 
kulturella nu och hitta likar att samspela med. Här finns möjlighet att ut-
trycka sin osäkerhet kring vissa fenomen på en öppen kommunikationsarena 
som inte går att efterlikna i det fysiska rummet. Man kan också pröva sina 
åsikter då arenan ger en möjlighet att uttrycka sig och reflektera över egna 
och andras idéer, normer och värderingar. Ur det här perspektivet kan de 
studerade diskusarna ses som en virtuell arena där barn och unga får tillgång 
till nya möjligheter till kulturskapande. 

 
 Samtidigt kan diskusarna förstås som begränsande för barn och unga i 

bemärkelsen att det här, som på många andra arenor, finns en tendens hos 
vuxna att korrigera och tillrättavisa barn och unga. Barn och unga blir posi-
tionerade som de som vet och kan mindre. Idéer om det oskuldsfulla och det 
kompetenta barnet blandas på diskusarna. Barn- och ungvirtuers frågor be-
finner sig i gränslandet mellan tron på den egna kompetensen och osäkerhet 
inför det okända. I svar och samtal utifrån dessa frågor har underliggande 
föreställningar om barns och ungas oskuldfullhet och möjliga kompetens 
utryckts på olika sätt, också beroende på vilket ämne frågan berört. I relatio-
ner med mellan könen har den egna kompetensen uppmuntrats, medan det i 
frågor som sexualitet ofta har handlat om att skydda och värna om det 
oskuldsfulla barnet. 

 
 Med dagens teknologi har barn och unga möjligheter att ta del av socialt 

vetande som ligger bortom samhälleliga föreställningar om vad barn och 
unga bör veta och göra. Vilket i längden innebär att vi kan tvingas att förhål-
la oss på ett annat sätt och ifrågasätta vår syn på barns och unga sociala kun-
skaper och kompetenser. Kanske är det dags att förhålla sig till barns och 
ungas kunskap som betydelsefull utifrån deras perspektiv för att barn skall 
kunna vara barn och unga i sin egen rätt.  
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Summary in English 

Introduction 

 
Computer mediated communication (CMC) has created new arenas for so-
cial interaction in contemporary society. On these arenas, the conditions for 
interaction differ from face to face interaction in everyday life in several 
ways. Virtual communication is disembodied as the participants are sepa-
rated from their physical bodies and appearances. This creates a certain ano-
nymity online. Virtual communication is also interactive in synchronous and 
asynchronous ways, as the participators can be senders as well as receivers, 
independent of each other in time and space. You don’t have to ‘get to-
gether’ in a physical context to communicate. Researchers in the field of 
virtual communication argue that these conditions offer new possibilities for 
people to explore their identities and to express ideas that are not easily ex-
pressed in offline contexts (se for example Jones 1998, Hine 2000, Jaquemot 
2002, Holloway & Valentine 2003).  

 
Today, children and young people are frequent users of CMC, which 

raises questions about how these arenas are utilized by children. Studies of 
children’s and young people’s use of Internet have so far focused largely on 
children’s experiences or attitudes explored in interviews, surveys or partici-
pant observation studies and less on children’s communication online. The 
ways children communicate, share ideas, establish norms and values, which 
creates meaning among them selves, in play and teamwork etcetera can be 
referred to as children’s “lived” culture. The purpose of this thesis is to ex-
plore ‘lived culture’ online.  

 
The theoretical point of departure for this study is grounded in the sociol-

ogy of childhood, where children are seen as actors in their own right and the 
focus is on how the child’s world can be understood from the child’s per-
spective. To explore children’s social interaction online, some theoretical 
concepts have been chosen. ‘Interpretive reproduction’ is a concept intro-
duced by William Corsaro (1997) in his work concerning preschool chil-
dren’s peer culture. The concept refers to two aspects of the way children 
create meaning in their “lived” culture. Interpretive refers to children’s own 
ways of interpreting phenomenon in adult society. Reproduction refers how 
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children, from their own point of view, contribute to, change and produce 
culture. Inspired by this concept I use the term interpretive community to 
talk about the cultural frame that is created in particular discussion groups 
online within which children and young people produce and reproduce 
shared notions about phenomena in the world. Interpretive communities is 
thus used to make children’s on-going cultural production and reproduction 
online visible. To explore children’s interaction on Internet, I draw on the 
concepts of ‘vertical’ and ‘horizontal’ interaction (Janson 2001). Horizontal 
interaction should here be understood as an interaction between equals, 
where the phenomenon under discussion is central in itself and the persons 
involved in the interaction together develop a shared understanding of the 
phenomenon. Vertical interaction is a pattern of interaction where ideas 
about the phenomenon are addressed and responded to primarily as right or 
wrong, which brings the power relations between interacting persons into 
focus.  

 
Another relevant concept for this thesis is generationing (Mayall 2002). 

Generationing has to do with the ways childhood is defined in relation to 
adulthood and how children as a social group are given their particular posi-
tion in society, by them selves and by adults. From this point of departure, 
children can be seen as positioned as a social group in the structure of soci-
ety. It sheds light on how childhood is seen as a period in life where you are 
dependent and subordinated. The meaning of belonging to this social group 
is in turn created through history and in adult society. At another level, the 
child is understood in relation to the agency that is created in children’s indi-
vidual actions in present time and reaching into the future. By analyzing 
notions of children and childhood at these different levels - notions about 
children constructed in the adult world and children’s own actions in their 
present time - it is possible to develop an understanding about the ideas, 
norms and values that society holds about children and how these ideas can 
be conflicting or confirming images of children that children live by.   

Aim of the study 

 
This thesis concerns social interaction initiated by children in cyberspace 
about issues that can be difficult to talk about in face-to-face interaction. The 
aim is to explore the on-going construction of meaning in relation to such 
issues, more specifically how children express and share ideas and values in 
their present time through interpretive communities in discussion groups, 
and at the same time deal with ideas, norms and values mediated through 
society at large. This general aim is specified in the research questions: 
Which patterns of interaction can be identified in the discussion groups? 
What ideas, norms and values related to the issues in the discussion groups 



 163 

are discussed among the participants? How are children positioned as a so-
cial group in relation to adults?   

 
From a website designed for young people three discussion groups were 

chosen for the collection of material. ‘Girls about boys’, ‘Boys about girls’ 
and ‘Sexual advising’. In these discussion groups issues of femininity, mas-
culinity, feelings and sexuality were discussed. The reason for choosing 
these particular discussion groups was that there were longer discussions 
where more elaborate conversations were going on. This allowed for an 
analysis of social interaction, and the topics could also be seen as ‘difficult 
to talk about’ in everyday life offline.  

 
The methodological approach was inspired by ethnographic methodology. 

To get an understanding of the cultural meanings that were communicated in 
the discussion groups, it was necessary to ‘come close’ to them, which was 
done by following the discussions on a daily basis. During a first phase I was 
a co-reader of different discussion groups within the website, trying to un-
derstand the cultural context. After having chosen the three discussion 
groups, 143 conversations initiated by virtual children aged 12 to 15 from 
February until September 2004 were finally collected and analysed.   

Results and discussion 

 
The 143 discussions initiated by virtual children, and followed by discus-
sions with several virtual persons at the same age or older (all with their 
chosen age- and gender identities), were first analysed to identify patterns of 
interaction, drawing on the concepts of ‘horizontal’ and ‘vertical’ interac-
tion. Three patterns of interaction were identified. ‘Playful interaction’ is 
characterised by a horizontal communication where curiosity and experi-
ences are shared between virtual children of the same age. This interaction 
form offers a space for virtual children to communicate and construct mean-
ing within the frame of a peer culture where shared ideas, notions and values 
establishes a common social platform from which they interact and create 
meaning.   
 

‘Corrective interaction’ is characterised by vertical interaction with more 
explicit advice and instructions particulary from older participants, drawing 
on arguments from the ‘adult world’. The taking of different social positions 
and the question of right and wrong is typical of this type of communication. 
Corrective interaction is found in children- adult communication but also 
among peers. A hierarchical interaction develops where virtual persons re-
ject ideas expressed by others as something wrong that needs to be corrected. 
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 ‘Orienting interaction’ includes both playful and corrective aspects. Typi-
cally, older virtual persons present their own experiences and suggest solu-
tions to the questions raised by the children, but without rejecting the chil-
dren’s ideas.  The purpose rather seems to search for common ideas.  
 

These different types of social interaction are found in different extents in 
the three groups of discussion. In the discussion groups ‘Girls about boys’ 
and ‘Boys about girls’, playful interaction among virtual children of the 
same age was constantly recurring, together with corrective interaction and 
orienting interaction between virtual persons at different ages. In the discus-
sion group ‘Sexual advising’ corrective interaction was a dominating pattern, 
also between participants in the same age group. In this discussion group, it 
is also obvious that virtual girls and virtual boys raise their questions in dif-
ferent ways and were answered differently. Girls asked questions that in-
cluded aspects of both curiosity and risk. The corrective interaction that 
folowed from the girl’s questions was warnings and consideration for their 
sexual activity. Boys asked questions that were more oriented towards the 
functions of the body and sexual achievement. They were answered with 
more encouragement to “keep on trying”. The few playful interactions that 
occurred in this discussion group were between virtual boys discussing their 
body functions.  

 
The ideas, norms and values that were expressed in the discussion groups 

concerned issues of being alike or different as girls and boys, particulary 
when it comes to emotions. In the discussion group ‘Girls about boys’ and 
‘Boys about girls’, girls were depicted as more in touch with their feelings, 
and thus also more disposed to relate emotionally to boys. This was also 
linked to the notion that boys are emotionally more immature and do not 
have the same ability to develop and express emotions as girls. These no-
tions were contradicted by ideas about the capacity for emotions as some-
thing individual and not related to gender. This was an ongoing debate in the 
discussion groups that encourage reflections and different ways of taking 
stands in the question of gender. Another idea that was frequently recurring 
were the importance of ‘being oneself’, which in turn can be related to no-
tions of the individual as the most prominent aspect of an identity process. 
These different notions can be understood as created in the cultural frame of 
interpretive communities of the discussion groups. 

 
In the discussion group for ‘Sexual advising’ children and young people 

are more clearly positioned as a social group. Virtual girls and boys commu-
nicate ideas, norms and values about sexuality and how to perform and han-
dle this phenomenon in their cultural present now. Also notions about chil-
dren, young people and sexual activity created in society at large emerge in 
the arguments by the participants. Here, it is seen that sexual activity, the 
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way it was expressed in virtual children’s and young people’s questions, 
does not fit with the idea of the “innocent child” that is reproduced in the 
discussion group.  
 

Virtual children and young people raise their questions in a mix of curios-
ity and insecurity. In the conversations on the boards the major question is 
how to be “normal” and how this is related to age. Through corrective inter-
action children and young people are positioned as preciesly children and 
young people by arguments of age, maturity and relations to the other sex, 
both in terms of emotions and sexuality.  

 
These patterns, and the ways they are related to the different topics of the 

discussion groups, are in this thesis discussed in terms of the on-going posi-
tioning of children as a ‘social group’ and the construction of gender, gen-
eration and cultural notions of children as innocent or knowing. In the inter-
pretive communities of the discussion groups, ideas, norms and values that 
are expressed by virtual girls and boys in their cultural present, exists in a 
dynamic relation with notions about girls, boys, emotions and sexuality that 
are established in society at large. The construction of meaning in the discus-
sion groups is related to phenomena in the children’s ordinary lives. Here 
they can try out ideas, norms and values on an arena that offers special con-
ditions for social interaction, in terms of interactivity, anonymity and the 
ways groups come together. From this point of view online communication 
can be seen as a context where children and young people have access to 
social knowledge and a space to reflect upon ideas, norms and values about 
these topics created both in their own peer culture and in adult society at 
large.  
 



 166

Referenser 

Alanen, Leena. (2001) Exploration in generational analysis.  
I: Alanen, L & Mayall, B. (eds) Conceptualizing Child-Adult Relations. The 
future of childhood series. London: Routledge Falmer 
 
Ambjörnsson, Fanny (2004) I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet 
bland gymnasietjejer Stockholm: Ordfront 
 
Audon, Lone (2001) Sociale relationer og kommunikation I: Holm Sørensen, 
B. (red) CHAT Leg, identitet, socialitet og laerning. Köpenham: Gads Förlag 
 
 (Baym, Nancy (1998) The emergence of online community. Jones, S.G. (ed) 
Revisiting Computer-Mediated Communication and Community. Thousand 
Oaks: Sage  

 
boyd, danah & Heer, Jeffrey (2006). Profiles as conversation:  
Networked identity performance on Friendster. Proceedings of  
Thirty-Ninth Hawai’i International Conference on System Sciences. Los 
Alamitos, CA: IEEE Press. 
 
Bromseth, Janne C.H. (2002) Public places – public activities?  
Methodological approaches and ethical dielmmas in research on  
computer-mediated communication contexts. Morrison, A. (ed) Researching 
in ICTs in context. InterMedia Report 3/2002 University of Oslo 

 
Buckingham, David (2000) After the death of childhood. Growing up in the 
age of electronic media. Cambridge: Polity Press 
 
Butler, Judith (1990) Gender Trouble. Feminism and the Subversion of  
Identity London:Routledge 
 
Bäckman, Maria (2003) Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och 
 ungdomars tankar om sexualitet Stockholm: Makadam Förlag 
 
Christensen, Pia & James, Allison (2000) Researching Children and  
Childhood: Cultures of Communication. P Christensen & A James (eds) 
Reasearch with Children. Perspectives and Practices. London: Falmer Press 



 167 

 
Cooper, Wesley. Information technology and Internet Culture 
http://www.brandeis.edu/pubs/jove/HTML/v6/iculture.html.  
(Nedladdat 030203)  
 
Corsaro, William A (1997) The sociology of childhood. Thousands Oaks, 
California: Pine Forge Press 
 
Corsaro, William A & Molinari, Luisa (2000) Entering and Observing in 
Children´s Worlds: a Reflection on a Longitudinal Ethnography of Early 
Education in Italy. P Christensen & A James (eds) Reasearch with Children. 
Perspectives and Practices. London: Falmer Press 
 
Corsaro, William A Molinari, Luisa & Brown Rosier, K. (2002) Zena and 
Carlotta: Transition Narratives and Early Education in the United States and 
Italy. Human Development (45), s 323-348 
 
Croon, Ann & Palmquist, Lena (2001) Virtualiseringen och den sociala  
konstruktionen av kön och teknik. I: Kallin Westin, L & Palmquist, L. (red) 
Från siffror till surfning. Könsperspektiv på informationsteknik. Lund:  
Studentlitteratur 
 
Ehn, B. & Klein, B. (1994) Från erfarenhet till text. Om kulturvetenskaplig 
reflexivitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag 
 
Epstein, Debbie & Johnson Richard (1998) Schooling Sexualities. 
 Buckingham: Open University Press 
 
Ess, Charles and the AoIR ethics working committee (2002) Ethical 
 decision-making and Internet research: Recommendations from the aoir 
ethics. http://www.aoir.org/reports/ethics.pdf (Nedladdat 020615) 
 
Forsberg, Margareta (2005) Brunetter och Blondiner. Om ungdomar och 
sexualitet i det mångkulturella Sverige Göteborg: Göteborgs universitet, 
Institutionen för socialt arbete 
 
Frankel, M.S. & Siang, S. (1999) Ethical and Legal Aspects of Human 
 Subjects Research on the Internet. 
 http://www.aaas.org/spp/dspp/sfrl/projects/intres/main.htm  
(Nedladdat 020615) 
 
Frisell, Ann (1996) Kärlek utan sex går an…..Stockholm: Mångkulturellt 
Centrum 
 



 168

Frønes, Ivar. (1995) Among Peers. On the Meaning of Peers in the Process 
of Socialization Oslo: Scandinavian University Press  
 
Gauntlett, David (2002) Media, gender and identity: an introduction 
 London:Routledge 
 
Geertz, Clifford. (1973/1991) Tjock beskrivning, för en tolkande kulturteori 
Häften för kritiska studier, nr 3 1991 

 
Goodman, Mary E. (1974) Barnkulturen. Samhälle och kultur sedda med 
barns ögon. Stockholm:Wahlström & Widstrand 
 
Goffman, Erving (1959, 1974) Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets 
dramatik Stockholm: Prisma 
 
Halldén, Gunilla (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt 
begrepp. Barns perspektiv och barnperspektiv. Pedagogisk forskning i Sveri-
ge 8( 1-2), s. 12-23 
 
Hendrick, Harry (2000) The Child as a Social Actor in Historical Sources: 
Problems of Identification and Interpretation. Christensen, P. & James, A. 
eds Reasearch with Children. Perspectives and Practices. London: Falmer 
Press 
 
Hernwall, Patrik (2001) Barns digitala rum. Berättelser om e-post, chatt & 
Internet Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 
 
Higonnet, Anne (1999) Pictures of innocence. The history and crisis of ideal 
childhood. London: Thames and Hudson 
 
Hine, Christine. (2000) Virtual Ethnography. London: Sage 
 
Hine, Christine (2006) Virtual methods and the sociology of cyber-social-
scientific knowledge. I: Hine, C. (ed) Virtual Methods. Issues in Social Re-
search on the Internet. Oxford:Berg 
 
Hirdman, Anja (2002) Tilltalande bilder. Stockholm:Atlas 

 
Hirdman, Yvonne (2001) Genus – Om det stabilas föränderliga former 
Stockholm: Liber AB 
 
 
 
 



 169 

Hollway, Wendy (1984) Gender difference and the production of  
subjectivity. I: Henriques, J. Hollway, W. Urwin, C. Venn, C. & Walkerdine, 
V. (eds) Changing the subject: Psychology, Social Regulation and  
Subjectivity London: Methuen & Co Ltd 
 
Holloway, Sarah L. & Valentine, Gill (2000) Children’s geographies and the 
new social studies of childhood. Holloway, S, L. & Valentine, G. (eds)  
Children’s geographies, playing, living, learning London:Routledge 
 
Holloway, Sarah L. & Valentine, Gill (2003) Cyberkids, Children in the 
Information age London: Routledge 

 
Holm Sørensen, Birgitte (2001) Chat – Identitet, krop og kultur. I: Holm 
 Sørensen, B. (red) CHAT Leg, identitet, socialitet og laerning. Köpenham: 
Gads Förlag 
 
James, Allison Jenks, C & Prout, Alan (1998) Theorizing Childhood.  
Cambridge: Polity Press  
 
James, Allison & Prout, Alan (1997) Constructing and Reconstructing 
Childhood. Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. 
Second edition. London: Falmer Press 
 
Jacquemot, Nicolas (2002) Inkognito. Kärlek, relationer & möten på 
 Internet Stockholm: Bokförlaget DN 
 
Janson, Ulf (2001) Perspektiv, aspekt och meningshorisont i förskolebarns 
lekförhandlingar. Montgomery, H. & Qvarsell, B. (red) Perspektiv och 
 förförståelse. Att kunna se från olika håll. Stockholm: Carlssons bokförlag  
 
Johansson, Barbro (2000) Kom och ät! Jag ska bara dö först.. Datorn i 
barns vardag Etnologiska föreningen i västsverige c/o Etnologiska  
institutionen, Göteborg 
 
Jones, Robert A. (1994) The ethics of research in cyberspace Internet re-
search. Electronic Networking applications and policy. 4, (3) 
 
Jones, Steven. G. (1998a) Introduction. I: Jones, S.G. (ed) Cybersociety 2.0 
revisiting computer-mediated communication and community London: Sage 
 
Jones, Steven. G. (1998b) Information, Internet, and Community: Notes 
toward an understanding of community in the information age. I: Jones, S.G. 
(ed) Cybersociety 2.0 revisiting computer-mediated communication and 
community London: Sage 



 170

 
Lee, Nick (2001) Childhood and society. Growing up in an age of 
 uncertainty Maidenhead:Open University Press 
 
Livingstone, Sonia (2003) Children’s Use of the Internet: Reflections on the 
Emerging Research Agenda. New Media & Society 5 (2), s. 147-166 

 
Livingstone, Sonia & Bober, Magdalena (2005) UK Children Go Online. 
Final report of key project findings. E.S.R.C, Economic & Social Research 
Council, @ Society. http://www.children-go-online.net/ (nedladdat 071121) 
 
LunarStorm/ www.LunarStorm.se/lunarworks (nedladdat 031014) 
 
Lunarworks/ www.lunarworks.se (nedladdat 070923) 

 
Löfberg, Cecilia (2004) Spelplan cyberrummet. Om ungas villkor och rätt 
till uttryck på en ”ny” arena. I: Jutta Balldin & Birgitta Qvarsell (red) Barns 
villkor och rättigheter. Sex uppsatser om barns plats i den pedagogiska  
diskursen och praktiken. Utvecklingspsykologiska seminariet Skriftserien nr 
71 Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 

 
Löfberg, Kalle (2000) Internet som samhällsfilosofiskt problem. Ett försök 
att ringa in den virtuella offentligheten. I: Löfberg, K & Qvarsell, B. Nya 
villkor för socialisation? Pedagogik och samhällsfilosofi om nya media. 
Pedagogik & Media-seminariets skriftserie, nr 7, 2000. Stockholm: 
 Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet 
 
Maczewski, Mechthild (2002) Exploring identities through the Internet: 
Youth experiences online. Child & Youth Care Forum 31(2), s. 111-129  
 
Mann, Chris & Stewart, Fiona (2000) Internet Communication and Qualita-
tive Research : A Handbok for researching online. London: Sage 
 
Markham, Annette (1998) Life online. Researching Real Experience in  
Virtual Space. I: Ellis, C & Bochner, A.P (eds) Ethnographic alternatives 
book series Vol 6. London: AltaMira press 
 
Mayall, Berry (2002) Towards a sociology for childhood, thinkíng from chil-
dren’s lives Buckingham: Open University Press 

 
Medierådet (2006) Unga och medier 2006 
http://www.medieradet.se/templates/products____1035.aspx (nedladdat 
071121) 
 



 171 

Nordström, Irene (2002) Samspel på jämlika och ojämlika villkor. Om lind-
rigt utvecklingsstörda skolbarns relationer till kamrater.   
Stockholm: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet  
 
O`Kane, Claire. (2000) The Development of Participatory Techniques:  
Facilitating Children´s Views about Decisions which affect them. I: Chris-
tensen, P. & James, A. (eds) Reasearch with Children. Perspectives and 
Practices. London: Falmer Press 
 
Olesen, Birgitte & Audon, Lone (2001) På feltarbejde i chatkulturen. I: 
Holm Sørensen, B. (red) CHAT Leg, identitet, socialitet og laerning. Köpen-
ham: Gads Förlag 
 
Qvarsell, Birgitta (1998) Pedagogik för barns kultur och kunskapsbildning i 
internationell belysning. Utvecklingspsykologiska seminariets skriftserie nr 
53, Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen 
 
Qvarsell, Birgitta (1999) Pedagogik och kultur – med exemplet barns kultur. 
Alternativ eller komplement till utvecklingspsykologi och socialisationsteo-
ri? I: Qvarsell, B (red) Pedagoger om kultur. Fjorton inlägg i en diskussion 
om kultur som pedagogisk fråga. Forskningsrapporter från pedagogiska 
institutionen serie nr 62. Stockhoms Universitet:Pedagogiska institutionen 
 
Qvarsell, Birgitta (2003) Barn perspektiv och mänskliga rättigheter:  
Godhetsmaximering eller kunskapsbildning? Pedagogisk forskning i Sverige 
8( 1-2), s. 101-113 
 
Qvortrup, Jens (2000) Macroanalysis of Childhood. I: Christensen, P. & 
James, A. (eds) Reasearch with Children. Perspectives and Practices. Lon-
don: Falmer Press 
 
Renold, Emma (2002) Presumed Innocence (Hetero)sexual, heterosexist and 
homophobic harassment among primary school girls and boys. Childhood  
 9 (4), s. 415-434  
 
Renold, Emma (2005) Girls, boys and junior sexualities. Exploring 
 children’s gender and sexual relations in the primary school. London:  
Routledge Falmer 
 
Rosenberg, Tiina (2005) Inledning, Könet brinner. Judith Butler. Texter i 
urval av Tiina Rosenberg. Stockholm: Natur och Kultur 
 



 172

Rutter, Jason & Smith, Gregory W.H (2006) Ethnographic Presence in 
Nebulous Setting. I: Hine, Christine (ed) Virtual methods. Issues in social 
research on the internet. Oxford:Berg 
 
Schofield Clark, Lynn (1998) Dating on the Net: Teens and the Rise of 
”Pure” Relationships. Jones, S.G. (ed) Cybersociety 2.0 Revisting Computer-
Mediated Communication and Community. London: Sage 
 
Sharf, Barbara. (1999) Beyond netiquette, The ethics of doing naturalistic 
discourse research on the Internet. I: Jones, S. (ed) Doing Internet research 
London:Sage 
 
Sjöberg, Ulrika (2002) Screen Rites: a study of Swedish young people’s use 
and meaning- making of screen-based media in everyday life. Lund:  
Sociologiska institutionen, Lunds universitet 

 
Sveningsson, Malin (2001) Creating a sense of community: Experinces from 
a Swedish Webchat. Linköping University: The tema institute – Department 
of communication studies 

 
Sveningsson Elm, Malin (2007) Young people’s presentation of  
relationships in a Swedish Internet community. Young 15 (2), s. 145-167  
 
Søby, Mårten (1999) Cosmopedia – Being Virtual. I: Säfström, C.A. (ed) 
Identity Lund: Studentlitteratur 
 
Tapscott, Don (1998) Growing up digital: the rise of the Net generation  
London:McGraw-Hill 
 
Tincknell, Estella, Chambers, Deborah, van Loon, Joost & Hudson, Nicola 
(2003) Begging for It: ”New Femininities”, Social Agency, and Moral Dis-
course in Comtemporary Teenage and Men’s Magazines. Feminist Media 
Studies 3 (1), s. 47-63 
 
Tolman, Deborah.L. & Diamond Lisa.M. (2001) Desegrating Sexuality 
 Research: Cultural and Biological Perspectives on Gender and Desire. 
 Annual review of Sex Research 12,s. 33-74  
 
Turkle, Sherry (1997) Leva.online Stockhom: Norstedts 
 
Valentine, Gill, Holloway, Sarah L and Bingham, Nick . (2000)  
Transforming cyberspace, children’s interventions in the new public sphere. 
I: Holloway, S, L. & Valentine, G. (eds) Children’s geographies, playing, 
living, learning London:Routledge 



 173 

 
Wynn, Eleanor. & Katz, James.E. (1997) Hyperbole over cyberspace: self 
presentation and social boundaries in Internet home pages and discourses. 
The Information Society 13(4), s. 297-327  
 
Zetterqvist-Nelson, Karin (1998) Vad är identitet? En begreppsdiskussion i 
anslutning till ett projekt om barns sätt att prata om diagnosen dyslexi.  
Working papers on childhood and the study of children 1998:2. Linköping: 
Linköpings universitet 
 
 
 
 
 


	Abstract
	Förord
	Innehåll
	1 Inledning
	1.1 Internet som arena
	1.2 Samspel i det virtuella och i det fysiska rummet
	1.3 Internet, en del av barnkulturen
	1.4 Avhandlingens disposition

	2 Barn, unga och internet
	2.1 Barnkultur
	2.2 Barns perspektiv
	2.3 Barn och unga som social kategori
	2.4 Socialt samspel mellan barn
	2.4.1 Horisontell och vertikal interaktion
	2.4.2 Tolkande gemenskaper

	2.5 Barn och barnkultur i det virtuella rummet
	2.5.1 Internet som en del i barns och ungas verklighet
	2.5.2 Den relativa anonymiteten
	2.5.3 Förändrade villkor för samtal


	3 Femininitet, maskulinitet och(hetero)sexualitet i barns och ungas liv
	3.1 Inledning
	3.2 Konstruktioner av genus online och offline
	3.3 (Hetero)sexualitet som ram för barnsgenuskonstruktioner
	3.4 Medias betydelse för konstruktioner av genus

	4 Den empiriska studien
	4.1 Studiens syfte
	4.2 Metodiska överväganden
	4.2.1 Anonymitet, identitet och integritet online
	4.2.2 Virtu, en virtuell person

	4.3 Genomförande av studien
	4.3.1 Val av LunarStorm som fält
	4.3.2 Val av diskusar som fält för insamling av material
	4.3.3 Val av tre diskusar
	4.3.4 Forskarrollen

	4.4 Etiska och metodologiska dilemman
	4.4.1 Barn och unga på internet
	4.4.2 Offentligt och privat på internet
	4.4.3 Möjliga sätt att hantera etiska dilemman


	5 Socialt samspel online
	5.1 Inledning
	5.2 Åldersmarkören som villkor för samspel
	5.3 Lekande samspelsmönster
	5.4 Korrigerande samspelsmönster
	5.5 Orienterande samspelsmönster
	5.6 Sammanfattande kommentarer

	6 Samtal om tjejer, killar och känslor
	6.1 Inledning
	6.2 Att vara sig själv i möten med det motsatta könet
	6.3 Tjejer och killars olika känslor
	6.3.1 Att ”känna” eller inte ”känna”
	6.3.2 Känslomässigt mogna och omogna

	6.4 Sammanfattande kommentarer

	7 Samtal om kropp och sexualitet
	7.1 Inledning
	7.2 Tjejvirtuer frågar om kropp och sexualitet
	7.2.1 Nyfikna frågor om kropp och sexualitet
	7.2.2 Frågor om osäkerhet och behov av hjälp

	7.3 Killvirtuer frågar om kropp och sexualitet
	7.3.1 Nyfikna frågor om kropp och sexualitet
	7.3.2 Frågor om osäkerhet

	7.4 Sammanfattande kommentarer

	8 Det virtuella rummet som möjlighet ochbegränsning
	8.1 Cyberrummet som kulturell miljö ochsamspelsarena för barn och unga.
	8.2 Delade föreställningar och tolkandegemenskaper
	8.3 Hur genus och sexualitet produceras ochreproduceras
	8.4 Det oskuldsfulla barnet och det kompetentabarnet
	8.5 Barn i sin egen rätt: avslutande reflektioner

	Summary in English
	Referenser

