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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to gain a deeper understanding in relation to the 
construction of a ‘Net Generation’. With regards to the idea of an information 
society, technologies and young people are given certain positions, which are not in 
any sense natural but are socially constructed. This thesis explores these socially 
given meanings and shows what types of meanings are prioritized and 
legitimized. The exploration is conducted by examining, both externally and 
internally, given meanings of a generation identity. The external (nominal 
identification) in this study is understood as the construction of an abstract user 
and is studied by means of academic texts concerning the ‘Net Generation’. The 
internal (virtual identification) involves young people’s construction of their 
generation identity and is studied by means of collage. The collages are used to 
understand how the young participants position themselves in contemporary 
society and how they, as concrete users, articulate their relationship with 
information technologies. 

 
The findings show that the ‘type of behavior’ which is articulated in the signifying 
practice of the construction of the abstract user, ‘Net Generation’, reduces users 
and technology to a marketing / economical discourse. In addition the idea of the 
abstract user implies that all users have the same possibilities to achieve ‘success’ in 
the information society, by being active ‘prosumers’. The concrete users articulate 
that they feel stressed and pressured in relation to all the choices that they are 
expected to make. In this sense, the participants do not articulate the (economical) 
interests as assumed for the ‘Net Generation’, but, rather articulate interests to 
play, to have a hobby and be social when using information technologies. 
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What this thesis thus proposes, is to critically explore the ‘taken for granted’ 
notions of a technological order in society as pertaining to young people. Only if 
we understand how socially given meaning is constructed can we break loose from 
the temporarily prioritized values to which the position of technology and users 
are fixed. 

 
Keywords: Net Generation, information technology, young generation, abstract 
user, concrete user, collage, signifying practices, critical exploration. 
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SAMMANDRAG 

I denna studie problematiseras begreppet internetgeneration, en kategori som avser 
att beskriva en ny typ av IT-användare. De unga som tillhör kategorin antas ta 
informationstekniken för given och på ett naturligt sätt integrera IT i en mängd 
olika vardagliga aktiviteter. Jag menar att det finns någonting problematiskt med 
det sätt genom vilket användare och IT konstrueras i idén om en internetgeneration, 
som har att göra med skildringar av vårt samhälle som informationssamhälle. För att 
få en ökad förståelse för konstruktionen av begreppet som helhet plockar jag isär 
dess byggstenar – begreppen teknik och ungdom.  
 
Jag studerar och problematiserar den betydelseordning som skapas kring 
internetgenerationen som abstrakt användare. I studien diskuteras det med hjälp av 
Richard Jenkins teori kring social identitet och genom användning av begreppen 
nominell och virtuell identifikation. Den nominella identifikationen är konstruktionen 
av den abstrakta användaren som studeras genom ett urval av akademiska texter 
som refererar till Taspcotts idé om en internetgeneration. Den virtuella 
identifikationen är konstruktionen av konkreta användare som studeras genom 
ungdomars beskrivningar av sin generation med hjälp av kollage och intervjuer. 
Genom att ställa skildringar av den abstrakta och den konkreta användaren sida vid 
sida kan man se vilken betydelseordning som skapas, vilka värden som prioriteras 
och vilka intressen som konstrueras. En teoretisk utgångspunkt är att den 
betydelsefixering som skapas kring sociala identiteter, teknik och samhället i stort, 
alltid sker utifrån en position där vissa värden prioriteras över andra. 
 
Resultaten visar att den abstrakta användaren artikuleras i relation till skapandet av 
ny kunskap som förbinds med synen på den ekonomiska ordningen som 
kunskapsbaserad ekonomi. I en sådan kontext görs virtuella (lär)miljöer för interaktivt 
lärande till nödvändighet för skapande av ny kunskap. Detta förbinds med 
individens möjlighet att göra aktiva och medvetna val och därmed vara effektiv, 
företagsam och konkurrenskraftig i den kunskapsbaserade ekonomin. Den 
abstrakta användaren, internetgeneration, artikuleras med andra ord som en 
”prosumer” och avser att beskriva en ny typ av konsument som tar allt större del i 
produktionsprocessen genom att exempelvis kräva skräddarsydda lösningar och 
att delta i produktdesignprocessen. De konkreta användarna, d.v.s. de unga 
deltagarna i denna studie, artikulerar dessa aktiva val snarare som krav eller 
förväntningar på hur de ska vara. Deltagarna uttrycker att de känner stress och 
prestationsångest över alla val de måste förhålla sig till.  
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Detta innebär att de konkreta användarna förhåller sig till artikuleringar av ”rätt” 
respektive ”fel” typ av beteende som skapas inom ramen för den abstrakta 
användarens roll i samhället. Den reducering av betydelse som konstrueras i 
kontexten av internetgenerationen (som abstrakt användare) har konsekvenser både 
för konkreta användare och för teknik, d.v.s. vad teknik blir.  
 
För den konkreta användaren innebär det att de ramar hon kan agera inom fixeras till 
en marknadsekonomisk kontext, som i detta fall inte behöver ha mycket 
gemensamt med användarnas egna intressen och värden som de skapar i sitt möte 
med och användning av tekniken. En annan aspekt är att idén om en 
internetgeneration utgår från att alla användare som tillhör kategorin har samma 
möjligheter att nå framgång i ett informationssamhälle. Det negligerar aspekten att 
sociala subjekt har olika förutsättningar och påverkas av olika sociala faktorer som 
har betydelse för deras relation med teknik.  
 
För tekniken innebär det att den fixeras till användningsområden för marknads-
ekonomiska intressen. IT skildras som en abstrakt teknik som antas vara statisk, 
oföränderlig och likadan överallt, för alla. Enbart genom att kritiskt granska vilken 
betydelse IT tillskrivs i olika meningsskapande praktiker kan vi synliggöra värden 
kring vilka rådande teknologier har konstruerats. Vi kan i nästa steg välja att fixera 
teknikens betydelse till andra värden och designa teknologier som inte primärt har 
de marknadsekonomiska intressena i fokus.  
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FÖRORD 

Vissa brukar jämföra slutskedet på ett avhandlingsarbete med en förlossning. Det 
är mödosamt och smärtsamt men samtidigt spännande och präglat av längtan efter 
att nå slutmålet. Skillnaden är att en avhandling aldrig kan vara så fulländad som 
den lilla individ som föds till världen. På denna punkt är liknelsen missvisande. 
Jag är dock lättad och tacksam över att ha färdigställt avhandlingen, vilket skulle 
ha varit omöjligt utan människorna i min närhet.  
 
Först och främst vill jag tacka alla deltagare som har medverkat i studien. Utan er 
skulle den här avhandlingen aldrig ha blivit av. Tack för ert engagemang! 
 
Mina handledare Katarina Lindblad Gidlund och Katarina Giritli Nygren har gjort 
det omöjliga möjligt. När det stundvis kändes som att jag inte skulle komma 
vidare, att jag var på gränsen till att ge upp, så stöttade och hjälpte ni mig att hitta 
tillbaka till min motivation. Så här i efterhand har jag förstått att rollen som 
handledare måste vara något av det svåraste som finns. Jag är oerhört tacksam 
över att ni har varit lyhörda, kreativa och envisa. Jag beundrar er på många sätt.  
 
Förutom mina handledare vill jag tacka mina kollegor som har läst mitt manus i 
olika skeden och bidragit med värdefulla kommentarer. Särskilt tack till Anna 
Croon Fors, Lena-Maria Öberg, Anders Larsson, Gustav Lidén, Johanna Sefyrin, 
Hanna Olsson, Karin Ahlin, Maria Kallberg och Erik Borgelund. Jag vill rikta ett 
särskilt tack till mina doktorandkollegor, framförallt till Nathan Lakew. Thank 
you, Nathan, for the interesting discussions!  
 
För avhandlingens slutskede har professor Åke Grönlunds kommentarer varit 
ovärderliga. Tack Åke för det noggranna jobb du har gjort. När avhandlingens alla 
delar slutligen var på plats har särskilt två personer hjälpt till för att förbättra 
språket. Kristina och Daniel, tack för er insats. 
 
Utöver det akademiska stödet har det sociala stödet från min familj varit 
oumbärligt för slutförandet av denna avhandling. Allt från det praktiska med att få 
vardagslivet att gå ihop, till att få utrymme att diskutera mina tankeprocesser, har 
jag min man Roger att tacka för. Genom ett avhandlingsprojekt involveras man 
kanske ofrånkomligen även i tankeprocesser om livsfrågor och identitetsfrågor. I 
relation till mitt avhandlingsprojekt, som på en generell nivå just handlar om social 
konstruktion av identitet och berör frågor om att vara och att tillhöra, har jag insett 
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att det är tack vare min man Roger och min dotter Selma som jag vet vem jag vill 
vara och vilket sammanhang jag vill tillhöra. Jag kan inte tacka er nog. Ni är mitt 
allt. 
 
Utan mina fantastiska föräldrar hade den här resan varit betydligt svårare. 
Mamma och pappa, tack för att ni har ställt upp genom alla dessa år och gjort allt 
ni kan för att fylla min tillvaro med trygghet och kärlek. Volim vas! Tack också till 
svärmor och svärfar som alltid rycker in när det behövs. Jag är så tacksam över att 
ni finns i mitt liv. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka mina vänner och övriga familjemedlemmar som 
på olika sätt har stöttat och hjälpt till. En person som förtjänar ett särskilt tack är 
Amila Zimic. Amila, hvala ti za sve.  
 
Sheila Zimic, maj 2014 
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1. INLEDNING 

År 2011 presenterade regeringen en strategi som samordnar åtgärder på IT-
området, en digital agenda som enligt IT- och energiminister Anna-Karin Hatt 
handlar om hur regeringen ska jobba för att: 
 

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter  
(Hatt, 2011, Tal "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige", Münchenbryggeriet, 
Stockholm 6 oktober 2011).  

 
Med det menas bland annat att Sverige ska vara konkurrenskraftigt på 
världsekonomimarknaden genom ”goda innovationer” och ”högt kunskaps-
innehåll”. För att lyckas med det menar man att hög användning av IT är en förut-
sättning. Den Digitala agendan (Näringsdepartementet, 2011) är en strategi för hur 
man ska öka IT-användningen på olika områden och därmed hur man ska närma 
sig målet att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Samtidigt 
antas möjligheterna komma direkt från tekniken. IT beskrivs som en teknik som 
skapar nya möjligheter, ger nya förutsättningar och antas spela en allt viktigare roll 
för framtiden. I den digitala agendan relateras IT till en idé om ett framtida 
samhälle vilket bland annat uttrycks i relation till vilken roll barn och unga av ett 
sådant samhälle tillskrivs.  
 

Om våra företag ska kunna få tillgång till tillräckligt mycket kompetent arbetskraft, och om våra 

barn ska kunna bli väl förberedda för den allt mer globaliserade arbetsmarknaden, måste vi ha en 

skola som är anpassad efter de nya förutsättningar som tekniken ger. Och kanske lyckades Twitter-

användaren ”Mattias73” i all sin enkelhet, inom ramen för de 140 tecken som ryms inom 

twittergränsen, sätta fingret på en av de allra viktigaste frågeställningarna vi har att ta oss an 

framöver:  

 

”Min son kan inte prata ännu, men han kan redan navigera min Android telefon... Hur förbereder 

sig skolan på hans kommande närvaro?” 

 

Om vi ska ge alla barn en likvärdig chans då måste skolan ta vara på teknikens möjligheter. 

(Hatt, 2011, Tal "It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige", Münchenbryggeriet, 

Stockholm 6 oktober 2011) 
 
Citatet ovan uttrycker flera vanliga antaganden kring relationen mellan 
informationsteknik, ungdom och samhällsförändring. Dels antas informations-
teknik vara ett signifikant samhällsbrott, det vill säga det som förändrar samhället 
från industrisamhälle till informationssamhälle (se exempelvis Castells, 2001) och 
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dels antas den unga generationen som föds och växer upp i informationssamhället 
på ett naturligt sätt ta till sig de nya teknologierna.  
 
I slutet på 1990-talet och början på 2000-talet började den unga generationen 
exempelvis att benämnas Net Generation (Oblinger & Oblinger, 2005; Tapscott, 
1998), den uppkopplade generationen (Crittenden, 2002) och digital natives (Prensky, 
2001), för att betona betydelsen av internet och det digitala som en viktig 
identitetsmarkör för den nya generationen. Wyatt (1993) menar att det är relativt 
vanligt att kulturella dimensioner används för att kategorisera generationer. 
Däremot är det först med spridningen av internet i västvärlden som den för sam-
tiden unga generationen, generation Y (ofta definierad som kohorten född på 1980- 
och 90-talet), fått bära namn i relation till ”ny teknik”. Till skillnad från tidigare 
generationer såsom Baby-Boom-generationen (c:a 1946-1964) och generation X (ca: 
1965-1981) som enbart fått någon enstaka benämning i relation till TV:n som på 
1950-talet var ny teknik, har generation Y fått en mängd benämningar med referens 
till internet, sökmotorer, sociala medier och IT-artefakter (för en översikt se 
exempelvis McCrindle & Wolfinger, 2009). Benämningen Net Generation, det vill 
säga internetgenerationen (Tapscott, 1998) är en av de första och kanske den mest 
inflytelserika benämningen på den unga Generation Y.  
 
Idén kring en internetgeneration har befästs och används inom många olika 
områden (Selwyn, 2009). På senare år har idén om en internetgeneration också 
tagits upp inom informationssystemforskning (IS), och refererar då till den unga 
generationen - digital natives, som en ny typ av användare som tar tekniken för 
given och integrerar IT i en mängd olika vardagliga aktiviteter (Yoo, 2010). Yoo 
(2010) menar att IS-forskningen behöver bredda begreppet användare från 
organisationsbundna kontexter till vanliga individer (både i och utanför 
organisationer), som använder IT i en bred social kontext. Medan min 
utgångspunkt, i likhet med Yoos, är en bred definition av både användare och IT, 
menar jag däremot att idén kring den unga generationen som en ny typ av 
användare vilken tar tekniken för given, behöver problematiseras.  
 
Jag menar att det finns någonting problematiskt med det sätt genom vilket 
användare och IT konstrueras i idén om internetgenerationen, som har att göra med 
skildringar av vårt samhälle som informationssamhälle. I dessa idéer uttrycks 
generella påståenden både om unga och om IT som sätter ramar för vad IT är eller 
ska göra, men också vad IS-forskning ska ägna sig åt. Det räcker med andra ord 
inte att enbart bredda definitionen av användare om man inte problematiserar idéer 
kring användare, hur användare konstrueras (Lindblad-Gidlund, 2011). Och det 
räcker inte att enbart studera fler tillämpningsområden eller användningsområden 
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för IT om man inte söker förståelse för vilka idéer som finns kring vad IT är och 
vad IT förväntas åstadkomma. Denna studie söker en förståelse för hur betydelse 
konstrueras i det Lindblad-Gidlund (I process) beskriver som förstadier till 
designhandlingar. Med det menas att normativa meningsskapande praktiker så 
som politik, ekonomi, ideologi, genom vilka idéer kring ett framtida samhälle 
skapas, sätter ramarna för IS-design. Det vill säga att informationsteknologin inte 
utvecklas i ett vakuum utan den är situerad i en sociohistorisk kontext och 
kontexten påverkar gränsdragningar för designprocessen, som i sin tur påverkar 
idén om en representativ användare (Lindblad-Gidlund, 2011). 
 
Således söker jag en förståelse för konstruktionen av internetgenerationen som 
användare, genom att plocka isär begreppet, bit för bit. Med det vill sägas att 
genom att undersöka hur teknik och ungdom kategoriseras och hur dessa i sin tur 
fixerar betydelsen av informationsteknik såväl som ungdom i vissa möjliga positioner 
och inte andra.   
 
1.1. Från begrepp till social identitet 
Min forskningsprocess började som anställd på ett forskningsinstitut, World 
Internet Institute, som årligen har samlat in information om svenska folkets 
internetvanor. Min uppgift var att studera den unga befolkningens internetvanor. 
Via litteratursökning och litteraturstudier kring unga och internet blev jag ganska 
snart bekant med begrepp så som internetgeneration (Tapscott, 1998). I relation till 
sådana begrepp blev det aktuellt att ställa frågan om unga internetanvändare 
utmärkte sig på något särskilt sätt. Inom ramen för min licentiatavhandling 
ifrågasatte jag föreställningen om en internetgeneration bland annat genom att 
göra statistiska jämförelser mellan kohorten som kategoriseras internetgeneration 
(födda 1977-1997) och en ungefär lika stor äldre kohort (födda 1958-1976). Jag 
undersökte hur mycket och till vad internet används av olika åldersgrupper. 
Framförallt försökte jag hitta sätt att mäta digital kompetens och digital delaktighet och 
empiriskt undersöka hur digitalt kompetent och delaktig internetgenerationen är, 
för att ställa det i relation till och ifrågasätta beskrivningen av unga som en 
internetgeneration.  
 
Det blev uppenbart för mig att det inte finns något entydigt och självklart sätt att 
mäta digital kompetens eller digital delaktighet. Det finns ingen självklar 
definition av vad dessa begrepp syftar till att beskriva, men begreppens koppling 
till internetgenerationen var vanligt förekommande. Å ena sidan stötte jag på 
beskrivningar av den unga generationen som digitalt kompetent internetgeneration, 
å andra sidan en diskussion kring den digitala klyftan och vikten av digital 
kompetens (EuropeanCommunities, 2007) för den unga generationen. I båda fallen, 
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liksom i IT- och energiministerns tal, framhävs skolans roll att rusta eleverna med 
kunskaper kring det digitala vilket ofta innebär att tillhandahålla elever med nya 
teknologier. Med tiden fick jag tydligare syn på att idén om en internetgeneration 
relaterar till en generell idé om det digitala i vårt samhälle vilken också uttrycks i 
andra sammanhang, exempelvis i idéer om digital kompetens, samt att det finns 
någonting som länkar dessa diskurser samman. Därför började jag orientera mina 
studier från att beskriva spridning och användning av internet i olika 
åldersgrupper, till att söka förståelse för den sociala konstruktionen av IT i 
kontexten kring internetgenerationen. 
 
Den förförståelse som har skapats genom mina tidigare studier är att idén om en 
internetgeneration ganska enkelt kan demonteras genom att empiriskt visa att det 
inte existerar någon kohort som överrensstämmer med de beskrivningar som 
bland andra Tapscott (1998) beskriver. Det tycks förhålla sig så att ett begrepp inte 
behöver stämma överrens med ”den empiriska verkligheten” för att ändå vara i 
bruk och vara verkningsfullt i olika kontexter. Istället för att beskriva individer 
inom ålderskategorin ”internetgeneration”, kan begreppet fungera mer som en idé 
om unga i vårt samhälle. Frågan är vad det innebär för unga individer som 
kategoriseringen avser att beskriva? Även om jag genom mina tidigare studier har 
problematiserat begreppet internetgeneration så har jag inte kommit närmare för-
ståelsen för hur unga i dagens samhälle speglar sig i generationskategoriseringar 
så som internetgeneration. Den frågan ledde mitt sökande vidare till teorier kring 
social identitet och representationer. Genom ett teoretiskt ramverk kring hur social 
identitet görs, öppnade sig plötsligt möjligheten att studera den sociala 
konstruktionen av internetgenerationen samt en möjlighet att förstå dess relation 
till en större diskurs där det digitala ges en privilegierad roll.    
 
1.2. Att studera social identitet - relevans för IS-forskning 
En central utgångspunkt för denna studie är att all slags benämning, eller 
kategorisering av grupper, inklusive åldersgrupper som inordnas under 
generationskategorier, är del av formandet av sociala identiteter. Det vill säga att 
jag studerar internetgenerationen inte enbart som en benämning eller en 
kategorisering, utan även som social identitet (Jenkins, 2004).  
 
Ett första teoretiskt antagande är att det vi benämner samhälle men också de 
sociala identiteter och teknologier som finns i ett samhälle är socialt konstruerade. 
Det vill säga att denna studie tar avstamp i ett teoretiskt antagande om att inte 
enbart identitet och samhälle, utan också teknik är socialt skapat. På så vis relaterar 
min studie till andra teknikstudier inom fältet science of technology studies (STS) som 
har samma teoretiska utgångspunkt, d.v.s. att teknologisk utveckling anses vara 
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resultatet av sociala processer och inte någon intern, på förhand given, vetenskaps-
teknologisk rationalitet (se exempelvis Brey, 2003). 
 
Det innebär att internetgenerationen, som bygger på sociala konstruktioner av 
ungdom och IT, ges mening i olika meningsskapande praktiker. För att fortsätta 
finnas måste den sociala identiteten ständigt göras, exempelvis i tal och text (jfr 
Nilsson, 2008). De meningsskapande praktiker som studeras inom ramen för min 
studie är dels ett urval av akademiska texter som relaterar till Tapscotts (1998) teori 
om en internetgeneration och dels unga människors egna beskrivningar av sin 
generation. En identitet (kollektiv eller individuell) får sin betydelse genom 
etablerandet av relationer till andra identitetskategorier (Jenkins, 2004). Vilka 
människor som får ingå i den specifika kategorin internetgeneration är beroende av 
vilka premisser som gränsdragningarna utgår ifrån och var gränserna dras. Genom 
att studera meningsskapande av generationsidentitet i olika praktiker kan man 
synliggöra vad som tillskrivs betydelse och hur detta kan skilja sig åt beroende på 
vem som definierar en generation. 
 
Ett andra teoretiskt antagande är att konstruktionen av all social identitet är en 
makthandling (Laclau, 1990, sid. 31). Processen inom vilken kategorisering skapas 
är alltid institutionaliserad (Jenkins, 2000) och i någon mån alltid politisk 
(Howarth, Norval, & Stavrakakis, 2000) på så sätt att kategorisering alltid görs 
utifrån vissa syften, där vissa sociala agenter har större handlingsutrymme än 
andra. Sociala agenter förhåller sig med andra ord till olika subjektspositioner, det 
vill säga diskursivt skapade positioner genom vilka de kan identifiera sig. Det 
innebär dock inte att dessa positioner är fasta. Snarare bör subjektspositionerna 
betraktas som förhandlingsbara genom att de konstitueras och förhandlas inom 
sociala, ekonomiska och politiska processer, eller inom historiskt specifika 
regelsystem (Howarth, et al., 2000). Sociala identiteter kan med andra ord inte 
separeras från beskrivningar av verkligheten och dess sociohistoriska kontext.  
 
Jag relaterar definitionen av kategorin internetgeneration till beskrivningar av 
samhället som informationssamhälle och menar liksom Karlsson (2005) att 
skildringar av informationssamhället är skildringar av ett framtida samhälle 
utifrån några utvalda aktörers perspektiv. Vilka som utpekas som experter på det 
framtida samhället och som tillfrågas om att förutspå framtiden har att göra med 
vilken världsbild man utgår från eller vilken skildring av verkligheten som 
legitimerar att man frågar vissa människor om vad som kommer att känneteckna 
framtiden (Karlsson, 2005, sid. 5). Denna utgångspunkt har en avgörande 
betydelse för hur jag närmar mig problematiken kring konstruktionen av en 
internetgeneration. Laclau (1990) menar att all social identitet konstitueras i relation 
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till sociala förutsättningar vilket innebär, som Karlsson också lyft fram, att 
skildringar av informationssamhället speglar en syn på medborgare, eller kanske 
snarare vilka egenskaper medborgare av ett sådant möjligt framtida 
(informations)samhälle bör ha (Karlsson, 2005, sid. 17). Skildringar av ett framtida 
(informations)samhälle speglar både en syn på medborgarna och en syn på teknik i 
ett sådant samhälle. Det innebär som Lindblad-Gidlund (2012) skriver, att IS-
designhandlingar börjar redan i idéer om ett framtida samhälle, och IS-
designhandlingarna handlar om såväl en konstruktion av teknik som en 
konstruktion av abstrakta användare, d.v.s. ett slags kategorisering av både teknik 
och användare.   
 
Ett tredje teoretiskt antagande är att identitetskategorier alltid har betydelse för 
dem som kategoriseras. Kategorisering handlar inte enbart om hur vi klassificerar 
och benämner grupper av människor utan kategorisering har också betydelse för 
formandet av självförståelse (Jenkins, 2004). Vi förhåller oss med andra ord till 
identitetskategorier eller diskursivt skapade positioner då vi formar vår egen 
självförståelse. Enligt Jenkins (2004) bör all slags social identitet förstås utifrån 
extern och intern identifikation och växelverkan dem emellan. Det vill säga att 
beskrivningar av vad det innebär att vara ung i ett informationssamhälle inte 
behöver innebära samma sak för akademiker som skriver om internetgenerationen 
som för ungdomar själva. Däremot förhåller sig dessa två perspektiv till varandra 
genom att de avser att beskriva samma grupp av individer i samma sociohistoriska 
kontext. Konstruktionen av gruppen och konstruktionen av identitetskategorin 
sker parallellt och i växelverkan på olika abstraktionsnivåer (Jenkins, 2000, 2004) 
och inom olika diskursiva fält där de kan knytas till olika betydelser (Howarth, et 
al., 2000). Social kategorisering handlar som jag ser det inte bara om klassificering, 
om hur det görs, utan också av vem det görs, hur det påverkar de som 
kategoriseras men också hur det formar vårt sätt att tänka kring de saker som 
kategoriseringen syftar till att beskriva.  
 
Genom att studera hur unga människor identifierar sig som grupp i dagens 
samhälle kan man synliggöra och problematisera var gränserna för 
identifikationen till kategorin internetgeneration går. Hur unga beskriver sin 
åldersgrupp säger någonting om vilka föreställningar om verkligheten eller samhället 
de präglas av och konstruerar gruppidentitet kring, samt därmed hur de förhåller 
sig till identitetskategorin internetgeneration.  
 
Som jag inledningsvis nämnde innebär studiet av hur internetgenerationen 
konstrueras inte bara en förståelse om hur social identitet för ungdom eller ung 
generation konstrueras, det innebär också en förståelse för konstruktionen av IT och 
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hur relationer mellan IT och ungdom etableras i det specifika begreppet. Det 
innebär att studera vilken syn på IT och IT-användare som förutsätts i 
generationsidentifikationen internetgeneration. Jag studerar representationer av 
informationsteknik och ung generation i skildringar av internetgenerationen och på 
vilket sätt de relateras till samhällsförändring. Jag menar i enlighet med Karlsson 
(2005) att det är ett sätt att aktualisera frågor om relationen mellan människa och 
(informations)teknik. Genom att synliggöra representationer av IT och ungdom 
eller ung generation kan man upptäcka maktmekanismer som gör identitets-
kategorin möjlig, men också vilka föreställningar kring IT som identitetskategorin 
reproducerar.  
 
Denna studie intresserar sig således för vad IT får för betydelse i kontexten kring 
internetgenerationen. Studiet av konstruktionen av internetgenerationen är ett fält 
inom vilket också IT konstrueras genom att det relateras till vissa teknologier, till 
vissa användningsområden, till vissa syften och mål. Inte minst handlar det om 
användare i specifika kontexter. Därför menar jag att studiet av den sociala 
identiteten internetgeneration är ett fält inom vilket kritisk IS-forskning kan bedrivas 
då kritisk IS-forskning syftar till att ifrågasätta antaganden om att teknologisk 
innovation är önskvärd och till allas förmån (McGrath, 2005). Det vill säga, att 
ifrågasätta dominerande, förgivettagna antaganden och föreställningar kring 
informationsteknikens sociala värden (Avgerou, 2005; Myers & Klein, 2011).  
 
Kritisk IS-forskning syftar till att synliggöra vilka uppgifter informationssystem 
har i specifika kontexter för att förstå människors positioner och erfarenheter i 
relation till informationssystem samt att bidra med en bredare förståelse av 
sociohistoriska förutsättningar, strukturer och maktrelationer (D. Cecez-
Kecmanovic, Klein, & Brooke, 2008). Det innebär att kritisk IS-forskning inte enbart 
syftar till att förklara och förstå fenomen så som utveckling och spridning av 
informationssystem och dess sociala implikationer, utan även att avslöja vilka 
dolda agendor som guidar utvecklingen av informationssystem och att synliggöra 
vilka roller informationssystem tillskrivs (Dubravka Cecez-Kecmanovic, 2011).  
 
1.2.1. Informationsteknik  
Kritik har förts om att forskare inom informationssystemforskning sällan 
teoretiserar kring sitt kärnämne – IT-artefakten (Orlikowski & Iacono, 2001). ”IT” 
tenderar att tas för givet och betraktas som om det vore någonting homogent och 
statiskt. Orlikowski och Iacono (2001, sid. 122) skriver: 
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Technology, as a quintessential ‘thing’, dissipates into the atmosphere around us, or it becomes 

emblematic of our ‘age’. We throw it up as a banner of our times, but then instantly let it recede 

from view by stereotyping or ignoring it. 

 
Orlikowski och Iacono (2001) menar att vi ofta pratar om IT-artefakter (exempelvis 
internet, digital, kunskapsekonomi) som om de vore enhetliga, förenade, stabila 
och likadana överallt och alltid. Författarna menar att en mängd studier inom IS 
negligerat IT-artefakten genom att referera till IT med generella påståenden och 
inte beskriva vad exakt man menar med IT.  
 
Vad vi menar med IT och hur IT studeras har att göra med frågor kring vad teknik 
är. Vilken teknikfilosofisk tradition man utgår ifrån har betydelse för vad som 
läggs i begreppet teknik och därmed också informationsteknik. Det har också 
betydelse för hur man ser på materialism. Artefakt för tankarna till materiella objekt. 
Det Orlikowski och Iacono (2001) efterlyser är som jag ser det en reflektion kring 
frågor om vad teknik är och hur teknik materialiseras. På senare år har även 
Leonardi och Barley (2010) aktualiserat diskussionen kring informationsteknikens 
materialitet. Författarnas kritik mot socialkonstruktivistiska studier inom teknik 
och organisationsutveckling är att dessa inte bidrar med någon förståelse kring 
vilka specifika materiella teknologiska objekt individer använder, varför de 
använder just dessa och hur användningen förhindrar eller möjliggör mänsklig 
handling (Leonardi & Barley, 2010).  
 
Jag menar att ett socialkonstruktivistiskt perspektiv inte behöver innebära att 
frågor kring materialitet exkluderas. Jag anser i likhet med Orlikowski och Iacono 
(2001) att frågan kring materialitet bör studeras utifrån ett erkännande kring 
betydelsen av den sociohistoriska kontexten, d.v.s. att IT-artefakter är skapade av 
människor och därför aldrig neutrala, utan de bär på vissa intressen, värden och 
antaganden. Det innebär med andra ord ett teoretiskt antagande om att IT-
artefakters materialitet konstitueras inom diskurser. Vidare menar Orlikowski och 
Iacono att IT-artefakter aldrig är statiska. IS-forskning bör, enligt författarna, syfta 
till att synliggöra IT-artefakters komplexitet. IT uppstår i pågående sociala och 
ekonomiska praktiker och som mänskliga innovationer genomgår de flera 
omvandlingar. Även då IT-artefakter framstår som fixerade eller stabila är dess 
fixering enbart temporär eftersom förändringar kan ske exempelvis i relation till 
nya material, nya funktioner, ny standard etc. Att förstå hur och varför IT-
artefakter stabiliseras på specifika sätt vid specifika tillfällen är viktigt för att förstå 
sociala och ekonomiska konsekvenser relaterade till specifika teknologier i olika 
sociohistoriska kontexter (Orlikowski & Iacono, 2001).  
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Denna studie syftar bland annat till att problematisera rollen som IT tillskrivs i 
samhället. Jag försöker förstå dess relation till artikulationer av dagens samhälle, 
det vill säga, hur det skapas diskursivt men också hur betydelsen av IT 
kontextuellt varierar. Mitt forskningsobjekt (det vill säga den enhet som studeras) 
är social identitet. Istället för att ta avstamp i studiet av en specifik IT-artefakt så 
studerar jag vilken betydelse IT ges, eller med andra ord, på vilket sätt IT fixeras i 
den specifika kontexten kring meningsskapande av en generationsidentitet.  
 
Studiens huvudsakliga fokus är att studera och problematisera hur generations-
kategorisering också innebär kategorisering av tekniken och hur tekniken låses in i 
en viss kontext. Genom att studera meningsskapandet kring ung generation 
studerar jag hur IT artikuleras inom olika meningsskapande praktiker för 
generationsidentitet och hur det konstitueras inom diskursen kring informations-
samhället. 
 
Att problematisera skapandet av internetgenerationen och därmed den 
betydelsefixering som skapas kring IT innebär i denna studie att försöka 
synliggöra vad som konstituerar den specifika generationsidentiteten, var 
gränserna för identifikationen går, vad det innebär för olika sociala subjekt samt 
vad det gör med vårt sätt att tänka kring informationsteknik och ungdom. 
 
1.2.2. Relevans för IT-praktiker 
Den diskurs som har skapats kring Tapscotts (1998) begrepp internetgeneration, har 
tagits förgiven av bland andra beslutsfattare, opinionsbildare, medieproducenter 
och forskare (för närmare redogörelse se exempelvis Selwyn, 2009). Bland annat 
har begreppet internetgeneration blivit verksfullt inom skolpraktiken dels genom att 
det tagits upp inom pedagogisk forskning (exempelvis Oblinger & Oblinger, 2005), 
dels i relation till policydokument och politiska beslut kring hur man bör utbilda 
den unga generationen. Digital kompetens anses enligt EU vara en av de viktigaste 
kompetenserna för livslångt lärande vilket exempelvis speglas i regeringens beslut 
om att statens skolverk fått i uppdrag att främja IT i skolan (Regeringsbeslut_84-
2008:3780, 2008-12-11). Enligt Sveriges IT- och energiminister är en av de viktigaste 
frågorna just hur skolorna ska använda IT för att bemöta elever som redan innan 
skolstart lärt sig manövrera olika IT-artefakter. Även om begrepp så som 
internetgeneration inte används i IT-ministerns tal så uttrycks en idé kring att 
dagens unga skiljer sig från tidigare generationer i och med att deras vana vid 
informationsteknologier. Den unga generationen antas följa den digitala 
utvecklingen. Skolans roll beskrivs vara att stödja en sådan utveckling genom att 
bland annat använda den senaste informationsteknologin.  
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Att studera vilken roll som IT tillskrivs inom ramen för konstruktionen av en 
internetgeneration har således också en relevans för IT-praktik. I linje med Lindblad-
Gidlund (I process) menar jag att förstadier av design, d.v.s. bland annat politiska, 
ideologiska, strategiska och ekonomiska praktiker, inte enbart är någonting som 
omger IS-design, utan det är en del av designpraktiken. Dessa normativa praktiker 
sätter ramar för vår digitala framtid, där IS-design tillskrivs rollen att skapa 
representationer av en önskvärd framtid samt skapa digitala artefakter som stödjer 
sådana representationer och berättigar de digitala artefakternas existens (Hevner, 
March, Park, & Ram, 2004). 
 
Med bakgrund av detta är mitt bidrag att öka förståelsen kring vad kategorier så 
som internetgeneration gör med vårt sätt att tänka kring IT, vilka värden IT laddas 
med i kontexten kring en ung generation i ett samhälle. Jag menar att genom att 
synliggöra hur IT låses in i en kontext kan vi problematisera den betydelsefixering 
som har skapats. I de subjektspositioner som omnämns i relation till betydelse-
fixeringen av IT kan vi också ifrågasätta maktförhållanden som skapas. Med 
maktförhållanden menar jag vad som ges legitimitet samt vad som förespråkas och 
sätter ramarna för både informationsteknologins roll i samhället och IT-
användarens roll/subjektsposition.   
 
Denna studie syftar dock inte till att komma med lösningar på ”bättre” sätt att 
kategorisera individer eller IT. Som jag ser det är inte mitt perspektiv 
förändringsdrivet, i vart fall inte i enlighet med de principer som Myers och Klein 
(2011), inom ramen för kritisk IS-forskning, definierar som förändringsdrivna 
perspektiv. Mitt syfte är inte att erbjuda en alternativ lösning, utan snarare att 
synliggöra att det kan finnas många olika lösningar. Utifrån det social-
konstruktivistiska perspektiv jag utgår från betraktas betydelsen av all social 
identitet som tillfällig eftersom dess mening enbart skapas i relation till någonting 
annat. Sociala relationer är tillfälliga och bygger på maktrelationer på ett eller 
annat sätt och makt är förutsättningen för att ett samhälle ska vara möjligt (Laclau, 
1990). Det finns således ingen neutral punkt utifrån vilken man kan betrakta 
världen. Mening skapas alltid genom maktrelationer där någon part lyckas få 
övertaget över någon annan. Kritisk analys bör därför aldrig upphöra. Det finns 
alltid skäl att belysa hur saker och ting har fått sin betydelse och peka på 
möjligheten att skapa andra betydelser. Den kritiska analysen i denna studie bör 
ses som ett verktyg för att öka förståelsen kring hur kategorin internetgeneration 
konstrueras, hur IT fixeras till viss betydelse och vad den specifika inlåsningen av 
IT och ung generation kan ha för konsekvenser för verkliga individer. 
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Om man ändå ska tala om förbättringar innebär det inom ramen för min studie att 
stanna upp och reflektera, att gräva lite djupare och synliggöra den tillfälliga 
karaktären hos det som har givits betydelse. På så sätt kan vi ställa frågor kring 
vad vi vill att IT ska vara och därmed öppna upp för alternativa betydelser. 
  
1.3. Avhandlingens syfte och frågeställning 
Enligt vad som har beskrivits ovan syftar denna studie till att studera och 
problematisera konstruktionen av internetgeneration, vilket främst innebär att 
synliggöra de maktmekanismer som möjliggör dess betydelsefixering. Inom ramen 
för studien innebär det för det första att jag intresserar mig för vad som 
konstituerar det specifika begreppet och det gör jag genom att undersöka hur dess 
byggstenar - teknik och ungdom kategoriseras och hur det i sin tur fixerar 
betydelsen av informationsteknik såväl som ungdom i vissa möjliga positioner och 
inte andra.  
 
För det andra avser jag att problematisera de positioner till vilka teknik och 
ungdom fixeras inom ramen för generationsidentitet i dagens samhälle. Med det 
menar jag att jag vill belysa vilka konsekvenser en etablerad betydelseordning 
medför för både IT och användare av IT som kategoriseras som en 
internetgeneration. Eftersom etablerade betydelseordningar i denna studie betraktas 
som tillfälliga sociala konstruktioner, innebär det att jag på detta sätt också 
synliggör att andra konstruktioner är möjliga att skapa. 
 
De huvudsakliga frågeställningarna är: 
F1: Vilka antaganden om relationen mellan informationsteknik, ungdom och 
samhällsförändring ligger till grund för konstruktionen av en internetgeneration, 
dels som extern identifikation (en kategori av abstrakta användare), dels som intern 
identifikation (en gruppidentitet av konkreta användare)? 
 
F2: Hur ser relationen ut mellan extern identifikation (abstrakt användare) och intern 
identifikation (konkret användare), d.v.s. vad förbinder dem och vad skiljer dem åt? 
 
F3: Vad innebär likheterna och skillnaderna mellan extern och intern identifikation 
i termer av betydelseordning som etableras och positioner som IT och unga IT-
användare fixeras till? 
 
Det är utifrån dessa tre huvudfrågeställningar som jag i studien kommer att söka 
förståelse kring hur internetgeneration konstrueras. 
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2. BAKGRUND, CENTRALA BEGREPP OCH RELATERAD 
FORSKNING 

Eftersom denna avhandling studerar antaganden kring informationsteknik och 
ungdom eller ung generation i konstruktionen av internetegenration är redogörelse för 
begreppen av central betydelse.   
 
Studier av teknik och studier av ungdom kan tyckas vara två vitt skilda 
forskningsfält men de kommer, som jag ämnar redogöra för senare, ofta samman i 
skildringar av framtida samhällen eller samhällsförändring. I det här kapitlet 
diskuteras centrala begrepp och mitt förhållningssätt till och användning av dem. 
Här diskuteras också de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna för studien.   
 
2.1. Symbolskapandets betydelse  
Den socialkonstruktivistiska ansats som jag utgår från innebär att jag antar att vår 
verklighet produceras och reproduceras genom symboliska konstruktioner. Att 
världen, så som vi känner den, är konstruerad och upprätthålls genom interaktion 
mellan individer som lever i världen och producerar symboler genom vilka 
objektivering kan ske. Meningsskapande och förståelse av både vår värld eller vår 
verklighet och våra sociala identiteter är inbegripna i ett ständigt symbolskapande. 
Det är vad som gör det möjligt för oss att interagera med varandra och hitta former 
för gemensam förståelse (jfr Berger & Luckmann, 1966).  
 
På liknande sätt som Berger och Luckmann (1966), men med användning av lite 
andra begrepp, beskriver Jenkins (2004) att all gemenskap, eller egentligen all slags 
kollektiv identitet, förutsätter att medlemmarna som ingår i den konstruerar 
kriterier för gemensam identifikation. Dessa kriterier konstrueras med hjälp av 
symboler som genererar en känsla av gemenskap. Det innebär att tillsammans med 
andra gruppmedlemmar dela liknande ”känsla för saker” och delta i en gemensam 
symbolisk domän. Det innebär dock inte att gemensamma symboler betyder 
samma sak för de enskilda gruppmedlemmarna, utan det innebär att individerna 
har möjlighet att tro att gemensamma symboler betyder samma sak för alla som 
ingår i gruppen. Enligt Berger och Luckmann (1966, sid. 54) skulle detta tolkas som 
ett slags abstrakt tänkande som gör att individers vardagsupplevelser kan 
förflyttas och objektiveras (uppfattas som sanna). Symboler är per definition till 
viss grad abstrakta, mångfacetterade och ofta tagna för givet i sina definitioner 
(Jenkins, 2004, sid. 136). Därför kan individer till viss grad inbegripa sin egen 
mening i symboler. Berger och Luckmann (1966, sid. 49-54) pratar om symboler 
och symbolsystem i termer av att de fungerar som ett index för subjektiva meningar 
som samtidigt alltid är tillgängliga objektivt, eller rättare sagt utanför de subjektiva 
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intentionerna. Språket är därmed ett viktigt symbolsystem. Det har en 
objektiverande egenskap på så sätt att det förser oss med möjligheter att 
objektivera våra subjektiva upplevelser. Det innebär att språket gör det möjligt för 
oss att klassificera vad vi upplever, att inbegripa våra upplevelser i en variation av 
kategorier som inte bara är meningsfulla för mig själv utan även för mina 
medmänniskor. För att illustrera detta tar Berger och Luckmann ett exempel: 
 

For instance, I have a quarrel with my mother-in-law. This concrete and subjectively unique 

experience is typified linguistically under the category of ’mother-in-law trouble’. In this 

typification it makes sense to myself, to others, and, presumably, to my mother-in-law. The same 

typification, however, entails anonymity. Not only I but anyone (more accurately, anyone in the 

category of son-in-law) can have ‘mother-in-law troubles’. In this way, my biographical experiences 

are both objectively and subjectively real. (Berger & Luckmann, 1966, sid. 53-54) 

 
Språket men också andra typer av system för symbolkonstruktioner så som 
visuella material, musik, kroppsspråk m.m. möjliggör för individer att skapa 
förståelse och känsla kring gemenskap (Berger & Luckmann, 1966; Hall & Open 
University., 1997; Jenkins, 2004). Enligt Hall (1997) sker detta genom komplexa 
system av representationer som dels består av mentala system för representationer, 
dels av system av symboler. Mentala system för representationer kallar Hall (1997) 
för mentala kartor, mentala bilder eller helt enkelt föreställningar. Dessa kan vara 
unika för var och en av oss men samtidigt måste de vara tillräckligt lika (eller vi 
föreställer oss att de är lika) för att vi ska kunna kommunicera med varandra och 
tolka omvärlden på ungefär samma sätt. Det räcker dock inte att vi delar liknande 
mentala kartor, utan vi måste även kunna förmedla dem till varandra på något sätt 
och det görs, menar Hall, med hjälp av system av symboler så som språket. 
 
Denna process möjliggör också att olika uppfattningar och åsikter maskeras genom 
ett sken av överrenskommelse och samförstånd. Gemensamma symboler och 
deltagande i gemensam symbolisk diskurs konstruerar och markerar 
gränsdragningen mellan medlemmar och icke-medlemmar i gemenskapen. På så 
sätt kan medlemmar för den yttre världen ge intryck av att de är en enad grupp. 
Gemenskapen uppkommer genom både föreställande och görande, det vill säga, 
både genom att föreställa sig att gemenskapen existerar samt enas kring vissa 
kriterier, och genom att exempelvis prata om gemenskapen (Jenkins, 2004, sid. 132-
147). Föreställandet och görandet kan enligt detta perspektiv inte separeras från 
varandra. Båda är avgörande och förutsätter varandra för att produktion och 
reproduktion av symbolkonstruktion ska vara möjlig. Processen, inom vilken 
representationer skapas, sker, som Hall (1997) menar, genom en växelverkan 
mellan mentala system för representationer och system för symboler. Det innebär 
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att vår förmåga att föreställa oss saker och ting är betydelsefullt för vår förmåga att 
konstruera mening genom system av symboler, och likaså är system av symboler, 
d.v.s. system som systematiskt organiserar och klassificerar symboler inom 
komplexa relationer med varandra, betydelsefulla för vår förmåga att föreställa 
oss.  Detta innebär dock inte att allt bara är föreställningar. Enligt Hall (1997) är 
meningsskapandet också relaterat till hur sociala praktiker organiseras och regleras 
- hur våra handlingar influeras - vilket leder till att meningsskapandet har 
praktiska konsekvenser och effekter. På liknande sätt menar Jenkins (2004) att även 
om gemenskapen i sin konstruktion bygger på föreställningar (den är ”imagined”) 
så är den aldrig imaginär (”imaginary”) i sina konsekvenser. 
 
Detta perspektiv innebär att identifikation och den symbolskapande processen, som 
bygger på konstruktion av relationer kring likheter och olikheter mellan 
förkroppsligade individer och grupper av individer, är av central betydelse för 
meningskapandet av verkligheten. Utgångspunkten för denna studie är att: 
 

Meaning is a product of system and relation; nothing means anything on its own.  

(Jenkins, 2004, sid. 142) 

 
Saker och ting får sin betydelse beroende på hur de relateras till andra objekt. Detta 
innebär i sin tur att inga identiteter kan fixeras, det vill säga, de kan inte 
fullständigt konstitueras eftersom relationer inte formar stängda system (Laclau, 
1990, sid. 20-21). Enligt detta teoretiska antagande är alla sociala identiteter 
tillfälliga identiteter. Identiteter och dess förutsättningar för existens är 
oskiljaktiga. Eftersom förutsättningar för existens (den sociohistoriska kontexten) 
är tillfälliga så innebär det att identiteterna också är det. Sociala identiteter är 
relationella och skulle inte vara det de är utanför relationer av likheter och 
skillnader som deras betydelse knyts till (Jenkins, 2004; Laclau, 1990). Detta 
innebär också att det alltid finns möjlighet att göra andra konstruktioner genom att 
knyta betydelsen till andra relationer av likheter och skillnader. Det vi kallar 
samhälle och det vi kallar social identitet konstrueras tillsammans. Likaså sker en 
betydelsefixering av såväl individer (social identitet) som teknik i en konstruktion 
som internetgeneration. De görs inte separat från varandra. Att teknik och ungdom 
förs ihop och konstruerar en identifikation innebär en reducering av 
betydelsemöjligheter av såväl ungdom som teknik. 
 
Eftersom identiteter och all slags mening skapas genom symbolskapande processer 
ses den språkliga praktiken som en förutsättning för att dessa ska existera. Det vill 
säga att sociala identiteter enbart existerar genom att vi ständigt tänker, talar och 
skriver om dem. Sociala identiteter och samhälle tolkar jag i enlighet med Laclau och 
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Mouffe (2008), som artikulationer av det sociala. De existerar inte utanför den 
språkliga praktiken utan förutsätter aktivt artikulerande, d.v.s. görande.  
 
Med den utgångspunkten för förståelse kring social identitet menar jag att 
internetgenerationen produceras och reproduceras genom aktivt handlande; bland 
annat genom textproduktion. Enligt Halls (1997) perspektiv skapas mening genom 
hur vi integrerar saker (exempelvis objekt) in i våra vardagliga praktiker, vad vi 
gör, men också vad vi säger, vad vi tänker och hur vi känner inför dem. Det finns 
ingen entydig, fixerad, oföränderlig mening i objekten själva. Även en sten kan 
komma att betyda olika saker i relation till kontexten den förekommer i, menar 
Hall (1997).  
 
Eftersom sociala identiteters betydelse skapas genom processer av symbol-
konstruktion innebär det att det inte finns någon essens som bestämmer hur de 
görs (artikuleras). Alla objekt är diskursiva objekt då deras mening förhandlas inom 
ramen för konstruerade regelsystem - diskurser (Howarth, et al., 2000; Laclau, 1990; 
Laclau & Mouffe, 2001). Det finns således inget meningsskapande som sker 
utomdiskursivt.  
 
2.1.1. Meningsskapandets ordning  
Vi konstruerar mening i en gemensam symbolisk domän (Jenkins, 2004) inom 
vilken vi skapar mening kring våra subjektiva vardagsupplevelser samtidigt som 
dessa vardagsupplevelser kan förflyttas och objektiveras (uppfattas som sanna) 
genom symbolsystem som språket (Berger & Luckmann, 1966). Språket möjliggör 
för oss att berätta om våra subjektiva upplevelser och samtidigt som vi gör det 
försöker vi få våra upplevelser att passa in i den existerande verkligheten. Genom 
att vi kommunicerar våra upplevelser blir de på ett sätt mer verkliga då de görs 
tillgängliga objektivt, det vill säga tillgängliga för andra subjekt. 
 
Vår vardagliga verklighet tolkas, kommuniceras och görs verklig och objektiv på 
många sätt, men vissa upplevelser känns mer objektiva och statiska än andra 
(Lindblad-Gidlund, 2005). Det vill säga att allt meningsskapande inte uppfattas 
som att det är möjligt för människor att förändra. Det uppfattas inte som mänskligt 
konstruerat utan tas snarare för givet, som en objektiv och sann verklighet. Berger 
och Luckmann (1966) använder flera begrepp för att förklara förhållandet mellan 
den subjektiva och objektiva verkligheten såsom: habitualisering, institutionalisering, 
roller, legitimering och symboliskt universum. Den objektiva verkligheten är det vi 
uppfattar som objektivt, det som vi uppfattar som naturligt givet (som om det inte 
vore mänskligt konstruerat). Den subjektiva verkligheten är individens subjektiva 
verklighet som enbart kan förstås genom introspektion, det vill säga av individen 
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själv. Vi kan med andra ord inte fullt ut förstå en annan persons subjektiva 
verklighet för den är oåtkomlig för oss.  
 
Ett barn som föds in i ett samhälle föds in i en redan etablerad mänskligt skapad 
samhällsordning och uppfattar den som objektiv. Samtidigt har människan en 
förmåga att reflektera över sina egna handlingar. Det teoretiska antagandet kring 
människans självreflexivitet är en grundsten i förståelsen hur strukturer, det som 
vi senare betraktar som objektiv verklighet, överhuvudtaget är möjligt att skapa. 
En första utgångspunkt är att människan söker ordning i sin tillvaro. Första steget i 
skapandet av ordning är det som Berger och Luckmann (1966) kallar 
habitualisering. Fenomenet innebär att varje handling som ofta upprepas så 
småningom omvandlas till mönster och förstås av subjektet som utövar hand-
lingen som just det handlingsmönstret. Habitualisering är ett sätt som besparar oss 
mentala processer, genom att exempelvis slippa ta in alla intryck och fatta en 
mängd beslut. Istället sparar vi tid och ansträngning genom att klassificera 
(typifiera) och skapa vanor, både när det gäller situationer och individer. Dessa 
typifieringar av vanor begränsar våra möjliga val och tar bort psykologiska bördor 
av valmöjligheter (Lindblad-Gidlund, 2005). 
 
Då typifieringar av vanor (habitualiseringar) objektiveras (oftast genom språket), 
d.v.s. görs tillgängliga för samtliga medlemmar som delar vanorna, kallas det för 
institutionalisering. Det innebär att handlingsmönstren och de som utför 
handlingarna ytterligare typifieras och försöker förstås på en högre 
abstraktionsnivå, exempelvis: den här typen av aktörer gör den här handlingen på det 
här sättet. Institutioner är således ömsesidiga typifieringar av handling 
konstruerade inom en delad historia. De är därför omöjliga att förstå frikopplat 
från den historiska kontexten. Institutioner kontrollerar också mänskligt beteende 
genom att sätta upp fördefinierade mönster av beteende/uppförande, som 
kanaliserar beteendet i en riktning, jämfört med en mängd andra riktningar som 
teoretiskt är möjliga (Berger & Luckmann, 1966). 
 
All institutionell ordning uppkommer med andra ord i typifieringar av ens egna 
och andras beteenden. Detta innebär att vi delar specifika mål eller intentioner 
med andra och fixerar vissa beteenden, inte bara som specifika handlingar utan vi 
typifierar former av handlingar. Det vill säga att vi inte enbart förstår att en 
specifik aktör kan genomföra handling X, utan att X-handlingar kan genomföras 
av vilken aktör som helst för vilken handlingsstrukturen är relevant. När sådana 
typifieringar återupprepas av många aktörer och blir bestående kan de utvecklas 
till socialt förgivettagna handlingar. Genom språket kan dessa typifieringar bli 
objektivt tillgängliga och handlingen kan förstås skiljt från den individuella 
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handlingen och de subjektiva processerna. Både individen själv och andra aktörer 
kan förstås som utförare av objektiva, generellt kända handlingar som är 
återkommande och repeterbara av vilken aktör som helst av lämplig typ. Då 
objektivering av aktörer ackumuleras i socialt tillgängliga typifieringar och görs 
tillgänglig för ett kollektiv brukar man prata om roller. Roller är typer av aktörer i 
en sådan kontext, menar Berger och Luckmann (1966). Rollerna representerar den 
institutionella ordningen och individer deltar i den sociala ordningen genom att 
spela roller. Genom att spela roller internaliserar individen dessa roller, och den 
sociala ordningen med dess möjligheter och begränsningar blir subjektivt verklig 
för individen (Lindblad-Gidlund, 2005).  
 
Men det är enbart med uppkomsten av en ny generation som vi egentligen kan 
prata om en social verklighet, menar Berger och Luckmann (1966). För den nya 
generationen framstår verkligheten som ett historiskt faktum snarare än 
biografiskt minne. Den nya generationen kan inte till fullo förstå eller ha insikt i 
den ursprungliga idén bakom institutionerna som etablerats av generationer före 
dem. De blir därför tvungna att tolka dess mening, där mening överförs med hjälp 
av olika legitimeringsmekanismer genom socialisation.  
 
Legitimering beskrivs av Berger och Luckmann (1966) som andra gradens 
objektivering av mening, det vill säga en process inom vilken en ny mening 
tillskrivs till redan skapade mänskliga vanor. Legitimeringens funktion är att 
integrera betydelserna eller meningarna skapade i olika institutionella processer 
till en högre abstraktionsnivå.  Det är med andra ord när vi försöker förklara den 
objektiva verklighetens ordning för våra barn som legitimering behövs. Berger och 
Luckmann skriver att: 
 

[…] legitimation is not necessary in the first phase of institutionalization, when the institution is 

simply a fact that requires no further support either intersubjectively or biographically; it is self-

evident to all concerned. The problem of legitimation inevitably arises when the objectivations of 

the (now historic) institutional order are to be transmitted to a new generation.  

(Berger & Luckmann, 1966, sid. 111) 
 
Legitimeringen är så att säga en process som förklarar och rättfärdigar viktiga 
element i den institutionella ordningen, genom att tillskriva normativa värden till 
dess praktiska nödvändigheter. Det handlar alltså både om en fixering av 
betydelse kring vad saker och ting är (kunskap) och hur saker och ting bör göras 
eller inte göras, vad som är ”rätt” respektive ”fel” (värden) (Berger & Luckmann, 
1966).  
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Legitimering kan analytiskt delas upp i fyra nivåer. Den första nivån är inte 
teoretisk och handlar om vanor – det är så här man gör det. Den andra nivån är mer 
utvecklade förklaringar i form av teoretiska påståenden, direkt relaterade till 
konkreta handlingar (exempelvis visdomsord, legender etc.). Den tredje nivån 
innebär explicita teorier av experter, d.v.s. personer som ges rollen att överföra 
specifik kunskap genom formella procedurer. Den här typen av legitimering 
innebär oftast en utveckling från pragmatisk tillämpning till renodlade teorier. 
Slutligen, den fjärde nivån, som Berger och Luckmann kallar symboliskt universum 
innebär en samling av teoretiska traditioner. I ett symboliskt universum ordnas 
alla institutionella processer i en enda enhet, d.v.s. de objektiveras och abstraheras 
till ytterligare en högre abstraktionsnivå inom vilken hela samhället blir begripligt 
(Berger & Luckmann, 1966; Lindblad-Gidlund, 2005). Det symboliska universumet 
tillhandahåller en struktur, rangordnar och därmed legitimerar roller, 
prioriteringar, och procedurer genom att placera dem i en kontext av den mest 
generella möjliga referensramen (Berger & Luckmann, 1966). 
 
Samtidigt måste man förstå att symboliskt universum, liksom alla legitimerings-
processer, institutioner och vanor är produkter av mänskliga aktiviteter, och 
människan själv är en social produkt. Det vill säga att människan (inte som enskild 
varelse utan kollektiv) och hennes sociala värld interagerar med varandra. Det 
innebär att människan aldrig är helt och hållet fri att skapa sin verklighet och 
samtidigt är inte heller den sociala världen statisk. Den är föränderlig och kan 
enbart förändras genom konkreta, mänskliga handlingar (Berger & Luckmann, 
1966). 
 
Det Berger och Luckmann (1966) kallar symboliskt universum översätter jag till 
dominerande diskurs, d.v.s. en diskurs som på en abstrakt nivå försöker etablera 
mening/betydelse kring hela samhället (Laclau & Mouffe, 2008), på så sätt att ingen 
mening är möjlig att konstruera utanför diskursen. Detta innebär inte att det inte 
kan finnas flera dominerande diskurser. Det innebär snarare att vissa diskurser 
lyckas bättre än andra att etablera betydelse på högre abstraktionsnivåer och 
organisera det Laclau och Mouffe kallar för diskursivitetens fält. Jag kommer senare 
att redogöra för vad jag menar med diskurs och hur jag tillämpar de 
diskursteoretiska utgångspunkterna i min studie. Här vill jag dock introducera 
begreppet subjektsposition som är av central betydelse för min studie.   
 
Utgångspunkten är att diskurser skapar subjektspositioner inom vilka sociala 
agenter eller sociala subjekt kan identifiera sig (Howarth, et al., 2000). I min studie 
innebär det att subjektspositionerna för unga människor kan variera mellan det 
akademiska görandet av unga som internetgeneration och ungas egna beskrivningar 
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av sin åldersgrupp. Olika symbolskapande praktiker artikulerar ungdomar på olika 
sätt, d.v.s. skapar olika symbolkonstruktioner eller olika betydelser kring 
ungdomar. Det handlar i detta fall om att olika legitimeringsmekanismer (Berger & 
Luckmann, 1966) tillämpas då de meningsskapande praktikerna inte gör samma 
anspråk på kunskap. Däremot sker meningsskapandet alltid inom ramen för 
diskursen vilket innebär att både de akademiska texterna och de unga deltagarna 
försöker kommunicera sin mening inom ramen för diskursen.  
 
Genom att studera symbolkonstruktionen i akademiska texter samt ungas 
beskrivningar av sin åldersgrupp i samtiden kan man uppmärksamma hur mening 
konstrueras och vad som knyts till betydelsen av internetgeneration. Framförallt är 
detta intressant utifrån ett maktperspektiv eftersom subjektspositioner säger 
någonting om handlingsutrymmet för sociala subjekt. Genom olika subjekts-
positioner både möjliggörs och begränsas agenters handlingar. Kategorin 
internetgeneration innebär en subjektsposition som sätter ramar för verkliga 
individer (jfr Bergström & Boréus, 2012). Samtidigt kan inte sociala identiteter 
konstitueras fullständigt eftersom de bygger på ett dialektiskt förhållande mellan 
likheter och skillnader till någonting. Det som är intressant att få syn på är just 
omöjligheten till en fullständig konstitution (Laclau, 1990). Det går med andra ord 
inte att studera fullständiga identiteter utan snarare deras misslyckande att vara 
fullständig.  
 
Detta perspektiv innebär att vi inte kan studera verkligheten objektivt. Vi kan 
enbart studera skildringar av någonting eller representationer. Representationer ska 
inte tolkas som återspeglingar av den materiella världen utan snarare som 
produktion av mening genom symbolsystem. Representationer bör förstås både i 
relation till vad de refererar till (står istället för), och även vad de symboliserar, vad 
de står för, exempelvis korset inom kristendomen symboliserar Jesu Kristi 
korsfästelse (Hall & Open University., 1997). Dock kan vissa symboler, exempelvis 
visuella, ikoniska symboler, uppfattas som naturligt givna. Exempelvis ett fotografi 
på en ko, leder oss in på att tro att det verkligen är en ko (istället för att 
representera) en ko, medan den lingvistiska (språkliga) symbolen för ko lättare kan 
förstås som godtycklig. Både den visuella och den lingvistiska symbolen handlar 
om representationer, även om visuella, ikoniska symboler lättare framstår som 
naturligt givna eftersom de innehåller egenskaper av det representerade (Hall, 
1992; Hall & Open University., 1997). Representationer står således för det som 
refererar till antingen verkliga eller föreställda objekt, händelser eller individer.  
 
Med hjälp av system av representationer kan vi skapa föreställningar både om 
sådant som vi uppfattar i vår omvärld så som exempelvis materiella saker – en stol, 
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ett bord etc., och även för abstrakta begrepp så som krig, kärlek, vänskap etc. Allt 
meningsskapande sker, som jag anförde tidigare, genom komplexa system av 
representationer vilka består av både mentala system för representationer och 
system av symboler (Hall & Open University., 1997). Detta innebär att vårt sätt att 
kategorisera och klassificera är betydelsefullt för vad vi kan föreställa oss, hur vi 
uppfattar världen och hur vi skapar mening, samt vad vi tror är möjligt och inte 
möjligt. Utifrån detta perspektiv är inte representationer direkta avbilder av 
någonting utan bär alltid med sig en betydelse som ska tolkas.  
 
När jag pratar om representationer av exempelvis teknik och ungdom syftar jag på 
idéer, bilder och uttryck för dessa begrepp. Jag studerar vilka betydelser som knyts 
till begreppen, det vill säga den symbolskapande praktiken. Genom att skapa 
förståelse för hur identitetskategorin internetgeneration görs, menar jag att det också 
är möjligt att visa vad kategorin gör med vårt sätt att föreställa oss världen, eller 
mer specifikt att föreställa oss vad som är möjligt - vilka möjliga roller 
informationsteknik och ungdom ska eller bör ha.   
 
2.2. Den kritiska ansatsen 
Vad jag menar med en djupare förståelse av kategorisering är i själva verket ett sätt 
att problematisera skapandet av identitetskategorier. Det vill säga, hur de 
konstrueras, av vem eller vilka och på vilka grunder. Det intressanta är att 
uppmärksamma vilken maktordning som finns inom ramen för konstruktionen av 
identitetskategorier. Att problematisera innebär inte enbart att förstå vad som 
ligger till grund för konstruktionen av identitetskategorin internetgeneration utan 
även vad som kan vara problematiskt med den gränsdragning som görs; vem som 
vinner och vem som förlorar på en sådan gränsdragning samt hur man kan öppna 
upp, eller dekonstruera identitetskategorin.  
 
Med bakgrund av detta går denna studie i linje med kritisk teori vars övergripande 
syfte är just att studera hur kategorier konstitueras och konstituerar vårt sätt att se 
på världen och vad vi föreställer oss vara möjligt (Calhoun, 1995). Kritisk teori 
brukar kanske främst förknippas med Frankfurtskolans teoretiker så som 
Horkheimer, Adorno, Marcuse och Habermas. Calhoun (1995) menar dock att 
kritisk samhällsteori inte bör begränsas till Frankfurtskolans teoretiska bidrag.  
Många andra teoretiker så som exempelvis Michel Foucalt, Pierre Bourdieu och 
Donna Haraway bidrar också till att skapa en kritisk samhällsteori, som enligt 
Calhoun kan karaktäriseras i fyra punkter: 
 

1) Ett ifrågasättande av det samtida samhället och erkännande att den 
befintliga sociala ordningen inte innefattar alla möjligheter. 
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2) En kritisk analys av de historiska och kulturella förutsättningarna. 
3) En kontinuerlig kritisk granskning av de konstitutiva kategorierna och 

idéerna som forskarens förståelse av världen bygger på. (Vara explicit med 
vad man utgår från.) 

4) Föra en kritisk diskussion med andra teorier som förklarar sociala 
fenomen och visa på deras brister i argumentationen.  

 
Samtliga punkter bygger på en analys kring förståelse av historiska 
förutsättningar. Det handlar om en förståelse av att teorier och vår 
förståelsehorisont konstitueras i sociohistoriska kontexter. Genom att 
främmandegöra det som tas för givet i den sociala världen och synliggöra sociala 
fenomen som produkter av mänskliga handlingar, gör att man kan 
uppmärksamma att andra möjligheter utesluts. Poststrukturalistiska och 
dekonstruktivistiska ansatser placerar sig därför väl under paraplybegreppet 
kritisk teori (jfr Calhoun, 1995). Den diskursanalytiska (Howarth, et al., 2000; 
Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 2008) tradition vilken jag hämtar mina analytiska 
begrepp från bygger på poststrukturalistiska och dekonstruktivistiska 
angreppssätt (se exempelvis Bergström & Boréus, 2012). Den kritiska analysen 
innebär för mig att uppmärksamma inom vilka historiska förutsättningar 
kategorin internetgeneration är konstituerad och därmed att synliggöra vilka 
grundläggande antaganden som gör kategorin möjlig samt hur möjligheter 
exkluderas för att etablera identitetskategorins betydelse. Detta innebär också att 
frågor om makt aktualiseras då det inte är betydelselöst vilka element som 
premieras, vem som får tolkningsföreträde och vilka betydelser som ges 
legitimitet. Därför är frågor som; Vilka betydelser får företräde eller legitimitet på 
bekostnad av andra betydelsemöjligheter? Vem eller vilka får företräde att 
definiera identitetskategorin?, relevanta att lyfta i analysen.     
 
I relation till kritisk IS-forskning diskuterar Myers och Klein (2011) sex olika 
principer inom vilka kritisk IS-forskning kan bedrivas. De första tre tillhör det 
författarna kallar ”the element of critique”, det vill säga, ifrågasättande av rådande 
normer och sociala praktiker och de sista tre principerna ”the element of 
transformation” (Myers & Klein, 2011) handlar om hur den kritiska IS-forskningen 
kan förändra och förbättra för individen och samhället men också hur man kan 
förbättra teorier. Dessa mer förändringsdrivna principer handlar om att ha en 
tydlig agenda för interventioner och konkreta åtgärder. Enligt Myers och Klein 
(2011) innebär det förutom användning av begrepp från kritisk teori att forskaren 
också ska redogöra för sina motiv i relation till hur hon ställer sig till värden så 
som demokrati, emancipation, lika rättigheter och etik.  
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Medan mitt motiv relaterar till emancipationsaspekten på så sätt att jag vill skapa 
förutsättningar för den unga generationen som kategoriseras att själva berätta om 
hur de ser på sin generation, har jag emellertid inte för avsikt att ge en lösning på 
ett bättre sätt att kategorisera unga, eller ett bättre sätt att skapa 
informationssystem för att stärka de unga. De ungas berättelser är en del av det 
empiriska materialet som analyseras. Analysen sker utifrån mina tolkningar och 
kan därmed inte ses som rena speglingar av den unga generationen. Jag är 
intresserad av att ta reda på vad som konstituerar kategorin internetgeneration för 
att lägga märke till de maktrelationer som gör kategorins existens möjlig. Min 
studie håller sig inte inom ramen för det förändringsdrivna perspektivet så som 
Myers och Klein (2011) definierar det. Detta på grund av att min syn på det 
socialas organisering är att det alltid bygger på maktrelationer. Det är det som gör 
”samhället” möjligt (se exempelvis Laclau, 1990). Så fort det råder konsensus om 
betydelsebildning kring ett visst område så innebär det att andra möjliga 
betydelser valts bort eller trängts undan. Detta har i sin tur alltid konsekvenser då 
det ”undanträngda” alltid är närvarande och kan komma att hota den rådande 
diskursen.  
 
2.3. Kategorisering 
Min utgångspunkt är att kategorin internetgeneration är socialt konstruerad samt att 
kategorin och själva kategoriseringsprocessen är en del av konstruktionen av social 
identitet, där social identitet ses som en ständigt pågående process som aktivt görs 
på alla abstraktionsnivåer och med andra ord inte enbart är individens inre 
psykologiska process (Jenkins, 2004). För att tydliggöra att det handlar om en 
aktiv, ständigt pågående process menar Jenkins (2004) att det är mer lämpligt att 
prata om identifikation än identitet. Inom all slags social identifikation är 
kategorisering en ständigt närvarande process.  
 
Enligt Jenkins (2004) fungerar identifikation på samma sätt som klassifikation. 
Utan klassifikationssystem skulle ett samhälle eller mänskligt liv tillsammans, vara 
otänkbart. Principen är att någonting definieras utifrån likheter och olikheter i 
förhållande till någonting annat. Likheter och olikheter existerar dock enbart i 
förhållande till varandra. För att känna till likheterna måste man känna till 
olikheterna och tvärt om. Dessa definieras med andra ord i förhållande till 
varandra och fungerar som gränsdragningar i identifikationsprocessen. Rosch och 
Lloyd (1978) förklarar att mekanismerna bakom kategorisering sker genom en 
prototypeffekt, där en prototyp kan liknas vid minsta gemensamma nämnare, eller 
de mest tydliga fallen som kan representera en grupp. Prototypen färdas genom 
andra klassifikationssystem och får sin betydelse i relation till dessa. Det handlar 
bland annat om att det finns klassifikationssystem på olika abstraktionsnivåer så 
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som exempelvis en överordnad nivå (möbler), en grundnivå (stol) och en 
underordnad nivå (skrivbordsstol). När väl prototypen sätts i omlopp av 
existerande kategoriseringar och motsvarar representationen av den kategori den 
vill representera, både logiskt och empiriskt, så kan prototypen utvecklas till en 
kategori (Rosch & Lloyd, 1978). Då kategorisering innebär klassifikation och 
gränsdragningar där det är de mest tydliga (eller mest förekommande) fallen som 
får representera en grupp, innebär det också förenklingar och reducering av 
möjligheter. Samtidigt som kategorier är nödvändiga för vårt meningsskapande 
innebär de per definition att vissa saker väljs bort. Hur dessa gränsdragningar 
görs, det vill säga gränser för vem/vad/vilka som ingår i en kategori är ingenting 
självklart och på förhand givet utan socialt konstruerat – bestämt av individer som 
har olika förutsättningar, olika maktpositioner att påverka dessa gränsdragningar. 
 
Kategorin, eller prototypen, internetgeneration handlar om mänsklig identifikation 
som implicerar någonting om unga människor och teknik. Den specifika kategorin 
styr i någon utsträckning vad vi kan föreställa oss om unga människor, 
informationsteknik och samhällsförändring och hur social identitet görs. Varje 
kategoriseringsprocess är alltid i någon mån institutionaliserad och har en politisk 
koppling då social kontroll är en viktig faktor för kategorisering (Jenkins, 2000). 
Politiska aktörer producerar och reproducerar lokalt signifikanta sociala kategorier 
genom offentlig retorik, lagstiftande och administrativa handlingar samt 
fördelningen av resurser. Det förhåller sig med andra ord inte så att en grupp av 
individer identifieras och sedan låter sig representeras (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000), utan kategoriseringsprocesser på institutionsnivå, gruppnivå och 
individnivå sker i parallella processer i växelverkan med varandra. Hur jag ser på 
mig själv som individ är inte frånkopplat de kategoriseringsprocesser som sker på 
högre abstraktionsnivåer. All mänsklig identifikation sker genom förkroppsligade 
individer i reflexiva processer och all identifikation är relaterad till den eller de 
som identifierar, men också till den eller de som identifieras, skriver Jenkins (2004). 
Att jag är en kvinna i trettioårsåldern innebär exempelvis att jag får förhålla mig till 
dels kategoriseringsprocesser som görs kring biologiskt och socialt kön, dels till 
kategoriseringsprocesser kring åldersgrupp. Vad det innebär för mig att vara 
kvinna i trettioårsåldern kan dock vara någonting helt annat än för en annan 
jämnårig kvinna. Däremot skapar kategorisering en förståelse (både för mig själv 
och andra) för vem jag är som individ. 
 
Identitetskategorier har alltid mer eller mindre betydelse för bärarna av dem, 
oavsett om bärarna känner till den kategori de ingår i eller inte (Jenkins, 2000, 
2004). Detta eftersom rena kategorier, som skapas inom exempelvis vetenskap och 
statistiska analyser, kan komma att bli föremål för interventioner och 



  

24 

problemformulering och därmed ha en konkret inverkan på de kategoriserade 
individernas liv (Jenkins, 2000). Den problemformulering som sker i relation till 
identifiering av sociala grupper och som görs genom politik, media, ekonomi etc. 
kan många gånger bidra till moralpanik (Cohen, 2002) kring vissa samhällsfrågor 
och i förlängningen forma allmänhetens uppfattning av ett problem i förhållande 
till sociala kategorier. Denna allmänna uppfattning om problem i samhället kan, 
menar Jenkins (2000), många gånger leda till att styr- och policydokument 
formuleras för att reglera, åtgärda eller förebygga problemet. 
 
Kategorisering har med andra ord betydelse för hur sociala grupper uppfattas och 
hur sociala grupper förhåller sig till kategoriseringen i identifikationsprocessen. 
Kategorisering har alltid med makt att göra då det alltid innebär gränsdragningar 
som åtminstone till viss grad definieras och påverkas av politiska, ekonomiska 
eller ideologiska intressen. Vilka sociala agenter som har störst utrymme att 
konstruera sociala kategorier spelar därför roll för hur stort handlingsutrymmet 
blir för de som är bärare av kategorin. Denna studie intresserar sig för att 
synliggöra sådana maktrelationer och problematiserar därmed vad kategorin 
internetgeneration gör för vårt sätt att föreställa oss sociala grupper, eller närmare 
bestämt, vad vi föreställer oss om sociala gruppers relation till samhällsförändring 
där informationstekniken givits en central plats.   
 
2.4. Teknik och samhällsförändring   
Som jag inledningsvis nämnde är det både teknik och användare som 
kategoriseras inom ramen för internetgeneration. När det gäller kategorisering av 
teknik innebär det att gränsdragningar görs i relation till vilken abstrakt betydelse 
tekniken tillskrivs i relation till samhället eller samhällsförändring. Dessa 
gränsdragningar eller kategoriseringar kan dock studeras utifrån olika perspektiv. 
Giritli-Nygren (2009) menar att man grovt kan dela in tekniksociologiska studier i 
tre olika perspektiv: kritisk teori (se exempelvis Feenberg, 1991), SCOT (social 
construction of technology (Pinch & Bijker, 1984)) och ANT (actor network theory 
(se exempelvis Latour, 1987)). De olika perspektiven har gemensamt att de tar 
avstånd från teknikdeterminism. I relation till min studie kan samtliga tre 
perspektiv bidra med viss förståelse kring relationen mellan teknik och samhälle i 
konstruktionen av internetgeneration. I detta kapitel vill jag redogöra för studier 
som är kritiska mot rådande representationer av relationen mellan teknik, 
människa och samhällsförändring och som bland annat bygger på något av (eller 
en kombination av) de tre olika teoretiska perspektiven – kritisk teori, SCOT och 
ANT. Dessa studier benämner jag här kritiska teknikstudier. Jag menar att det är i 
relation till dessa kritiska teknikstudier som jag indirekt förhåller mig till samtliga 
tre perspektiv (kritisk teori, SCOT och ANT), men som jag kommer att redogöra 
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för i nästa kapitel, använder jag mig också av vissa begrepp och vissa modeller 
som förekommer inom kritisk teori och inom SCOT.  
 
2.4.1. Teknik och samhällsförändring – en kritik 
Det är relativt vanligt att vår moderna historia beskrivs utifrån att teknologiska 
uppfinningar är vad som har skapat den moderna världen, det vill säga, att olika 
teknologiska uppfinningar har präglat specifika tidsepoker genom att skapa 
förutsättningar för ekonomisk tillväxt. En sådan förklaring görs exempelvis av 
Lennart Schön (2012), där han menar att ekonomisk tillväxt (som utifrån ett sådant 
perspektiv likställs med samhällsutveckling) är beroende av teknologiska 
innovationer. Då ekonomin når en mättnadsgrad och börjar stagnera behövs nya 
teknologiska innovationer att satsa på. Nya produkter och nya sammanhang inom 
vilka dessa produkter kan användas, ger upphov till samhällsförändring, genom 
att de skapar ny ekonomisk tillväxt (Schön, 2012). Då ny teknik kommer in i bilden 
kan inte samhället fortsätta vara som det är.  
 
Det är överhuvudtaget ett vanligt antagande att teknik har skapat det moderna 
samhället, eller omvänt, att tekniken är det moderna samhällets skapelse, menar 
Brey (2003). Dessa två antaganden är så allmängiltiga att de sällan ifrågasätts och i 
enlighet med Brey (2003) menar jag att det finns skäl att ifrågasätta 
representationer av relationen mellan teknik och samhällsförändring som dessa 
allmängiltiga antaganden implicerar. Representationerna av relationen mellan 
teknik och samhällsförändring bygger oftast på de teoretiska traditionerna 
teknikdeterminism eller instrumentalism.   
 
En teknikdeterministisk representation av relationen mellan teknik och samhälls-
förändring är i linje med exemplet jag inledningsvis nämnde att tekniken har 
skapat det moderna samhället. I detta fall tillämpas en tolkning som utgår från att 
effekten uppstår direkt ur tekniken, eller genom användningen av den och på så 
sätt ges teknologiska uppfinningar rollen som det som har skapat den moderna 
världen, menar Williams (1974). Brey (2003) skriver att relationen mellan teknik 
och samhällsförändring används då som argument för att försöka förklara 
övergången från det förmoderna till det moderna samhället.  
 
Likaså får informationstekniken en central plats i skildringar av informations-
samhället och/eller nätverkssamhället (Giritli Nygren, 2009; Karlsson, 2005). 
Karlsson (2005) har visat hur informationstekniken i exempelvis olika politiska 
propositioner skildras som en teknik som har skapat ”informationssamhället”. IT 
representeras då som en maskin eller en motor som driver samhällsutvecklingen 
framåt och är i grunden teknikdeterministisk representation då informations-
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tekniken tillskrivs rollen att det är tekniken i sig själv som driver eller skapar 
utvecklingen/förändringen. Samtidigt beskrivs ofta IT i termer av att det skiljer sig 
från annan dominerande teknik för viss tid på så sätt att IT uppfattas som en mer 
idébaserad och/eller mer flexibel teknik på grund av sin generiska, kunskaps-
intensiva och multifunktionella karaktär (Giritli Nygren, 2009).  
 
I enlighet med Giritli-Nygren menar jag att det finns anledning att ifrågasätta 
sådana föreställningar av IT, då den symboliska produktionen av IT som flexibel 
teknik är relaterad till sociala positioner (Giritli Nygren, 2009, sid. 9). Jag kommer 
att diskutera detta mer ingående i kapitel 3. Först och främst, som en 
bakgrundsförståelse, finns det dock en poäng i att försöka förstå representationen 
av IT som dominerande teknik i dagens samhälle. Sådana mer generaliserande 
bilder säger någonting om vilka relationer som antas finnas mellan teknik och 
samhälle och vilken roll tekniken tillskrivs i samhället i stort.  
 
Förutom den teknikdeterministiska representationen IT som samhällsomvandlare är 
det vanligt att relationen mellan IT och samhällsförändring håller sig inom 
ramarna för instrumentalistiska representationer av teknik. Karlsson (2005) menar 
att tekniken eller IT då beskrivs som ett verktyg eller en protes som hjälper 
människan att uppnå sina mål och tillfredställa sina behov. En sådan 
representation av teknik utgår från ett instrumentalistiskt perspektiv eftersom 
teknik betraktas som instrument för uppfyllande av mänskligt uppsatta mål.  
 
Gemensamt för det teknikdeterministiska och det instrumentalistiska perspektivet 
är dock att de förutsätter en ontologisk åtskillnad mellan teknik och värden 
(Karlsson, 2005). Båda ståndpunkterna bygger på en isolering av tekniken, 
antingen som självverkande kraft vilken skapar nya livsformer eller som en 
självverkande kraft vilken skapar material för sådana nya former (Williams, 1974). 
  
I teknikdeterminismen sker teknikutvecklingen i sig själv då det förutsätts att 
teknikens egna, inre rationalitet leder till teknikutveckling. Teknikens medel är 
därför inte styrda av mänskligt uppsatta mål utan sker oberoende av dem. 
Instrumentalismen betraktar tekniken som ett neutralt instrument vilket kan 
användas för mänskligt uppsatta mål. Målen är på så sätt definierade av 
människan men medlen tycks bara finnas där, oberoende av människa och 
samhälle. Vidare skriver Karlsson (2005) att den här uppdelningen mellan teknik 
och värden är som att de styrs av två olika logiker som inte är jämbördiga. Den 
ena, tekno-logiken, presenteras alltid som någonting verkligt och objektivt och 
närmast som en naturlig process, medan ideo-logiken ses som föremål för 
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mänsklig vilja. Den är voluntaristisk och saknar kraft i relation till tekno-logiken 
(Karlsson, 2005, sid. 88).  
 
Enligt detta resonemang får tekniken en självständig essens vilken är fri från 
samhällets värderingar. I enlighet med Latours tes, beskriver Karlsson (2005) att 
den åtskillnad som görs mellan det subjektiva (mänskliga) och det objektiva 
(tekniska) är en modern konstitution. Det centrala är att kategorierna, det subjektiva 
som representeras av politiken och det objektiva som representeras av vetenskapen, 
aldrig får blandas ihop. Inga hybrider får förekomma och om de gör det ska de 
förnekas.  
 
De deterministiska och instrumentalistiska representationerna av teknik präglar, 
som Karlsson (2005) visar i sin studie, beskrivningar av övergången från 
industrisamhälle till informationssamhälle. Inom dessa görs en tydlig 
dikotomisering av den objektiva (tekniska) och den subjektiva (mänskliga) 
världen. Det sker en gränsdragning mellan teknik och värden. Gränsdragningen 
görs på så vis att tekniken ges en privilegierad roll genom att representeras som 
någonting neutralt och orubbligt. Tekniken antas vara oberoende av samhälleliga 
normer och politiska värden eftersom man utgår ifrån att tekniken utvecklas enligt 
teknikens egen logik. Följden av detta blir att den objektiva (tekno-logiken) 
överförs på det subjektiva (ideo-logiken). Ett nyttjande av informationsteknik kan 
därför inte leda till vilka samhällsorganisationer som helst, menar Karlsson, utan 
endast vissa utfall är möjliga eller troliga. På så sätt kan tekniken enbart formas av 
människan till den gräns som sätts av de möjliga utfall som ett användande av 
tekniken kan ge.  
 
Betydelsen kring teknikens roll fixeras på ett specifikt sätt där andra 
betydelsemöjligheter aktivt trängs undan och särskilt vissa egenskaper och värden 
lyfts fram som viktiga eller nödvändiga, och kring vilka andra värden organiseras 
och får sin betydelse (jfr Laclau & Mouffe, 2008). De värden som uppstår som 
produkt av teknikens användande står utanför de värdemässiga striderna. Det vill 
säga att de betraktas som objektiva, precis som tekniken själv. Ofta är det värden 
som effektivitet och rationalisering som lyfts fram som de mest tänkbara produkter, 
menar Karlsson (2005). Just dessa värden ifrågasätts inte eftersom de anses komma 
direkt från tekniken. 
 
Förståelsen av teknikdeterministiska och instrumentalistiska utgångspunkter i 
representationer av relationen mellan teknik och samhällsförändring menar jag är 
en viktig bakgrundsförståelse för att kunna synliggöra hur teknik konstitueras 
inom diskurser (Orlikowski & Iacono, 2001), och att skapandet av teknik börjar 
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redan i det Lindblad-Gidlund (I process) kallar för förstadier till design eller 
diskursiva designhandlingar. Genom att betydelsen fixeras kring representationer av 
relationer mellan teknik och samhällsförändring (som ofta utgår från teknik-
determinism eller instrumentalism), fixeras betydelsen av IT i en samhällskontext, 
det vill säga att IT och användande av IT inte kan leda till vilka 
samhällsorganisationer som helst utan begränsas till ett antal möjliga utfall 
(Karlsson, 2005). Vidare har det betydelse för konstruktionen av social identitet. 
Om ett nyttjande av IT inte kan leda till vilka samhällsorganisationer som helst då 
innebär det att inte heller vilka sociala identiteter som helst kan konstitueras inom 
ramen för den givna samhällsorganisationen.  
 
Karlsson (2005) skriver att i skildringar av informationssamhället så beskrivs 
idealmänniskan som individualiserad, hon förutsätts vara möjlig att lära nya saker 
samt villig att ständigt lära om. Människan bör förändras i takt med omgivningens 
förändring och den som håller fast vid gamla värderingar, d.v.s. värderingar som 
anses vara kvarlevor från gammalt samhälle betraktas som ett problem eller ett hot 
för informationssamhället. De som har uppmärksammat samhällsutvecklings-
mönstret och ordnat sina liv därefter får ett försprång och anses vara berättigade 
till (eller skyldiga) att visa vägen för de som så att säga släpar efter i denna 
utveckling (Karlsson, 2005). 
 
På liknande sätt som Karlsson diskuterar hur gränsdragningar görs mellan teknik 
och människa och hur en människosyn artikuleras i skildringar av 
informationssamhället, menar också Feenberg (2002) att den viktigaste frågan som 
man kan ställa när det gäller moderna samhällen är den om vilken förståelse för 
mänskligt liv som är inbäddad i den rådande teknologiska ordningen. Det vill 
säga; Vilka aktiviteter eller handlingar kvalificerar sig att räknas som utvecklande 
för människan och samhället? På vilka grunder identifierar vi aspekter av 
mänsklig kapacitet och avfärdar andra aspekter och identifierar dem som 
misslyckanden (Feenberg, 2002, sid. 19)? Det kan förstås utifrån att dessa värden är 
konstituerade inom de sociohistoriska ramarna och de diskurser som övertygande 
artikulerar historiska intressen för sociala agenter och lyckas etablera en ordning.  
 

The context of struggle is thus the existing level of technical development that successfully 

represents some aspects of our humanity while suppressing others. (Feenberg, 2002, sid. 20) 
 
Feenberg (2002) menar att kritisk teori i studier av teknik behövs därför att den 
teknologiska ordningen i ett samhälle är mer än bara en uppsättning av verktyg. 
Den teknologiska ordningen har en strukturerande roll eller funktion bortom 
användarnas egna intentioner med användning av existerande teknologier. Vi 
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formas i våra val av teknologier och dessa val är så teknologiskt inbäddade att man 
inte kan prata om fria val. Samtidigt tar kritisk teori avstånd från att ett samhälle 
kan bestämmas av autonoma teknologier. Mänskliga handlingar i form av 
exempelvis politiska strider spelar en stor roll. Det finns ingen neutralitet, d.v.s. 
tekniken är inte neutral utan formas av politiska intressen. Den dominerande 
teknologiska ordningen bör, enligt det Feenberg (2002) benämner kritisk teori, 
förstås utifrån ”teknologiska koder”: 
 

The concept of participant interests informs the notion of ’technical code’ that I have introduced to 

explain general regularities in the design of technologies. A technical code is the realization of an 

interest in a technically coherent solution to a general type of problem. That solution then serves as 

a paradigm or exemplar for a whole domain of technical activity. (Feenberg, 2002, sid. 20).  

 
En parallell till detta är att teknikutveckling kan ske i det som Nordin (1988) kallar 
för paraprax. Begreppet bygger på Kuhns paradigmbegrepp inom 
vetenskapsteorin, där ett paradigm är tänkt att motsvara gemensamma ideal, en 
gemensam världsbild, teori och vetenskaplig tradition som vetenskapsmän följer 
inom sina vetenskapsdiscipliner. Även MacKenzie och Wajcman pratar om 
teknologiskt paradigm som de menar är de resurser som driver specifika praktiker 
och uppfinningar (MacKenzie & Wajcman, 1999). I parapraxet är det alltså praxis 
för teknikutveckling som är dogmatiskt.  
 
Det centrala i parapraxet är att teknikutvecklaren inte bara är generellt positivt 
inställd till teknik utan snarare så är det just sin egen typ av teknik som 
teknikutvecklaren i det här fallet ser som lösningen på alla problem. Alla som delar 
teknikutvecklarens intresse och tro på just den specifika tekniken hon eller han 
förespråkar, delar samma paraprax. För paraprax-medlemmen är parapraxet 
ungefär som en religion, skriver Nordin (1988). De som tror på sin egen teknik inom 
ett givet paraprax, vill inte bara lösa praktiska problem med den enklaste tekniken 
utan med de idéer som existerar inom parapraxet.  
 

Paraprax-medlemmen inte bara erbjuder sin teknik som lösning på givna problem utan själva 

problemet, behovet hos konsumenterna, formuleras i parapraxet (Nordin, 1988, sid. 219).  

 
Att ett paraprax lever vidare och sprider sig beror bland annat på att det får oss att 
tänka och formulera behov i enlighet med paraparxet, så som exempelvis ”Jag 
behöver en bil” istället för att formulera det som ett transportbehov, poängterar 
Nordin (1988).  
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Även hjälptekniker och uppfinningsrikedom när det gäller variationer av den 
givna tekniken inom parapraxet, förstärker och sprider det givna parapraxet. Ett 
exempel är Thomas Edison och utvecklingen av belysningsnät (Thomas P. Hughes, 
1999). Enligt Hughes var Edison lika mycket entreprenör som innovatör och ville 
satsa på utbyggnaden av elektrisk gatubelysning istället för gatubelysning med 
gas. Edison uppfann och implementerade alla stora komponenter integrerade i det 
elektriska systemet. Han öppnade fabriker som tillverkar elgeneratorer, företag 
som tillverkar rör för åskledare och fabriker som tillvekar glödlampor i stora 
kvantiteter (Thomas P. Hughes, 1999). Liknande exempel hittar man idag när det 
gäller datorer och IT-system som implementeras på en mängd olika områden.  
 
I etablerandet av dominerande teknologisk ordning, så som Nordin (1988) 
beskriver med hjälp av paraprax-modellen, premieras vissa egenskaper, värderingar 
och handlingar på bekostnad av andra som exkluderas. Redan 1987 ifrågasatte 
Tengström (1987) begreppet informationssamhället. Författaren kritiserar framförallt 
idén om att informationsteknik skulle vara nyckelteknik i samhället eftersom 
informationsteknikens tillämpningsområden inte var definierade, det vill säga att 
man antog att IT kommer att förändra samhället trots att man inte visste mycket 
om informationsteknikens effekter på individen och samhället. Tengström kallar 
därför informationssamhället för en myt. Det är en myt i företagsekonomisk 
mening eftersom kärnan utgörs av ett värdesystem som omfattar uppfattningar om 
vad som bör och inte bör göras. Från myten kan strategier för handlande härledas 
och som Tengstöm ser det har informationssamhället skapats av vissa intressen i 
syfte att underlätta identifieringen av egna strategier inför framtiden.  
 
På liknande sätt menar Williams (1974) att det som överrensstämmer med 
prioriteringar hos de beslutsfattande grupperna drar snabbare och enklare åt sig 
investeringar och skapar möjligheter för att ny teknik ska utvecklas. Från de 
identifierade intressenternas ståndpunkt är bilden av det framväxande 
informationssamhället en idealistisk framtidsbild som präglas av både hot och 
löften. Hoten används till att disciplinera de grupper som inte arbetar med IT och 
löftena handlar om framtida belöningar i form av konsumtionsökningar 
(Tengström, 1987). Det är inte så att Tengström förnekar att IT kommer att få 
djupgående samhällseffekter, men han, i likhet med Williams (1974), ställer sig 
frågan om vilka effekter och när dessa kommer att visa sig. Det problematiska är så 
att säga just vilken roll tekniken tillskrivs, vilka antaganden som görs kring ny 
teknik i en samhällskontext.   
 
Representationer av teknik och dess relation till den samhällsordning som avses att 
representeras, handlar inte enbart om vilka gränsdagningar som görs mellan 
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teknik och människa. Det handlar också om av vem eller vilka de görs. Vem som 
har tolkningsföreträde och det som Marc Berg (1998) kallar teknikens politik (”Politics 
of Technology”). Berg (1998) menar att även många samhällsvetenskapliga studier 
av teknik som ifrågasätter teknikdeterminism och lyfter fram mänsklig agens, ändå 
reproducerar eller åtminstone förhåller sig till fixerade kategorier kring teknik och 
människa, där dessa antar sina domäner och karaktäriseras genom specifika 
logiker och ontologi. Ofta antas att tekniken påverkar det mänskliga arbetet, att 
tekniken kan användas antingen till att decentralisera makten i organisationer och 
främja demokratiska processer eller att tekniken kommer att användas för att 
kontrollera, övervaka och avhumanisera arbetarna. Både det utopiska och 
dystopiska perspektivet reproducerar en syn på historisk kontext som knyts till 
framsteg.  
 
I andra teoribildningar där man inte vill reproducera synen på att tekniken 
influerar mänsklig handling eller mänskligt arbete, tycks tekniken representeras 
som projektionsduk (”projection screen”) på vilken sociala strider utspelar sig. Vi 
tycks då reducera teknik till social handling och istället för teknologisk 
determinism utgår vi från humanistisk determinism, skriver Berg (1998). Som jag 
förstår, menar Berg att STS kan bidra med förståelse kring hur politik är inbäddat i 
representationer av teknik, att gränsdragningar mellan teknik och människa alltid 
görs och att det inte finns ett givet sätt på vilket det kan göras. Berg menar att 
dikotomin mellan teknik och människa inte i sig själv är någon grund för kritik, 
utan dess analytiska och politiska återverkningar. Det vill säga att det spelar roll av 
vem gränsdragningarna görs, på vilket sätt och med vilka syften. Politik kring 
teknik behöver inte göras på ett enda sätt – genom att skapa konsensus, för det kan 
också göras genom att exempelvis omdefiniera kategorierna, ge dem en ny 
innebörd och därmed omdefiniera vilka värden de knyts till (Berg, 1998). 
 
Som jag nämnde tidigare är inte mitt syfte att komma med andra alternativ, det vill 
säga att omdefiniera kategorier, utan att peka på att andra möjligheter finns. Jag är 
intresserad av representationer för att kunna uppmärksamma hur eller på vilket 
sätt teknik är socialt konstruerat, vilken roll den ges i konstruktionen av 
identitetskategorin internetgeneration, vilka värden den knyts till, och vad det 
innebär för vilka värden som tillskrivs mänskliga individer för att slutligen peka 
på att andra tolkningar och förbindelser till andra värden är möjliga. Jag menar 
dock inte att andra betydelser per definition är bättre utan bara att dessa är möjliga 
att göra. Att det inte finns ett givet sätt på vilket relationen mellan människa, 
teknik och samhällsförändring kan tolkas.  
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3. KATEGORISERING AV TEKNIK OCH UNGDOM 

Berg (1998) menar att STS kan bidra med förståelse kring hur politik är inbäddad i 
representationer av teknik, att gränsdragningar mellan teknik och människa alltid 
görs och att det inte finns ett givet sätt på vilket det kan göras. Denna studie 
intresserar sig för att studera samt problematisera sådana gränsdragningar, d.v.s. 
kategoriseringar av teknik och användare inom ramen för konstruktionen av 
internetgenerationen.   
 
3.1. Kategorisering av teknik och hur teknik studeras  
I relation till identitetskategorin internetgeneration förekommer termer så som nya 
medier, digitala medier, digital teknik, multimedia, informations- och kommunikations-
teknik och ofta räknas internet, datorer, mobiltelefoner, och datorspel (Oblinger & 
Oblinger, 2005; Prensky, 2001; Tapscott, 1998) in bland dessa begrepp. På en mer 
generell nivå kan dessa kategoriseras som informationsteknik och relaterar till det 
som idag kommit att kallas informationssamhället och/eller nätverkssamhället 
(Castells, 2001). Som jag har försökt visa i kapitel två, skildras relationen mellan IT 
och samhällsförändring som någonting centralt eller nödvändigt för informations-
samhället, och riktar fokus mot en viss typ av experter och en viss typ av 
styrelseform, menar Karlsson (2005, sid. 9). En styrelseform där den tekniska 
kunskapen har makt över beslutsfattandet, problemdefinitionerna och viktiga 
värderingar. Skildringar av informationssamhället förutsätter vissa specifika 
skildringar eller representationer av informationsteknik. IT bör därför, som 
Orlikowski och Iacono (2001) menar, studeras utifrån ett erkännande av betydelsen 
av den sociohistoriska kontexten, d.v.s. betydelsen av idéer kring ett informations-
samhälle och representationer av IT inom ramen för dessa idéer.  
 
I linje med detta ägnar sig denna studie åt att synliggöra hur informationsteknik 
kategoriseras och representeras samt vilka antaganden som görs inom ramen för 
dessa representationer. För mig innebär detta att studera just vad som konstituerar 
kategorin internetgeneration. Det vill säga vilka antaganden kring informations-
teknik som legitimerar konstruktionen av internetgenerationen. Men hur ska man 
upptäcka representationer av teknik, och hur kan man synliggöra det som tas för 
givet utan att själv reproducera kategorier av teknik? 
 
Ofta hamnar man i teoretiska distinktioner mellan determinism och voluntarism, 
och reproducerar det Berg kallar teknikdeterminism eller humanistisk determinism, 
vilket kan skapa skarpa kontraster eller en svartvit bild av vad teknik är och hur 
det kan studeras. För att undgå att reducera teknik till enbart social handling eller 
tvärt om till självstyrande objekt som människor inte kan påverka, behövs 
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alternativa förståelseramar som synliggör växelspelet mellan teknik och människa. 
Teknikutvecklingen ingår, som jag ser det, i ett komplext nätverk av både 
teknologiska och sociala variabler, som ges olika stort utrymme i olika processer 
genom tiden. Detta perspektiv ligger nära Hughes (1994) begrepp ”technological 
momentum”.  
 
Det innebär således att teknik måste förstås utifrån meningsskapande praktiker 
kring teknik, och allt meningsskapande förhåller sig till idéer om samhället som en 
enhet inom vilken allt organiseras, en idé om det socialas organisering som en 
objektiv verklighet (jfr Berger & Luckmann, 1966). Det innebär dock inte att en 
redan färdig, generell idé kring teknik i ett samhälle bara överförs på subjekten. 
Subjekten skapar egna tolkningar, som kan vara bortom de ursprungliga idéerna 
med vad en viss teknik ska användas till. Detta är i linje med Pinch och Bijkers 
(1984) socialkonstruktivistiska förklaringsmodell, SCOT, som innebär att 
teknologiska innovationer inte kan förstås som linjära utvecklingsprocesser, där 
den ena utvecklingen på ett självklart sätt ger upphov till den andra.  
 
I SCOT betraktas utvecklingsprocessen av teknologiska artefakter som ett 
växelspel mellan olika variationer av val. Det vill säga, teknologisk utveckling 
betraktas utifrån en öppen, mångsidig process som kan frambringa olika resultat 
beroende på de sociala omständigheterna av utvecklingen. Dessa omständigheter 
avgörs av de sociala grupper för vilka den teknologiska artefakten har någon 
betydelse. När dessa relevanta grupper möter en specifik teknik tar de med sig sin 
förförståelse in i mötet, så som hur en teknik förstås och tas upp, vilka lösningar 
eller problem man ser, vilka syften som uppfattas som relevanta etc. Varje enskild 
grupp (både teknikutvecklare och konkreta användare) identifierar olika problem i 
relation till en specifik artefakt, eller tolkar artefakten olika. I takt med att 
problemen identifieras så identifieras också olika lösningar på problemen. 
Utvecklingsprocessen innebär med andra ord en process av olika slags 
förhandlingar bland annat kring vilka material som ska användas, vilka metoder 
och teknologiska artefakter som ska användas och vilka behov som ska prioriteras 
(Pinch & Bijker, 1984). I relation till prioriteringar av behov innebär det att det sker 
en förhandling mellan olika sociala grupper – d.v.s. vilka behov innebär också vems 
behov som prioriteras. 
 
Genom förhandlingarna sker så småningom olika grad av stabilisering av 
teknologiska artefakter inom olika sociala grupper. På så vis bör stabilisering 
förstås som en process under en längre tidsperiod och inte enbart som en enskild, 
isolerad händelse, menar Pinch och Bijker (1984). Begreppet stabilisering syftar till 
att beskriva just hur en teknologisk artefakt, en uppfinning, blir till genom en 
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process av olika gruppers tolkande flexibilitet och olika förhandlingar och 
stängningsmekanismer som sker inom ramen för processen. SCOT är också en 
metodologi för att studera utvecklingen av teknologiska produkter. Som jag 
tidigare har nämnt, tar jag inte enbart hjälp av SCOT, men jag finner begreppen 
tolkningsflexibilitet, stabilisering och stängningsmekanismer användbara i relation till 
hur jag i min studie försöker förklara olika gruppers meningsskapande kring IT 
och hur betydelsefixering sker. 
 
Jag är också intresserad av att problematisera relationen mellan olika relevanta 
sociala grupper som har betydelse för stabiliseringen av en specifik teknik. För det 
första innebär detta att hänsyn bör tas till subjektens olika sociala positioner i olika 
kontexter. Människor är inte jämlika, vi intar och/eller ges olika sociala positioner i 
olika kontexter som vi medverkar i (kontexter så som arbete, familj, 
samhällsmedborgare etc.) vilket innebär att vi har olika mycket makt och olika 
stort handlingsutrymme när det kommer till utveckling av IT (jfr Giritli Nygren, 
2009). För det andra innebär det att liksom teknologisk utveckling som i SCOT 
studeras utifrån en socialkonstruktivistisk ansats, bör relevanta grupper studeras. 
Pinch och Bijker (1984) erkänner att det är svårt att identifiera relevanta sociala 
grupper som är involverade i skapandet av teknologiska artefakter. Författarna 
skriver att relevanta sociala grupper ofta kan identifieras som konsumenter eller 
användare av en viss teknik. Jag menar dock att även den sociala konstruktionen av 
relevanta sociala grupper (som konsumenter och/eller användare) också behöver 
studeras och problematiseras.  
 
3.1.1. Kategoriseringens betydelse – människans relation med tekniken 
I denna studie tillämpas en diskursiv förståelse av teknik i ett samhälle, eller mer 
specifikt teknik i ett informationssamhälle, som artikuleras inom meningsskapande 
praktiker kring ung generation. Att inkludera förståelse för den diskursiva nivån 
gör att vi kan förstå förstadier till IS-design, skriver Lindblad-Gidlund (2012, In 
process). Det innebär inte att söka förståelse för hur vi påverkas av en specifik 
teknik, eller att söka efter de rätta verktygen eller kraven, utan snarare vad som 
gör skapandet av teknik möjligt, vilken roll tekniken ges i sociala kontexter samt 
vilken vision och vilka mål den tillskrivs (Lindblad-Gidlund, 2012). Bijker (2010) 
kallar en sådan analysnivå för teknologisk kultur (”technological culture”), det vill 
säga en analysnivå där relationen mellan teknik och samhälle studeras. Teknik är 
inte enbart verktyg som vi använder i våra vardagsliv och bör därför inte enbart 
studeras som enskilda artefakter, menar Bijker. Teknik handlar också om makt då 
det kan styra och omdefiniera mänskliga handlingar (Bijker, 2010). Detta innebär 
att samtidigt som idéer kring teknik skapas så skapas även idéer om användare av 
teknik. Det vill säga att betydelse som tillskrivs tekniken i ett samhälle samtidigt 
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innebär en konstruktion av abstrakta användare – således vilka som ska använda 
tekniken, på vilket sätt den ska användas etc. (jfr Lindblad-Gidlund, 2011). 
 
I linje med bland andra Giritli-Nygren (2009) och Lindblad-Gidlund (2005) menar 
jag att det finns olika föreställningar kring IT och att dessa påverkas av olika 
sociala faktorer. Med andra ord, hur pass flexibelt IT uppfattas, har bland annat att 
göra med subjektens olika positioner där en av aspekterna är hur stort 
handlingsutrymme och makt subjekten har att påverka designen/utvecklingen av 
IT. Subjektets interna intentioner, det interna meningsskapandet, är alltid i någon 
mån oåtkomligt för andra subjekt. På så sätt är subjekten fria att göra egna 
tolkningar, samtidigt som de är begränsade av de sociohistoriskt skapade ramarna 
som uppfattas som objektiv verklighet, inom vilken subjektens status (i det här 
fallet som abstrakta användare) konstitueras (jfr Lindblad-Gidlund, 2005). Det 
dialektiska förhållandet mellan den subjektiva och objektiva verkligheten, innebär 
enligt Berger och Luckmann (1966) att den objektiva verkligheten är beroende av 
hur subjektens handlingar externaliseras och objektiveras. Samtidigt återspeglas 
den mänskliga produkten objektiv verklighet tillbaka på dess skapare.  
 
Teknik som fenomen, som metafysiskt objekt, kan utifrån ett sådant perspektiv 
förstås som autonom, mänskligt kontrollerad, neutral och värdeladdad, beroende 
på i vilken del av den meningsskapande processen vi försöker förstå den. Den 
filosofiska förståelsen av teknik innebär i detta fall att dess ontologiska status (även 
som materialitet) förändras över tiden och det finns ingen poäng i att försöka dra 
slutsatser om dess realistiska eller relativistiska status annat än från en specifik 
utgångspunkt i en given sociohistorisk kontext (Lindblad-Gidlund, 2005, sid. 91).  
 
Det innebär att söka förståelse för vad som gör skapandet av teknik möjligt 
(Lindblad-Gidlund, 2012), hur fixering av betydelse sker (Orlikowski & Iacono, 
2001). För mig innebär detta att föra in frågor om meningsskapandets ordning, det 
vill säga maktordningar kring vad som ges legitimitet och uppfattas som kunskap 
om den objektiva verkligheten, eller med andra ord vad som tas för givet. På så vis 
menar jag att min studie är i linje med kritisk teori (se Calhoun, 1995) och relaterar 
till kritisk IS-forskning (se exempelvis D. Cecez-Kecmanovic, et al., 2008) som 
försöker ifrågasätta förgivettaganden kring IT. Det är först genom att synliggöra 
vad som tas för givet (de hegemoniska utgångspunkterna inom vilka tekniken 
konstitueras), som vi kan skapa djupare förståelse för hur teknik blir till och 
därefter aktivt välja om och i sådana fall hur vi vill förändra den teknologiska 
utvecklingen (jfr Lindblad-Gidlund, 2012).  
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Med bakgrund av detta är olika kritiska studier av teknik (så som exempelvis 
studier som kritiserar hegemonier kring teknik och samhälle, se avsnitt 2.4.1.) och 
kritiska perspektiv, (Feenberg, 1991, 2002, 2006), användbara i relation till min 
studie.  
 
Feenberg (2006) presenterar en modell som synliggör ett sätt att förstå hur olika 
filosofiska/teoretiska inriktningar, genom vilka vi försöker studera och förstå 
teknik, förhåller sig till synen på människans relation med teknik i samhället. De 
fyra inriktningarna som Feenberg diskuterar är teknikdeterminism, instrumentalism, 
substantivism och kritisk teori inom vilka tekniken betraktas som neutral eller 
värdeladdad samt autonom eller mänskligt kontrollerad.  
 
Tabell 1: Utifrån Feenberg, A. (2006) "Alternative definitions for technology" 

Teknik är: Autonom Mänskligt kontrollerad 
Neutral 
(fullständig separation av mål 

och medel) 

Determinism 
(t.ex. modernitetsteori; teknik 

medför förbättring) 

Instrumentalism 
(teknik är verktyg/instrument 

för människan som hon kan 

använda till det hon önskar) 

 
Värdeladdad 
(medlen påverkar sätt att leva 

som inkluderar mål) 

Substantivism 
(mål och medel 

sammanlänkade; genom att 

använda tekniken underkastar 

vi oss teknikens inneboende 

mål/intentioner) 

Kritisk teori 
(val av alternativa teknologiska 

system, alternativa mål och 

medel) 

 
Som vi minns från avsnitt 2.4.1. skildras ofta teknikens roll i samhället utifrån ett 
teknikdeterministiskt och/eller instrumentalistiskt perspektiv. Utifrån ett teknik-
deterministiskt perspektiv (tekniken har skapat det moderna samhället), betraktas 
tekniken som värdeneutral och autonom och tillskrivs en speciell rationalitet och 
opartiskhet, som om den vore absolut och given. Tekniken representeras således 
som en objektiv och opartisk sanning. Människan positioneras som underordnad 
tekniken eftersom teknikens utveckling betraktas som om den sker oberoende av 
politiska och mänskliga värden. Karlsson (2005) skriver att utgångspunkten i ett 
teknikdeterministiskt perspektiv är att teknikens rationalitet baseras på 
expertkunskap och att teknologins problemformulering går i linje med människors 
sanna behov. Det vill säga att idén om tekniken som en objektiv sanning 
legitimeras genom den tredje nivån av legitimering, explicita teorier av experter 
(Berger & Luckmann, 1966), som producerar kunskap om teknik där den knyts till 
värden som människans sanna behov.  
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Utifrån ett instrumentalistiskt perspektiv betraktas tekniken som ett neutralt 
instrument som kan användas för mänskligt uppsatta mål. Tekniken representeras 
som instrument eller verktyg/protes vilka hjälper människan att uppnå sina mål och 
tillfredställa sina behov (Karlsson, 2005). Målen är på så sätt definierade av 
människan medan medlen enbart tycks finnas där, oberoende av människa och 
samhälle. Det vill säga att tekniken betraktas som en objektiv verklighet, som om 
den inte vore skapad av människan. Eftersom människan, inom ramen för ett 
instrumentalistiskt perspektiv, inte ges utrymme att styra teknikutvecklingen (då 
teknikutvecklingen i likhet med det teknikdeterministiska perspektivet, betraktas 
komma från tekniken själv) är tekniken som instrument begränsad till ramar som 
redan finns inbyggda i artefakten.  
 
På en mer konkret nivå vidareutvecklar Lindblad-Gidlund (2005) Feenbergs 
modell för att söka förståelse för varför vissa människor entusiastiskt engagerar sig 
i exempelvis nya informationssystem som implementeras på sina arbetsplatser och 
andra mer försiktigt och med visst motstånd närmar sig det nya systemet. Till 
skillnad från Feenberg som refererar till subjektspositioner som statiska positioner, 
menar Lindblad-Gidlund att det snarare handlar om subjektspositionering, d.v.s. 
en pågående process som subjekten är inbegripna i.  
 
Lindblad-Gidlund (2005) menar att människors relation med teknik påverkas av 
bland annat vilken utgångspunkt man har (determinism/voluntarism), vilken syn 
på teknik man har, det vill säga huruvida man känner sig bekväm/säker eller 
obekväm/osäker med tekniken samt vilka handlingsstrategier man tillämpar 
(positiv/aktiv eller defensiv/avvaktande). Men det räcker inte att enbart göra de 
distinktionerna (Lindblad-Gidlund, 2005). En person som känner sig säker och 
bekväm med tekniken kan ibland tillämpa aktiva handlingsstrategier (exempelvis 
genom att själv försöka lösa ett datorproblem) eller passiva handlingsstrategier 
(exempelvis när personen inte tycker att problemet är tillräckligt stort, när han eller 
hon inte sätter så stort värde i att en IT-artefakt har vissa funktioner men saknar 
andra etc.).  
 
Människors relation med teknik är också inbäddad i växelspelet mellan det 
abstrakta (upplevelse av i vilken grad man kan påverka utvecklingen av IT på 
samhällelig, mer abstrakt nivå) och det konkreta (människors möte med specifika 
produkter och det sätt man väljer att agera i det mötet). Relaterat till dimensionen 
abstrakt – konkret, är vår självförståelse som konstrueras genom primär och 
sekundär socialisation. Den primära socialisationen refererar till individens första 
(primära) bekantskap med världen genom barndomen. Primär socialisation är det 
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som förmedlas till barnet via signifikanta andra och som barnet upplever som en 
objektiv verklighet. Den sekundära socialisationen refererar till individens 
fortsatta, pågående socialisation genom livet då hon socialiseras in i andra 
institutioner, exempelvis skolan (Berger & Luckmann, 1966). Den primära 
socialisationen innebär ofta oreflekterade, förgivettagna värderingar och 
handlingsmönster, och tenderar att vara mer abstrakt (d.v.s. det är svårt att peka 
på specifika händelser/erfarenheter som gör att man betraktar sig själv på ett visst 
sätt). Ett exempel som Lindblad-Gidlund tar upp är uttalandet: ”Jag ser inte mig 
själv som teknisk person” vilket kan tolkas som primärt och abstrakt, därför att 
personen inte utgår ifrån någon specifik teknik och självuppfattningen i detta fall 
handlar om en generell bild, inte personens relation med teknik i specifika 
situationer.  
 
Den sekundära och konkreta/specifika utgångspunkten innebär däremot att även om 
man betraktar sig själv som oteknisk så kan den upplevelsen komma att 
omvärderas i konkreta situationer genom livet, exempelvis genom att av en vän bli 
introducerad i ett intressant datorspel och upptäcka att man är bra på det. Således 
kan vi inte enbart söka förklaringar kring en persons handlingar enbart i 
individens inre, psykologiska processer. Det är minst lika viktigt att söka förståelse 
om människors interaktioner med varandra och deras omgivning. Våra handlingar 
påverkas inte enbart av våra motiv, vår inre drivkraft, utan möjliggörs eller 
begränsas också av externa faktorer. Genom att foga samman alla dessa 
dimensioner, presenterar Lindblad-Gidlund följande modell: 
 
Figur 1: Modell ”relation with technology” rekonstruerad utifrån (Lindblad-Gidlund, 
2005, sid. 176) 
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Modellen är, menar Lindblad-Gidlund (2005) användbar för att få större förståelse 
för relationen mellan subjektets position och hennes/hans handlingsstrategier 
gentemot teknik, d.v.s. att vissa personer kan känna sig överordnade - känna att de 
har kontroll över och är bekväma med tekniken, medan andra känner sig 
underordnade tekniken, t.ex. att de känner rädsla inför tekniken samt att de inte 
kan styra tekniken, att de inte har någon kontroll över den. Dessa olika positioner 
kan relatera till olika handlingsstrategier som motstånd, initiativtagande eller 
passivitet (avvaktande strategi – ”vänta och se vad som händer”). Dessutom har 
det visat sig vara fruktbart att skilja mellan olika former av syn på teknik i relation 
till subjektets utgångspunkt, eftersom vår syn på teknik inte är statisk även om den 
ibland kan vara svår att förändra.  Slutligen är det viktigt att ta hänsyn till hur en 
teknik introduceras. Om ett nytt informationssystem i en organisation introduceras 
på ett sätt som får användarna att känna sig underordnade tekniken, t.ex. att den 
är svår att använda, så påverkas användarnas handlingar och relation till det 
specifika informationssystemet.  
 
Modellen belyser inte minst problematiken med representationen av användare 
när man exempelvis väljer ut personer till en referensgrupp då man ska testa ett 
nytt informationssystem. De användare som tillhör kategorin underordnade/passiva 
är ofta underrepresenterade, vilket skapar problem utifrån en demokratisk 
synvinkel men också i relation till problem kring systemutveckling. Genom att ta 
hänsyn till samtliga fyra kategorier av användare kan man öka förståelsen för olika 
typer av problem kring användning av informationssystem och i förlängningen 
utveckla mer inkluderande informationssystem. Modellen kan också tjäna ett syfte 
när det gäller förändring eller förflyttning i subjektspositionering och 
handlingsmönster, d.v.s. ett första steg i att förändra sin relation med tekniken är 
att medvetandegöra vilken relation med teknik man för tillfället har (Lindblad-
Gidlund, 2005).  
 
I de olika meningsskapande praktikerna kring ung generation i informations-
samhället, det vill säga meningsskapande praktiker inom vilka den unga 
generationens identitet skapas, sker också en symbolisk produktion av IT. Med 
hjälp av Lindblad-Gidlunds modell söker jag förståelse för hur användares (den 
unga generationens) relation med IT artikuleras, både på abstrakt nivå och konkret 
nivå, samt hur dessa artikulationer förhåller sig till varandra i en mer generell, 
dominerande diskurs, nämligen diskursen kring ett informationssamhälle. 
 
Internetgeneration betraktas i studien som en konstruktion av abstrakta användare, 
och det som problematiseras är hur idén kan medföra problem inom IS-design om 
vi inte tar hänsyn till maktstrukturer och de inbäddade meningarna på olika 
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abstraktionsnivåer. Det vill säga att designa informationssystem för en 
internetgeneration skapar flera problem när det gäller representationsrelationer.   
 
Ett teoretiskt antagande om att meningsskapandet är dialektiskt har betydelse för 
hur konstruktionen av en internetgeneration studeras i denna avhandling. Utifrån 
ett IS-perspektiv utgör detta antagande en viktig utgångspunkt till varför 
relationen mellan abstrakt och konkret IT-användare antas vara problematiskt. Om 
meningsskapandet är dialektiskt så innebär det att relationen mellan abstrakt och 
konkret IT-användare är i interaktion med varandra. Konstruktionen av abstrakta 
och konkreta användare måste därför förstås i relation till att de konstitueras inom 
samhället vilket är en mänsklig produkt, men som ofta uppfattas som objektiv 
verklighet (Berger & Luckmann, 1966).  
 
Relationen mellan abstrakt och konkret användare behöver också förstås utifrån att 
dessa tillskrivs olika status samt att olika agenter har olika förutsättningar och 
olika stort handlingsutrymme i IS-designprocessen. Olika agenter har olika mycket 
makt att definiera vilka karaktärsdrag som ska generaliseras och användas för att 
typifiera abstrakta användare i relation till designen av informationssystem 
(Lindblad-Gidlund, 2011).  
 
I designprocessen konfigureras användare i idén om vad som designas (Woolgar, 
1991) och på så vis kan representationer av användare sägas vara materialiserade i 
designen (se Akrich, 1992). Teknologier kan skapa nya identiteter eller omvandla 
eller förstärka existerande identiteter, genom att tillskriva användarna specifika 
ansvarsområden, färdigheter och uppdrag, menar Oudshoorn, Rommes och 
Stienstra (2004). I denna studie handlar det om att de som räknas till den unga 
generationen kanske inte själva har valt att kategoriseras som en internetgeneration 
och representationen internetgeneration medför därför en ojämn maktrelation 
mellan de som kategoriserar och de som kategoriseras. I processen riskerar vissa 
intressen att överbetonas medan andra nedtonas eller till och med negligeras. 
 
Samtidigt är det inte så att de konkreta användarna är passiva mottagare av teknik. I 
deras relation med tekniken (genom att försöka implementera och använda 
tekniken i sina vardagsliv) fyller de tekniken med mening och ger den konkret 
substans (Lindblad-Gidlund, 2011). Det medför att om vi enbart fokuserar på 
representationen internetgeneration, kan vi inte förstå de konkreta användarna (de 
som kategoriseras) och det meningsskapande kring IT som sker inom ramen för 
deras meningsskapande praktiker, d.v.s. då de skapar konkreta relationer med IT, 
då IT betyder någonting för dem i deras vardagsliv. De informationssystem som 
designas enbart utifrån idén om en internetgeneration som abstrakt användare, kan 
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komma att möta problem då dessa informationssystem ska implementeras och 
användas av ”den unga generationen”. Informationssystemen kanske inte används 
i den utsträckning man hade hoppats på eller används inte på det sätt som 
systemutvecklare från början hade avsett. 
 
Inom ramen för min studie betraktar jag designer/systemutvecklare och konkreta 
användare som olika agenter i en kedja av meningsskapande kring informations-
teknik i samhället men också kring ung generation i samhället. Trots sina olika 
meningsskapande praktiker, förhåller de sig till en gemensam sociohistorisk 
kontext inom vilken de ges olika status eller legitimitet i relation till kunskap om 
den objektiva verkligheten, som här studeras som diskursiv formering kring 
informationssamhället.  
 
3.2. Kategorisering av ungdom och hur ungdom studeras  
På liknande sätt som representationer av informationsteknik studeras för att skapa 
förståelse kring vad som legitimerar konstruktionen av internetgenerationen, 
studeras också representationer av ungdom för att skapa förståelse kring vilka 
antaganden om ungdom som socialt subjekt som gör identitetskategorin 
internetgeneration möjlig. Det är framförallt representation av ungdom i relation till 
samhällsförändring som är av intresse för denna studie då den sociala identiteten 
internetgeneration bör förstås i kontexten av skildringar av informationssamhället. 
Inom skildringar av informationssamhället tillskrivs både IT och ungdom en viss 
roll.  
 
Frågan om ungdom och ungdomlighet som tillstånd, kategorier och kulturella uttryck är 
starkt symboliskt laddad och den starka laddningen har flera olika orsaker menar 
Lindgren (2009b). Det starka symbolvärde som är kopplat till ungdomar har att 
göra med att vi ser framtiden i ungdomarna (Lindgren, 2009b). Det innebär enligt 
Ziehe (1982) att representationen av ungdom kan tolkas som symbol för framtiden 
som väcker både oro och hopp hos vuxna. Det väcker hopp eftersom vuxna tror att 
ungdomar ska kunna lösa problem som äldre generationer inte har lyckats lösa och 
det väcker oro eftersom ungdomstiden är bortom vuxnas kontroll. Vuxnas oro 
grundar sig i att de inte kan styra framtiden och därmed att vissa värden kan gå 
förlorade om de inte överförs till den unga generationen. Men det innebär också en 
avundsjuka hos vuxna då ungdom ses som någonting eftersträvansvärt i det 
moderna samhället, menar Ziehe (1982). Lindgren (2009b) skriver att avundsjukan 
kan grunda sig i skildringar av unga som ett avantgarde, d.v.s. en representation av 
ungdom där ungdomar glorifieras och tillskrivs vissa typer av kulturell kompetens 
som vuxna antas sakna. Det starka symbolvärde som är kopplat till ungdomar 
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aktualiseras gång på gång genom historien i frågan om ”dagens ungdom” 
(Lindgren, 2009b). 
 
I relation till argumentationen ovan, väcks vissa frågor som har central betydelse 
för denna studie. För det första handlar det, som jag inledningsvis nämnde, om 
vilken representation av ungdom som dominerar i artikuleringar av 
internetgeneration, vilken roll eller vilken subjektsposition ungdom tillskrivs i 
konstruktionen av internetgeneration och hur detta legitimerar den samhällsordning 
inom vilken identitetskategorin konstitueras. Det handlar alltså om vilka 
gränsdragningar som görs kring vilka som räknas till ”dagens ungdom” och vilken 
roll de tillskrivs. För det andra väcks frågor om makt. När det gäller 
identifikationsprocessen som ständigt relaterar till kategoriseringsprocesser (se 
Jenkins, 2000, 2004) handlar det som sagt inte enbart om hur gränsdragningar görs 
men också av vem de görs. Utgår identitetskategorin internetgenerationen från 
ungdomars perspektiv, eller är det framförallt som Ziehe (1982) kallar det ”vuxnas 
representation av ungdom” som dominerar? Vad har det i sådana fall för betydelse 
för de unga som kategoriseras? 
 
3.2.1. Kategoriseringens betydelse i relation till ung generation 
Representationer av ungdom kan i likhet med representationer av teknik förstås 
utifrån vilka teoretiska antaganden som ligger till grund för dessa representationer 
och vad de avser att förklara. James, Jenks och Prout (1998, sid. 206) presenterar en 
modell som ger en schematisk bild över olika teoretiska inriktningar inom vilka 
barndom studeras och på liknande sätt, menar jag, att man kan förstå teoretiska 
inriktningar för vilka ungdom studeras. Ofta görs distinktioner mellan teoretiska 
anspråk på universella eller partikulära förklaringar, mellan teoriers fokus på aktör 
eller struktur, mellan teoriers sökande efter likheter eller skillnader i 
förklaringsmodeller för gruppidentitet samt mellan lokal förändring kontra global 
kontinuitet (James, et al., 1998). Den roll som tillskrivs ungdomar i ”dagens 
samhälle”, d.v.s. hur ungdomar i en sociohistorisk kontext representeras, är 
beroende av vilka av de ovan nämnda utgångspunkterna en teori tar avstamp i och 
därmed vad det är som avser att förklaras.  
 
Identitetskategorin internetgeneration syftar till att beskriva en grupp av individer, 
en ung generation som har vuxit upp i informationssamhället.  Utifrån James, 
Jenks och Prouts modell, tolkar jag att internetgeneration syftar till att ge mer 
universella förklaringar, det söker efter att identifiera en grupp (man letar efter 
likheter) och fokus tycks ligga mer på struktur och global kontinuitet eftersom 
gruppen identifieras i relation till skildringar av informationssamhället, d.v.s. 
övergången från industrisamhälle till informationssamhälle. Representationer av 
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ungdom som syftar till att ge strukturella förklaringar är av intresse för denna 
studie för att kunna synliggöra vilken roll ungdom tillskrivs i relation till 
samhällsförändring. I en sådan kontext är det egentligen inte begreppet ungdom 
som tillskrivs någon större betydelse, utan snarare begreppet generation. 
 
White (2013) menar att det idag är vanligt att generationskategorier används för att 
beskriva och förklara sociala och politiska problem eller för att beskriva det sociala 
och politiska landskapet. Begreppet generation används ofta som enhet för social 
stratifiering och som variabel vilken ska kunna förklara samhällsförändring 
(Kertzer, 1983; White, 2013). Till skillnad från begreppet ungdom som associeras till 
en livsfas, associeras begreppet generation till någonting mer konstant, d.v.s. att de 
individer som kategoriseras under specifika generationskategorier inte växer ur 
sina generationsbundna problem (White, 2013).  
 
Generation som sociologiskt begrepp har sitt ursprung i framförallt Karl 
Mannheims essä The problem of generations (Mannheim & Kecskemeti, 1997, först 
publicerat 1923). Mannheim applicerade sin generella teori om kunskapssociologi 
på förståelsen av generation som fenomen, där han menade att sociala förändringar 
inte skapas av inneboende naturliga krafter utan snarare av sociala och politiska 
processer. Burnett (2010) menar att Mannheims anspråk på att förklara 
generationer bör förstås i relation till att han ville relatera förståelsen av generation 
till rådande syn på kunskap, samt att utvidga förståelsen för social stratifiering 
(Eyerman & Turner, 1998).  
 
Mannheims (1997) idé om generationer bygger på att det finns ett kollektivt 
medvetande bland en grupp av individer som växer upp i samma tid och präglas 
av socialt och historiskt givna ramar. Det kollektiva medvetandet innebär enligt 
Mannheim att individer födda under samma tid är medvetna om sin 
sociohistoriska plats. Mannheim liknar generationsmedvetandet vid klass-
medvetandet, det vill säga att så som sociala klasser är ordnade efter det 
socioekonomiska systemet så är generation positionerat i relation till den biologiska 
rytmen i människans existens. På så sätt är generation en åldersmässigt avgränsad 
grupp. Det är endast individer som är födda under samma tidsperiod som kan 
uppleva sin sociohistoriska kontext under samma livsfaser och enligt Mannheim 
(1997) är det ungdomsfasen som är avgörande i formandet av en kollektiv 
generationsidentitet. Varför ungdomen är den signifikanta livsfasen i formandet av 
en generationsidentitet, tycks inte Mannheim ge en mer detaljerad förklaring till 
utöver att det är en signifikant fas i utvecklingen av medvetandet. Enligt 
Mannheim är ungdomsfasen det sista strata i utvecklingen av medvetandet som 
kännetecknas av att vara ifrågasättande och reflekterande, mer medveten om nuet. 
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Eftersom ungdomar är nutidsorienterade, menar Mannheim att de också lätt 
känner igen sina generationsbundna problem och generation kan därför bli aktör 
för samhällsförändring (Mannheim & Kecskemeti, 1997). 
 
Hur ofta generationer uppstår är dels beroende av att nya kohorter kommer till 
samt att deras kollektiva medvetande tar fart p.g.a. sociala och historiska händelser 
(Bengtson, 1970). Förutsättningarna är på så sätt att det ska finnas en sekvens av 
historiska händelser på samhällsnivån som individerna i gruppen, i det här fallet 
individer födda under samma tidsperiod, känner igen och betraktar som viktiga i 
deras liv. Mannheim kallar det för ”similarity of location”, det vill säga att 
individer som är i samma livsfas (strata) och som exponeras för samma händelser 
på samhällsnivå är i position att kunna delta som en enad grupp (eller rörelse) 
(Mannheim & Kecskemeti, 1997). Det handlar inte bara om att individerna själva 
känner igen gemensamma attityder eller beteenden hos sina jämnåriga kamrater, 
utan det handlar också om att gruppen (generationen) har en gemensam 
uppfattning om att de delar en sociohistorisk kontext och att de därmed har 
någonting gemensamt (Corsten, 1999). De måste dela så kallade grundläggande 
intentioner som tar sig uttryck i hur grupper av individer inom en generation 
reagerar på sina generationsbundna problem. Översatt till Halls (1997) 
begreppsapparat skulle detta betyda att den unga generationen är en grupp 
individer som delar liknande mentala kartor eller föreställningar kring att vara ung 
inom en sociohistorisk kontext. De delar därför samma meningsskapande praktik 
kring hur de begreppsliggör och placerar sin grupp i samhället.  
 
De variationer som olika generationsgrupper upplever i relation till sin placering i 
det sociala systemet kallar Mannheim för ”generation units” som utgör stoffet av 
en generations gemensamma erfarenheter (Mannheim & Kecskemeti, 1997). Enligt 
Corsten (1999) kan detta förstås utifrån att livsfaser är institutionaliserade, dels 
genom statliga och lagmässiga regleringar (skolplikt, myndighetsålder etc.), dels 
genom kulturella definitioner av ålder. De kulturella definitionerna handlar 
framförallt om förväntningar på individer i olika åldrar och till detta kopplat den 
mängd ansvar som man förväntas ta. Ungdomsperioden präglas av dessa 
förväntningar och gränsdragningar genom vilka de kan konstruera gemensam 
generationsidentitet. Generationsidentiteten bygger således på att grupp-
medlemmarna känner igen varandra på grunderna; a) att de under samma livsfas 
(ungdomstiden) b) påverkas av sin sociohistoriska kontext som gör att de känner 
igen vissa generationsbundna samhällsproblem, som de bemöter eller uppfattar på 
liknande sätt, vilket sammanför dem till en generation (Corsten, 1999). 
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Samhällsvetenskapen har dock stora problem med användningen av begreppet 
generation, skriver Kertzer (1983). Det finns åtminstone fyra olika kategoriserings-
principer för generation: i) släktskap; ii) kohort; iii) livsfas och iv) historisk period, 
och dessa förväxlas ofta och används simultant. Man är med andra ord inte tydlig 
med vilken enhet som studeras (Kertzer, 1983). Eller som White (2013) menar 
blandas ofta ”naturalistiska” och ”kulturella” definitioner av generation ihop. 
 
White (2013) samt Wyn och Woodman (2006) skriver att begreppet generation idag 
används flitigt bland annat inom populärlitteratur och media. White (2013) 
identifierar fem olika representationer av generation, det vill säga, på vilket sätt och 
med vilka motiv generationer görs inom bland annat populärlitteratur och politiska 
uttalanden. De representationer han identifierar är ”generation som förklaring för 
samhällsförändring eller generation som drivande för samhällsförändring”, 
”generation som markör för tidsepok”, ”generation som samhällsresurs”, 
”generation som medel för att identifiera orättvisor i samhället”, samt ”generation 
som utgångspunkt för konflikt och kommande samhällskris” (White, 2013).  
 
White (2013) skriver att användning av generation som social kategori och därmed 
den uppdelning av åldersgrupper som görs och kring vilka samhället organiseras, 
associeras till föreställningar om en kollektiv identitet, om gemensam handling, 
förändring av välfärdsstaten och moraliska ställningstaganden kring ”rätt” eller 
”fel” sätt att leva i ett demokartiskt samhälle. Generation kan därför användas för 
många olika politiska syften och konstruktionen av den sociala kategorin generation 
tenderar bland annat att maskera olikheter inom gruppen, att marginalisera 
individer och att tillämpa deterministiska definitioner av mänsklig agens, skriver 
White (2013). 
 
Det deterministiska perspektivet på mänsklig agens är också Wyn och Woodman 
(2006) kritiska mot. Som jag förstår författarna är det ofta utifrån betydelsen 
generation som kohort som populära generationskategoriseringar upprättas; typ 
Generation Y, Generation X, Millenials m.fl. Kohort struktureras kring variabeln 
ålder, d.v.s. ålder eller födelsedatum utgör analysenheten. Ryder (1965), en av 
förespråkarna för användning av kohort som analysenhet, menar att 
samhällsförändring – allt ifrån strukturförändringar på arbetsmarknaden till 
värderingsförändringar, kan studeras med hjälp av kohorter eftersom förändringar 
är kohortspecifika. Ung generation som den unga kohorten representeras som en 
möjlig förmedlare av transformationsprocesser, en möjliggörare för 
samhällsförändring. Unga skapar inte förändring men de tillåter förändring, menar 
Ryder (1965). Det vill säga, potentialen för förändring är koncentrerad i kohorter 
av unga människor.  
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Generationskategorier så som Generation X och Generation Y är problematiska, 
menar Wyn och Woodman (2006), eftersom de tillämpar deterministiska 
definitioner på generationer. Underförstått i kategorin Generation Y är att kohorten 
av unga människor som kategoriseras under begreppet präglas av sin sociala 
kontext till den grad att de distinkt skiljer sig från tidigare (och framtida) 
generationer. Det vill säga att Generation Y är Generation Y och de kommer aldrig 
att växa ur den (Wyn & Woodman, 2006). McCrindle och Wolfinger (2009) visar att 
en mängd olika benämningar på Generation Y, har fått associationer till 
informationsteknologi. Istället för Generation Y har de kallats för ”Net generation”, 
”MySpace generation”, ”Nintendo generation”, ”The connected generation”, 
”Google generation”, ”The digital natives” etc. där den unga generationen 
tillskrivs specifika egenskaper i relation till yttre omständigheter.  
 
En sådan representation av ung generation innebär att man tillämpar perspektivet 
som Bengtson (1970) kallar för ”den stora klyftan”, där utgångspunkten är att det 
finns stora och djupgående skillnader mellan generationer vad gäller exempelvis 
värderingar, inställning till sociala institutioner, interpersonella relationer, 
auktoriteter och möjligheter att själv kunna påverka sin situation. Några av 
orsakerna anses vara det moderna samhällets välstånd, förändrade värderingar, 
skillnader i utbildning samt den tekniska utvecklingen på masskommunikations-
området (Andersson, 1982; Bengtson, 1970). Enligt Ryder (1965) är ny teknik en av 
de främsta markörerna för kohorter. Nya kohorter tillåter förändring och därför är 
det främst de som introduceras till ny teknik. Utifrån ett sådant perspektiv ses inte 
klyftan mellan generationerna som någonting negativt. Den stora klyftan betraktas 
som någonting som kan underlätta anpassningen till samhällsförändringar helt 
enkelt för att gamla sätt att reagera inte passar in på den nya situationen. 
Generationsklyftan representeras inom detta perspektiv som bestående. De olika 
attityderna, värderingarna och beteendemönstren bär unga med sig in i vuxen 
ålder (Andersson, 1982).   
 
Den unga generationen betraktas ofta utifrån perspektivet ”den stora klyftan”. Inom 
vissa ungdomsforskningsinriktningar representeras generationsklyftan som ett 
problem (se redogörelsen för ”ungdomsforskning som social ingenjörskonst” i 
Waara, 1996), men i de fall då ung generation förbinds med samhällsförändring 
knyts den unga generationen ofta till värden så som förnyelse och utveckling, i 
enlighet med Ryders (1965) definition av ung kohort. White (2013) ger flera 
förklaringar till varför användning av generation som social kategori, har blivit så 
populär. Vissa förklaringar innebär en förbindelse mellan generation och 
strukturella och materiella faktorer där relationen mellan samhälle och ny teknik är 
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en sådan faktor. I en sådan förklaringsmodell tillämpas ett perspektiv som är i 
enlighet med Ryder (1965), där den unga generationen så att säga väcker 
föreställningar om förändring och tillämpas för att beskriva tidsepoker i relation 
till teknologiska innovationer. Kommersiella trender och marknadsekonomiska 
intressen är en annan strukturell faktor som har betydelse för konstruktionen av 
generationskategorier, menar White (2013). Reklamkampanjer kan ibland använda 
generation för att höja statusen på en produkt (ex: ”Pepsi-generationen”) och skapa 
associationer till specifik livsstil. White menar att den politiska artikuleringen av 
generation tillämpar liknande kommersiella modeller för att exempelvis få mer 
uppmärksamhet kring vissa ämnen och jag menar att man skulle kunna beskriva 
det som en praktik för att ”sälja in sig” hos väljarna. Även olika typer av 
samhällsproblem och hot, så som klimatförändring, används i relation till 
definitioner av generationer, skriver White (2013). Den relation som görs mellan 
demografiska förändringar och nya utmaningar för mänskligheten är 
betydelsefulla för konstruktioner av generationsidentitet (White, 2013). Hur dessa 
faktorer relateras till generation är ingenting självklart och på förhand givet utan är 
alltid konstruerade utifrån vissa motiv, för ett visst syfte där vissa aktörer har mer 
makt än andra att styra agendan för hur generationsidentiteten ska definieras.   
 
White (2013) skriver att generation ofta knyts till samhällsförändring och fungerar 
på ett effektivt sätt i en sådan betydelsefixering eftersom det finns en hypotes om 
att generationsskiften är en naturlig del av livet. Generation normaliserar på så sätt 
idén om samhällsförändring där motstånd mot förändring uppfattas på ett sätt 
onaturligt eller löjligt, menar White.  Dock är det vissa specifika former av 
förändring som kan associeras till många aktörer som idag är inflytelserika i 
skapandet av generationsdefinitioner. I den politiska sfären artikuleras ofta 
generation i relation till välfärdstaten, där generation tillämpas som kategori för att 
legitimera och förespråka förändring inom välfärdsstaten. Ofta används argument 
kring vilka generationer som får tillgång till samhällets resurser, vilka generationer 
som bygger välfärdsstaten, arbetar och betalar skatt, samt vilka som vinner och 
förlorar på välfärdsstatens organisering. Generationskategoriseringar används på 
så sätt för att skapa generationskonflikter och väcka diskussioner kring moraliska 
frågor kring vad som är ”rätt” och ”fel” (White, 2013). Det väcker frågor som - Är 
det rättvist att framtida generationer ska behöva ta hand om miljörelaterade 
problem som tidigare generationer skapat?  
 
På liknande sätt redogör Waara (1996) för hur ung generation relateras till 
strukturförändringar på arbetsmarknaden. Inom forskningsinriktningen som han 
kallar för ungdomsforskning som sektorforskning, representeras den unga 
generationen som seismografer för strukturförändringar på arbetsmarknaden. De 
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antaganden som görs är då att den unga generationen har anammat nya 
värderingar som i sin tur leder till att nya trender föds och strukturförändringar 
inom arbetsmarknaden börjar ta form, som i sin tur leder till stora förändringar i 
samhället. Även inom den gren av ungdomsforskning som brukar kallas för 
ungdomskulturforskning (se exempelvis Hall & Jefferson, 1976), som denna studie 
finner stöd i, har ibland kritiserats för att överbetona ungdomars förmåga att 
registrera samhällsförändringar. Genom att framförallt intressera sig för 
populärkulturella arenor som tillskrivs en radikal och seismisk innebörd finns 
risken att ungdomar i storstäder får representera hela ungdomskollektivet och vara 
den grupp som på ett avantgardisktiskt sätt förebådar förändring, menar Waara 
(1996). Skillnaden mellan den seismiska innebörd som tillskrivs ungdom i 
ungdomskulturforskningen jämfört med ungdomsforskning som sektorforskning, 
är att ungdomskulturforskningen har en utgångspunkt i aktörsperspektiv och 
syftar till att förklara ungas motsättningar och motstånd till den dominerande 
vuxenkulturen. Inom ungdomsforskning som sektorforskning används ung 
generation för att förklara strukturförändringar och den unga generationen tillskrivs 
rollen som möjliggörare för dessa strukturförändringar.  
 
Jag menar, i enlighet med Wyn och Woodman (2006), att vi behöver skapa bättre 
förståelse för hur varje generation är lokaliserad inom dess sociala, politiska och 
ekonomiska kontext, där betydelsen av ålder bör betraktas som socialt konstruerat i 
relation till rådande samhällsordning. Ett försök att uppdatera Mannheims 
generationsteori, görs exempelvis av Eyerman och Turner (1998) där de inkluderar 
Bourdieus begrepp habitus och kulturellt kapital. Genom dessa försöker de förstå 
hur generationer är konstituerade genom institutionalisering av kollektivt minne 
genom kollektiva ritualer och berättelser. Eller enligt Halls begrepp hur 
generationskulturer skapas genom meningsskapande praktiker. Eyerman och Turner 
(1998) menar att generationskulturer förkroppsligas genom sina kulturella 
förutsättningar (exempelvis kläder och språk) och genom kroppen och 
kroppshållningen (gångstil, kroppsstil och idén om kroppen som åldras). Hur 
bilder av kulturella uttryck och kroppsideal för generationer knyts till 
generationskulturer har delvis att göra med hur exempelvis modebranschen och 
media skapar bilder av unga, hur marknadsföring riktar sig till specifika grupper 
etc.  
 
Enligt Jenkins (2000) skapas all identifikation i relation till kategorisering. Social 
identitet är således alltid i någon mån institutionaliserad, men det är inte 
förutbestämt hur individer och grupper av individer väljer att relatera till 
exempelvis mediala bilder och vad dessa betyder för dem. Däremot fixerar social 
kategori individer till en viss kontext och eliminerar vissa möjligheter, vilket 
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innebär att individer förhåller sig till maktstrukturer som organiseras kring 
generationstillhörighet. Genom att lyfta fram likheterna och förminska olikheterna 
inom gruppen, framhävs vissa likheter vilket kan vara fördelaktigt för en del 
individer i gruppen, men inte alla, skriver White (2013). Generationsdefinitioner 
bör med andra ord inte betraktas som objektivt givna utan bör ses i relation till 
vilken kontext de konstrueras inom och vilka sociala agenter som har större 
handlingsutrymme att påverka agendan för vad som anses vara betydelsefullt för 
konstruktionen av en generationsidentitet.  
 
Min studie handlar inte om att beskriva en generation, utan syftar till att studera 
representationer av ung generation. I enlighet med White (2013) studerar jag hur 
”generationalism” uttrycks i olika meningsskapande praktiker.  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

Utifrån perspektivet den stora generationsklyftan ligger betoningen på att det har 
uppstått en ”digital klyfta” mellan generationer, där den unga generationen 
representeras som den som har de digitala fördelarna på sin sida. Den forskning 
som ifrågasatt idén kring en internetgeneration och därmed hur stor generations-
klyftan egentligen är, tar sin utgångspunkt i frågor om den digitala klyftan (Norris, 
2001; Warschauer, 2003) i form av diskussioner om digital kompetens och digital 
delaktighet.  
 
Det är framförallt inom ämnesdisciplinerna pedagogik, sociologi, media och 
kommunikation, informationsvetenskap samt statsvetenskap som man empiriskt 
granskat antaganden om internetgenerationen utifrån bland annat kartläggningar 
av ungas internetvanor. Några exempel är stora nationella och internationella, 
statistiskt representativa undersökningar så som UK Children Go Online (LSE), EU 
Kids Online (LSE) och PEW Internet & American Life Project (PEW) som används som 
underlag för empiriska granskningar.  
 
4.1. Ungdomar och internetanvändning 
Internetanvändning bland unga, som studeras inom olika ämnesdiscipliner, 
diskuteras ofta både i relation till digital delaktighet och även digital kompetens. 
Frågor kring digital kompetens har fått ett stort intresse eftersom Europeiska 
Unionen (European Communities, 2007) har definierat digital kompetens som en av 
åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Digital kompetens anses således vara 
nödvändig för individens självförverkligande och personliga utveckling men också 
för ett aktivt medborgarskap (Samuelsson, 2014). Det finns ingen vetenskaplig 
konsensus kring begreppet digital kompetens, menar Samuelsson (2014). EU:s 
definition av digital kompetens har bland annat kritiserats för att lägga 
tyngdpunkten på den tekniska behärskningen samtidigt som resultaten som 
efterlyses handlar om storheter som gäller bortom den rena datortekniken 
(Liedman (2008) i Samuelsson, 2014). Digital kompetens bör, menar Hernwall 
(2008), inte begränsas till tekniska färdigheter, utan snarare bör vi söka förståelse för 
den kulturella betydelsen av IT. Utifrån ett sådant perspektiv betraktas digital 
kompetens som komplexa färdigheter kring både användningen av specifika 
tekniska verktyg men också en förståelse av ett större socialt sammanhang inom 
vilka dessa verktyg används. En viktig grund i definitionen av digital kompetens 
är därför att förstå vilken roll den digitala tekniken spelar i ett modernt samhälle 
(Samuelsson, 2014). Digital kompetens har, menar Samuelsson (2014), också en 
demokratisk dimension och relaterar till begreppet digital delaktighet. 
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Utifrån ett perspektiv som tillämpar en mer diskursiv förståelse av begreppet 
digital kompetens, finns det som jag ser det ingen större poäng i att skilja mellan 
begreppen digital kompetens och digital delaktighet. Båda begreppen är en del av en 
större diskurs och används snarare inom olika ämnesdiscipliner för att belysa olika 
perspektiv och dimensioner av relationen mellan IT, människa och samhälle. 
Digital delaktighet är ett begrepp som kanske framförallt studeras inom 
statsvetenskap och då ofta relaterat till medborgarskap och samhällelig och politisk 
delaktighet (ex: L. W. Bennett, Wells, & Rank, 2009; Loader & Hague, 1999; Olsson, 
2006). Däremot begreppet digital kompetens förekommer framförallt inom 
utbildningsvetenskap (ex: Erstad, 2005, 2011; Jones, 2011), media och 
kommunikation (ex: S. Livingstone, Bober, & Helsper, 2005; van Deursen & van 
Dijk, 2008) och sociologi (ex: Hargittai, 2010). 
  
Jag avser därför inte att redogöra för olika definitioner av digital kompetens, utan 
menar snarare att det är intressant att studera och lyfta fram hur betydelse-
fixeringar kring internetgenerationen och digital kompetens har ifrågasatts i 
tidigare studier. En stor del av tidigare forskning har empiriskt granskat den 
åldersgrupp som kategoriseras som internetgeneration och studerat på vilket sätt 
de använder datorer och internet, i hur stor utsträckning, med mera. Flera studier 
har bland annat visat att det finns andra faktorer än ålder som är betydelsefullt för 
erfarenheten av internetanvändning, vad man använder internet till samt hur 
mycket (se exempelvis Livingstone & Helsper, 2007). Facer och Furlong (2001) 
visar till exempel att sociala och kulturella resurser som föräldrarnas datorvanor 
spelar roll för barnens användning av datorer. Helsper och Eynon (2010) visar att 
faktorer som erfarenhet och utbildningsgrad spelar större roll än ålderskategori 
när det gäller användning av internet, vilket även andra liknande studier från USA 
(Hargittai & Hinnant, 2008) och Sydafrika (Brown & Czerniewicz, 2010) pekar på. 
Internetanvändningen tycks variera bland unga och generationstillhörighet tycks 
således inte vara den avgörande faktorn för hur mycket samt på vilket sätt internet 
används.  
 
Jones, Ramanau, Cross och Healing (2010) har ifrågasatt antagandet om att den 
unga generationen som börjat högskolestudier har anammat nya sätt att lära. 
Resultaten visar tvärtom att studenterna har olika kompetenser och erfarenheter av 
användning av olika informationsteknologier (Jones, et al., 2010). En rad andra 
studier inom bland annat sociologi och media och kommunikation (se exempelvis 
Cheong, 2008; Duimel & deHaan, 2009; Hargittai, 2010; Livingstone & Helsper, 
2007) har också uppmärksammat en stor variation i nivån på digital kompetens 
bland barn och ungdomar. Att ligga i framkant på den digitala utvecklingen, tycks 
inte garantera en hög nivå av digital kompetens, menar Drotner (2010). De 
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nordiska länderna, som rankas högt av FN när det gäller tillgång till, och 
användning av, IT, har däremot stora skillnader när det gäller digital kompetens 
bland unga (Drotner, 2010).  
 
Även de studier som jag tidigare har genomfört fokuserar på att empiriskt 
undersöka ett antal antaganden om internetgenerationen (Zimic, 2010a) där 
antagandena har sin tyngdpunkt i just digital kompetens och digital delaktighet. De 
huvudsakliga resultaten utifrån tre studier genomförda inom ramen för min 
licentiatavhandling (Zimic, 2009, 2010b; Zimic & Dalin, 2011) visar att svenska 
ungdomar som tillhör internetgenerationen inte är en homogen grupp. Det finns 
de som använder internet ofta och mycket, har god tilltro till sin egen 
datorkompetens och hög självskattad digital kompetens, men det finns också de 
som inte använder internet i lika hög utsträckning, som har låg tilltro till sin egen 
datorkompetens och en relativt låg digital kompetens. När det gäller digital 
delaktighet är det de som använder internet till många olika saker som har högre 
digital kompetens och vad man gör på internet har samband med hur delaktig 
inom informationssamhället man upplever sig själv vara (Zimic, 2010a).  
 
Utifrån tidigare forskning (se exempelvis Livingstone & Helsper, 2007), kan man 
sammanfatta resultaten att ungdomar som är mer erfarna och deltar i olika 
internetaktiviteter ofta skaffar sig högre digital kompetens medan de som inte är 
lika frekventa och delaktiga användare löper risken för att inte tillgodogöra sig lika 
mycket i det som har kommit att kallas informationssamhället. Samuelsson (2014) 
diskuterar att det fortfarande finns en digital ojämlikhet bland unga, trots den till 
synes höga tillgången till informationsteknik. Detta är eftersom digital jämlikhet 
och digital kompetens inte enbart handlar om tekniska problem och tillgången till 
informationsteknik. Det handlar också om ett hänsynstagande till människors olika 
möjligheter och förutsättningar när det gäller IT-användning, och vilka insatser 
skolan kan göra för att motverka grundläggande sociala ojämlikheter. Samuelsson 
menar att oreflekterade satsningar på digital teknik kan förstärka ojämlikheterna 
som redan finns. Därför behövs det en fördjupad kunskap om vilka faktorer som 
påverkar elevers tekniska kapital (Samuelsson, 2014). 
 
Mina tidigare studier, såväl som många av de studier som empiriskt granskat 
internetgenerationen har bidragit med förståelse kring att kategoriseringar av 
ungdomar och IT inte bör tas för givna som om de existerar på ett självklart sätt, 
d.v.s. som att unga på ett naturligt sätt tar till sig tekniken. Tidigare studier riktar 
uppmärksamheten till att det finns någonting problematiskt med de antaganden 
som görs och det fokus som läggs på de rent tekniska aspekterna som exempelvis 
tillgång till teknik, vilka IT-verktyg som ska användas etc. Dessa tidigare studier är 
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viktiga för att ringa in och belysa problemet kring kategoriseringar som 
internetgeneration, men de bidrar inte just till förståelsen av konstruktionen av idéer 
kring IT, ungdom och samhällsförändring.  
 
4.2. Idékonstruktionen internetgenerationen och skapande av 

moralpanik 
Det finns relativt få studier som granskar idékonstruktionen - internetgeneration. En 
artikel som har fått stort genomslag när det gäller att kritiskt granska idén kring 
internetgeneration är Herrings (2008) bidrag i Buckinghams antologi Youth, Identity 
and Digital Media (Buckingham, 2008). Herring menar att etiketten eller 
benämningen internetgenerationen är någonting som vuxna, det vill säga de som 
inte tillhör internetgenerationen, har konstruerat. Det är framförallt inom tre 
diskurser denna konstruktion upprättas, menar Herring, och dessa är: i) 
medieproduktion och reklam; ii) medierapportering samt iii) medieforskning och 
andra ämnesdiscipliner inom akademin (Herring, 2008). Inom samtliga diskurser 
görs den unga generationen till någonting exotiskt och beskrivs i termer av ”de 
andra”. Samtliga av dessa tre sfärer eller diskurser som Herring nämner, har sina 
vinster med att göra sådana konstruktioner av den unga generationen.  
 
Frågan som Herring ställer sig är om vuxnas konstruktion internetgeneration har 
någon betydelse för ungdomarna själva. Författaren menar att individer inom den 
unga generationen är medvetna om vuxnas konstruktion av dem och de orienterar 
sig därefter, samtidigt som de tar hänsyn till sina egna erfarenheter. Den här typen 
av dubbelt medvetande är karakteristiskt för den så kallade internetgenerationen, 
skriver Herring (2008). Detta märks även på att de unga ständigt gör motstånd mot 
vuxnas moralpanik i frågor som rör ”dagens ungdom”, samtidigt som de förhåller 
sig till och försöker förstå vuxnas oro kring dem. Det är till och med så att även de 
individuella valen som de unga gör är exploaterade av medierna, menar Herring. 
Kommersiella representationer och en förväntan att göra individuella val, gör att 
den unga generationen anpassar sig till den generella idén om individualisering 
(Herring, 2008).   
 
Begreppet moralpanik (Cohen, 2002) används av flera forskare för att beskriva vad 
det är som har skett i den akademiska symbolskapande praktiken kring begreppet 
internetgeneration. Selwyn (2009) och Bennett, Maton och Kervin (2008) som har 
gjort en granskning av litteraturen kring internetgenerationen, skriver att 
internetgeneration kan ses som en form av akademisk moralpanik eftersom 
argumenten bygger på ett dramatiskt språk, det förespråkar stora samhälleliga 
förändringar och menar att det finns en tydlig generationsklyfta (S. Bennett, et al., 
2008). Nordkvelle (2011) skriver att moralpaniken kring internetgenerationen har 
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två sidor. Den ena betraktar internetgenerationen som optimalt anpassad för den 
digitala miljön och riktar paniken mot auktoriteter, myndigheter och framförallt 
skolan. Moralpaniken handlar i detta fall om skolan kan anpassa sig tillräckligt 
snabbt för att möta internetgenerationens behov. Den andra sidan av 
moralpaniken handlar om internetgenerationen och då om en oro kring hur väl de 
unga kan klara sig utanför den ”digitala världen”.  
 
Bennett, Maton och Kervin (2008) diskuterar framförallt den första typen av 
moralpanik när de pratar om akademisk moralpanik. Författarna menar att den 
akademiska moralpaniken, genom sitt dramatiska språk, deklarerar ett nödläge 
och förespråkar omedelbara och fundamentala förändringar. Det skapar också 
klyftor dels mellan den unga generationen och äldre generationer, mellan 
teknikvana och icke-teknikvana individer, mellan elever och lärare samt mellan de 
som förespråkar idén kring internetgenerationen och de som ställer sig kritiska 
mot det. De lärare som ställer sig kritiska till att förändra undervisningen anses 
vara lata och konservativa och på så sätt kväver den akademiska moralpaniken 
diskursen och gör så att antaganden som inte empiriskt bevisats kan sprida sig. En 
noggrann kritisk granskning behövs som genuint försöker förstå situationen innan 
man förespråkar en omfattande förändring, menar Bennett med kollegor (2008).  
 
Detta har gjorts bland annat av Bigum och Kenway (1998) som beskriver fyra olika 
idealtyper för diskurser som handlar om IT och skola – ”boosters”, ”anti-
schoolers”, ”critics” och ”doomsters”. De första två är positiva till informations-
teknikens användning och ser IT som lösningen på alla problem. ”Boosters” 
förespråkar användning av informationsteknologier som om dessa har inneboende 
pedagogiska värden. Därför fokuserar de mest på att ställa frågor kring hur man 
ska implementera IT i skolan och frågar sig sällan varför och till vad det ska 
användas. ”Anti-schoolers” är för högteknologisk utbildning men menar att 
klassrumsundervisning är en förlegad undervisningsform. Informationstekniken i 
sig själv anses vara tillräcklig för undervisning. Klassrumsundervisning behövs 
inte när IT erbjuder större möjligheter. Lärandet betraktas som livslångt lärande 
som kan tillgodoses via internet. Kritikerna (”critics”) är mer försiktiga och 
fokuserar på de sociala aspekterna av teknologisk innovation där de försöker se 
både möjligheter och risker med användning av IT i skolan. De ställer frågor som 
varför och vad och ifrågasätter förgivet tagna antaganden kring IT i skolan.  
 
Cubans (1986) historiska studie över nya teknologiers införande i skol-
undervisningen kan räknas till kritiska studier, då Cuban försöker studera teknikens 
införande i skolvärlden som fenomen. Genom att tillämpa ett historiskt perspektiv, 
lyfter han blicken från det partikulära (här och nu) och får syn på gemensamma 
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mönster som präglat teknologiers införande i skolundervisningen. Bland annat, de 
möjligheter som förespråkas och de hinder som ständigt återkommer (Cuban, 
1986). Inom informatikämnet har bland andra Hatakka, Andersson och Grönlund 
(2012) bidragit med förståelse kring vilka effekter en till en satsningar (en dator per 
elev) har för elevers möjligheter till lärande men också hur det påverkar elevers 
hälsa och välmående. Författarna har visat att elevers användning av personliga 
datorer i skolan, via en till en satsningar, inte enbart innebär positiva effekter så som 
att fler valmöjligheter för lärande öppnar upp sig. Det innebär också bland annat 
att eleverna utsätts för fler distraktioner som stjäl deras uppmärksamhet från 
skolarbetet samt att eleverna upplever att de blir beroende av datorn, att andra 
alternativ för lärande exkluderas så som att använda penna och papper för att föra 
anteckningar (Hatakka, et al., 2012). De kritiska studierna pekar således på att 
införande av teknik i skolundervisningen är en komplex bild.  
 
Den fjärde och sista idealtypen som Bigum och Kenway (1998) diskuterar är 
”doomsters”. ”Doomsters” tar avstånd från användning av IT i skolan och målar 
upp ett domedagscenario över faror och missöden som informationstekniken kan 
medföra. De är nostalgiska över tiden före IT och de ställer sig frågan varför man 
ska ersätta välfungerande praktiker med teknikbaserade praktiker. De förespråkar 
en teknikfri värld, som på många sätt överrensstämmer med hur skolorna idag ser 
ut, menar Bigum och Kenway (1998).  
 
I relation till min studie är Bigum och Kenways idealtyper användbara för att 
identifiera texter som ansluter sig till Tapscotts (1998) idé om en internetgeneration 
och för att kunna upptäcka vilken typ av diskurs dessa texter artikulerar. Samtliga 
diskurser kan i någon mån sägas artikulera problem och lösningar på problemen. 
En del diskurser deklarerar som Benett, Maton och Kervin (2008) uttrycker det, ett 
”nödläge” och förespråkar omedelbara och fundamentala förändringar, d.v.s. 
skapar moralpanik.  
 
Fenomenet kring moralpanik och vuxnas farhågor om ungas medieanvändning 
har exempelvis Drotner (1999) diskuterat mer i detalj. Drotner menar att varje gång 
ett nytt medium introduceras så blåser debatten upp kring det nya mediets 
negativa påverkan på unga. Hon kallar detta fenomen för historisk minnesförlust, 
vilket tyder på att den oro, eller moralpanik som ständigt väcks i samband med 
ungdomar/ungdomskulturer och nya medier är ett led i en social och kulturell 
maktkamp (Drotner, 1999). Detta berör framförallt en annan typ av moralpanik 
kring internetgeneration. Till skillnad från den första typen, den akademiska 
moralpaniken som diskuteras av Benett, Maton och Kervin (2008), menar 
Nordkvelle (2011) att den andra typen av moralpanik kring internetgeneration 
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snarare handlar om att ungdomarna inom internetgenerationen spenderar för 
mycket tid framför datorn och hur de löper risken att hamna i utanförskap, eller 
förlora verklighetsuppfattningen (Holloway & Valentine, 2003; Ito, 2010).  
 
Likaså menar Selwyn (2009) att idén om internetgenerationen ofta används av 
vuxna för att uttrycka sina farhågor och sin oro kring utvecklingen av den digitala 
tekniken och att det finns en stor fara i att dessa berättelser används som 
tolkningar av unga människors ”riktiga” upplevelser. Detta kan, menar Selwyn 
(2009) leda till dåligt informerat beslutsfattande. Jag menar i enlighet med Selwyn, 
att båda typerna av moralpanik som Nordkvelle (2011) identifierar, d.v.s. både den 
akademiska moralpaniken och moralpanik kring ungas användning av internet, kan leda 
till förenklade slutsatser och i förlängningen beslutsfattande som baseras på dessa 
förenklade slutsatser. Därför menar jag att det är viktigt att studera hur 
internetgeneration görs. Vilka antaganden som ligger till grund för görande eller 
artikulering av internetgenerationen samt vad det kan ha för konsekvenser för både 
ungdomar och teknik.  
 
Få har gett sig i kast med att försöka förklara hur kategoriseringen 
internetgeneration görs eller konstrueras (Bayne & Ross, In press; Ben-David, 2011; 
Sheely, 2008). Sheely (2008) är dock en av de som på ett tydligt sätt redogör för 
processen i hur en konstruktion som digitala urinvånare (Prensky, 2001) 
konstruerats och accepterats som ”fakta” eller ”sanning”. Sheely menar att detta 
skett genom en successiv process där tydliga associationer och positiv 
sinnesförnimmelse kring begreppet gjort det mer stabilt. Det vill säga, fler och fler 
relaterade till samma sak, eller föreställde sig ungefär samma sak, då de använde 
begreppet. Detta ledde ganska snabbt till att man började prata om digitala 
urinvånare som om det är någonting vi alltid har känt till och som om det är ett 
accepterat faktum, skriver Sheely (2008).  
 
Trots sin kritik av konstruktionen den digitala urinvånaren, menar Sheely (2008) att 
vi inte bör förkasta begreppet. Även om det är en illusion så kan den användas till 
att exempelvis främja utvecklingen av lärmiljöer som pedagoger alltid har strävat 
efter. Däremot om vi helt oproblematiskt accepterar begreppet kan det till och med 
vara farligt, skriver Sheely. Författaren förklarar att begreppet utgår från att det 
finns en skillnad och att denna skillnad bygger på tekniken. Prensky (2001) 
fokuserar på att tekniken är lösningen på att överbrygga denna skillnad, medan 
Sheely menar att lösningen är att designa lärmiljöer som engagerar elever. 
Tekniken är bara ett av många verktyg för att uppnå detta och om vi endast 
fokuserar på tekniken så kan vi skapa fler problem än vi löser, skriver Sheely 
(2008).  
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I likhet med exempelvis Selwyn (2009) och Bennett, Maton och Kervin (2008), 
diskuterar Bayne och Ross (2011) dikotomiseringen ”digitala urinvånare”/”digitala 
immigranter”. De för dock en mer ingående diskussion kring konsekvenserna av 
sådana kategoriseringar och erbjuder på så vis en förståelse kring vad som ligger 
till grund för kategoriseringarna. Bland annat menar Bayne och Ross att den 
tydliga uppdelningen sätter dessa två grupper (digitala urinvånare och digitala 
immigranter) i motsatsförhållande till varandra. De digitala urinvånarna står för 
framtiden medan de digitala immigranterna står för det förgångna/det föråldrade. 
Motsatsförhållandet leder till att lärarna (de digitala immigranterna) strukturellt 
inordnas i en underprivilegierad roll som står för det gamla, det föråldrade, det 
långsamma, bakåtsträvande och beroende av analoga teknologier. Detta, menar 
författarna, sätter läraren i en omöjlig situation eftersom hon eller han tillskrivs 
rollen att vara svår eller omöjlig att förändra men samtidigt så förväntas de 
genomgå radikala förändringar för att fortsätta anses som kompetenta och 
professionella (Bayne & Ross, 2011).  
 
På så sätt är diskurser kring digitala urinvånare/digitala immigranter paradoxala 
eftersom de tydligt positionerar generationer i motsatta kategorier och menar att 
digitala immigranter aldrig kan bli lika bra på det digitala som de digitala 
urinvånarna. Samtidigt förväntas de ”digitala immigranterna” ta upp de digitala 
verktygen alltmer, skriver Bayne och Ross (2011). Vidare menar författarna, i 
enlighet med Bennett, Maton och Kervin (2008), att lärarnas kritiska ställning och 
ifrågasättande av det digitala i undervisningen lätt negligeras och förklaras med 
att de är ovilliga att förändra sig, vilket upprätthåller identitetskonstruktioner i 
enlighet med internetgeneration eller digitala urinvånare.  
 
Ett annat argument som Bayne och Ross (2011) för är att begreppet den digitala 
urinvånaren kommer från marknadsekonomiskt håll. De menar att uttryck för att 
skolan behöver förändras för att möta elevernas behov egentligen är synonymt 
med marknadens behov. Retoriken kring unga som aktiva konsumenter förutsätter 
att lärarens roll är att se till att möta de ungas behov genom att implementera 
digitala verktyg som utvecklarna förespråkar.  
 
Det tredje argumentet mot digitala urinvånare är de konnotationer till ras, 
nationalism och nationsstat som begreppet implicerar, skriver Bayne och Ross 
(2011). Digitala urinvånare/digitala immigranter förutsätter att det finns ett 
territorium och det är det digitala som är territoriet i det här fallet, där man kan 
vara mer eller mindre anpassad för att vara eller tillhöra. Dessa begrepp innebär 
också att man inte kan välja att stå utanför det digitala, vilket i sin tur innebär att 
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både urinvånarna och immigranterna lever i en värld som de själva inte kan 
påverka.  
 
Ben-David (2011) lyfter upp samma kritik och menar att det kan vara mer fruktbart 
att studera vad digitala urinvånare gör istället för att studera vilka de är. 
Författaren förespråkar ett fokusskifte från ”native actors” (ursprungliga eller 
infödda aktörer) till ”native places” (ursprungliga platser). På så sätt kan man 
undvika exkludering av individer eller grupper av individer som perspektivet 
”native actors” skapar, menar Ben-David. Om man istället fokuserar på de digitala 
platserna kan man inkludera olika typer av sociala agenter. Att betrakta digitala 
urinvånare som den unga generationen innebär, skriver Ben-David, att distansera sig 
från eller på ett sätt ”främliggöra” (”othering”) den unga generationens 
delaktighet i samhällsförändring samt därmed att misslyckas med att uppmärk-
samma ungdomarnas engagemang på riktigt (Ben-David, 2011). 
 
Min studie förhåller sig dock inte enbart till hur idékonstruktionen - 
internetgeneration görs genom akademiska texter utan också hur de som 
kategoriseras skapar mening kring sin generation. Få har studerat unga människors 
meningskapande praktiker och genom dessa explicit ifrågasatt idén kring 
Tapscotts begrepp internetgeneration. Däremot finns det studier som ställer frågor 
kring teknikens roll i identitetsskapandet.  
 
4.3. Internet, ungdom och identitet 
Sherry Turkle (2011) har studerat unga som växer upp med internet och vilken roll 
IT spelar för deras identitetsskapande, d.v.s. hur de upplever att det är att leva 
med IT. I boken Alone Together (Turkle, 2011) diskuterar hon hur unga känner att 
de ständigt måste vara uppkopplade och hur de känner sig bundna (”tethered”) till 
tekniken. Turkle diskuterar för det första att mobiltelefoner och därmed 
möjligheten att alltid kunna nå varandra, gör att utrymmet för att skapa 
självständighet krymper. Föräldrarna kan alltid ringa eller sms:a för att kontrollera 
vad deras barn gör och barnen förlitar sig på att kunna nå föräldrarna för att få 
hjälp med att exempelvis fatta beslut.  
 
För det andra, menar Turkle (2011), att den ständiga uppkopplingen inte lämnar 
utrymme för ensamtid och reflektion. Så fort en känsla dyker upp ska den delas 
med andra, på sociala medier och man hittar ingen ro förrän man fått ett svar. 
Detta skapar känslor av ångest, oro och beroende av feedback och kommentarer. 
För det tredje ifrågasätter Turkle vad sociala medier som Facebook gör med vårt 
sätt att tänka kring identitetsskapande och vad som är viktigt för oss. Författaren 
menar att profiler som vi skapar på sociala nätverkssajter som Facebook leder oss 
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in på eller förväntar sig att vi ska representera oss själva på förenklade sätt. Det gör 
att det kan bli enkelt att tappa bort vad som är viktigt för en själv. Sammantaget 
gör dessa saker att unga känner stress över att de måste svara omedelbart (då 
uppkopplingen i mobiltelefoner gör att det inte finns någon ursäkt att man inte har 
sett meddelandet), att de ständigt måste prestera då sociala nätverkssajter inte 
lämnar utrymme för några ”misstag”. Allt som presenteras på din personliga sida, 
din profil är en markör för vem du är vilket gör att många unga människor känner 
prestation över att ständigt agera som cool.  
 
Det är inte bara vår självbild som påverkas utan även hur vi dömer och 
kategoriserar andra, menar Turkle (2011). Många deltagare i Turkles studie trodde 
att sociala nätverkssajter hade fått dem att döma sig själva och andra människor 
mer ytligt. Det fanns också uttryck för att de unga deltagarna i studien kände en 
nostalgi, en önskan om att inte behöva förhålla sig till IT, att inte vara uppkopplad 
och inte behöva svara omedelbart. Flera uttryckte att de sociala medierna är 
tidskrävande och att det är svårt att leva upp till kraven att ständigt uppdatera.  
 
Min studie går i linje med den kritik som förts fram kring idékonstruktionen av 
internetgeneration och försöker bidra med förståelse kring kategoriseringen av unga 
som internetgenerationen. Den kunskapslucka som här ska fyllas sker genom att 
bidra med förståelse kring förhållandet mellan extern, nominell identifikation 
(social kategorisering) och intern, virtuell identifikation (gruppidentitet) av 
ungdomar och IT i ”dagens samhälle”. 
 
Den tidigare forskningen som jag i detta kapitel har redogjort för relaterar på olika 
sätt till det empiriska materialet jag studerar. Exempelvis de studier som handlar 
om den akademiska diskursen kring internetgenerationen och den moralpanik 
som skapas, är mer användbara när det kommer till analysen av de akademiska 
texterna jag studerar (analysen av nominell identifikation), medan studier av 
ungdomar, internet och identitet tillämpas mer inom analysen av den virtuella 
identifikationen, det vill säga unga människors beskrivningar av sin åldersgrupp.  
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH ANALYTISKA 
STRATEGIER  

Hittills har jag presenterat tidigare forskning och mina teoretiska utgångspunkter 
som utgör delar av min teoretiska begreppsapparat. Dessa är bland annat 
diskursteori, utifrån Laclau och Mouffe (Howarth, et al., 2000; Laclau, 1990; Laclau 
& Mouffe, 2008), Berger och Luckmanns (1966) vetenskapssociologi, Jenkins (2000, 
2004) teori kring social identitet samt Halls kultursociologiska perspektiv på 
representation (Hall & Open University., 1997). Här är min avsikt att fördjupa 
förståelsen kring dessa olika teorier och foga dem samman i en analytisk ram som 
jag tillämpar i min studie.  
 
Även om teorierna har sina skiljaktigheter så har de också gemensamma drag, som 
i relation till min studie är relevanta att ta fasta på. Samtliga tre utgår från ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv och fokuserar på de meningsskapande 
praktikerna. Språket betraktas som social praktik som inte kan reduceras till 
summan av talande individer, utan måste förstås i termer av relationella system som 
både möjliggör och begränsar mänskliga handlingar. Synen på aktör och struktur 
enligt de nämnda teoribildningarna är att de omfattas av samma diskursiva 
processer. Det finns således inga sanna sociala relationer som determineras av 
exempelvis ekonomin (man bryter upp med ekonomisk determinism) och samhället 
eller kulturen ses inte som någonting enhetligt och på förhand givet. Allt 
meningsskapande sker via system av relationer och är diskursivt.  
 
Dessa utgångspunkter har en avgörande betydelse för synen på social identitet och 
gruppbildningsprocesser. Sociala identiteter, vare sig det handlar om enskilda 
individer eller grupper av individer, konstrueras inte av och i sig själva. De 
konstrueras först då någon talar om eller på gruppens vägnar och på så sätt 
förhåller de sig alltid till representation. När en grupp representeras följer en hel 
samhällsbild med eftersom en grupp konstitueras i kontrast till andra grupper 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, sid. 52-53). Identitet är således ingenting på 
förhand givet, utan görs och förhandlas i relation till diskursiva processer.  
 
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för vad jag menar med diskurs och hur 
social identitet görs på diskursiv nivå, för att sedan gå in på förklaringar kring 
relationen mellan diskurs och sociala agenter.  
 
5.1. Diskursanalytiska utgångspunkter 
Diskurs bör här förstås både utifrån en teoretisk men också en metodologisk 
utgångspunkt som utgör ramarna för denna studie. Den diskursteoretiska 
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(Howarth, et al., 2000; Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 2008) förståelseram som jag 
utgår från utgör bland annat ramarna för hur jag ser på språkets1 betydelse i 
görandet av identitetskategorier samt erbjuder analytiska verktyg som jag 
tillämpar för att skapa förståelse kring hur betydelse eller mening konstrueras.  
 
Laclau och Mouffes (2008) diskursbegrepp kan betraktas som ett system av 
differentiella positioner, d.v.s. hur tecknens betydelse fixeras genom att de skiljer 
sig från varandra på bestämda sätt. På denna punkt är diskursanalysen influerad 
av språkfilosofisk tradition som går tillbaka till lingvisten Ferdinand de Saussures 
syn på språket som teckensystem, där tecken inte har en given innebörd utan får 
sin betydelse i relation till andra tecken (Bergström & Boréus, 2012). Uppsättningen 
av differentiella positioner ska inte betraktas som någonting på förhand givet men 
i vissa kontexter betecknas uppsättningen som en totalitet.  
 
Diskurser kan förstås som strävan efter att uppnå totalitet (trots att totalitet är en 
omöjlighet). Det innebär att samhället egentligen inte är ett giltigt diskursobjekt. 
Istället bör det sociala ses som ett försök att konstruera en omöjlig helhet som vi 
kallar samhälle (Laclau & Mouffe, 2008). Eller som Winther Jørgensen och Phillips 
(2000) uttrycker det är samhället vårt försök att skapa entydighet i det sociala. Det 
är inte en objektivt existerande storhet men vi uppför oss som om verkligheten 
runtomkring oss hade en fast och entydig struktur och som om samhället, de 
grupper vi tillhör och vår identitet vore objektivt givna. En sådan utgångspunkt 
innebär att när jag studerar identitetskategorin internetgeneration så granskar jag 
hur dess betydelsestruktur konstrueras så att den uppträder som om den vore 
objektivt given eller entydig. Enligt Berger och Luckmann (1966) uppträder 
samhället som en objektiv verklighet på grund av olika processer. Dels på grund 
av att vi föds in i en verklighet som är en historisk mänsklig produkt (som vi inte 
kan ha full insikt i), och vi lär oss att vara sociala genom socialisationsprocesser.  
 
Ett teoretiskt antagande kring att samhället och den sociala världen inte är 
objektivt givna, innebär att man tar avstånd från essensialismtanken. Det innebär 
att tanke och verklighet inte betraktas som två motsatta, från varandra uteslutande 
kategorier. Laclau och Mouffe (2008) refererar till Wittgensteins användning av 
begreppet språkspel som innebär att språk och handlingar inte kan separeras från 
varandra, utan de ingår i en oupplöslig totalitet. Ett exempel som ofta tas upp för 
att illustrera detta är; att person A bygger en byggnad och har ett antal redskap till 

                                                           
1 Språket har här en bredare betydelse i enlighet med exempelvis Hall (1997), d.v.s. språket 
är inte enbart det lingvistiska systemet att organisera tecken i relation till andra tecken, utan 
även andra symbolsystem så som musik och visuellt material tolkas här som ett slags språk. 



  

62 

sitt förfogande. A ber person B om att räcka honom en platta. Person B ger honom 
det redskap som han lärt sig står för tecknet platta varpå person A använder 
redskapet i byggandet. Byggandet består således både av språk och handling. 
Diskursiva formeringar genomtränger det materiella, men diskursens materiella 
karaktär kan inte enas i erfarenheten hos ett grundande subjekt. Tvärtom, menar 
Laclau och Mouffe (2008, sid. 163) att olika subjektspositioner är spridda inom en 
diskursiv formering. Detta innebär att det inte finns någonting som bestämmer 
eller styr i sista instans. Diskursteorin är kritisk till, och tar avstånd från, att det 
sociala är överbestämt av det ekonomiska. Om man ska prata i termer av 
överbestämning så är det sociala överbestämt av symbolkonstruktion och 
symbolkonstruktioner har i sig inga förutbestämda lagar och regelbundenheter 
som reducerar dem till nödvändigheter i hur meningsskapandet ska gå till.  
 

Det finns inte två plan, ett av essenser och det andra av framträdelseformer, eftersom det inte finns 

någon möjlighet att fixera en yttersta bokstavlig mening för vilket det symboliska skulle vara ett 

andra och avlett signifikationsplan. Samhället och de sociala agenterna saknar essens, och deras 

regelbundenheter består endast av de relativa och sköra fixeringsformer som åtföljer skapandet av 

en viss ordning.  (Laclau & Mouffe, 2008, sid. 149, översättning C-M Edenborg) 

 
De relativa och sköra fixeringsformerna genom vilka mening skapas är av intresse 
för diskursteorin. Diskursteorin studerar hur den meningskapande processen, när 
tecknen får mening, går till (Bergström & Boréus, 2012). Det vill säga, i denna 
studie, hur meningsskapandet kring internetgeneration går till. 
 
Diskursiva formationer har utifrån detta perspektiv inga nödvändiga lagar, utan 
konstrueras genom artikulatorisk praktik som upprättar och organiserar sociala 
relationer. Artikulering kan tolkas som politisk och social konstruktion som 
etablerar system av relationer mellan element på ett sätt som gör att deras identitet 
förändras som ett resultat av den praktiken (Howarth, et al., 2000; Laclau & 
Mouffe, 2008). Element är ett samlingsnamn för tecken som är mångtydiga och 
utsätts för kamp om betydelsebildning (Bergström & Boréus, 2012). De är inte 
diskursivt artikulerade, det vill säga, deras betydelse har inte lyckats fixeras inom 
diskursen. Då element framstår som artikulerade inom en diskurs kallas de för 
moment (Laclau & Mouffe, 2008, sid. 158-159).  
 
Med andra ord, då element (som är mångtydiga) tillskrivs mening så att 
mångtydigheten reduceras (de omvandlas till moment) så pratar man om 
artikulering. Genom sociala och politiska konstruktioner görs reducering av 
mångtydighet (möjlighet) på specifika sätt och är i själva verket det som Laclau och 
Mouffe kallar för artikulering. Artikulering både konstituerar diskursen och 
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konstitueras i diskursen. Det konstituerar diskursen då diskurs beskrivs som den 
strukturerade totalitet som blir resultatet av den artikulatoriska praktiken, och 
artikulering konstitueras i diskursen då det är en diskursiv praktik som inte 
besitter ett konstitutionsplan bortom de artikulerade elementens spridning (Laclau 
& Mouffe, 2008, sid. 164).  
 
Inom diskurser finns alltså en strävan efter att reducera möjligheter av olika 
betydelser och därmed fixera mening kring vissa tecken på bestämda sätt. Att 
studera hur internetgeneration artikuleras, innebär att studera vilka tecken som 
knyts till identitetskategorin och därmed på vilket sätt samt hur denna fixering av 
betydelse reducerar möjligheter. Även om en slutgiltig betydelsefixering är omöjlig 
så måste det finnas partiella fixeringar, menar Laclau och Mouffe. Annars skulle 
själva differensflödet (momentens etablering) eller med andra ord, mening-
skapandet, vara omöjligt. Om det sociala inte förmår att fixera sig självt i ett 
samhälle så existerar det ändå som en strävan efter att konstruera detta omöjliga 
projekt (Laclau & Mouffe, 2008). På liknande sätt fungerar det med 
generationsidentitet, där meningsskapandet kring generationsidentitet, både som 
kategori och gruppidentitet, sker utifrån föreställningar om att den existerar, att 
den är entydig och i vissa fall som om den är objektivt given (jfr Winther Jørgensen 
& Phillips, 2000).  
 
Howarth med kollegor (2000) menar också att diskurser, som alltid kan betraktas 
som politiska konstruktioner, strävar efter att väva samman olika diskurstrådar i 
ett försök att dominera eller organisera ett fält av mening för att fixera identiteter av 
objekt (exempelvis ungdomar) eller praktiker på specifika sätt. Att fixera 
betydelsen av identitetskategorin internetgeneration kan med bakgrund av detta 
förstås som en strävan efter att etablera mening genom att fixera dess betydelse till 
vissa tecken på bestämda sätt, vilket har betydelse för hur fält av mening 
organiseras. Berger och Luckmann (1966) pratar istället om legitimeringsprocesser, 
som de beskriver som andra gradens objektivering, det vill säga när mänskligt 
beteende som i ett första led uppnått ömsesidig typifiering och etablering av 
institutioner, ytterligare generaliseras och på en mer abstrakt nivå förklarar olika 
typer av beteenden som utförs av olika typer av subjekt. Vidare skiljer Berger och 
Luckmann (1966, sid. 110-113) mellan fyra olika nivåer av legitimeringsprocesser 
där den högsta nivån är det de kallar symboliskt universum inom vilket all mening 
organiseras och gör hela den sociala verkligheten begriplig på en abstrakt nivå . 
Dessa processer kan tolkas utifrån hur samtycke organiseras och därmed försöker 
göra vår sociala värld enhetlig, d.v.s. ge intryck av att allt hänger ihop.  
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Laclau och Mouffe (2008) använder sig av Antonio Gramscis begrepp hegemoni för 
att beskriva en sådan organisering av samtycke. Följden av diskursiv formering 
och strävan efter att etablera hegemoni, är att det alltid innebär något slags 
maktutövande, eftersom diskursens konstruktion innebär uteslutning av vissa 
möjligheter eller med andra ord uteslutning av alternativa struktureringar av 
relationer mellan sociala agenter (Howarth, et al., 2000).  
 
En diskurs (system av differentiella positioner), existerar bara som partiell 
begränsning av ett meningsöverskott, menar Laclau och Mouffe (2008, sid. 166). 
Detta överskott finns i alla diskursiva situationer och utgör området för 
konstitueringen av alla sociala praktiker. Det är diskursivitetens fält (Laclau & 
Mouffe, 2008, sid. 166-167) eller fält av mening (Howarth, et al., 2000) som 
bestämmer alla objekts nödvändiga diskursiva karaktär och det omöjliga att i en 
diskurs åstadkomma en slutgiltig sutur. Varje diskurs upprättas som ett försök att 
dominera diskursivitetens fält (Laclau & Mouffe, 2008). De diskurser som verkar i 
samma fält och som konkurrerar om betydelsebildningen kring samma tecken står 
i antagonistiskt förhållande till varandra. Å ena sidan är de antagonistiska 
diskurserna konstituerande för varandra eftersom att de definierar varandra 
genom rollen som konstituerande utsida. Å andra sidan hotar antagonismen 
enskilda diskursers entydighet och existens. Entydigheten kan rubbas genom 
andra definitioner av tecken (Laclau, 1990).  
 
Diskursanalysens uppgift är bland annat att studera stävan efter att etablera 
entydighet i det sociala på alla nivåer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Strävan 
efter att etablera en hegemoni, att organisera ett fält av mening, sker genom det 
som kallas noder (Laclau & Mouffe, 2008, sid. 168). Noder är de privilegierade 
diskursiva punkterna kring vilka de andra tecknen ordnas och får sin betydelse 
(Bergström & Boréus, 2012; Howarth, et al., 2000; Winther Jørgensen & Phillips, 
2000). Berger och Luckmann (1966) skulle kalla sådana processer för legitimering. 
Etablering av noder, det vill säga särskilt privilegierade tecken, innebär ett första 
steg till fixering av betydelse vilket i sin tur innebär att anspråk görs på vad saker 
och ting är, det vill säga, kunskap artikuleras. Utifrån en artikulering av kunskap, 
som i det här fallet kan tolkas som försök till förklaringar av den ”objektiva 
verkligheten”, etableras också värden kring hur subjekt bör uppträda, d.v.s. 
normer kring vad som är ”rätt” och ”fel” beteende.  
 
I artikuleringar av internetgenerationen inom de olika empiriska materialen som 
ligger till grund för denna studie, är identifiering av noder viktigt. Noderna 
representerar en signifikanskedja eller ekvivalenskedja som de ingår i, det vill säga, de 
har en privilegierad roll gentemot andra liknande (associativa) tecken. En 
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ekvivalenskedja är det system genom vilket tecken associeras till varandra och 
bildar självrefererande system (Nilsson, 2008), och på så sätt stärker eller 
legitimerar betydelsen av det som artikuleras. Jag använder mig av begreppet 
noder för att synliggöra vilka ekvivalenskedjor som konstrueras och hur noderna 
organiserar betydelse i relation till diskursens försök att hegemonisera 
betydelsefixeringar. 
 
För att kunna förstå hur en hegemonisk betydelseordning etableras, eller med 
andra ord hur, entydighet (samtycke kring vissa begrepp) etableras i det sociala på 
alla nivåer, använder Laclau och Mouffe begreppen partikulär och universell. Det 
partikulära refererar till här och nu (det konkreta), och det universella refererar till 
mening som abstraheras från det konkreta. Samtidigt förhåller sig det partikulära 
och det universella ständigt till varandra, genom att det partikulära konstitueras 
inom det universella, och det universella förespråkar eller antyder någon 
partikulär aspekt som ger den universella kategorin mening (Nilsson, 2008). 
 
I en partikulär beskrivning kan en nod överbrygga skillnader som finns inom 
gruppen och vara den likhet som representerar helheten, skriver Nilsson (2008). Ett 
sådant element eller nod kan komma att universaliseras och hegemonisera 
förståelsen av ungdomar och IT. Ju längre kedja som representeras av noden, desto 
mer tömd blir den på sitt specifika innehåll. Det blir ett tomt tecken som får en strak 
symbolisk laddning (Nilsson, 2008). De tomma tecknen har en styrande roll i 
relation till en abstrakt, hegemonisk betydelseordning. Hur de förhåller sig till en 
hegemonisk betydelseordning kan bland annat förstås med hjälp av dess relation 
till så kallade flytande signifikanter som jag betraktar som tecken som abstraheras till 
en mer generell referensram och som används i olika diskurser, och kan inom 
dessa även tillskrivas en central roll (Nilsson, 2008). Att tecknet är en flytande 
signifikant innebär just att dess betydelse är abstrakt och symbolisk och kan 
tillämpas på olika sätt, d.v.s. få olika betydelser i olika meningsskapande praktiker. 
 
Begreppen teknik och ungdom framträder som särskilt privilegierade tecken, som 
noder, i konstruktionen av internetgeneration. Man skulle kunna säga att utan 
dessa tecken så skulle inte diskurser kring internetgeneration finnas. Det är 
framförallt genom att undersöka vilka tecken som associeras till teknik och 
ungdom i dagens samhälle som det blir möjligt att få syn på vilka grundläggande 
antaganden som bygger upp eller konstituerar generationsidentiteten. Vad 
artikuleras som objektiv sanning och hur styr det definitionen av ung generation?  
 
Tecknen informationsteknik och ungdom förekommer i olika sammanhang. Dessa 
begrepp kan förbindas med olika tecken och få olika betydelser i olika diskursiva 
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formeringar. Teknik och ungdom kan därför betraktas som flytande signifikanter. I 
denna studie är det som sagt särskilt viktigt att fokusera på hur informationsteknik 
och ungdom artikuleras inom olika meningsskapande praktiker, vilka andra tecken 
de ställs i relation till och hur det påverkar vilken betydelse identitetskategorin ges. 
På detta vis, menar jag att det är möjligt att synliggöra den sociala konstruktionen 
av generationsidentifikationen. Genom att synliggöra kring vilka tecken dess 
betydelse organiseras, gör att man kan synliggöra vilken betydelse som tillskrivs 
informationstekniken, som i enlighet med Laclau och Mouffe (2008) måste förstås i 
relation till en större kontext inom vilken identitet konstitueras. Här bör strävan 
efter betydelsefixering kring IT förstås i relation till skildringar av informations-
samhället, en föreställning om framtida samhälle (jfr Karlsson, 2005), där reducering 
av betydelsemöjligheter sker. Informationsteknik knyts till vissa tecken på 
specifika sätt och utesluter andra betydelsemöjligheter, vilket innebär att 
maktförhållanden skapas på så sätt att det som artikuleras ofrånkomligen skapar 
större handlingsutrymme för vissa sociala agenter och mindre för andra. 
 
Diskursanalysen intresserar sig därmed inte enbart för hur den meningsskapande 
processen, när tecknen får mening, går till. Den är på samma gång inriktad på att 
belysa vilka andra meningskonstruktioner som utesluts då betydelsen av tecken 
tillfälligt fixeras inom diskurser. Här finns det således starka kopplingar till 
poststrukturalismen och mer specifikt till dekonstruktion och teoretikern Jacques 
Derrida (Bergström & Boréus, 2012). 
 
Dekonstruktion innebär för mig att försöka synliggöra vilka element som 
exkluderas eller trängs undan för att de grundläggande antagandena, genom vilka 
diskurser konstitueras, ska vara legitima för betydelsebildningen. Dekonstruktion 
är den operation som visar att en hegemonisk intervention är tillfällig, att 
elementen kunde ha knutits samman på ett annat sätt (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). Det visar på den icke-essentiella karaktären hos sociala relationer 
(Nilsson, 2008).   
 
Genom att studera olika meningsskapande praktiker menar jag att man kan 
uppmärksamma de tecken som ges en privilegierad roll och blir styrande för hur 
betydelsen ordnas. På detta sätt är det också möjligt att synliggöra vilka möjliga 
element som trängts undan. Vissa element kan i olika diskurser artikuleras på olika 
sätt, det vill säga de fungerar som flytande signifikanter som det råder strid om 
kring betydelsebildning. Allt detta spelar roll för hur olika diskurser etableras och 
vilka olika subjektspositioner som produceras inom dessa. Begreppet subjektsposition 
är som jag nämnde tidigare av central betydelse för min studie. Subjektspositioner 
uppfattas här som diskursiva positioner genom vilka sociala subjekt kan identifiera 
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sig (Howarth, et al., 2000). Genom att synliggöra hur betydelsebildningar varierar 
samt hur subjektspositioner varierar, menar jag att man i själva verket kan visa att 
subjektspositionerna inte är objektiva och att de inte har en essens.  
 
Diskursanalysen har dock sällan de mänskliga individerna som sitt studieobjekt 
utan fokuserar mer på hur subjekt bestäms till vissa positioner och hur dessa 
relateras till varandra (Bergström & Boréus, 2012). Laclau och Mouffes (2008) 
antiessentialistiska utgångspunkt innebär i) att subjektet inte kan ses som en agent 
som är rationell och genomskinlig för sig själv; ii) att subjektets 
positionsuppsättning inte är enhetlig och homogen; samt iii) att uppfattningen om 
att subjektet är ursprunget till de sociala relationerna är felaktigt.  
 
Det jag finner användbart i relation till begreppet subjektsposition är den dialektik 
genom vilken diskurs och subjektsposition etableras, d.v.s. att båda etableras på 
samma plan samt att båda är politiska konstruktioner. Då subjektspositioner 
används för att förklara homogeniteten hos en grupp, en kategori, så sker det via 
representationsrelationer, menar Lacalu och Mouffe (2008). Genom 
representationsrelationer etableras referenser till det universella med syfte att 
hegemonisera betydelsen av det partikulära. Representationsrelation kan därför 
sägas vara grundad på fikton, eftersom representation antar närvaron hos subjekt 
som är frånvarande, men på samma gång är representation en princip som 
organiserar reella sociala relationer. Subjektspositioner är därmed alltid 
symboliska men har konsekvenser för reella sociala relationer. Det innebär att 
subjektspositioner inte representerar någon konkret agent utan dennes historiska 
intressen. I varje politisk kamp sker ansträngning att vinna konkreta sociala 
agenters tilltro till deras påstådda historiska intressen där kampen om att vinna 
över agenter till deras historiska intressen kan ses som en artikulatorisk praktik 
som konstruerar en diskurs. Inom diskursen uppfattas en grupps konkreta krav 
som ett steg mot frigörelse och det som diskursen om historiska intressen gör är att 
hegemonisera vissa krav, det vill säga, fixera betydelsen så att de uppfattas som 
naturliga. Den politiska praktiken (diskursiv formering) konstruerar på så sätt 
intressen den representerar (Laclau & Mouffe, 2008, sid. 171-180).   
 
Utifrån det diskursteoretiska ramverket finns det möjlighet att analysera vilka 
maktrelationer som gör identitetskategorin internetgeneration möjlig, d.v.s. vilken 
grupps påstådda historiska intressen representeras och vilka konkreta krav 
diskursen försöker hegemonisera. Den första delen av syftet, d.v.s. vad som 
konstituerar identitetskategorin internetgeneration respektive gruppidentiteten ung 
generation och vilka grundläggande antaganden kring informationsteknik och 
ungdom som görs, kan besvaras med hjälp av Laclau och Mouffes förståelseram 
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kring hegemonisering. I den andra delen av syftet som innebär att problematisera 
de positioner som teknik och ungdom fixeras till, har jag för avsikt att visa på den 
tillfälliga karaktären hos det som getts betydelse och inleda en diskussion kring 
dekonstruktion av det som tas för givet.  
 
För den här studien blir dock det diskursteoretiska ramverket otillräckligt när det 
gäller att försöka förstå och förklara relationen mellan subjektspositioner och 
verkliga, förkroppsligade individer. Laclau och Mouffe (2008) pratar inte om 
subjekt på nivån sociala agenter. Det diskursteoretiska ramverket opererar som jag 
ser det på en högre abstraktionsnivå. Laclau och Mouffe försöker förklara hur 
subjektspositioner diskursivt görs men går inte närmare in på hur agenter förhåller 
sig till och identifierar sig med subjektspositioner. Därför tycker jag att det är mer 
användbart att prata om nominell identifikation (Jenkins, 2004) som jag ser som 
motsvarighet till det Laclau och Mouffe kallar för subjektsposition.  
 
5.2.  Social identitet och relationen mellan nominell och virtuell 

identifikation  
Richard Jenkins (2000, 2004) teoretiska ramverk förklarar mer i detalj hur den 
identitetsskapande processen går till. All identifikation sker via klassifikation, 
d.v.s. genom kategoriseringsprocesser som bygger på dialektiken mellan likheter 
och skillnader. Hur vi identifierar oss själva som individer, det kollektiv vi ingår i 
eller hur vi kategoriserar andra, görs enligt samma processer (Jenkins, 2004). Detta 
innebär att det egentligen inte finns en tydlig gräns mellan individuell och kollektiv 
identitet. Dessa är inbäddade i varandra och konstruerade genom växelspelet 
mellan likheter och skillnader till andra individer och andra grupper av individer. 
Dessutom sker denna växelverkan av likheter och skillnader alltid genom både 
interna och externa processer. En individ är exempelvis aldrig oberoende av hur 
andra ser på honom eller henne. Man brukar därför prata om en intern 
identifikation eller det som Jenkins (2004) kallar virtuell identifikation (oftast 
individ- och gruppidentitet) samt en extern identifikation eller så kallad nominell 
identifikation (kategorisering).  
 
Alla individer går igenom processer av både intern och extern identifikation. 
Gruppidentitet (den interna identifikationen) kontra kategorisering (den externa 
identifikationen) bör enligt Jenkins främst förstås utifrån deras epistemologiska 
distinktioner. Gruppidentiteten är ett kollektiv som är känt eller identifierat av 
dess medlemmar, medan rena kategorier som inte är kända för de som 
kategoriseras är skapade främst genom praktiker så som vetenskap, politik eller 
marknadsföring (Jenkins, 2000). Dessutom kan kategorisering ha större betydelse 
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för de som kategoriserar än för de som kategoriseras. En kategorisering av dem kan 
göra att vi identifierar oss menar Jenkins (2004 sid. 85-86). 
 
Kategorin internetgeneration kan förstås utifrån extern, nominell identifikation då det 
är en kategorisering av individer i relation till åldersgrupp eller generation. Det är 
en kategorisering av en ung generation som bland annat görs inom den 
akademiska praktiken, där framförallt Tapscott (1998) ses som frontfigur för 
etableringen av begreppet. Den nominella identifikationen har alltid en symbolisk 
betydelse men den har också alltid en mening för dess bärare. Kategorin påverkar 
individers liv, oavsett om de identifierar sig själva med kategorin eller om de är 
omedvetna om den. Därför kan man inte fullt förstå kategorisering eller nominell 
identifikation utan att också studera virtuell identifikation, menar Jenkins (2004). 
 
Om den nominella identifikationen är det som Laclau och Mouffe (2008) kallar 
subjektsposition, bör den förstås som en identifikation som skapas via 
representationsrelationer och avser att representera agenters historiska intressen. 
Den utgår därmed inte från någon konkret agent men organiserar ändå reella 
sociala relationer. Med hjälp av Jenkins (2004) begrepp virtuell identifikation, är det 
möjligt att söka förståelse för hur reella individer förhåller sig till 
representationsrelationer, till nominell identifikation. Den virtuella identifikationen 
syftar till att beskriva interna processer och kan förstås som den förkroppsligade 
nominella identifikationen. Den beskriver vad den nominella identifikationen 
betyder rent praktiskt för dess bärare vars påstådda historiska intressen 
representeras. Den virtuella identifikationen handlar bland annat om känslor, 
handlingar, minnen, upplevelser som individen har till följd av att hon blir 
kategoriserad på ett visst sätt (Jenkins, 2004). 
 
En teoretisk förståelse för representation är därför också av central betydelse för 
min studie. Här tar jag hjälp av Halls (1997) begreppsapparat och menar i linje med 
honom att representationer är betydelsefulla för skapande av mening. Genom 
användning av begreppet representation, som enligt Hall (1997) bör förstås som 
produktion av mening genom symbolsystem, hur mening görs genom att relatera 
tecken till varandra på specifika sätt (Laclau & Mouffe, 2008) kan man lägga märke 
till den sociala konstruktionen av internetgenerationen, det vill säga hur mening 
skapas kring internetgenerationen. Representationer är inte objektiva utan bär 
alltid med sig en mening som ska tolkas, och relaterar alltid till en hegemonisk 
betydelsebildning (Hall, 1992), d.v.s. en betydelsefixering där vissa tolkningar ges 
företräde gentemot andra.  
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Sociala agenter förhåller sig dock sällan enbart till en nominell identifikation. 
Relaterat till Laclau och Mouffes (2008) diskursteori innebär det att en diskurs 
innehåller flera spridda subjektspositioner eller med Jenkins terminologi - 
nominella identifikationer. Vissa nominella identifikationer kan komma att 
överbestämmas av andra beroende på vilken diskurs som lyckas övertyga de 
sociala agenterna om deras påstådda historiska intressen. Man ska också komma 
ihåg att social kategorisering kan komma att spela större roll för de som 
kategoriserar än för de som kategoriseras (Jenkins, 2000). Således behöver det inte 
nödvändigtvis vara de kategoriserades (påstådda) historiska intressen som 
artikuleras i diskursen. Kategorisering av andra kan spela rollen som konstitutiv 
utsida (jfr Nilsson, 2008), gruppen som man identifierar sig emot. Även i detta fall 
spelar dock kategorisering och därmed den nominella identifikationen roll för 
bärarna av kategorin eftersom de åtminstone på något plan bemöts i enlighet med 
hur de kategoriseras.  
 
Med bakgrund av detta menar jag att det är relevant att studera relationen mellan 
nominell och virtuell identifikation, då dessa enligt Jenkins (2004) är i samspel med 
varandra. Jenkins använder begreppet växelspel för att betona att nominell och 
virtuell identifikation konstrueras i relation till varandra. Hur denna relation ser 
ut, hur nominell och virtuell identifikation förhåller sig till varandra, är fokus för 
denna studie.  
 
För att kunna få en förståelse för hur nominell och virtuell identifikation förhåller 
sig till varandra, tar jag bland annat Halls teori encoding/decoding (1992) till hjälp. 
Halls teori kommer från media och kommunikation och handlar om att 
mediebudskap inte bör förstås utifrån en linjär modell (produktion av 
mediebudskap – mottagare), utan snarare som en komplex struktur vars dominans 
upprätthålls genom artikulering av praktiker, där varje praktik har sina egna 
specifika mönster och sina egna förutsättningar för existens. Medieprodukter bör 
förstås utifrån meningsskapande praktiker, där varje parktik har sina specifika 
symbolkonstruktioner som är konstituerade inom språkets regler. Det är inom 
diskursen produkten cirkulerar och kodas samt avkodas i olika moment. Detta 
innebär, menar Hall, att:  
 

If  no ‘meaning’ is taken, there can be no ‘consumption’. If the meaning is not articulated in practice, 

it has no effect. (Hall, 1992, sid. 164) 

 
När detta teoretiska antagande tillämpas på identifikationsprocesser innebär det 
att om den nominella identifikationen inte har någon förankring i konkret 
handling eller praktik hos individer så har den ingen effekt. Både produktion och 
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konsumtion av medieprodukter är moment i produktionsprocesser, menar Hall 
(1992). De är inte identiska men de är relaterade till varandra. Man kan se dem som 
olika moment i en kommunikativ helhet som formas av sociala relationer. Hur 
meddelanden färdas mellan momenten i de olika meningsskapande praktikerna 
och graden av symmetri, d.v.s. graden av förståelse och missförstånd, handlar om 
hur väl ekvivalensrelationer etablerats mellan olika positioner – exempelvis 
producenter och konsumenter. Det vill säga, hur meddelanden som produceras 
senare avläses/avkodas av mediekonsumenter. Detta förutsätter också en förståelse 
av att all kunskap är diskursivt producerad. Att diskursiv kunskap inte är 
produkten av en transparent representation av det verkliga i språket utan en 
artikulation av språket gällande verkliga relationer. Ingen diskurs existerar utan 
produktion av koder och symbolskapande processer. Även de koder som upplevs 
eller framstår som naturliga, d.v.s. inte konstruerade, är som Hall beskriver det, 
kulturellt specifika. Vad naturaliserade koder däremot påvisar är graden av 
tillvänjning/anpassning som skapas när grundläggande ömsesidighet eller 
ekvivalens uppnås mellan de kodande och avkodande momenten i meningsutbytet.  
 
Symbolskapandet måste också förstås utifrån hegemonisering, alltså fixering av 
betydelsen av tecken på alla abstraktionsnivåer, vilket innebär att det alltid finns 
en dominerande betydelsebildning som meningsskapande praktiker konstituerar 
men också konstitueras inom. Hall pratar om ”dominant or preferred meanings” 
(Hall, 1992) som organiserar olika domäner för socialt liv. Medieproduktion 
opererar alltid inom en dominerande eller hegemonisk position, menar Hall. Det 
görs inom en gemensam värld av meningsskapande, det vill säga ett symboliskt 
universum enligt Berger och Luckmann (1966), en värld som både producenter och 
konsumenter delar, även om producenter och konsumenter har sina egna 
meningsskapande praktiker. Producenterna opererar med professionella koder 
(”professional code”), men även dessa har i någon mån redan tillskrivits mening 
på den dominerande nivån och reproducerar på så vis de dominerande 
definitionerna av tecken. En annan meningsskapande praktik görs med hjälp av 
förhandlande koder eller positioner (”negotiated code”). Mediekonsumenter kan vara 
tillräckligt medvetna om vad som har definierats inom den dominerande 
strukturen samt genom professionella koder men de dominerande definitionerna 
är hegemoniska just därför att de representerar det globala, det som är 
dominerande. Hegemonin sätter ramar för möjliga betydelser. Det sätter ramar för 
vad som uppfattas som möjligt och inte möjligt och bär med sig föreställningar om 
en naturlig ordning eller förgivettagande kring det sociala. De förhandlade koderna 
innebär både anpassning och motstånd. På mer abstrakt nivå erkänns de 
hegemoniska definitionerna men på en mer lokal nivå skapas egna regler (Hall, 
1992).  
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Även om jag inte studerar hur mediebudskap avläses av mediekonsumenter, så 
finner jag användning för Halls teori när det gäller förståelse av relationen mellan 
nominell och virtuell identifikation eftersom dessa två bör förstås utifrån 
meningsskapande praktiker på olika abstraktionsnivåer. Man skulle kunna säga att 
nominell och virtuell identifikation är olika moment i meningskapandet kring 
social identitet, där båda har sina specifika symbolskapande praktiker. Hur väl 
ekvivalens uppnås mellan de kodande och avkodande sidorna i meningsutbytet 
beror på i vilken utsträckning symboler för meningsskapandet upplevs som 
naturligt givna. I linje med Laclau och Mouffe (2008) pratar Hall (1992) om 
tecknens betydelsefixering inom diskurser. Hall använder begreppen associativ nivå 
(connotation) och bokstavlig nivå (denotation). När tecknen är på den associativa 
nivån uppfattas de som mer flexibla och i relation till olika ideologier2 kan tecknen 
knytas till olika betydelser. På den bokstavliga nivån har tecknens betydelse 
fixerats.  
 
Berger och Luckmann (1966) använder andra begrepp för att förklara 
meningsskapandet på olika abstraktionsnivåer och relationen mellan den objektiva 
och subjektiva verkligheten. Det Hall (1992) kallar för moment i en kommunikativ 
helhet, pratar Berger och Luckmann mer i generella termer om moment i den 
sociala verkligheten som består av externalisering, objektivering och 
internalisering. Externalisering är en pågående mänsklig produktion, d.v.s. att 
människan genom sina handlingar försöker hitta mönster och skapa någon slags 
ordning. Detta kan exempelvis ta sig uttryck genom habitualisering, det vill säga 
genom att skapa vanor för att förenkla eller underlätta för sig själv genom att 
exempelvis inte ständigt behöva ta in en mäng nya intryck och fatta en mängd 
beslut. Social ordning är således en mänsklig produkt. Då mänsklig handling 
externaliseras (ordnas/organiseras) och görs tillgänglig för andra på en mer 
abstrakt nivå, brukar man prata om objektivering. Det innebär en generalisering 
eller typifiering av mänskligt beteende och redan här görs till viss del anspråk på 
”sanning” – ”handling X utförs på det här sättet”. Berger och Luckmann 

                                                           
2 Skillnaden mellan Laclau och Mouffe och Hall är att Laclau och Mouffe inte 
pratar om ideologi. De likställer ideologi med objektivitet eftersom det inte finns 
diskurser som inte är ideologiska. Allt meningsskapande är diskursivt och 
möjliggörs via maktrelationer. All diskursiv formering är ett försök till 
hegemonisering och därmed undanträngande av alternativa möjligheter till 
betydelsebildning. Därför är alla diskurser i någon utsträckning politiska och 
ideologiska.  
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poängterar dock att externalisering och objektivering, eller med andra ord 
relationen mellan människan (producenten) och hennes produkt (den sociala 
verkligheten) är i ständig interaktion med varandra. Det tredje momentet, 
internalisering, är då den objektiverade sociala verkligheten agerar tillbaka 
exempelvis genom att subjekten blir medvetna om sina roller eller sina 
subjektspositioner och identifierar sig med dem - gör dem till sina egna. Lite 
förenklat kan dessa processer beskrivas i tre led: i) samhället är en mänsklig 
produkt; ii) samhället är en objektiv verklighet och iii) människan är en social 
produkt (Berger & Luckmann, 1966, sid. 69-79). På detta sätt kan man inte urskilja 
vad som är människa och vad som är samhälle då samhället finns i människan och 
samhället är en mänsklig produkt. Utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv är det 
därför fruktbart att studera strävan efter entydighet i det sociala på alla nivåer.  
 
Samspelet mellan nominella och virtuella identifikationer bör som jag ser det 
förstås i relation strävan efter att hegemonisera diskursivitetens fält (Laclau & 
Mouffe, 2008) som innebär etablering av dominerande betydelsestrukturer och 
föredragna betydelser (”preferred meanings” (Hall, 1992)) eller enligt Berger och 
Luckmann symboliskt universum inom vilket alla sociala processer äger rum och 
konstruerar betydelse.  
 
De analytiska begreppen nominell och virtuell identifikation utgör den analytiska 
kategoriseringsprincip genom vilken jag kategoriserar och bearbetar empiriskt 
material. Den nominella identifikationen definierar jag som den akademiska 
meningsskapande praktiken kring identitetskategorin internetgeneration. I studien 
avgränsas den till de texter som ansluter sig till Tapscotts (1998) definition av 
internetgenerationen. Min avsikt är inte att täcka in alla texter som kommunicerar 
samma typ av idéer och strategier som Tapscott. Jag studerar ett urval av texter 
som jag med hjälp av systematisk analys identifierar som den akademiska 
meningsskapande praktiken kring konstruktionen av internetgeneration. Dessa 
utgör det empiriska materialet genom vilket den nominella identifikationen 
närmare studeras.  
 
Den virtuella identifikationen handlar om interna identifikationsprocesser hos de 
som kategoriseras, d.v.s. hur gruppidentitet konstrueras av de som räknas till 
internetgenerationen. Det förutsätter med andra ord en utgångspunkt i den 
nominella identifikationens ramar för vilka individer som ingår i kategorin. Dessa 
ramar utgörs av en åldersspecificering för den unga generationen som betecknas 
som internetgeneration. Jag betraktar varken ung generation eller internetgeneration 
som givna identifikationskategorier. Min avsikt är att problematisera idén om 
”dagens ungdom” som artikuleras inom ramen för internetgenerationen och jag 
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studerar därmed inte hela ålderspannet inom kategorin, utan snarare de yngre 
åldergrupperna. 
 
De meningsskapande praktikerna - akademisk diskurs och ungdomars egna 
beskrivningar av sin åldersgrupp, betraktar jag som institutionellt meningsskapande, 
eller institutionaliserade identiteter i dess nominella och virtuella aspekter 
(Jenkins, 2004, sid. 166). 
 

As ’the way things are done’, collectivities and collective identifications are, almost by definition, 

institutionalized. (Jenkins, 2004, sid. 164) 

 
I de olika meningsskapande praktikerna tillämpas olika nivåer av legitimering och 
olika anspråk på kunskap görs. Den akademiska meningsskapande praktiken 
(nominell identifikation) måste förstås utifrån termer av att det är en institution 
som syftar till att producera (ny) kunskap och ges legitimitet genom expertkunskap 
(den tredje legitimeringsnivån enligt Berger och Luckmann (1966)). Inom den 
akademiska praktiken sker en positionering av unga i relation till teknik, på en mer 
abstrakt, generaliserad nivå. Här försöker man förklara hur subjekten (unga i 
dagens samhälle) är, d.v.s. ungas roll samt vad objektet teknik är i dagens samhälle. 
Dessa definieras i relation till varandra och förklarar hur människans relation med 
tekniken ser ut (jfr Lindblad-Gidlund, 2005). Den nominella identifikationen är 
idealtypifiering av en institutionaliserad identitet – dess namn, titel, idémässiga 
rättigheter och skyldigheter relaterade till den. Den nominella identifikationen 
upptas av förkroppsligade individer (genom virtuell identifikation), men är också 
oberoende av dem då den är mer objektiverad och därmed inte beroende av just 
enskilda subjekt utan avser att beskriva en typ av subjekt (Jenkins, 2004).  
 
Den virtuella identifikationen, handlar i detta fall om hur institutionaliserad 
identifikation internaliseras enligt Berger och Luckmanns (1966) termer, eller hur 
identifikationen görs, hur den individuellt varierar (Jenkins, 2004). De unga 
deltagarna internaliserar institutioner genom diskreta institutionella handlingar. 
Legitimeringsprocesserna handlar i detta fall kanske mer om vad de vet om den 
sociala världen, eller specifikt vad de vet om sociala relationer mellan ungdom och 
samhälle. Här positionerar de sig själva i dagens samhälle, bland annat genom 
internalisering av att vara ung idag.   
 
Den dialektiska relationen mellan nominell och virtuell identifikation är komplex 
och därför finns det svårigheter med att studera relationen mellan nominell och 
virtuell identifikation. Hur kan man studera relationen i de fall då den nominella 
identifikationen är okänd för dess bärare? Var drar man gränsen för nominell och 
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virtuell identifikation om dessa är i ständig växelverkan och egentligen inte kan 
separeras från varandra? Dessa är några av de svårigheter som jag som forskare 
måste ta ställning till. En förståelse av förhållandet mellan den nominella och 
virtuella identifikationen i relation till identitetskategorin internetgeneration måste 
ses utifrån de analytiska konstruktionerna som jag gör i denna studie.  
 
5.3. Sammanfattning  
För att analysera det empiriska materialet och besvara mitt syfte och mina 
frågeställningar, använder jag mig av de teoretiska ramverk som jag hittills 
redogjort för. För att skapa förståelse om vad som konstituerar identitetskategorin 
internetgeneration gäller det att lägga märke till vilka grundläggande antaganden 
konstruktionen bygger på. Det betyder att jag studerar hur grundläggande 
antaganden, speciellt kring informationsteknik och ung generation, artikuleras dels 
inom den nominella och dels inom den virtuella identifikationen.  
 
Både den nominella och virtuella identifikationen studeras utifrån vilka tecken 
som får privilegierad ställning för betydelsebildningen, d.v.s. vilka noder som 
organiserar och strukturerar meningsskapandet kring IT och ung generation, vilka 
andra tecken deras betydelse associeras till och skapar ekvivalenskedjor. Jag menar 
att det på så sätt är möjligt att se om och hur betydelsefixeringar till dessa begrepp 
skiftar mellan den nominella och virtuella identifikationen. Detta innebär också att 
synliggöra vilka betydelsemöjligheter som exkluderas ur vardera menings-
skapande praktik. Vad innebär det för identitetskapandet att vissa tecken 
exkluderas? Vilken diskursiv ordning förutsätts i konstruktionen av nominell 
respektive virtuell identifikation? Det vill säga, vad gör relationerna av tecken, att 
de associeras till varandra på det sätt de gör, legitima?   
 
Genom att uppmärksamma representationer av IT och ung generation i 
meningskapande praktiker kring internetgenerationen kan man också lägga märke 
till vilken verklighet eller vilket samhälle de utger sig för att representera och 
därmed vad som gör betydelsefixeringen legitim. I detta fall bör den betydelse som 
tillskrivs IT tolkas i relation till skildringar av informationssamhället, en 
föreställning om ett framtida samhälle (jfr Karlsson, 2005). Detta innebär att också 
maktförhållanden synliggörs på så sätt att man får syn på vilken betydelsefixering 
som premieras och vem som har tolkningsföreträde. Att vissa agenter har 
tolkningsföreträde innebär att olika subjektspositioner skapas och har betydelse för 
vems eller vilka intressen som representeras. Enligt Halls (1992) terminologi kan 
detta översättas till att studera i vilken grad den kodande och den avkodande 
sidan överrensstämmer och motsäger varandra. I enlighet med det är jag 
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intresserad av att undersöka vad graden av samstämmighet respektive 
skiljaktigheter mellan nominell och virtuell identifikation innebär.  
 
Genom att få syn på det som överrensstämmer, kan man skapa förståelse för vad 
som legitimeras på olika nivåer och tas för givet som en objektiv verklighet, och 
genom att få syn på det som skiljer sig åt, kan man skapa förståelse för vad som 
”hotar” diskursen. Det vill säga, det som skiljer sig åt innebär ett visst motstånd, 
eller en annan förståelse/tolkning av rådande meningsskapande ordningar. Det 
som ungdomar i sina egna meningsskapande praktiker tillskriver mening kring att 
vara ung i ett samhälle överrensstämmer inte med allt som artikuleras i den 
akademiska diskursen. Detta eftersom den akademiska diskursen, den 
meningsskapande praktiken kring nominell identifikation, producerar 
representationsrelationer som per definition är på en mer abstrakt nivå och 
representerar därför inte enskilda individers intressen. Det intressanta är dock 
vilka intressen som representeras och vilken slags representationsrelation som 
konstrueras. En del representationsrelationer lyckas bättre än andra att övertyga 
agenter om deras påstådda historiska intressen. Frågan är hur det är med 
internetgeneration? Vilka intressen kring ung generation artikuleras i den nominella 
identifikationen och vad förankras hos de som kategoriseras som ung generation? 
Vilka intressen representeras inte?  
 
De olika teoretiska ramverken, används i studien för att förstå och förklara olika 
relationer i meningsskapandet. En första teoretisk förståelse är en grundläggande 
förståelse för vad social identitet är och hur det skapas. Med hjälp av Jenkins (2004) 
teoretiska begreppsapparat förstår vi att identifikation är en process mellan 
nominell och virtuell identifikation, d.v.s. en abstrakt och en konkret nivå av 
identifikation, samt att dessa förhåller sig till varandra eller är i ständigt växelspel 
med varandra. Identifikation konstrueras diskursivt på samma konstitutiva plan 
som diskurs (Laclau, 1990), men jag finner Jenkins begrepp otillräckliga för att 
diskutera relationen mellan identifikation och diskurs. Här tar jag bland annat 
hjälp av Berger och Luckmann (1966) för att begreppsliggöra hur betydelseordning 
mellan olika institutionella nivåer/ordningar sker. 
 
Jag betraktar de olika meningsskapande praktikerna, akademisk diskurs kring 
internetgeneration och ungdomars beskrivningar av sin åldersgrupp som olika 
institutionella ordningar som legitimeras på olika nivåer. Den akademiska 
meningsskapande praktiken (nominell identifikation) bör förstås som en 
institution som syftar till att producera (ny) kunskap och ges legitimitet genom 
expertkunskap (den tredje legitimeringsnivån enligt Berger och Luckmann (1966)). 
Inom den sker en positionering av unga i relation till teknik, på en mer abstrakt, 
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generaliserad nivå med anspråk på att förklara hur subjekten unga i dagens 
samhälle är. Här sker en betydelsefixering av unga som abstrakta användare av IT.  
 
Ungdomars meningsskapande praktiker (virtuell identifikation) betraktas som 
institutionaliserad identifikation som internaliseras genom roller enligt Berger och 
Luckmann (1966). De unga deltagarna internaliserar institutioner genom diskreta 
institutionella handlingar. Enligt Jenkins (2004) handlar det om att individer 
förkroppsligar nominella identifikationer, att de fyller de nominella 
identifikationerna (som de identifierar sig med) med innehåll och mening. 
Legitimeringsprocesserna handlar i detta fall om vad deltagarna vet om sociala 
relationer mellan ungdom och samhälle. Här positionerar de sig själva i dagens 
samhälle, bland annat genom internalisering av att vara ung idag.   
 
För att förstå växelverkan mellan nominell och virtuell identifikation behövs en 
mer konkret förståelse för artikuleringar av användares relation med teknik, som 
inte är statisk utan snarare ganska komplex och kontextberoende. Det abstrakta 
(universella) och konkreta (partikulära) är i interaktion med varandra. Även om 
den akademiska diskursen och ungdomars beskrivningar av deras åldersgrupp 
innebär olika meningsskapande praktiker, så förhåller de sig i någon mån till 
varandra genom att de förhåller sig till en mer abstrakt, meningsskapande ordning 
- en diskurs. På så vis råder det viss samstämmighet mellan meningsskapandet av 
generationsidentitet i de akademiska texterna och ungdomars beskrivningar, det 
vill säga mellan generationsidentifikationens nominella och virtuella aspekter 
(Jenkins, 2004).  
 
Samtidigt har agenterna på dessa olika institutionella nivåer en frihet i att tolka och 
skapa egna symbolproduktioner. Jag menar att de olika meningsskapande 
praktikerna, akademisk diskurs och ungdomars egna beskrivningar, förhåller sig 
till olika institutionella ordningar (Berger & Luckmann, 1966). Den förstnämnda 
har anspråk på att producera kunskap och den senare producerar icke-teoretisk 
kunskap - det är så här man gör saker och ting. Med en sådan bakgrundsförståelse 
menar jag att maktordningar kan uppmärksammas i relation till hur de unga 
deltagarna artikulerar sin generation och vilken betydelse de tillskriver IT då de 
beskriver sin generation. Eftersom de unga deltagarna i sina självreflexiva 
processer skapar egen agens, det vill säga tolkar symboler och skapar egna 
symbolproduktioner, så artikuleras också motstånd eller skiljaktigheter i 
förhållande till en rådande ordning av teknik (jfr Giritli Nygren, 2009).  
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6. METOD OCH MATERIAL  

Ett teoretiskt antagande som har betydelse för val av empiriskt material och hur 
det studeras är att kategorin internetgeneration produceras och reproduceras genom 
aktivt görande. Internetgenerationen görs i meningsskapande praktiker. I denna 
studie är det olika meningsskapande praktiker som studeras. Den ena är 
akademisk textproduktion som artikulerar internetgenerationen i enlighet med 
Tapscott (1998) (som anses vara den som grundat begreppet). Den andra är 
ungdomars representationer av sin åldersgrupp/generation genom kollage. Den 
tredje är ungdomars reflektioner kring kollagen genom gruppintervjuer.  
 
Analytiskt har dessa olika meningsskapande praktiker översatts till nominell 
respektive virtuell identifikation (se Jenkins, 2004), där den nominella 
identifikationen är den akademiska textproduktionen och den virtuella 
identifikationen den unga generationens representationer och reflektioner. 
Distinktionen mellan nominell och virtuell identifikation bör främst förstås som 
analytisk distinktion, utifrån epistemologiska grunder (Jenkins, 2000), där den ena 
idealtypen (virtuell identifikation) är själv- och gruppidentifikation (internt 
orienterad) och den andra (nominell identifikation) bör förstås som kategorisering 
(externt orienterad). Dessa förhåller sig ständigt till varandra och båda är därmed 
en del av den identitetskapande processen.  
 
Den nominella, externt orienterade identifikationen är känd för oss som en extern 
kategori som avser att beskriva en grupp individer (eller utifrån Lacalu och Mouffe 
(2008) en subjektsposition genom vilken individer kan identifiera sig med). 
Meningsskapandet av subjekt genom de akademiska texterna som studeras i 
denna studie, betraktas som nominell identifikation då texterna ses som en del av 
skapandet av en diskurs inom vilken den sociala identiteten internetgeneration 
konstitueras. Det är en extern identifikation då den görs genom att tala om en 
grupp.  
 
Den virtuella identifikationen är de interna processer för självförståelse, d.v.s. hur 
vi identifierar oss själva eller vår grupp, och hur gruppen är känd för dess 
medlemmar. I denna studie handlar den virtuella identifikationen om grupp-
identifikation, eller närmare bestämt en kollektiv identifikation kring att vara 
ungdom i dagens samhälle. Kategorin internetgeneration är en åldersmässigt 
avgränsad grupp (födda 1977-1997) som avser att beskriva en ung generation. Som 
jag tidigare nämnde är det idén om ”dagens ungdom” som representeras inom 
konstruktionen av internetgenerationen som i denna studie studeras och proble-
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matiseras. Av detta skäl är det är främst yngre åldersgrupper som jag har bjudit in 
att delta i studien. Deltagarna var mellan 13 och 26 år gamla vid studiens 
genomförande.  
 
Meningsskapandet av kategorin internetgeneration (den nominella identifikationen) 
samt meningsskapandet av gruppidentifikation kring kategorin generation (den 
virtuella identifikationen) studeras med hjälp av de diskursanalytiska redskapen 
(se kapitel 5). Detta eftersom meningsskapandet av teknik studeras i relation till 
teknologisk kultur, d.v.s. relateras till förståelse av diskursens betydelse inom vilken 
teknologier konstitueras (Bijker, 2010; Lindblad-Gidlund, 2012). 
 
Syftet med denna studie är inte att täcka in alla relationer som görandet av 
internetgeneration ingår i. Jag avgränsar studien till några meningsskapande 
praktiker som görs i form av texter, bilder och tal (intervjuer). Dessa får tjäna som 
exempel på hur mening skapas kring kategori och grupp i relation till identitets-
kategorin internetgeneration.  
 
I följande avsnitt går jag först igenom metod och empiriskt material för studie av 
den nominella identifikationen och sedan redogör jag för metod och material för 
studiet av den virtuella identifikationen.  
 
6.1. Nominell identifikation  
Den nominella identifikationen, internetgeneration, kan studeras med hjälp av olika 
material, som på ett eller annat sätt på en mer abstrakt nivå artikulerar 
föreställningar om ungdomar och IT i dagens samhälle. I denna studie utgörs 
materialet av akademiska texter, där jag avgränsar urvalet av dessa texter till 
Tapscotts (1998) begrepp internetgeneration och den tillämpning av och anslutning 
till hans begrepp som artikuleras i akademiska texter. Tapscott anses vara den som 
har myntat begreppet internetgeneration och bedöms därför vara en lämplig 
utgångspunkt för studiet av konstruktionen av en nominell identitet som fogar 
samman föreställningar om ungdomar och IT och konstruerar abstrakta IT-
användare.  
 
En sökning på Growing up Digital – The Rise of the Net Generation (bokens titel) på 
Google Scholar gav ungefär 2270 träffar, vilket tyder på att boken fått ett ganska 
stort genomslag. I Growing up Digital beskriver Tapscott bland annat hur 
internetgenerationen lär sig och hur de ställer nya krav på undervisningen (1998, 
kap. 7), hur de är som konsumenter (1998, kap. 9) samt hur de är som medarbetare 
(1998, kap. 10).  
 



  

80 

Med utgångspunkt i Tapscotts teman och karaktärsdrag för internetgenerationen, 
identifierade jag de akademiska texter som använder samma typ av symboler (ex: 
ord, uttryck) för att representera samma sorts idéer som Tapscott kring 
internetgeneration. Jag menar att dessa tillhör samma diskurs, i enlighet med de 
idealtyper kring diskurser som Bigum och Kenway (1998) identifierar kring IT och 
skola (boosters, anti-schoolers, critics och doomsters ). Den akademiska diskursen som 
ansluter sig till Tapscotts idé om en internetgeneration kan sägas vara i enlighet med 
idealtypen ”boosters”, d.v.s. positiv till införandet av IT i skolan. 
Informationstekniken betraktas som lösningen på alla problem, så även för 
utmaningar inom undervisningen. ”Boosters” utgår ifrån en idé om att IT har 
inneboende pedagogiska värden. Den typen av diskurs fokuserar mest på att ställa 
frågor kring hur man ska implementera IT i skolan och frågar sig sällan varför och 
till vad tekniken ska användas (Bigum & Kenway, 1998).   
 
Urvalet av texterna har gjorts med inspiration från metoder för litteraturöversikt 
över specifika begrepp inom IS-forskning, så som Knowledge Management (Swan, 
Scarbrough, & Preston, 1999) och E-government (Andersen, et al., 2010). Web of 
Science är den akademiska databas som använts i syfte att få en översikt över 
artiklar som relaterar till begreppet Net Generation (internetgeneration).  
 
En sökning på Net Generation, alla år fram till 2012, gav resultat på 206 träffar. Av 
dem bedömde jag att 113 relaterade till benämningen på den unga generationen. 
Artiklar inom exempelvis teknik och naturvetenskap, sorterades bort. Dessa kunde 
exempelvis handla om immunologi – (Farley, K., Stolley, J., Zhao, P. et al. (2012) 
“SerpinB1 is essential for regulation of neutrophil extracellular trap (NET) 
generation” Journal of Immunology, 188.); energi - (Subhodip, G. (2010), ”Status of 
thermal power generation in India-Perspectives on capacity, generation and carbon 
dioxide emissions” Energy Policy, 38(11), 6886-6899.); eller neuronnät inom 
datavetenskap – (Bersini, H., Saerens, M., Sotelino, LG. (1994) “Hopfield Net 
Generation, Encoding and Classification of Temporal Trajectories” IEEE 
Transactions on Neural Networks, 5(6), 945-953.).  
 
I en närmare granskning av de 113 artiklar som relaterar till en ung generation, 
bedömde jag att 69 (ca: 61%) av artiklarna ansluter sig till idén om en 
internetgeneration, 30 (ca: 27%) är mer kritiska mot begreppet och kan sägas tillhöra 
diskursen som Bigum och Kenway (1998) kallar för ”critics”. Resterande 14 (ca: 
12%) kunde inte sorteras i någondera av de två kategorierna (p.g.a. otillräcklig 
information eller att de inte tar någon tydlig ställning). Granskningen gjordes 
genom att läsa sammanfattningarna av artiklarna som visas i Web of Science, men i 
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vissa fall var dessa summeringar inte tillräckligt informativa och jag fick läsa 
artiklarna i sin helhet.  
 
De 69 artiklar som ansluter sig till idén om en internetgeneration är de texter som 
utgör studieobjektet som jag har valt att kalla den akademiska diskursen kring 
internetgenerationen. Texterna har studerats mer i detalj med hjälp av de 
diskursanalytiska verktygen (Howarth, et al., 2000; Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 
2008), där jag ställer följande frågor till materialet: 
 

- På vilket sätt och i vilka sammanhang artikuleras informationsteknik i 
relation till generationskategorin? 

- Vad tas för givet, vilka naturaliserade koder kan identifieras och kring vilka 
noder organiseras informationsteknikens och den unga generationens 
betydelse?  

- Vilken ekvivalenskedja skapas, det vill säga, vilka tecken knyts till 
varandra och skapar representation av teknik och representation av ung 
generation? 

- Vilka subjektspositioner skapas i kontexten? 
- Vilka påstådda historiska intressen uttrycks? 
- Vilka ”hinder” och lösningar på problem uttrycks? 
- Vad premieras och vad exkluderas (vad talas det inte om)? 

 
Tidsspannet på de artiklar som studerats är från år 1997 till 2012, där Tapscotts 
användning av begreppet internetgeneration utgör startpunkten för etableringen av 
begreppet och den akademiska diskursen som följer i Tapscotts spår.  
 
Inom ramen för diskursen, det vill säga de artiklar som ansluter sig till Tapscotts 
idé om internetgeneration (69 artiklar), handlar 56 artiklar om skola och lärande. Dessa 
hittades med hjälp av kombinationen av sökorden ”net generation” och 
”teaching”, ”learning” och ”education”. Andra artiklar handlar om 
internetgenerationen som konsumenter (4 st.), internetgenerationen som medarbetare (6 
st.); samt internetgenerationens beteende (3 st.) exempelvis deras sätt att söka 
information på nätet. Dessa teman bygger på Tapscotts egna teman för att beskriva 
internetgenerationen och därför bedömdes de som lämpliga för att försöka hitta 
artiklar som knyter an till samma idéer. Samtliga fyra teman: skola och lärande, 
konsumenter, medarbetare och beteende kategoriserades dels manuellt utifrån de 113 
träffar som var resultatet från sökning på ”net generation” och dels genom sökning 
på en kombination av ord som adderades till ”net generation” (se tabell 2).  
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Temana konsumenter, medarbetare och beteende, resulterade inte i lika många 
sökträffar som för artiklar som relaterar till skola och lärande. Det är därför rimligt 
att anta att diskussionen kring skola och lärande står i fokus för diskursen kring 
internetgeneration.  
 
Tabell 2: Teman och sökord 

Tema för nominell 
identifikation 

Sökord  Ansluter 
sig till 
idén om 
”N-Gen” 
(N) 
 

 Kritisk 
mot idén 
”N-Gen” 
(N) 
 

Varken 
eller (N) 

Totalt 
(N) 

internetgeneration ”net generation” 69  
(61%) 

30  
(27%) 

14  
(12%) 

113 

Internetgeneration, skola 
och lärande 

”net generation” 
+ ”teaching”; 
”learning”; 
”education” 

56  
(74%) 

17  
(23%) 

2  
(3%) 

75 

internetgenerationen som 
konsumenter 

”net generation” 
+ “marketing” 

4 1 1 6 

internetgenerationen som 
medarbetare 

”net generation” 
+ “market”; 
“profession”; 
“work” 

6 1 1 8 

internetgenerationens 
beteende  

”net generation” 
+ “behavior” 

3 2 4 9 

 
Genom att utgå ifrån Tapscotts argument för de olika temana – internetgenerationen, 
skola och lärande; internetgenerationen som konsumenter; internetgenerationen som 
medarbetare samt internetgenerationens beteende analyserar jag: i) vilka tecken som 
artikuleras i dessa teman; ii) kring vilka noder tecknen organiseras; iii) vilken 
ekvivalenskedja som bildas och vilka representationer och subjektspositioner som 
skapas; och i detta iv) vad som ges företräde och vad som exkluderas, och slutligen 
v) vems eller vilka påstådda historiska intressen som artikuleras (ex: hur 
artikuleras problem och lösningar på problem?). 
 
Jag menar att genom att ställa dessa frågor till materialet kan man synliggöra den 
sociala konstruktionen av generationskategorin och kring vilka tecken dess 
betydelse organiseras. Den betydelse som tillskrivs IT bör tolkas i relation till 
skildringar av informationssamhället som är en föreställning om ett framtida 
samhälle (jfr Karlsson, 2005). Detta innebär att också maktaspekter träder fram då 
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man kan uppmärksamma vems perspektiv kategoriseringen görs utifrån och vilka 
intressen som förespråkas. Historiska intressen konstrueras genom att vissa saker 
artikuleras som hinder eller problem och specifika lösningar föreslås på dessa 
hinder eller problem. Slutligen har detta att göra med vilka subjektspositioner som 
artikuleras. Vilka sociala agenters historiska intressen är det den akademiska 
diskursen vill artikulera? Vilka subjektspositioner/nominella identifikationer 
skapas?  
 
6.2. Virtuell identifikation  
Den virtuella identifikationen innebär i denna studie ungdomars beskrivningar av 
sin åldersgrupp. Hur det är att vara ung i dagens samhälle. Som jag nämnde tidigare 
betraktar jag inte ung generation eller ungdom som en given kategori. Kategorin 
utgör en referenspunkt (nominell identifikation) som i denna studie 
problematiseras.  
 
För att kunna studera den virtuella identifikationen behövs metoder som synliggör 
hur deltagarna konstruerar mening kring sin egen åldersgrupp, det vill säga, som 
synliggör den symbolskapande praktiken inom gruppen. Jag har använt mig av 
deltagande, visuella metoder (se exempelvis Prosser & Loxley, 2008) där den ena 
delen av materialet, det visuella materialet, utgörs av kollageskapande (Butler-
Kisber, 2008; Butler-Kisber & Poldma, 2010) och den andra delen av materialet 
utgörs av gruppintervjuer där deltagarna fått möjlighet att reflektera över sina 
kollage, d.v.s. som en form av ”photo interview” (se exempelvis Kolb, 2008). 
Genom en kombination av skapande av visuellt material och deltagarnas 
reflektioner kring det visuella materialet, är det möjligt att få syn på olika processer 
i meningsskapande praktiker. Jag använder de för att nå djupare förståelse för 
konstruktioner av virtuell identifikation som enligt Jenkins (2000, 2004) ständigt 
förhåller sig till och fungerar genom en växelverkan mellan externa och interna 
processer av kategorisering respektive gruppidentifikation. 
 
6.2.1. Kollage som metod 
Kollage brukar räknas till deltagande, visuella metoder (se exempelvis Butler-
Kisber & Poldma, 2010). Deltagande, visuella metoder beskrivs ofta som metoder 
genom vilka man kan synliggöra deltagarnas meningsskapande praktiker (Butler-
Kisber & Poldma, 2010; Prosser & Loxley, 2008). De är ofta av mer explorativ art 
och sätter deltagarnas kreativa processer i fokus. Genom att engagera deltagare i 
kreativa, reflexiva processer är det möjligt att med hjälp av deltagande, visuella 
metoder visualisera abstrakta idéer (Butler-Kisber & Poldma, 2010; Gauntlett, 
2007), eller för att använda Halls (1997) begrepp få syn på mening som skapas 
genom eller via deltagarnas mentala kartor. Här betraktas deltagarna som aktiva 
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producenter av mening och det som blir intressant att studera är därför just på 
vilket sätt deltagarna skapar mening i sina vardagspraktiker (Prosser & Loxley, 
2008).   
 
Kollage brukar ibland benämnas som ”arts-based” (Vaughan, 2005) eller ”arts-
informed method” (Butler-Kisber & Poldma, 2010), det vill säga konstinspirerad 
metod och kommer från det franska ordet coller, som betyder att limma ihop. Inom 
konstvärlden refererar kollage till genre där man använder befintliga material som 
man klipper ut och klistrar fast på en plan yta (Butler-Kisber, 2008). 
Papperskollage har sina rötter i bland annat Japansk kalligrafikonst som har 
existerat i åtminstone ett tusen år, men som västerländsk konstform sägs den ha 
uppkommit under tidigt 1900-tal inom bland annat Kubismen, Futurismen, 
Konstruktivismen och Dadaismen (Butler-Kisber, 2008). Pablo Picasso och George 
Braque anses vara de som introducerat kollage som konstform i det västerländska 
samhället. Intensionen var att använda kollage som medium för att ifrågasätta 
1800-talets syn på konstens representation av verkligheten som en enda verklighet.  
 
Med hjälp av kollage kunde man visa upp multipla verkligheter, menar Butler-
Kisber (2008) där sammanställningen av olika element i kollaget kan framkalla 
dialog mellan dessa och vidga förståelsen genom att avslöja både medvetna och 
omedvetna betydelser. Vaughan (2005) skriver att Picassos intention med kollage 
var att sätta ihop olika objekt som representerar ett verkligt objekt (still life 
representations) samtidigt som det främmandegör objektet och får betraktaren att bli 
medveten om detta. Kollage har kommit att sprida sig utanför konstens värld och 
används idag också som vetenskaplig metod bland annat för att den kan vara ett 
sätt att utforska hur deltagare skapar mening, hur de upplever den materiella 
världen (Butler-Kisber & Poldma, 2010). Genom att hämta flera olika element från 
olika kontexter och ställa de bredvid varandra i samma kontext, väcks deltagarnas 
reflexiva processer på så sätt att element som fogas samman främmandegörs då 
dessa förflyttas från sin ursprungliga kontext och ges mening i en ny kontext - 
kollaget.  
 
Kollage har bland annat använts av Buckingham med kollegor för mediestudier 
med unga inom ramen för CHICAM – Children in Communication about Migration 
(Block, Buckingham, & Banaji, 2005). Det har också använts inom andra studier 
med en tydlig koppling mellan mediebilder och unga människors 
självuppfattning. Det görs inom ramen för Fatimah Awans (2007) studie Young 
People, Identity and the Media: A Study of Conceptions of Self- Identity Among Youth in 
Southern England. Awan bad ungdomar i tretton- och fjortonårsåldern att skapa 
kollage på temat ”hur jag ser mig själv” samt ”hur jag tror att andra människor ser 
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mig” (Awan, 2007).  Därefter intervjuade hon deltagarna och bad de berätta om 
sina kollage. På så sätt fick hon inte enbart tillgång till deras representationer i 
form av visuellt material utan också deras egna tolkningar av vad det visuella 
materialet betyder för dem.  
 
På liknande sätt använder jag kollage i syfet att synliggöra hur deltagarna skapar 
mening kring sin generation och förmedlar detta i form av representationer av sin 
generation, så att andra kan förstå vad det innebär (Hall & Open University., 1997). 
Representationer bär alltid med sig en mening, en betydelse som ska tolkas. I 
studien försöker jag därför tolka vilken mening som skapas av deltagarna genom 
att de använder både ikoniska symboler (bilder ur tidskrifter och från internet) och 
lingvistiska symboler (ord, begrepp och citat) för att sammantaget representera 
deras generation.  
 
Sofia Célé (2006), har tillämpat olika metoder för att studera barns menings-
skapande kring plats. Hon menar att ritningar, d.v.s. där barnen fått rita sin väg till 
skolan, är en användbar metod för att upptäcka vilken mening och vilka värden 
deltagarna lägger i identiteten av en plats. Vad de lägger märke till under sin väg till 
skolan, vilka saker som har betydelse för dem och på vilket sätt det tar sig uttryck. 
Jag menar att kollage kan vara en metod som kan åstadkomma ungefär det Célé 
beskriver kring meningsskapande, men i mitt fall använder jag kollage för att 
synliggöra vilken mening och vilka värden deltagarna lägger i sina repres-
entationer. Célé (2006) menar vidare, att när man analyserar barns teckningar är 
det viktigt att titta på flera olika saker.  
 
För det första behöver man förstå det huvudsakliga motivet. För det andra behöver 
man titta på den generella atmosfären som tecknats. Linjerna kan exempelvis vara 
tjocka eller smala, raka eller kurviga. Färgerna kan vara livfulla, svaga, starka, 
många eller få. Detaljerna kan vara få eller många och laddade med mening och 
budskap. Ett exempel kring hur barnen laddar detaljerna med mening är att de 
ritar glad eller ledsen mun på människor, platser och objekt där den glada munnen 
symboliserar att platsen är laddad med positiv mening och den ledsna munnen, 
eller arga ansikten symboliserar det omvända, d.v.s. bär på ett negativt budskap. 
Célé pratar också om att barns teckningar inkluderar representationer av 
deltagarnas mentala kartor. Då forskarna bett barnen att rita sin väg till skolan och 
förklarat att de får inkludera flera olika platser på en teckning, så ritade barnen 
ofta kartor eller kartliknande teckningar. Dessa ska förstås som representationer då 
de inte enbart är den mentala, inre bilden/föreställningen som den enskilda 
individen skapar, utan den är omvandlad till en presentation som andra människor 
kan förstå. Det tar sig ofta uttryck i visuellt material som vi är vana vid från media, 
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fotografier och andra bilder samt geografiska kartor, och som jag förstår det 
innebär de mentala kartorna hur vi tänker genom dessa bilder, vad vi associerar till 
när vi tänker på ett objekt eller som i Célés (2006) studie när deltagarna tänker på 
sin väg till skolan.  
 
Deltagarnas representationer av ung generation är relaterade till deltagarnas 
mentala kartor, då det är genom dessa de föreställer sig en generationsidentitet. 
Butler-Kisber och Poldma (2010) menar exempelvis att skapande av kollage 
synliggör sättet som vi upplever den materiella världen. Enligt Hall (1997) skapas 
mening genom ett komplext växelspel mellan de mentala kartorna och genom 
system för representationer. Kollagen ska i relation till detta förstås som 
representationer eftersom de konstrueras genom en komplex meningsskapande 
process. Denna process bygger på deltagarnas förmåga att föreställa sig en 
generationsidentitet (genom de mentala kartorna), deras förmåga att översätta och 
förmedla sina tankar till symboler och system av representationer så att andra 
förstår vad de föreställer sig och slutligen förmågan att tolka vad andra 
gruppmedlemmar menar. Kollagen bör förstås i utifrån det faktum att deltagarna 
fick i uppgift att skapa kollage i grupp. Därför menar jag att man kan uppmärk-
samma hur deltagarna skapar mening gemensamt och hur de i så fall delar 
liknande mentala kartor, eller liknande fantasirika meningskonstruktioner.  
 
Dessa meningskonstruktioner förhåller sig till bilder, till ikoniska symboler, som 
förmedlas exempelvis genom media. Bilder förmedlar en mening, de är 
representationer som vi tolkar och som vi förstår världen genom. Cornelia Brink 
(2000) skriver exempelvis hur fotografier på koncentrationslägren, tagna av 
krigsfotografer under frigörelsen från Nazityskland, har kommit att bli visuella 
symboler som format en del av det västerländska kollektiva minnet kring andra 
världskriget. Bilderna står för idén eller föreställningen om koncentrationsläger 
generellt. Fotografier och bilder, som sprids i media skapar också sociala 
identiteter. Peter Hamilton (1997) skriver exempelvis om hur fransk national-
identitet skapats genom fotografier av det franska samhället i efterkrigstiden 
(perioden 1944 t.o.m. 1950-talet) där motivet ofta var människors vardagliga liv. 
Hamilton menar att den humanistiska fotografin i den franska pressen, bidrog till att 
skapa en mer inkluderande föreställning om Frankrike, fransk kultur och det 
franska samhället under den specifika tidsperioden. Ett annat exempel är hur 
bilder från mode- och reklambranschen skapar representationer av maskulinitet 
och manlig identitet (Nixon, 1997).  
 
Bilder som ikoniska representationer leder oss lätt in på att tolka dem som naturligt 
givna eftersom de innehåller egenskaper av det representerade. Hall (1997) menar 
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att bilder därför inte ifrågasätts, deras betydelse upplevs inte lika godtycklig som 
lingvistiska teckens betydelsefixering, och som jag tolkar det, är det på ett sätt 
”lättare” att artikulera budskap genom bilder. Det innebär i så fall också att vi 
lättare skapar föreställningar och kollektiva minnen genom bilder.  
 
I min studie försåg jag deltagarna med tidskrifter fyllda med bilder, med ikoniska 
representationer som de kunde använda för att konstruera sina kollage. De hade 
också i de flesta fall möjlighet till att söka efter bilder på internet. Dessa mediala 
bilder är visuellt material som deltagarna inte är obekanta med. De bilder som 
produceras och sprids via medier så som tidskrifter är förmedlade på specifika 
sätt, de är redan skapade inom ramen för medie- och reklambranschens 
meningsskapande praktik (Hall, 1992; Hall & Open University., 1997) för specifika 
syften, de är därför representationer. De är laddade med mening (då de är 
representationer) och laddas med mening av deltagarna. När deltagarna klipper ut 
specifika bilder och inkluderar de i kollaget som syftar till att representera deras 
generation, betyder det att dessa bilder är laddade med mening, de är 
betydelsefulla för deltagarna i konstruktionen av ett kollektivt minne, en kollektiv 
generationsidentitet (jfr Mannheim & Kecskemeti, 1997).  
 
Jag tolkar dessa som symboler, eftersom de är tecken som laddas med mening och 
som inom kollagekontexten får en mer kondenserad betydelse, deras betydelse 
associeras till mer än det själva tecknet står istället för, det står för någonting i 
relation till en gruppidentitet, en generationsidentitet. De fungerar som markörer 
för generationsidentitet och har därför symboliska värden inbäddade i sig (se 
exempelvis Nixon, 1997).  
 
I första steget analyseras kollagen genom en innehållsanalys (se exempelvis Elo & 
Kynäs, 2008) och i andra steget analyseras materialet med hjälp av narrativ analys 
(se exempelvis Riessman, 2008). Innehållsanalysen används som ett första steg för 
att klassificera materialet i ett antal innehållskategorier (se Elo & Kynäs, 2008). En 
innehållsanalys av det visuella materialet är ett nödvändigt första steg i analysen 
för att exempelvis kunna lägga märke till motiven för representationerna, menar 
Kolb (2008). Syftet är att kondensera det rika materialet och hitta några teman som 
förmedlas genom symbolerna i kollagen. I enlighet med Kolb (2008) menar jag att 
dessa teman eller grupperingen av materialet kan betraktas som ett steg i att 
försöka få en översikt över materialet samt hitta ledtrådar för att besvara 
forskningsfrågorna. Det vill säga, teman är mina tolkningar av vilka symboler som 
handlar om samma sak. Jag analyserar inte samtliga teman lika djupt. Istället 
fokuserar jag på hur informationsteknik representeras i kollagen. Dessa teman och 
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symboler tolkas i relation till deltagarnas generella berättelser kring att vara ung i 
dagens samhälle.  
 
Det andra steget är således den narrativa analysen, vilken syftar till att mer på 
djupet analysera vad teman relaterade till IT och informationssamhället berättar i 
relation till kompositionen av kollaget som helhet, alltså: Vilken tolkning kan göras 
av de element som ingår under exempelvis temat teknik i relation till kollaget i sin 
helhet? Vilken betydelse lägger deltagarna i symboler kring teknik när de 
beskriver sin generation?  
 
Jag betraktar deltagarnas kollage som en form av berättelser. Kollagen är 
deltagarnas berättelser om hur de ser på sin åldersgrupp, en berättelse om hur det 
är att vara ”ung år 2012”. Riessman (2008) menar att individer och grupper 
konstruerar identitet genom berättelser eller snarare, sociala identiteter är 
berättelser som människor berättar om sig själva, om vilka de är och inte är. 
Perspektivet ”social identitet som narrativ” är som jag ser det i linje med Jenkins 
(2004) definition av identitet som en aktiv, ständigt pågående process. Riessman 
(2008) menar att identitet är flytande och produceras ständigt genom att förhålla 
sig till dubbelheten att ”vara” och ”bli” samt att ”tillhöra” och ”önskan om att 
tillhöra” och influeras alltid av den sociala kontexten. Berättelser (och identiteter) 
är konstruerade i ett sammanhang och anpassas till sina sammanhang. Riessman 
(2003) skriver att:  
 

[…] informants negotiate how they want to be known by the stories they develop collaboratively 

with their audiences (Riessman, 2003, sid. 335) 

 
Med denna utgångspunkt har kollagen analyserats utifrån vad de berättar om 
vilka värden och vilken betydelse deltagarna lägger i IT i berättelsen om deras 
generation. Jag avser att besvara dels vad som representeras på kollagen 
(innehållsanalys), men också med hjälp av narrativ analys, hur det representeras. 
Den narrativa analysen fokuserar på detaljer, på hur och varför en berättelse 
berättas, vad syftet är och för vem den är berättad, på vilket sätt den berättas, vad 
historien eller berättelsen vill uppnå, vad som tas för givet och om det finns några 
luckor, inkonsekvenser eller alternativa eller kanske motstridiga berättelser 
(Riessman, 2008). När jag studerar deltagarnas kollage försöker jag hålla dessa 
frågor i minnet, men jag ställer också mer specifika frågor till materialet ungefär 
som Célé (2006) gör kring barns teckningar: 
 

- Vad står i förgrunden?  
- Vilka symboler är små och vilka är stora?  
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- Vad får stort utrymme och vad får litet utrymme?  
- Vilken placering eller uppdelning görs mellan olika symboler på kollagen, 

d.v.s. hur har deltagarna valt att disponera och presentera dem?  
- Vilka färger används?  
- Vilken typ av känsla/atmosfär förmedlas, (positiv/negativ)? 

 
Genom att ställa dessa frågor menar jag att man kan läsa det visuella materialet 
och uppmärksamma vilka tecken som deltagarna knyter till sin generations-
identitet, hur de fixerar tecknens betydelse genom att relatera olika tecken till 
varandra och skapa ekvivalenskedjor och därmed vilken berättelse de berättar. Det 
innebär att det är möjligt att få syn på hur de skapar mening kring sin generation, 
hur de konstruerar den virtuella identifikationen av generationsidentitet. Deras 
görande av generationsidentitet bör förstås i relation till diskurs då den görs inom 
ramarna för det som Hall (1992) kallar ”preferred meanings” som finns inbäddade 
i representationer som exempelvis bilder i tidskrifter. Deltagarna avkodar bildernas 
budskap i relation till sin sociala kontext. De omsätter budskapen till sin egen 
meningsskapande praktik.  
 
Däremot är bilderna och det material de använder inte öppet för hur många 
tolkningar eller avkodningar som helst. Bilderna kan bara anta ett begränsat antal 
utfall och skapa ett begränsat antal subjektspositioner eller nominella 
identifikationer inom vilka deltagarna kan identifiera sig. Deltagarnas 
representationer av sin generation säger därför någonting om den 
samhällsformation de avser att representera. De säger någonting om ramar eller 
gränsdragningar, om vad deltagarna uppfattar som möjligt och inte möjligt i 
konstruktionen av en ung generation.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Gauntlett (2007) menar att vi är vana att använda materiella objekt (bilder kan här 
betraktas som materiella objekt), för att skapa en känsla av självidentitet. Kollage är 
därför en lämplig metod att använda när man vill studera konstruktion av virtuell 
identifikation. Butler-Kisber och Poldma (2010) poängterar också att nästan vem 
som helst kan göra kollage eftersom de flesta av oss vet hur man klipper och 
klistrar. Det förutsätter så att säga inte några avancerade färdigheter som man först 
måste lära sig för att kunna delta i forskningsprojektet. 
 
Utöver kollage finns det flera exempel på hur deltagande, visuella metoder har 
använts för att studera identitetsskapande. Ett exempel är användning av 
videodagböcker för att skapa förståelse kring unga tjejers identitetsskapande 
(Bloustein, 1998). Ett annat exempel är Gauntletts (2007) studie inom vilken han 
låtit deltagare att med Lego bygga metaforiska modeller för sin självidentitet.  
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Jag har valt kollage som metod framförallt därför att den kan användas för att 
studera deltagarnas meningsskapande kring generationsidentitet genom att 
engagera deltagarna i kreativa, reflexiva processer (Butler-Kisber & Poldma, 2010). 
Att få deltagarna att skapa en berättelse (Riessman, 2008) kring hur de ser på sin 
generation. Genom kollage kan deltagarna reflektera över sina alster då kollage 
samlar olika element, från olika kontexter i ett sammanhang och lyckas därför på 
ett sätt främmandegöra dessa element (Butler-Kisber, 2008), eller åtminstone belysa 
andra aspekter av dem då de lyfts ur sitt sammanhang och placeras i ett annat. 
Men valet handlar också om genomförbarhet. Det handlar om att kollage är 
tekniskt enkel metod att genomföra vilket innebär att deltagarna inte behöver lära 
sig nya färdigheter för att kunna skapa kollage.  
 
6.2.2. Deltagarnas reflektioner kring kollagen 
Även om kollagen och gruppintervjuerna utgör två olika material, så hör de också 
ihop på så sätt att gruppintervjuerna bygger på kollagen. Gruppintervjuerna bör 
betraktas som deltagarnas reflektioner kring kollagen och kan beskrivas som en 
form av fotointervju (se exempelvis Kolb, 2008). Användning av fotografier i 
intervjusituationer inom samhällsvetenskapliga studier brukar ofta sägas ha börjat 
i John Colliers (1957) studie. Collier undersökte hur förändringar i fransk-
kanadensiska samhällen på 1950-talet påverkade människor som bodde och 
arbetade där. Genom att visa fotografier på vardagliga situationer kunde 
respondenterna börja prata om sina liv och bland annat hur de upplevde att deras 
bostadsområde förändrades.  
 
Harper (2002) har på liknande sätt använt fotografier, som tagits av professionella 
fotografer eller forskaren själv, för att nå djupare förståelse kring exempelvis 
meningsskapande praktiker och förgivettagna kunskaper kring människors 
arbeten (Harper, 1987). Harper (2002) kallar metoden för ”photo eliciting 
interview”, d.v.s. en form av visuell metod som med hjälp av fotografier, eller 
annat visuellt material, triggar igång tankar, minnen och känslor hos deltagarna 
som kan vara svåra att få kännedom om i traditionella djupintervjuer. Bilder 
innebär en annan form av symbolisk representation jämfört med exempelvis text, 
menar Harper (2002). I Harpers fall fungerar bilder som stimuli för att trigga igång 
respondenters associationer och leda in på samtalsteman. Bilder kan användas för 
att få en annan typ av information och nå en djupare förståelse kring exempelvis 
människors vardagliga, meningsskapande praktiker, menar Harper (2002).  
 
En bild, ett fotografi, kan vara en utgångspunkt för gemensam förståelse mellan 
deltagare och forskare. Det kan få deltagarna att reflektera över sina förgivettagna, 
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vardagliga praktiker och förklara dem eller resonera kring dem tillsammans med 
forskaren så att forskaren får en förståelse kring vilken mening deltagare 
exempelvis lägger i vissa begrepp, vilken betydelse vissa föremål har för dem etc. 
(Harper, 2002). Genom att förse deltagarna i min studie med tidskrifter fyllda med 
bilder, triggades deltagarnas associativa processer igång. De blev ställda inför 
uppgiften att förhålla sig till de bilder de såg och relatera dem till representationer 
av sin generation, sin åldersgrupp. Poängen är, menar Harper (2002) att man med 
användning av visuellt material i intervjusituationer kan sammankoppla 
deltagarnas förståelse av självidentitet med den samhälleliga och historiska 
kontexten. Jag menar att jag gör detta delvis genom att be deltagarna ta ställning 
till mediala bilder, d.v.s. representationer skapade inom medie- och reklam-
branschen (Hall, 1992). 
 
I min studie är de meningsskapande praktikerna i fokus och det visuella materialet 
produceras av deltagarna själva. Bilderna fungerar därför inte enbart som stimuli 
som triggar igång deltagarnas tankar, känslor och minnen utan är i sig en form av 
meningsskapande praktik. I kollagen lyfter deltagarna fram sådant som de tycker 
är viktigt i relation till deras generationsidentitet. Denna metod går snarare under 
benämningen deltagande fotointervju (se Kolb, 2008) som syftar till att ge deltagarna 
möjlighet att med hjälp av visuellt material (exempelvis fotografier) besvara 
forskningsfrågan och berätta en historia utifrån deras perspektiv.  
 
Kolb (2008) menar att deltagarna omtolkar forskningsfrågan, det vill säga det de 
får i uppgift att fotografera, att berätta en historia om, till sina egna vardagliga 
praktiker. I det hon kallar öppningsfasen (”opening phase”) tar deltagarna en aktiv 
roll när de bestämmer sig för vilka bilder, vilket material de vill visa upp och vilka 
bilder som besvarar den generella forskningsfrågan. Deltagare skapar med andra 
ord sitt visuella material med en abstrakt publik i åtanke. På så vis tar de hänsyn 
till rollen att vara representanter för hela kollektivet. Detta formar deltagarnas val i 
den aktiva fasen (”active photo shooting”), när de fotograferar föremål, platser, 
människor m.m. I den tredje avkodande fasen (”decoding phase”) verbaliserar 
deltagarna hur de har tänkt med sina val av fotografier (eller annat visuellt 
material som är fallet i kollageskapandet). Den fjärde och sista fasen är den 
analytiska fasen (”analytical scientific interpretation phase”) (Kolb, 2008).  
 
I min studie kan gruppintervjuerna kring kollagen betraktas i enlighet med den 
tredje fasen som Kolb (2008) beskriver. Det är här deltagarna på sätt och vis avkodar 
sitt visuella material som de har skapat. De berättar om sina val av bilder och vad 
de vill förmedla med dessa. Däremot ger de olika materialen (det visuella 
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materialet och intervjuerna) ändå delvis olika information kring konstruktionen av 
generationsidentitet och de kräver olika analytiska metoder för att skapa förståelse.  
 
I intervjuerna försöker jag uppmärksamma hur deltagarna pratar om informations-
teknik när de beskriver sin åldersgrupp. I vilka sammanhang pratar de om IT och 
vad associerar de tekniken till? Vilka värden och vilken betydelse får informations-
tekniken i deras berättelser? Det handlar i detta fall om att försöka synliggöra vilka 
ekvivalenskedjor (Howarth, et al., 2000; Laclau & Mouffe, 2008) deltagarna skapar 
då de pratar om IT i relation till sin generation och hur teknik representeras genom 
de betydelsefixeringar de gör. Eftersom jag intresserar mig för det som Bijker 
(2010) kallar teknologisk kultur syftar min studie därför till att söka förståelse för den 
samhällskontext inom vilken teknik konstitueras. Eller som Lindblad-Gidlund 
(2012) skriver, idéer och handlingar kring vad informationssystem är och vilken 
roll de ska fylla börjar redan i idéer kring möjliga framtidsbilder. Bijker (2010) 
menar att vi lever i teknologiska kulturer inom vilka teknik artikuleras, d.v.s. görs 
på olika sätt och det är detta görande som jag är intresserad av att studera.  
 
Den betydelse deltagarna tillskriver informationsteknik måste förstås i relation till 
den samhällskontext de konstituerar sin generationsidentitet inom (se Howarth, et 
al., 2000; Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 2008). Den betydelse de tillskriver IT bör 
tolkas genom att ha skildringar av informationssamhället i åtanke (jfr Karlsson, 
2005). Inom en sådan föreställning om ett framtida samhälle finns det också 
föreställningar om ”rätt” sätt att leva, det vill säga idealbilder till vilka olika sociala 
kategorier förbinds och får olika betydelser eller olika funktioner. Dessa funktioner 
eller roller tillskrivs olika värden som exempelvis tillgång eller hinder för 
samhällsutvecklingen (se exempelvis Sjöstedt Landén, 2012).  
 
Hur deltagarna skapar mening kring sin generation säger någonting om hur de 
placerar sin grupp inom en samhällskontext och här kan man studera vilken 
förbindelse som finns till en diskursiv formering kring informationssamhället. Den 
identitet de konstruerar, konstitueras inom en dominerande betydelsebildning 
(Hall, 1992) och får inte hur många utfall som helst (jfr Karlsson, 2005), även om 
andra betydelser alltid är möjliga att skapa (Laclau & Mouffe, 2008). Inom diskurser 
skapas alltid subjektspositioner genom vilka sociala agenter kan identifiera sig 
(Howarth, et al., 2000) och sätter ramar för vad vi uppfattar som möjligt och inte 
möjligt. Det vill säga, inom diskurser skapas alltid nominella identifikationer som 
unga kan förhålla sig till.  
 
Kollagen och det deltagarna uttrycker verbalt i sina reflektioner kring kollagen bör 
förstås som de föreställningar de förhåller sig till när de konstruerar 
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generationsidentitet. De idealbilder de förhåller sig till och det sätt på vilket de 
skapar mening och tillskriver vad som är betydelsefullt för att räknas till kategorin 
ung generation. På samma sätt som med de akademiska texterna, söker jag med 
hjälp av de diskursanalytiska verktygen förståelse kring hur informationsteknik 
artikuleras. Det vill säga, hur informationsteknik artikuleras i kontexten av 
deltagarnas meningsskapande praktik kring konstruktionen av generations-
identitet. Därför ställer jag samma frågor till detta material som för de akademiska 
texterna (se avsnitt 6.1).  
 
De virtuella identifikationerna (hur de nominella identifikationerna förkroppsligas 
eller vad de betyder för individer), är inte på förhand givna. Det vill säga, den 
nominella och virtuella identifikationen är inte direkta spegelbilder av varandra. 
Som Hall (1992) menar kan man betrakta meningsskapandet på olika 
abstraktionsnivåer som olika moment i en kommunikativ helhet. De 
meningskonstruktioner deltagarna gör kring sin generationsidentitet förutsätter en 
världsbild. Det deltagarna artikulerar är avsett att representera en världsbild, en 
samhällsordning. Genom deltagande visuella metoder och reflektioner kring det 
visuella materialet försöker jag skapa förståelse för deltagarnas meningsskapande 
praktiker kring generationsidentitet. 
 
Det finns flera exempel på studier där deltagande visuella metoder använts för att 
skapa förståelse kring deltagarnas meningsskapande praktiker (exempelvis 
Capello, 2005; Cele, 2006; Young & Barrett, 2001). Ofta används deltagande 
fotointervjuer inom aktionsforskning, för att uppmärksamma missgynnade 
grupper i samhället och ge röst åt dessa grupper (se exempelvis C. Wang & Burris, 
1997). I en sådan kontext brukar metoden gå under benämningen ”photo voice”. 
”Photo voice” har enligt Wang, Cash och Powers (2000) tre huvudsakliga mål: i) att 
möjliggöra för individer att dokumentera och reflektera över styrkor och 
svårigheter med sin sociala kontext och den sociala gemenskap de ingår i; ii) att 
främja kritisk kunskap och dialog kring viktiga samhällsfrågor genom 
gruppdiskussioner rörande fotografierna; samt iii) att nå beslutsfattare och 
människor som kan mobilisera sig för att genomföra en förändring.  
 
Min studie är, som jag inledningsvis nämnde, inte i linje med ett förändringsdrivet 
perspektiv. Jag vill inte påstå att jag ger röst åt deltagarna. Som Packard (2008) 
skriver, kan det ibland, för vissa deltagare, vara svårt att kommunicera sin 
kunskap. Det kan exempelvis handla om brist på självförtroende att kommunicera 
sina tankar. Packard (2008) menar att få sin röst hörd förutsätter att man har lärt sig 
hur man ska kommunicera sina åsikter och hur man kan mobilisera sin kunskap. 
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Det går med andra ord inte att garantera att deltagarnas röster blir hörda och 
kommer till sin fulla rätt.  
 
Denna studie handlar snarare om att ge förutsättningar för deltagare att beskriva 
sina meningsskapande praktiker i relation till generationsidentitet och söka 
djupare förståelse kring hur generationsidentitet konstrueras. Genom att 
kombinera visuellt material, intervjuer och observationer får man ett rikare 
empiriskt material på vilket man kan tillämpa olika analytiska nivåer, menar Kolb 
(2008) och även om det skapade visuella materialet, d.v.s. kollagen i denna studie 
inte används som stimuli, så tenderar jag att hålla med Harper (2002) om att bilder 
skapar en annan typ av representationer. Poängen är att traditionella 
gruppintervjuer angående generationsidentitet inte skulle skapa samma, rika 
empiriska underlag för analys. Kollagen är en förutsättning och en ingång i att 
diskutera meningsskapande kring generationsidentitet. Kollagen och intervjuerna 
hör ihop. Jag kommer att beskriva dem tillsammans i studiens genomförande, men 
jag kommer senare att analytiskt separera dem då de kräver olika analytiska 
metoder.  
 
6.2.3. Studiens genomförande 
Majoriteten av unga som deltog i studien gick i årskurs ett på gymnasiet vid 
tidpunkten för empiriinsamlingen och det var enbart inom Sundsvall och en 
närliggande kommun som empirin samlades in. En mer detaljerad beskrivning av 
antal deltagare vid varje tillfälle visas i tabell 3. Jag väljer att inte skriva ut namnen 
på skolorna och ungdomsföreningarna för att deltagarna inte ska kunna 
identifieras. Jag skriver inte heller ut den andra kommunens namn då mindre 
kommuner enbart har en eller ett fåtal gymnasieskolor och de som är bekanta med 
området kan räkna ut vilken skola, klass och därmed vilka elever som har deltagit.   
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Tabell 3: Översikt över empiriinsamling 

Plats och datum Beskrivning Antal 

grupper  

Antal 

personer 

Ungefärlig 

ålder 

Ungefärlig 

tidåtgång  

Gymnasieskola 

1; 2012-03-02 

Samhällsvetenskapliga 

programmet 

3 10 – 5 tjejer; 

5 killar  

16-17 år 1 timme 

Gymnasieskola 

1; 2012-04-19 

Introduktions- 

programmet 

1 4 – 3 tjejer; 

1 kille  

16-17 år 1 timme 

Gymnasieskola 

2; 2012-04-25 

Estetiska programmet; 

samhällsvetenskapliga 

programmet 

2 6 – 6 tjejer 16-17 år 1,5 timme 

Ungdoms-

förening 1;  

2012-04-25 

Förening kring 

intresse för Japan och 

japansk kultur 

3 9 - 5 tjejer; 

4 killar 

17-23 år  2 timmar 

Ungdoms-

förening 2;  

2012-04-25 

Datorspelsförening 2 5 - 5 killar  18-26 år 1 timme 

Grupp på 

Fritidsgård;  

2012-04-26 

Fritidsgård för unga  2 5 - 5 tjejer 13-16 år 1,5 timme 

Internationella 

studenter;  

2012-05-04 

Internationella 

studenter vid 

Mittuniversitetet  

2 4 - 3 tjejer; 

1 kille 

20-26 år 1,5 timme 

Utställning och 

diskussion;  

2012-05-31 

Utställning av 

kollagen på 

ungdomscafé, Unga 

Magasinet  

 6 – 4 killar; 

2 tjejer 

17-26 år 2 timmar 

 
Grupperna varierade i antal och storlek vid de olika tillfällena.  Minst antal var två 
personer per grupp och maximalt antal var fem personer per grupp. Ambitionen 
var att ha två grupper vid varje tillfälle så att det kunde bli diskussion grupperna 
emellan, men vid ett tillfälle blev det ett bortfall av deltagare vilket gjorde att 
enbart en grupp fanns på plats.  
 
Den initiala kontakten med grupperna skedde med hjälp av lärare, rektor, 
Sundsvalls kommuns demokratisamordnare samt fritidspedagoger. Jag 
presenterade min studie för dessa personer i enlighet med det brev som skickades 
ut till gymnasieskolornas rektorer (se bilaga 1). Jag försökte förtydliga att studien 
handlar om att ungdomar ska få chansen att beskriva hur det är att vara ung idag 
och ville att studien skulle presenteras på det sättet. Detta fungerade i samtliga fall 
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utom ett. När jag väl träffade ungdomsgrupperna så presenterade jag mig själv och 
jag bad dem om hjälp. Jag förklarade att jag inom ramen för min forskning 
studerar den unga generationen och att de unga ofta beskrivs av vuxna. 
Ungdomars egna beskrivningar saknas ofta och därför hoppades jag att de kunde 
hjälpa mig genom att beskriva vad de själva tycker representerar deras 
åldersgrupp idag. För att förtydliga nämnde jag också att de kan tänka sig att de 
skapar kollage för att kommande generationer ska kunna få en bild av hur det var 
att vara ung år 2012. Jag försökte vara tydlig med att det är deras egna 
beskrivningar jag är ute efter samt att det inte finns någonting som är ”rätt” eller 
”fel”.  
 
Det material de hade att tillgå var stora vita papper, saxar, pennor, lim, ett urval av 
tidskrifter medtagarna av mig och i de flesta fall fanns även tillgång till datorer 
med internetuppkoppling samt skrivare. Även om tillgång till internet fanns vid 
de flesta empiriinsamlingstillfällena så valde inte alla grupper att använda material 
från internet. De tidskrifter som fanns att tillgå redovisas i tabell 4 nedan.  
 
Tabell 4: Tidskrifter 

Akademikern (Nr 3 - 2012) Fackföreningen Akademikerförbundet SSR:s 
medlemstidning 

All tom resor (Nr 3 - 2012) Resemagasin 
Amnesty Press (Nr 1 mars 2012) Amnesty Internationals tidning om mänskliga 

rättigheter  
Bilsport (Nr 8 - 2012) En motortidning om bilar och bilsport 
Fighter (Nr 2 - 2012) Magasin om kampsport 
Glaze (Nr 6 - 2011) Magasin om kändisnyheter och mode 
Hem ljuva hem (Nr 5 - 2012) Tidskrift om heminredning och trädgård  
Hälsa (Nr 5 - 2012) Tidskrift om hälsa, kost och träning 
Hänt extra (Nr 17: 17 april 2012 och Nr 18: 24 
april 2012) 

Veckotidning om kändisliv  

Metro Student Magazine (2 st nr 2012) Studentmagasin 
När & Fjärran (Nr 1 - 2012) Resemagasin 
OM (Nr 1 - 2012) Livsstilsmagasin 
PC Gamer (184) Datorspeltidning 
Rum Hemma (Nr 2 och Nr 3 - 2012) Inredningsmagasin  
Salt & Peppar (Nr 1 - 2012) Hemköps kundtidning 
Sofis Mode (Nr 4 och Nr 8 - 2012) Tidning om mode och skönhet 
Transition (Nr 1 - 2012) Actionsporttidning 
Träna Hemma (Nr 4 - 2012) Tidning om hälsa och träning 
Turist (Nr 1 och Nr 2 - 2012) Svenska turistföreningens medlemstidning 
Wired (April 2012) Livsstilsmagasin med fokus på ny teknik och 

internet 

 
Jag försökte välja ut tidskrifter med varierande innehåll, vilket gjorde att jag valde 
ut allt från tidskrifter om mode och heminredning till tidskrifter om resor, bilar och 
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träning. Jag ville förse dem med ett brett urval och minimera eventuell 
överrepresentation av just tidskrifter som vänder sig till ungdomar som specifik 
åldersgrupp. Vid två tillfällen fanns även fler tidskrifter och reklamblad på plats 
som deltagarna fick använda.  
 
Efter att grupperna sammanställt sina kollage samlades vi och gruppintervjuer 
genomfördes där deltagarna fick prata om sina kollage. Gruppintervjuerna 
dokumenterades med hjälp av inspelning via mp3-spelare. Jag frågade också 
deltagarna om de kunde tänka sig att ställa ut sina kollage på Unga Magasinet som 
är ett ungdomscafé i Sundsvall för unga från 16 år och uppåt. Samtliga gav sitt 
godkännande och jag bjöd in samtliga grupper till utställningen. Då jag inte hade 
kontaktuppgifter till samtliga deltagare gick jag via de vuxna kontaktpersonerna 
för att bjuda in deltagarna. Sundsvalls kommuns demokratisamordnare såg till att 
utställningen kunde få äga rum på Unga Magasinet. Hon bokade skärmar som 
kollagen kunde sättas upp på, fixade tilltugg att bjuda på samt deltog i 
diskussionen som vi senare hade kring kollagen.  
 
Beskrivning av grupperna 
Gymnasieskola 1 är en kommunal skola med ungefär 550 elever. Skolans 
profilområden är hälsa, internationalisering och samverkan och här finns både 
praktiska och teoretiska program. Vid första besöket på skolan träffade jag elever i 
årskurs ett på samhällsvetenskapliga programmet. Fem tjejer och fem killar deltog 
och de fick själva dela in sig i grupper. Det blev tre grupper – en killgrupp på tre, 
en tjejgrupp på fyra och en grupp med två killar och en tjej.  
 
Vid det andra besöket fick jag träffa årskurs ett på introduktionsprogrammet som 
är ett program för elever som läser upp sina betyg inom kärnämnen eller 
gymnasiegemensamma ämnen så som svenska/svenska som andraspråk, engelska, 
matematik och samhällskunskap. Det var sex elever som ville vara med i studien 
och även den här gången var det jämn fördelning mellan könen. Däremot ville fyra 
elever vara i samma grupp och den andra gruppen blev enbart på två personer, två 
killar. Killarna var med från början. De började bläddra lite i tidskrifterna men 
efter tiotal minuter avbröt de sitt deltagande. De ville inte vara med och de gick 
tillbaka till sitt klassrum. Ännu en problematik som uppkom vid detta besök var 
att läraren inledningsvis presenterade att studien handlar om ungdomars 
internetanvändande. Man kan i det fjärde kollaget (se bilaga 2) ana att deltagarna 
påverkades av den introduktionen då flera stora logotyper på IT-relaterade 
aktiviteter så som Dreamhack och World of WarCraft finns i förgrunden. 
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Tiden för gruppintervjun med deltagarna från samhällsvetenskapliga programmet 
blev för kort. Vi hade lite över en timme på oss för att genomföra studien innan 
eleverna skulle till nästa lektion. Kollageaktiviteten tog ungefär en halvtimma 
vilket gjorde att enbart en halvtimme kunde ägnas åt intervjun. Grupperna fick 
börja presentera sina kollage i den ordningen de satt. Tjejgruppen presenterade 
först sedan den blandade gruppen och sist killgruppen. Deltagarna var lite 
obekväma med att börja prata men kom igång ganska snart. Större delen av 
diskussionen var egentligen gruppernas presentationer av kollagen, men vi 
pratade också om gemensamma teman som kom upp i samtliga tre grupper så som 
utseende och träning. Jag bad deltagarna försöka beskriva vad det var kring 
utseende som de tror är annorlunda nu bland dagens unga jämfört med tidigare 
generationer. Här var det en tjej som tog upp exempel på hur yngre barn och 
ungdomar skiljer sig åt från deras egen åldersgrupp, där hon upplever att tjejer är 
mer utseendefixerade allt längre ner i åldrarna jämfört med hur det var när hon 
var yngre. Tjugo minuter in i samtalet avbröts vi av läraren som ville ta fotografier 
på eleverna som sedan skulle läggas upp på skolans hemsida. Det visade sig att 
batterierna i kameran behövde bytas så läraren lämnade oss och sa att hon skulle 
återkomma inom kort. Vi fortsatte samtalet tills läraren kom tillbaka och 
fotograferade eleverna. Diskussionen hade möjligtvis kunnat fortsätta även om 
den stundvis var stapplande. Däremot var tiden begränsad och fotograferingen 
kändes som ett avslut. 
 
Eleverna från introduktionsprogrammet som jag träffade vid andra tillfället på 
gymnasieskola 1 pratade mer fritt. Det var en grupp på fyra personer och jag fick 
en känsla av att de flesta kände varandra väl. De kände sig relativt bekväma med 
att prata inför varandra. Några mindre störningsmoment dök upp under tiden så 
som att elever som ville komma in i klassrummet och använda datorerna. Utöver 
dessa avbrott flöt samtalet på obehindrat och det avslutades på deltagarnas 
initiativ då de kände att de hade sagt det de ville samt också för att en av 
deltagarna behövde gå till sin lektion. Större delen av diskussionen i denna grupp 
handlade om Facebook och andra sociala medier, men även den här gruppen kom 
in på ämnet utseende och matvanor. 
 
Eftersom utställning av kollagen ännu inte var aktuellt då empiriinsamling gjordes 
på gymnasieskola 1, frågade jag tyvärr inte eleverna personligen om de ville ställa 
ut sina kollage. Detta fick jag göra i efterhand via deras lärare. 
 
Gymnasieskola 2 är en fristående skola med ungefär 450 elever och har främst 
teoretiska program. Jag kom i kontakt med skolan via skolans rektor som 
förmedlade min kontakt till en av lärarna på skolan som mötte upp mig den dagen 
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jag kom dit för att genomföra min studie. Jag fick presentera mig själv och syftet 
med min studie på en gemensam samling, varpå elever som ville delta fick komma 
fram till mig efter samlingen. Det såg ut som att ingen ville eller vågade komma 
fram och till slut tog en lärare initiativet och frågade några tjejer som var på väg ut 
ur salen men ändå nyfiket dröjde sig kvar i dörröppningen.  
 
Det var sex stycken tjejer från estetiska programmet och samhällsvetar-
programmet, årskurs ett och två, som valde att delta i studien. Vi blev inte 
tilldelade någon sal men eftersom skolan inte är så stor och eleverna har tillgång 
till grupprum med datorer så var det enkelt att hitta en ledig sal som vi kunde vara 
i. Deltagarna föreslog att vi skulle hålla till i bildsalen. Där fanns också annat 
material som vi hade tillgång till så som tidskrifter. Det var bra val av plats då vi 
kunde sitta ostört, hade tillgång till material utöver det jag tog med mig och 
deltagarna kände sig bekväma med platsen. I anslutning till bildrummet fanns 
också ett grupprum med datorer och skrivare som deltagarna valde att använda en 
bit in i kollagearbetet. Även denna gång fick deltagarna själva dela upp sig i 
grupper. Det blev en uppdelning på två grupper med tre tjejer i vardera gruppen.  
 
Arbetet med kollagen tog fart och jag fick hålla lite koll på tiden så att vi även 
skulle ha tid för gruppintervjun. Den ena gruppen tog initiativet till att börja 
presentera sitt kollage. Mycket av diskussionerna handlade om krav och prestation 
som de tycker präglar ungas vardag. De påpekade också att deras kollage är 
utifrån deras synvinkel, det vill säga hur de som tjejer upplever att det är att vara 
ung idag. Det blev ett långt samtal med mycket diskussioner deltagarna emellan. 
De inflikade med kommentarer, ställde frågor till varandra och höll inte alltid med 
varandra, men de var öppna med vad de tyckte och de uttryckte sina åsikter fritt. 
Jag höll ganska låg profil och ställde några frågor när jag kände att någonting 
behövde förtydligas. Mot slutet berättade jag lite mer om min forskning och att jag 
studerar benämningen internetgeneration. Jag bad deltagarna reflektera kring detta 
begrepp och vi pratade en stund om hur de relaterar kategoriseringen till sin 
åldersgrupp.  
 
Efter närmare en timmes samtal avrundade vi diskussionen och jag frågade 
deltagarna om de kan tänka sig att ställa ut sina kollage. De gav sitt medgivande 
och lämnade sina kontaktuppgifter så att jag senare kunde nå dem. Kollage 
nummer 5 och 6 (se bilaga 2) kommer från de två grupperna som jag träffade på 
gymnasieskola 2.  
 
Ungdomsförening 1 är en förening för ungdomar som har ett intresse för Japan. 
Via Sundsvalls demokratisamordnare kom jag i kontakt med gruppen och 
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bestämde en träff med dem. Vi samlades i deras möteslokal en eftermiddag. Här 
fanns tyvärr inte tillgång till dator och skrivare.  
 
Jag började med att presentera min studie och vad de skulle göra. Därefter delade 
de in sig själva i tre grupper. Till en början var det fyra tjejer och tre killar på plats 
och fem minuter senare dök ytterligare en tjej och en kille upp. Jag presenterade 
min studie även för de nytillkomna deltagarna och de hoppade in i en grupp och 
satte omedelbart igång med kollageskapandet. Deltagarna i gruppen känner 
varandra väl och det var en avslappnad stämning som rådde. De nämnde 
inledningsvis att de kanske inte kommer att ge en representativ bild för deras 
generation, eftersom de betraktar sig själva som ovanliga på grund av att de har, 
som de uttrycker det sina specialintressen kring Japansk kultur. Jag förklarade att 
deras perspektiv är viktiga och att de skulle utgå ifrån sig själva när de skapar 
kollagen. Det var mycket diskussioner under själva kollageskapandet och två av 
grupperna kände att de inte kunde hålla sig till ett kollage. De fick inte plats med 
allt på ett papper, förklarade de, så de skapade två kollage per grupp. Gruppen 
som startade igång lite senare gjorde ett kollage, kollage nummer 11 (se bilaga 2). 
Kollagen från och med nummer 7 till och med nummer 11 (se bilaga 2) är skapade 
av deltagarna i ungdomsförening 1.  
 
Eftersom deltagarna kände sig bekväma med varandra var också diskussionen om 
kollagen väldigt öppen. Varje grupp ställde sig upp och presenterade sina kollage. 
Frågor, funderingar och synpunkter framfördes fritt under dessa presentationer, 
både mellan deltagarna i vardera gruppen men också grupperna emellan. Också 
de här deltagarna pratade mycket om krav och utseende men också om leklust, 
nyfikenhet och drömmar om att se världen. Precis som tidigare berättade jag 
avslutningsvis lite mer om min egen forskning och bad deltagarna reflektera över 
begreppet internetgeneration. Studien i sin helhet pågick i lite över två timmar 
eftersom deltagarna dels lade ner mycket tid på den kreativa processen med 
skapandet av kollagen och dels hade mycket att säga om sina kollage. Vid ett 
tillfälle medan deltagarna arbetade med kollagen var jag tvungen att gå iväg och 
meddela nästa grupp som jag skulle träffa att jag skulle bli sen. På så sätt hade vi 
tid att avsluta samtalet i lugn och ro. Samtliga deltagare gav sitt godkännande till 
att kollagen skulle ställas ut.  
 
Ungdomsförening 2 är en datorspelsförening som jag kom i kontakt med via 
Sundsvalls demokratisamordnare. Jag fick träffa fem killar i deras föreningslokal 
en kväll då de hade aktivitet. Killarna var i åldern 18 till 26 år och de delade upp 
sig i två grupper med två personer i ena gruppen och tre i den andra. De satte sig 
vid två olika bord och satte genast igång med att leta efter bilder i tidskrifterna. Vi 
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hade inte tillgång till skrivare vid detta tillfälle så det enda materialet deltagarna 
hade att tillgå var just tidskrifterna. Även de här deltagarna var bekväma med 
varandra och det gemensamma arbetet med kollagen flöt på obehindrat. Samtalet 
om kollagen var däremot trögstartat. Jag kunde inte heller spela in samtalet 
eftersom ljudnivån var lite för hög, eller snarare så var det många olika ljud i 
lokalen. Att samtalet inte riktigt tog fart kan ha berott på olika saker. Jag fick en 
känsla av att deltagarna inte riktigt visste hur de i ord skulle förmedla eller 
förklara vad de ville säga med sina kollage. Först när jag frågade specifikt om 
någon bild och varför de valde ut just den så berättade de mer. Den ena gruppen 
lyfte fram sin frustration över mediebilden av att ungdomar som spelar spel med 
våldsamma inslag själva blir våldsamma (se kollage 12). Den andra gruppen lyfte 
fram symboler som på något sätt karaktäriserar de själva så som ordet ”pirater” 
och ”vi (hjärta) välfärd”, men de lyfte också fram symboler som de känner igen i 
sin generation men inte ansluter sig till, så som bilden på ”raggarbilen”. Utöver det 
valde de ut bilder som hade för syfte att ironisera kring deras samtid, så som 
bilden på mannen i övre, vänstra hörnet i kollage nummer 13 med texten ”mina 
bröst är äkta” (kollage nr. 12).  
 
Deltagarna i ungdomsförening 2 gav sitt godkännande till att ställa ut kollagen och 
sa att de skulle försöka komma på utställningen. 
 
Grupp på fritidsgård bestod av fem tjejer i åldrarna 13 till 16 år. Första gången jag 
besökte fritidsgården kunde jag inte genomföra studien. Just den kvällen 
uppdagades en omskakande händelse. Besökarna på fritidsgården var 
känslomässigt skakade av den aktuella händelsen och jag valde att återkomma 
nästa dag. Vid det andra tillfället fick jag träffa fem tjejer. Uppdelningen blev två 
grupper om två och tre personer. Samtalet deltagarna emellan kretsade ganska 
mycket kring gårdagens händelse och någon gång i början på studien påpekade en 
av tjejerna att jag bör känna till att de inte är som ”alla andra ungdomar” (deltagare, 
fritidsgård). Jag frågade vad hon menade med det och hennes förklaring var att 
ungdomarna i deras bostadsområde är mer stökiga än ungdomar generellt. I 
kollage nummer 14 och 15 kan man också se att en del symboler så som bilden på 
en polis eller ord som ”sprit, sex och droger” förekommer.  
 
Samarbetet deltagarna emellan fungerade bra, men vid några tillfällen lämnade 
några deltagare platsen för att gå och hjälpa till med bakning av kakor i köket eller 
för att gå ut och röka. De kom tillbaka efter en stund och avslutade sina kollage. 
Gruppen som bestod av tre tjejer blev färdiga med sitt kollage snabbare. Gruppen 
med två tjejer tog lång tid på sig då en av tjejerna hjälpte till med bakningen. 
Därför bad jag gruppen som blev färdig först att berätta om sitt kollage innan den 
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andra gruppen var klar. Risken var att de annars skulle gå därifrån utan att ha 
presenterat sitt kollage. Det var speciellt en av tjejerna som var aktiv i samtalet. 
Hon berättade fritt och förtydligade sina påståenden väl genom att ge exempel. Så 
småningom blev den andra gruppen klar med sitt kollage och de berättade också 
fritt kring de symboler som de valt att lyfta fram på kollaget.  
 
Under tiden kollageskapandet pågick kom både fritidspedagoger och ungdomar 
fram till oss och ställde frågor. Det verkade inte störa tjejerna så mycket. De 
berättade vad de höll på med och vid ett tillfälle frågade deltagarna de andra 
ungdomarna om de tyckte att kollagen representerar dagens ungdomar. De flesta 
höll med och en kille sa att det borde stå knark någonstans. Under avslutningsfasen 
på den ena gruppens kollagearbete kom en praktikant fram till oss och framförde 
sina synpunkter till tjejgruppen, vilket kan ha påverkat deltagarna till att ta med 
bilderna på en dator och en iPhone. Detta gjorde de efter att praktikanten sa att de 
inte har någon bild på datorer och mobiltelefoner, vilket han tyckte var typiskt för 
unga idag.  
 
Deltagarna gav sitt godkännande till utställning av kollagen och jag berättade att 
jag skulle kontakta en av fritidspedagogerna som får framföra till dem när 
utställningen kommer att äga rum.  
 
Internationella studenter är en grupp bestående av fyra personer. Tre tjejer och en 
kille. De fick vara i två grupper om två personer i vardera gruppen. Det verkade 
inte spela någon större roll för deltagarna vilken grupp de fick tillhöra då samtliga 
går i samma klass och känner varandra ganska väl. Jag kom i kontakt med 
deltagarna genom att lägga ut ett anslag på universitetets studentportal om att jag 
söker studenter som vill delta i min studie. På så sätt kom jag i kontakt med en tjej 
som tog med sig tre av sina klasskompisar till träffen.  
 
Platsen för empiriinsamlingen var ett mindre konferensrum som jag hade bokat åt 
oss. I rummet fanns tillgång till en dator som hade koppling till skrivare så att 
deltagarna kunde utnyttja denna möjlighet. De valde dock att inte göra det. Istället 
bläddrade de i tidskrifterna och hämtade sitt material därifrån. Arbetet flöt på lätt 
och smidigt som i de tidigare grupperna. Efter ungefär fyrtiofem minuter kunde vi 
påbörja diskussionerna kring kollagen. En av grupperna lyfte fram att deras 
kollage kanske inte speglar just deras vardagsliv men att de tagit med bilder som 
de tror speglar den unga generationens liv generellt. Stor del av diskussionen 
handlade om en sorts samtidsbetraktelse. Den ena gruppen uttryckte att världen 
som unga växer upp i idag är globaliserad. Detta uttrycks genom bilden på ansiktet i 
kollage nummer 16 (se bilaga 2). Ansiktsbilden är komponerad som ett lapptäcke 
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av delar av bilder från flera olika ansiktsbilder som symboliserar att människor 
reser och flyttar omkring. I kollage nummer 17 uttryckte deltagarna att 
miljömedvetenheten eller frågor om miljön är ständigt närvarande för deras 
generation. Detta uttryckte de genom bilder på aktiv livsstil och ekologisk mat.  
 
Avslutningsvis pratade vi också en del om begreppet internetgeneration. Samtalet 
pågick i ungefär 20 minuter i sin helhet och mot slutet märktes att deltagarna 
började bli lite trötta. Vi avrundade diskussionen och jag meddelade om att jag 
kontaktar en av deltagarna (som jag initialt fick kontakt med) för att meddela när 
utställningen kommer att äga rum.  
 
Utställningen ägde rum på Unga Magasinet i Sundsvall. Tre deltagare, en tjej och 
två killar, dök upp på utställningstillfället, samtliga från en av ungdoms-
föreningarna som jag träffade. Därutöver var det tre ungdomar till, en tjej och två 
killar, som anslöt sig till oss och deltog i diskussionerna. Vi började med att gå runt 
och titta på samtliga kollage och därefter satte vi oss vid ett bord för att reflektera 
över kollagen. Även denna gruppintervju dokumenterades med hjälp av mp3-
spelare. Deltagarna fick ge sina spontana reflektioner kring intryck som de fick 
genom att skåda samtliga kollage. Det var på så sätt ett samlat intryck, det vill 
säga, vad kollagen tillsammans förmedlar, som var fokus för diskussionen. Det 
samlade intrycket tycktes vara att kollagen har stort fokus på krav, prestation och 
stress, vilket deltagarna diskuterade genom att ge exempel på vad dessa krav 
handlade om. De diskuterade också hur de ställde sig till detta och konstaterade ett 
flertal gånger att alla krav som ställs på dem inte går ihop. Att de inte går att leva 
upp till. Det var en lång och mycket engagerad diskussion. Alla deltagare kunde 
tyvärr inte stanna så länge, men jag såg ingen mening i att avsluta intervjun då 
flera ville fortsätta diskutera. Jag fick också chansen att presentera det jag hade 
observerat, det vill säga min första analys av materialet. Jag kunde på så sätt testa 
mina tolkningar för att se om de var i linje med hur de tolkade kollagen. Flera av 
de teman som jag hade observerat togs upp av deltagarna själva och de tycktes 
förstå hur jag hade resonerat kring de teman jag gjorde, även om de själva inte 
kände igen sig på samtliga teman. Detta var min första tolkning av materialet, men 
jag har efter utställningen gått tillbaka till kollagen och intervjuerna på nytt för att 
fördjupa min analys. 
 
6.3. Relationen mellan nominell och virtuell identifikation 
Överrensstämmelse i betydelsebildning mellan de olika meningsskapande 
praktikerna skulle i enlighet med Hall (1992) betyda att ömsesidighet eller 
ekvivalens uppnås mellan de kodande och avkodande momenten i meningsutbytet. 
Att en tillfällig diskursiv ordning uppnåtts och att kategorin internetegenration 
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lyckats övertala agenter som här definieras som ung generation om deras historiska 
intressen (Laclau & Mouffe, 2008). Olikheter kan innebära dels att det råder som 
Hall (1992) uttrycker det, skillnader på lokal nivå relaterat till de förhandlade koderna.  
 
De förhandlade koderna innebär både anpassning och motstånd. På en mer 
abstrakt, associativ nivå erkänns de hegemoniska definitionerna eller 
betydelseordningar. De uppfattas som flexibla och kan knytas till olika betydelser. 
På den konkreta, lokala nivån skapar agenterna egna regler. Det är egentligen på 
den konkreta, lokala nivån som betydelse fixeras (blir bokstavlig (Hall, 1992)), eller 
som Pinch och Bijker (1984) uttrycker det tolkningsflexibiliteten stängs. Den 
abstrakta, associativa nivån sätter ramar för representationsrelationer (Laclau & 
Mouffe, 2008), exempelvis genom att skapa roller (Berger & Luckmann, 1966) för 
olika typer av IT-användare. De abstrakta, associativa tecken som stabiliseras (Pinch 
& Bijker, 1984) i diskursen, som det råder en gemensam överrensstämmelse kring 
på olika nivåer, sätter agendan för, eller skapar ordning i hur vi förstår dagens 
samhälle. 
 
Utifrån Jenkins (2000, 2004) ska identitetskonstruktion förstås utifrån växelspelet 
mellan nominell och virtuell identifikation, d.v.s. i växelspelet mellan externa och 
interna processer. Vi förstår oss själva i speglingar av andras kategoriseringar av 
oss och därför har kategorisering (nominell identifikation) alltid betydelse för vår 
självförståelse. Med andra ord, att en ung generation kategoriseras som 
internetgeneration har betydelse för de individer som kategoriseras, oavsett om de 
är medvetna eller omedvetna om kategoriseringen. Däremot vet vi idag lite om 
vad kategoriseringen innebär för de som kategoriseras.  
 
Styrkan i att studera både den nominella och den virtuella identifikationen är att 
kunna säga någonting om deras förhållande till varandra, eller enligt Jenkins 
(2004), deras växelspel. Det är med hjälp av det diskursteoretiska ramverket 
(Howarth, et al., 2000; Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 2008), Halls (1992) modell 
kodning/avkodning, SCOT (Pinch & Bijker, 1984) och Berger och Luckmanns (1966) 
vetenskapssociologi, som detta växelspel studeras och förstås. Jag menar att jag med 
hjälp av dessa har mer precisa begrepp som jag använder som verktyg för att 
synliggöra hur växelspelet eller relationen ser ut.  
 
Detta görs genom att studera hur betydelse fixeras i den akademiska diskursen 
kring internetgeneration samt i den unga generationens beskrivningar av sin 
åldersgrupp. På så vis kan man uppmärksamma hur mycket dessa menings-
skapande praktiker överrensstämmer, på vilket sätt de är olika, samt om det finns 
motstridigheter mellan dem.  
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För att söka förståelse för betydelsefixeringar i respektive meningsskapande 
praktik använder jag mig bland annat av begreppen noder och ekvivalenskedjor. Det 
är kring noderna som betydelse organiseras i en meningsskapande praktik. 
Noderna styr hur andra tecken relateras till dem och därmed vilka andra tecken 
som associeras till dem och bildar ekvivalenskedjor. Vissa noder kan fungera som 
representativa tecken som avser att representera hela ekvivalenskedjan. Dessa tecken 
kallas för tomma tecken och etablerar en representationsrelation mellan det 
partikulära och det universella. Genom att lägga märke till de tomma tecknen i 
nominell och virtuell identifikation får man en förståelse för vad det är de försöker 
representera och förklara. Nominell och virtuell identifikation ska också förstås i 
ljuset av att de opererar på olika abstraktionsnivåer, olika institutionella nivåer 
som ges olika hög prioritet och legitimitet (jfr Berger & Luckmann, 1966).  
 
Förklaringar som görs inom olika institutionella ordningar relaterar till en mer 
abstrakt meningsskapande ordning inom vilken ett försök görs kring att förklara 
hela samhället, d.v.s. en diskursiv formering kring samhället som ett 
informationssamhälle. Det är i dessa försök till förklaringar av en objektiv verklighet 
som man kan hitta gemensamma drag mellan den nominella och virtuella 
identifikationen. Sådana gemensamma drag eller associativa tecken (Hall, 1992) 
studerar jag med hjälp av begreppet flytande signifikanter (Laclau & Mouffe, 2008) 
som tycks ha en organiserande eller styrande roll för hegemonisk 
betydelsefixering, d.v.s. försöker skapa ordning i hur vi förstår dagens samhälle.  
 
För mig innebär detta att komma närmare förståelsen för hur internetgeneration 
görs, att synliggöra den sociala identitetens tillfälliga karaktär – hur den är socialt 
konstruerad, vilka maktmekanismer som gör den möjlig och legitimerar de 
betydelsefixeringar som artikuleras inom de olika meningsskapande praktikerna. 
Det vill säga, inom vilken dominerande diskurs den konstitueras och vad det 
innebär för möjligheterna eller handlingsutrymmet för olika sociala subjekt.  
 
6.4. Styrkor och begränsningar  
Mervärdet av att kombinera flera material så som texter, kollage och intervjuer är 
att få förståelse kring olika praktiker genom vilka mening skapas kring en ung 
generation. Dessa kan analytiskt förstås som meningsskapande praktiker för 
nominell och virtuell identifikation, som kan ses som olika moment i 
meningsskapandet av social identitet (jfr Hall, 1992). De stakar tillsammans ut det 
fält genom vilket de som kategoriseras som ung generation navigerar genom och 
förhåller sig till när det gäller konstruktion av social identitet.  
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Svagheterna med upplägget av studien är bland annat att det är svårt att helt 
komma ifrån att utgångspunkten någonstans börjar i kategorisering. Det är med 
andra ord svårt att ha en helt öppen ansats för att studera virtuella identifikationer. 
Dels så är min förståelsehorisont också konstituerad inom dominerande diskurser 
och den mening som skapas genom de praktiker inom vilka denna studie 
genomförs är inte oberoende av hur andra ser på mig som forskare, hur jag 
presenterar studien och hur jag tolkar resultaten. Uppfattas jag tillhöra 
internetgenerationen eller inte? Har min identifikation med eller emot 
internetgenerationen betydelse för vilka frågor jag ställer? Vilka möjligheter missar 
jag genom att göra de avgränsningar jag gör? Dessa frågor är relevanta att ställa för 
att medvetandegöra för mig själv hur resultaten kan påverkas utifrån min position 
till studieobjektet – förståelse kring konstruktionen av internetgeneration.  
 
Andra svårigheter har att göra med den växelverkande dialektiken mellan 
nominell och virtuell identifikation. Eftersom dessa skapas i relation till varandra 
går de inte att fullständigt separera från varandra. Separationen är en analytisk 
konstruktion och studien syftar till att visa på just hur båda idealtyper av 
identifikationsprocessen (den nominella och virtuella identifikationen) fungerar i 
växelverkan med varandra och skapar fält för konstruktion av social identitet.  
 
6.4.1. Kriterier för relevans- och kvalitetsbedömning 
Som tidigare nämnt är inte syftet med denna studie att täcka in alla sammanhang 
inom vilka internetgenerationen görs. Resultaten är inte generaliserbara utifrån ett 
statistiskt perspektiv och bör inte tolkas som att de gäller överallt och i alla 
sammanhang då man pratar om en ung generation. Däremot kan kvalitativa 
analyser av enskilda fall vara teoretiskt generaliserbara, menar Riessman (2008, sid. 
13). Syftet här är att skapa en djupare förståelse kring hur internetgenerationen 
görs, och den görs på olika sätt, på olika abstraktionsnivåer, inom olika 
meningsskapande praktiker. Allt meningsskapande som syftar till att representera 
den unga generationen är därför relevant att studera eftersom det säger någonting 
om hur identitetskategorin görs.  
 
Kriterier för urval av empiriskt material baseras dels på den analytiska 
distinktionen mellan nominell och virtuell identifikation, där den nominella, 
externa identifikationen innebär studie av akademiska texter som handlar om 
internetgenerationen och den virtuella, interna identifikationen innebär studie av 
unga människors beskrivningar av sin åldersgrupp. För den nominella 
identifikationen redogör jag i avsnitt 6.1. hur urval av texter har gjorts och hur 
relevansbedömning gjorts. Avgränsningen till meningsskapande praktik som följer 
i spåren av Tapscotts (1998) begrepp internetgeneration handlar om att jag själv 
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började identifiera mig emot identitetskategorin trots att jag räknas till den 
generation som kategoriseringen gäller. I tidigt skede började jag därför intressera 
mig för vad som gav upphov till identitetskategorin och ville undersöka vad den 
innebär för de som kategoriseras. Jag är medveten om att det finns andra 
betydelser som kategorin internetgeneration knyts till inom den akademiska 
diskursen3, men inom denna studie görs en avgränsning till den diskurs som följer 
Tapscotts (1998) idéproduktion kring internetgenerationen.  
 
När det gäller den virtuella identifikationen har jag, efter att i projektets tidiga 
skede ha gjort fokusgruppintervjuer, kommit fram till att explorativa metoder 
lämpar sig bäst för att studera deltagares meningsskapande praktiker. Vid 
fokusgruppintervjuerna var jag tvungen att vara explicit med att jag studerar 
föreställningar kring internetgenerationen och deltagarna fick förhålla sig till 
begreppet. Det jag upptäckte var att få hade hört talas om internetgeneration och det 
fick mig att börja fundera över hur jag istället kan studera unga människors 
meningsskapande kring sin generation utan att leda in dem på kategoriseringar så 
som internetgenerationen.  
 
Deltagande visuella metoder tillåter en mer explorativ karaktär på studiens 
upplägg i och med att deltagare engageras i skapande processer (Butler-Kisber & 
Poldma, 2010; Prosser & Loxley, 2008). Mitt val av kollage som metod har främst 
att göra med det ovan nämnda, d.v.s. genom att be deltagare att skapa kollage 
kring hur de ser på sin generation, bad jag dem berätta – genom representationer, 
hur det är att vara ung 2012. Detta ska förstås i relation till vilken publik eller vilka 
åskådare de ämnade sina kollage för. Här finns det olika publiker – 
gruppmedlemmarna med vilka man skapar kollagen, andra grupper av unga som 
deltog i studien, jag som forskare samt andra framtida forskare (Jag nämnde att de 
kunde tänka i termer av hur de vill att framtida forskare ska förstå hur det var att 
vara ”ung 2012”.), och slutligen andra ungdomar som skulle få se kollagen på 
utställningen.  
 
Jag bestämde inte på förhand hur många grupper jag skulle träffa utan jag 
analyserade kollagen efter ett antal grupper och letade efter mönster eller 
återkommande teman i kollagen. Redan i de första tre grupperna som jag träffade 
på gymnasieskola ett, kunde jag se tydliga teman men jag ville få en spridning och 
försäkra mig om att unga i olika åldrar, på olika gymnasieprogram och med olika 

                                                           
3 Se exempelvis (Holloway & Valentine, 2003; Ito, 2010) som mer fokuserar på ”kulturella aspekter” och som 

enligt Nordkvelle (2011) skapar en annan typ av ”moralpanik”, nämligen att ”dagens unga” på grund av frekvent 

internetanvändning går miste om värdefulla färdigheter som behövs ”in real life”, det vill säga, utanför nätet. 
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intressen fick beskriva hur de ser på sin generation. Detta, inte för att studiens 
resultat ska vara generaliserbara statistiskt sett, men för att få ett rikt material på 
vilket olika analytiska strategier kan tillämpas och som kan belysa olika aspekter 
av meningsskapandet av generationsidentitet.  
 
Även om kollagen och intervjuerna vid varje empiriinsamlingstillfälle ligger till 
grund för analys av den unga generationens representationer av sin åldersgrupp, 
så är det värdefullt med en återknytning där deltagarna fick reflektera över de 
sammantagna intrycken av dessa kollage. Utställningen av kollagen syftade till just 
detta och jag fick också ett tillfälle att ventilera de preliminära tolkningar som jag 
hade gjort på basis av det insamlade materialet.  
 
6.5. Sammanfattning 
Jag studerar och problematiserar konstruktionen av internetgenerationen genom 
olika meningsskapande praktiker. Analytiskt har dessa olika meningsskapande 
praktiker översatts till nominell respektive virtuell identifikation (se Jenkins, 2004), 
där den nominella identifikationen är den akademiska textproduktionen och den 
virtuella identifikationen den unga generationens representationer och reflektioner 
kring att vara ung i dagens samhälle. 
 
Olika material ligger till grund för studien. Den nominella identifikationen 
studeras genom akademiska texter som tillämpar och reproducerar Tapscotts 
(1998) idé kring en internetgeneration. Jag menar att dessa texter tillhör samma 
diskurs, i enlighet med idealtypen ”boosters” (Bigum & Kenway, 1998) som bland 
annat innebär att man ser IT som lösningen på alla problem. Införandet av IT i 
skolan förespråkas då utgångspunkten är att IT har inneboende pedagogiska 
värden. Sammanlagt har 69 artiklar studerats genom att ställa följande frågor till 
materialet: 
 

- På vilket sätt och i vilka sammanhang artikuleras informationsteknik i 
relation till generationskategorin? 

- Vad tas för givet, vilka naturaliserade koder kan identifieras och kring 
vilka noder organiseras informationsteknikens och den unga generationens 
betydelse?  

- Vilken ekvivalenskedja skapas, det vill säga, vilka tecken knyts till 
varandra och skapar representation av teknik och representation av ung 
generation? 

- Vilka subjektspositioner skapas i kontexten? 
- Vilka påstådda historiska intressen uttrycks? 
- Vilka ”hinder” och lösningar på problem uttrycks? 



  

109 

- Vad premieras och vad exkluderas (vad talas det inte om)? 
  
Genom att ställa dessa frågor till materialet kan man upptäcka den sociala 
konstruktionen av generationskategorin och kring vilka tecken dess betydelse 
organiseras. Detta innebär också att man uppmärksammar vilken skildring av 
samhället som en sådan betydelseordning legitimeras.  
 
Den virtuella identifikationen innebär i denna studie ungdomars beskrivningar av 
sin åldersgrupp. Hur det är att vara ung i dagens samhälle. För att studera den 
virtuella identifikationen har jag använt metoder som synliggör hur deltagarna 
konstruerar mening kring sin egen åldersgrupp. Jag har använt mig av deltagande, 
visuella metoder (se exempelvis Prosser & Loxley, 2008) där den ena delen av 
materialet, det visuella materialet, utgörs av kollageskapande (Butler-Kisber, 2008; 
Butler-Kisber & Poldma, 2010) och den andra delen av materialet utgörs av 
gruppintervjuer där deltagarna fått möjlighet att reflektera över sina kollage, d.v.s. 
som en form av ”photo interview” (se exempelvis Kolb, 2008). 
 
 Jag träffade totalt 15 grupper av ungdomar i åldrarna 13 till 26 år. När jag träffade 
ungdomsgrupperna introducerade jag kollagestudien genom att be dem beskriva 
vad de själva tycker representerar deras åldersgrupp idag (år 2012). Jag försåg 
grupperna med material för kollageskapandet som främst bestod av ett brett urval 
av tidskrifter från vilka de kunde klippa ut bilder och ord. Efter att grupperna 
sammanställt sina kollage samlades vi och gruppintervjuer genomfördes där 
deltagarna fick prata om sina kollage. Slutligen ställdes kollagen ut och samtliga 
grupper bjöds in till utställningen för att reflektera över de sammantagna intrycken 
av kollagen.  
 
Styrkan i att studera både den nominella och den virtuella identifikationen är att 
kunna säga någonting om deras förhållande till varandra, eller enligt Jenkins 
(2004), deras växelspel i relation till en mer abstrakt, hegemonisk betydelseordning. 
Med hjälp av det diskursteoretiska ramverket (Howarth, Norval, & Stavrakakis, 
2000; Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 2008), Halls (1992) modell kodning/avkodning, 
SCOT (Pinch & Bijker, 1984) och Berger och Luckmanns (1966) vetenskapssociologi, 
som detta växelspel studeras och förstås.  
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7. ANALYS AV DEN AKADEMISKA DISKURSEN – TEMAN 
KRING NOMINELL IDENTIFIKATION 

I sökandet efter förståelse för hur kategorin internetgeneration konstrueras, studerar 
jag på vilket sätt betydelsen av IT och ung generation relateras till varandra och 
fixerar betydelsen av internetgenerationen. Det jag studerar är således vilka 
antaganden som görs i de akademiska texterna kring IT och ung generation, och på 
vilket sätt dessa antaganden eller representationer tillsammans konstruerar en idé 
om en internetgeneration. 
 
Det innebär att den nominella identifikationen studeras utifrån ekvivalenskedjor 
som skapas kring ung generation och teknik och hur dessa relateras till varandra och 
till andra tecken och slutligen skapar ekvivalenskedjor kring internetgenerationen. 
För att studera detta har förutom ekvivalenskedjor flera andra begrepp varit 
användbara; 
 
Noder: för att uppmärksamma kring vilka tecken informationsteknikens och den 
unga generationens betydelse organiseras. Noder betraktar jag i enlighet med Laclau 
och Mouffe (2008) som särskilt betydelsefulla tecken i en diskurs kring vilka andra 
tecken organiseras. Betydelsefixeringen i sig, det vill säga ekvivalenskedjorna, 
skapas genom att dessa tecken, noder, ges särskild betydelse och i den 
meningskonstruktionen (ekvivalenskedja) de ingår i signifieras dem eller görs till 
naturaliserade koder (Hall & Open University., 1997). Enligt Pinch och Bijker (1984) 
kan noder betraktas som de begrepp kring vilka det har skett en stängning av 
tolkningsflexibiliteten i en social grupp. 
 
Legitimering: betraktas som etablering av noder, särskilt privilegierade tecken, 
som innebär ett första steg till fixering av betydelse. Det i sin tur innebär att 
anspråk görs på vad saker och ting är, det vill säga kunskap artikuleras. Utifrån en 
artikulering av kunskap, som i det här fallet kan tolkas som ett försök till 
förklaringar av den ”objektiva verkligheten”, etableras också värden kring hur 
subjekt bör uppträda, d.v.s. normer kring vad som är ”rätt” och ”fel” beteende 
(Berger & Luckmann, 1966). Begreppet legitimering hjälper mig att få syn på vad 
som tas för givet i artikuleringar kring ung generation och informationsteknik, det 
vill säga vilka anspråk på kunskap som görs och vilka värden noderna knyts till 
liksom hur det artikulerar vad som premieras i diskursen, alltså vad som skildras 
som ”rätt” och ”fel” beteende.  
 
Subjektspositioner: I strävan efter att etablera en hegemoni (samtycke kring 
ordning), genom diskursiv formering som organiseras via noder, konstrueras 
också subjektspositioner (Laclau & Mouffe, 2008). Då subjektspositioner används 
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för att förklara homogeniteten hos en grupp, en kategori, så sker det via 
representationsrelationer, menar Lacalu och Mouffe (2008). Subjektspositioner är 
alltid symboliska men har konsekvenser för reella sociala relationer (jfr Jenkins, 
2004). Det innebär att subjektspositioner inte representerar någon konkret agent 
utan dennes historiska intressen. I varje politisk kamp görs en ansträngning att 
vinna konkreta sociala agenters tilltro till deras påstådda historiska intressen, där 
kampen om att vinna över agenter till deras historiska intressen kan ses som en 
artikulatorisk praktik som konstruerar en diskurs. Inom diskursen uppfattas en 
grupps konkreta krav som ett steg mot frigörelse och det som diskursen om 
historiska intressen gör är att hegemonisera vissa krav, det vill säga, fixera 
betydelsen så att de uppfattas som naturliga. Den politiska praktiken (diskursiv 
formering) konstruerar på så sätt de intressen den representerar (Laclau & Mouffe, 
2008, sid. 171-180).  Genom att synliggöra vilka subjektspositioner som konstrueras 
är det möjligt att även synliggöra hur människans relation med tekniken 
artikuleras (Lindblad-Gidlund, 2005). Det vill säga hur användare av tekniken 
(som abstrakt användare) artikuleras, vilka påstådda historiska intressen för den 
abstrakta användaren som skildras (vilka krav som hegemoniseras?) samt vilka 
antaganden som görs kring tekniken som ska användas.  
 
Den nominella identifikationen är i denna studie den akademiska diskursen kring 
Tapscotts (1998) begrepp internetgeneration. Donald Tapscott (1998), en ekonom 
som skrev boken Growing up Digital – The Rise of the Net Generation, är den som 
anses ha myntat begreppet ”Net Generation” eller på svenska, internetgeneration. I 
boken beskriver Tapscott de samhällsförändringar som han tror internet och 
digitala medier kommer att medföra. Dessa samhällsförändringar, eller snarare 
den prognos för hur framtiden kommer att se ut, redogör han för genom att 
beskriva den unga generationen som växer upp i denna samtid. Han kallar den unga 
generationen, född åren 1977-1997 för internetgeneration (också känd som 
Generation Y) och beskriver den med tio tydliga karaktärsdrag: 
 

1) De är självständiga och duktiga informationssökare istället för mottagare. 
2) De är emotionellt och intellektuellt öppna. Detta p.g.a. att kommunikation 

online fungerar på det sättet. 
3) Eftersom de lär känna många på nätet och kommunicerar med ungdomar 

från andra länder blir de mer toleranta och öppensinnade. 
4) De kan uttrycka sina egna åsikter då de exponeras för ett överflöd av 

information. 
5) De är innovativa. 
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6) De är mogna för sin ålder eftersom de är mer teknikkunniga än många 
vuxna. 

7) De är utforskande. De vill lära sig och de vill bidra med innehåll på 
internet. 

8) De är vana vid att allt sker omedelbart då internet är ett sådant medium. 
9) De är kritiskt tänkande och luras inte av kommersiella intressen. 
10) De är källkritiska. 

 
Samtliga tio punkter utmärker dem som en ny generation, en generation som skiljer 
sig från tidigare generationer när det gäller kunskap om och förhållningssätt till 
internet och egentligen all samtida informationsteknologi (Tapscott, 1998).  
 
De här tankegångarna uttrycktes redan i exempelvis Negropontes (1995) Being 
digital, där författaren menar att den unga generationen som föds in i det digitala 
landskapet skiljer sig från äldre generationer. Ungdomar av den unga 
generationen präglas inte av tidigare teknologier som kom före deras tid. De är 
därför fria från fördomar och kan tillämpa nya perspektiv på hur IT kommer att 
användas i framtiden, menar Negroponte (1995). Enligt Tapscott (1998) avser 
benämningen internetgeneration att signalera att denna generation påverkas av en, 
som han kallar det, digital revolution (Tapscott, 1998, kap. 2).  
 
I Growing up Digital beskriver Tapscott bland annat hur internetgenerationen lär 
sig och hur de ställer nya krav på undervisningen (1998, kap. 7), hur de är som 
konsumenter (1998, kap. 9) samt hur de är som medarbetare (1998, kap. 10). Med 
utgångspunkt i Tapscotts teman och karaktärsdrag för internetgenerationen, 
identifierar jag de akademiska texter som använder samma typ av symboler och 
artikulerar samma typ av idéer kring IT och ung generation när det gäller 
generationskategoriseringen internetgeneration. I detta kapitel visar jag vilka 
representationer av IT och ung generation som artikuleras i den akademiska 
diskursen. 
 
7.1. IT som nödvändighet 
En central utgångspunkt i de akademiska texterna som utgör det empiriska 
materialet i denna studie är att IT artikuleras som nödvändighet i relation till 
samhällsförändring. Den nya tekniken antas leda till en samhällsförändring som en 
som ställer nya krav på kunskap. Det uttrycks av bland andra Varnava-Marouchou 
(2004) samt Burkle och Kinshuk (2009) på följande sätt: 
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In the 21(st) century, challenges and demands are expanding and changing faster than ever before. 

Our new environment is one of rapid communications, exposing huge potentials for increasing new 

knowledge. (Varnava-Marouchou, 2004)  

 
Virtual environments are revolutionizing almost every aspect of the learning process; (Burkle & 

Kinshuk, 2009) 
 
Den nya tekniken skildras som att den skapar en ny miljö, en miljö kring snabb 
kommunikation och snabba förändringar. I Varnava-Marouchous (2004) citat beskrivs 
IT utifrån att det leder till ökade möjligheter för att nå ny kunskap. Informations-
tekniken antas skapa så kallade virtuella miljöer som enligt Burkle och Kinshuk 
(2009) har en revolutionerande kraft och förändrar lärandet. Mer information samt 
snabb och interaktiv kommunikation är några förändringar, som i de ovanstående 
exemplen antas komma direkt från tekniken. Förändringen av information och 
kommunikation artikuleras i detta fall som oundviklig då IT introducerats i 
samhället. Informationstekniken antas ha skapat informationssamhället (Karlsson, 
2005; Tengström, 1987), vilket enligt Williams (1974) och Brey (2003) är en vanligt 
förekommande förklaring av samhällsförändringar, det vill säga förklaringar där 
tekniken ges rollen som det som har skapat den moderna världen (Brey, 2003; 
Williams, 1974). I detta fall tillskrivs IT rollen att ha skapat övergången från 
industrisamhälle till informationssamhälle. 
 
I de akademiska texterna beskrivs IT som en teknik som är drivande för förändring 
och den tillskrivs rollen som nyckelteknik i samhället (Tengström, 1987). Eftersom 
den artikuleras som orsak till förändringen bör den tolkas som en 
teknikdeterministisk representation av informationsteknik (jfr Williams, 1974). 
Enligt Karlsson (2005) uttrycks teknik utifrån metaforerna maskin eller motor, alltså 
något som driver samhällsutvecklingen framåt. Detta då synen på teknik har sin 
grund i teknikdeterminism. I de akademiska texterna skildras IT som en motor 
som gett upphov till mer information samt snabb och interaktiv kommunikation. 
Informationstekniken representeras som den teknik som skapat informations-
samhället (mängd med information och snabb kommunikation) och innebär att IT 
artikuleras som någonting som inte går att välja bort, som om dess relation till 
samhället vore naturligt given. IT görs till det Hall (1997) kallar naturaliserad kod i 
relation till samhällsförändring. När den nya tekniken kommer in i bilden antas 
förändringen vara oundviklig (Karlsson, 2005; Williams, 1974). En representation 
av teknik som maskin gör att den upplevs som autonom, alltså oberoende av 
mänsklig styrning. I en sådan kategorisering av teknik positioneras människan 
som underordnad tekniken (jfr Lindblad-Gidlund, 2005).  
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I diskursen förbinds information och kommunikation också med ny kunskap där ny 
kunskap artikuleras som någonting eftersträvansvärt. Eller snarare anses mängden 
av information och den snabba kommunikationen leda till att ny kunskap behövs. I 
detta fall skildras den förändring som anats komma direkt ur tekniken, som att den 
kräver ny kunskap hos individer, även om det i de akademiska texterna inte 
artikuleras som krav utan möjlighet eller tillgång. En artikulering där kunskap görs 
till nödvändighet framträder tydligt då kunskap knyts till marknadsekonomi: 
 

Because the new economy is knowledge-based and learning is part of day-to-day economic activity 

and life, both companies and individuals have found that they need to take responsibility for 

learning simply to be effective. The enterprise becomes a school in order to compete.  

(Tapscott, 1998, sid. 151-152)   

 
Genom att associera ny kunskap med marknadsekonomi legitimeras artikulering av 
lärande som en vardagsekonomisk aktivitet, där det är en viss typ av lärande som 
förespråkas – ett interaktivt lärande som möjliggörs men också skapas av IT. 
Informationstekniken representeras i detta fall som en nödvändighet för 
ekonomisk utveckling, eller medel/verktyg för att möjliggöra en ekonomisk 
utveckling. Intentionen med IT beskrivs i termer av effektivitet såsom i citatet ovan; 
”[…] they need to take responsibility for learning simply to be effective.” (Tapscott, 
1998, sid. 151-152). Men vad är det effektiviteten knyts till i det här fallet? 
 
Effektivitet relateras till skapande av ny kunskap. Bland annat framhävs en 
studentcentrerad lärdesign (”student centered learning design” (Hwang & Bowers, 
2012)) och i relation till vardagsekonomisk aktivitet knyts den till människan i 
informationssamhället generellt. Effektiviteten tolkar jag som att den, i den här 
kontexten, innebär att hitta ett sätt att hantera intag av information så att man får 
så bra eller effektivt resultat/produkt som möjligt. Det kan exempelvis handla om 
att hitta snabbare sätt att hantera information, snabbt hitta svar på frågor eller 
lösningar på problem (Ex: istället för att läsa in sig på någonting så kan man fråga 
någon i sin sociala krets). Individens värde (jfr Feenberg, 2002) förbinds i kontexten 
med kunskapskapital och antas göra individen mer effektiv, företagsam och 
konkurrenskraftig.  
 
I enlighet med Karlsson (2005) innebär detta att idealmänniskan i 
informationssamhället skildras utifrån att hon ska vara beredd på att ständigt lära 
sig nytt och lära om. Den ekvivalenskedja som skapas mellan informationsteknik, 
lärande, ny kunskap och ekonomi, fixerar betydelsen av informationsteknik till 
användning av virtuella, interaktiva miljöer och exkluderar andra betydelser. 
Majoriteten av artiklarna jag har granskat (56 st.) handlar om informationsteknik 
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och lärande samt vad skolans roll bör vara, eller rättare sagt hur skolan bör 
anpassa sig till förändringen. 
 

[…] it is critical to expose and challenge the Net Generation in environments that engage them and 

motivate them to explore, experiment, and construct their own knowledge. (Annetta, 2008) 
 
I exemplet ovan uttrycks att det är viktigt att exponera och utmana 
internetgenerationen i miljöer som motiverar dem att skapa egen kunskap. Dessa 
miljöer syftar på så kallade virtuella miljöer eller virtuella lärmiljöer (”virtual 
learning environments”), (Yu, et al., 2010) som skapas med hjälp av 
informationsteknik. Andra benämningar som används som synonymer till 
virtuella miljöer är ”social networks” (Ras & Rech, 2009), ”social web”, ”Web 2.0” 
(Doolan, 2007; Karpati, 2009), eller ”communities” (Karpati, 2009), vilket jag tolkar 
som en typ av nätverksgemenskaper (Skog, 2010).  
 
I tabell 5, i den vänstra kolumnen redovisar jag en översikt för de begrepp som 
associeras till virtuella miljöer och skapar en ekvivalenskedja. Virtuella miljöer är 
en nod som tillskrivits rollen att representera hela ekvivalenskedjan. Begreppet 
refererar till en mängd olika typer av miljöer som förutsätter någon typ av 
användning av informationsteknik. Fokus tycks inte ligga på att precisera vad det 
är man menar med virtuella miljöer: snarare artikuleras att så gott som all typ av 
användning av IT leder till en förändring i lärandet, det leder till interaktivt lärande 
som kräver nya kompetenser: 
 

In order to make optimal educational use of social spaces offered by thousands of international 

communities in the second generation web applications termed Web 2 or Social Web, ICT 

competences as well as social skills are needed for both teachers and learners. (Karpati, 2009) 

 
Då användare förbinds med artikuleringar av teknik som abstrakt teknik 
konstrueras ofta generella uppfattningar om användares relation med teknik. 
Dessa generella uppfattningar kan ofta vara svårare att rucka på jämfört med de 
meningskonstruktioner som skapas kring användares relation med specifika 
teknologier i specifika situationer (Lindblad-Gidlund, 2005). Även Orlikowski och 
Iacono (2001) diskuterar aspekten kring generella påståenden om IT. Författarna 
nämner begreppen internet och kunskapsekonomi som exempel på föreställningar om 
IT där IT betraktas som någonting statiskt, allmängiltigt, enhetligt och 
oföränderligt. Medan sådana förenklingar (kategoriseringar) gör det enkelt för oss 
att prata om teknologier, maskerar förenklingarna samtidigt att teknologierna 
sällan är helt integrerade, felfria och ”ändliga”. Teknologier kan ofta hänga upp 
sig, förbrukas/nötas ut och stängas ner. Teknologier är inte heller naturligt givna 
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eftersom IT designas och används av människor och formas av olika intressen, 
värden och antaganden i en variation av sociala kontexter (exempelvis 
systemutvecklare, investerare och användare) (Orlikowski & Iacono, 2001).  
 
I den akademiska diskursen artikuleras de virtuella miljöerna just utifrån mer 
abstrakta/generaliserande referensramar samt i termer som om de skulle komma 
direkt från tekniken, att de skapas ur själva tekniken. Det som antas komma direkt 
ur tekniken eller som en konsekvens/effekt av användningen av tekniken, tillskrivs 
värdeneutralitet och autonomi och görs till någonting naturligt givet (jfr Karlsson, 
2005; Williams, 1974). I en sådan betydelsefixering görs de virtuella miljöernas roll 
som lärmiljöer obestridlig. Det omvända, d.v.s. att inte använda virtuella miljöer 
görs i diskursen till att inte vilja lära sig samt att förneka den förändring som håller 
på att ske. Det innebär att icke-användning av virtuella miljöer artikuleras som icke 
önskvärt beteende eller rent av ”fel” beteende vilket gör det svårt för användare att 
ställa sig utanför, alltså att välja att inte använda informationsteknik för lärande.  
 
Mot bakgrund av detta kan man delvis fördjupa förståelsen kring vad som ligger 
till grund för det fokus som finns på just IT och lärande inom den akademiska 
diskursen kring internetgeneration. Thomas (2011) menar att synen på skolans roll 
att socialisera in eleverna i ett samhälle som håller på att förändras gör att 
implementering av teknologiska innovationer inom skolan ofta förespråkas av 
beslutsfattare och teknikinnovatörer. Cubans (1986) redogörelse för skolans 
teknologiska historia, där allt från radion, filmen och direkt TV-sänd undervisning 
förespråkats och förutsatts vara revolutionerande för undervisningen, tyder på att 
artikulering av teknikens föränderliga kraft för lärande inte är något nytt fenomen. I 
diskursen kring internetgenerationen skildras det bland annat på följande sätt: 
 

New media tools offer great promise for a new model of learning – one based on discovery and 

participation. This combination of a new generation and new digital tools will cause a rethinking of 

the nature of education – in both content and delivery. As the N-Gen enters the work force, it will 

also place profound demands on its employers to create new environments for lifelong learning. 

(Tapscott, 1998, sid. 127)  
 
Informationstekniken, här uttryckt som nya medieredskap (”new media tools”) eller 
digitala verktyg (”digital tools”) artikuleras i termer av möjligheter (”promise”) för 
lärande, där den unga generationen i kombination med IT kommer att förändra 
lärandet. Internetgenerationens användning av IT beskrivs som att det 
oundvikligen kommer att leda till förändringar för bland annat lärandet, vilket 
legitimerar artikuleringar kring användning av IT i undervisningen och 
förespråkar en förändring. 
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To make a meaningful impact on students learning, it is important that faculty understand the “net 

generation” students’ changing values, needs, behaviors, and learning styles. Researchers propose 

that this new generation of students has shaped a culture of learning shifting from a teaching 

centered focus to student centered learning design which demands greater student engagement. 

(Hwang & Bowers, 2012) 

 
När tecken så som meningsfull, viktigt och kräver förbinds med studenters lärande 
som i exemplet ovan, innebär det att värderingar kring vad som är ”rätt” typ av 
lärande förespråkas. Som jag tidigare nämnt är det interaktivt lärande med hjälp av 
IT, som artikuleras som rätt typ av lärande. Interaktivt lärande kan betraktas som en 
nod vilken tillskrivs rollen att representera en hel ekvivalenskedja kring 
användningen av IT (se tabell 5). Ekvivalenskedjorna legitimerar artikuleringar 
kring att skolan bör anpassa undervisningen så att den går i linje med ett 
interaktivt lärande. Flera författare (se exempelvis Bayne & Ross, 2011; S. Bennett, 
et al., 2008; Nordkvelle, 2011; Selwyn, 2009) har identifierat den här typen av 
artikuleringar som akademisk moralpanik. Moralpanik innebär att ett ”problem” 
identifieras och används för att uppmana sociala grupper till handling (se Cohen, 
2002). I detta fall uppmanas skolor, men också andra myndigheter, till handling då 
informationsteknikens roll artikuleras som nödvändig för lärandet.  
 
Bennett, Maton och Kervin (2008) menar att den akademiska moralpaniken bland 
annat använder ett dramatiskt språk, förespråkar en typ av lösning samt drar 
förenklade slutsatser angående konsekvenserna av icke-användning av IT i 
undervisningen. Paniken riktas mot auktoriteter, myndigheter och skolväsendet 
(Bayne & Ross, 2011; S. Bennett, et al., 2008; Nordkvelle, 2011; Selwyn, 2009) och 
handlar om att skolan, institutioner och myndigheter behöver ändra strategi om de 
ska kunna anpassa sig för att möta internetgenerationens behov (S. Bennett, et al., 
2008; Nordkvelle, 2011; Thomas, 2011).  
 
Antagandet om att förändringarna sker så snabbt förbinds i det här fallet med att 
skolan och andra institutioner behöver följa den snabba förändringsprocessen och 
paniken artikuleras således som: Kan skolor anpassa sig tillräckligt snabbt?. Flera 
författare har visat att den här typen av artikulering, en diskurs som Bigum och 
Kenway (1998) kallar för ”Boosters”, det vill säga att informationstekniken hyllas 
och dess införande i skolvärlden förespråkas, är vanligt förekommande (Cuban, 
1986; Thomas, 2011). Utifrån Tengström (1987) kan en sådan artikulering förstås 
som en strategi för att disciplinera de grupper eller institutioner i samhället som 
inte använder IT i tillräckligt hög utsträckning.  
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En betydelsefixering kring informationsteknikens roll fixeras således vid att vara 
nyckelteknik i ett samhälle som håller på att förändras (Tengström, 1987). Att inte 
använda IT blir därför otänkbart. Det görs otänkbart i den akademiska diskursen 
eller omvänt, användningen av informationstekniken tas för given, den 
normaliseras. En förändring av skolan artikuleras därför också som oundviklig 
med argumentet att ett modernt samhälle kräver en modernisering av skolan.  
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Tabell 5: IT som nödvändighet 

IT som nödvändighet för informationssamhället 
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

IT skapar virtuella miljöer.  Interaktivt lärande kommer från 
de virtuella miljöerna. Interaktivt 
lärande och ny kunskap är en 
nödvändighet för ny ekonomisk 
ordning /organisering. 
 

Ekvivalenskedja ny teknik 

ny miljö 

snabb kommunikation 

snabba förändringar 

möjligheter 

ny kunskap 

revolutionerande kraft 

lärande 

mer information 

snabb 

interaktiv 

tillgång 

virtuella lärmiljöer 

sociala nätverk 

social web 

web 2.0 

communities 

nya kompetenser 

nya medieredskap 

digitala verktyg 

en mängd med information 

snabb kommunikation 

kräver ny kunskap 

nytt lärande 

interaktivt lärande 

viktigt 

individens ansvar 

interaktivt lärande 

vardagsekonomisk aktivitet 

kunskapskapital 

effektiv 

företagsam 

konkurrenskraftig 

Noder virtuella miljöer 
nya verktyg 
ny kunskap 

kräver ny kunskap 
interaktivt lärande 
vardagsekonomisk aktivitet 

Subjektsposition Individen måste ta sitt ansvar för att skapa sin egen kunskap för att 
kunna vara effektiv och konkurrenskraftig på arbetsmarknaden 
 

Historiska intressen Effektivitet och konkurrenskraft i den nya ekonomin. 

 
7.2. IT som tillgång/möjliggörare  
Att en teknik i ett samhälle tillskrivs rollen som nyckelteknik behöver dock inte 
innebära att tekniken enbart kan användas på ett sätt. Utgångspunkten behöver 
inte vara teknikdeterminism. Ofta artikuleras också representationer av teknik som 
att tekniken möjliggör någonting för människan. 
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I skildringar om att IT skapar virtuella miljöer som är betydelsefulla för lärande, 
finns det också antaganden om att informationstekniken möjliggör rätt typ av 
lärande och skapande av ny kunskap, som får betydelse för individen i den så 
kallade kunskapsbaserade ekonomin (”Knowledge-Based Economy”, (Tapscott, 
1998)). Antagandet som görs är att lärandet i en sådan ekonomisk ordning, d.v.s. 
där kunskap utgör det viktigaste kapitalet, ser helt annorlunda ut jämfört med hur 
lärande eller skapande av kunskap tidigare tog sig uttryck (se exempelvis Tapscott, 
1998, sid. 127). IT tillskrivs rollen att förändra synen på lärande, från ett mer statiskt 
till ett mer interaktivt lärande (se exempelvis Hwang & Bowers, 2012). I detta fall 
görs anspråk på vad kunskap är och hur det ska uppnås och det artikuleras utifrån 
en position av experter som också ges rollen och legitimitet att uttrycka kunskap om 
sitt specifika expertområde (Berger & Luckmann, 1966). 
 
Ett interaktivt lärande och skapande av ny kunskap uttrycks som att det skapar 
behov av nya kompetenser (se exempelvis Karpati, 2009). För att uppnå interaktivt 
lärande ska man exempelvis vara involverad i sociala medier, man ska 
kommunicera/interagera med andra, samarbeta och dela innehåll.  
 

It is often argued that in education this generation [the net generation] prefers active, collaborative 

and technology-rich learning, i.e. learning methods that involve extensive computer use and 

collaboration among students. Gaming is then proposed as a new teaching method which addresses 

these requirements. (Bekebrede, Warmelink, & Mayer, 2011) 

 
Web 2.0 social software offer new pedagogic opportunities to support and empower net generation 

of learners to create their own personal learning agenda and dynamic environments.  

(Doolan, 2007) 
 
IT representeras i den här kontexten som verktyg för mänskligt uppsatta mål. 
Karlsson (2005) manar att då teknik artikuleras i termer av verktyg för mänskliga 
behov så rör det sig om ett instrumentalistiskt perspektiv på teknik som innebär att 
tekniken betraktas som instrument, som är värdeneutralt, som bara finns där, och 
som människan kan nyttja som hon vill, för att uppnå sina mål.  
 

Universities and practice educators should consider the development of technological resources for 

practice education, including simulation, to meet the needs of the, now recognized ’Generation Y’ 

student. (Hills, Ryan, Smith, & Warren-Forward, 2012) 

 
Inom citatet ovan uttrycks att teknologiska resurser behövs för att uppnå eller möta 
internetgenerationens behov. Teknologiska resurser, det vill säga IT, artikuleras 
som tillgång för lärande och utvecklande av nya kompetenser som internet-
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generationen antas ha tillförskaffat sig med hjälp av sin användning av IT. Hur 
informationstekniken ska vara en tillgång i undervisningen och öppna upp 
möjligheter, finns det flera exempel på. I tidigare exempel föreslås datorspel 
respektive ”Web 2.0” som lärmetoder. Det vill säga, tekniken representeras dels 
som kunskap i form av metoder/tekniker/färdigheter som förespråkas, men också som 
verktyg som ”Web 2.0 social software” (se Doolan, 2007), för att skapa ny kunskap.  
 
IT artikuleras både som förutsättningen för skapande av ny kunskap men också 
det som gett upphov till att ny kunskap behövs. I enligt med Nordin (1988) kan 
detta relateras till paraprax-modellen, där inte bara lösningen på problem, utan 
själva problemformuleringen, eller behovet formuleras i parapraxet. När det gäller 
IT fixeras dess betydelse till lärande inom diskursen kring internetgeneration, där 
behov formuleras som nya kompetenser som ska uppfyllas eller uppnås med hjälp 
av användning av IT (se tabell 6). 
 
Behovet av nya kompetenser när det gäller användande av virtuella miljöer som 
antas komma från IT benämns i andra sammanhang som digital kompetens. Dessa 
kompetenser anses inte minst av den europeiska unionen (EU) vara en av de 
viktigaste nyckelkompetenserna för livslångt lärande och en förutsättning för att 
kunna delta i det digitala samhället (EuropeanCommunities, 2007). Nordkvelle 
(2011) skriver att ett vanligt antagande är att vi bör hålla oss i frontlinjen av den så 
kallade digitala utvecklingen för att säkerställa en samhällsutveckling förespråkad 
av EU. Med tanke på detta antagande är uppkomsten av definitionen av 
internetgeneration intressant eftersom de digitala kompetenserna anses ligga till 
grund för att internetgenerationen har andra behov än äldre generationer. 
Ungdomar i internetgenerationen antas därför ställa nya krav på bland annat 
skolan.  
 
  



  

122 

Tabell 6: IT som tillgång/möjliggörare 

IT som tillgång/möjliggörare  
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

Kunskap är interaktivt lärande. Det uppnås med hjälp av virtuella 
miljöer. Internetgenerationen har behov av IT och interaktivt lärande. 
 

Ekvivalenskedja IT förändrar lärande 

interaktivt lärande 

ligger i tiden 

”rätt” typ av lärande 

tillgång 

IT utvecklar nya kompetenser 

att delta i virtuella miljöer 

verktyg för ny kunskap 

teknologiska resurser 

Noder interaktivt lärande 

nya kompetenser 

virtuella miljöer 

verktyg  

Subjektsposition Skolorna måste anpassa sig till förändringen. Införa IT i skolorna. 

 

Historiska intressen Tillgodose ”internetgenerationens” behov för ny kunskap 

 
7.3. IT och nya behov 
I diskursen förbinds behov av nya kompetenser och nytt sätt att lära med 
internetgenerationen och artikuleras utifrån att de nya kompetenserna kommer 
från internetgenerationens uppväxt med och användning av IT.  
 

Students of the Net Generation, born in or after 1980s, have been called ”Digital Natives” because 

they have grown up with computers and the internet, and are accustomed to using a variety of 

technological devices for educational use as well as entertainment. (Robinson, 2007) 

 
Students in the Net Generation, born between 1980 and 2000, merged learning with play. They have 
developed skills in teamwork, critical thinking, and self-expression from an early age.  
(Sherrod, 2006) 

 
Ett antagande görs kring att den unga generationen lär sig på ett helt annat sätt 
jämfört med tidigare generationer: 
 

[…] their methods of learning are different from those of previous generations.  

(Sandars & Morrison, 2007) 



  

123 

 
Den relation som artikuleras mellan teknik och kunskap i det här fallet är att den 
unga generationen har en intuitiv kunskap, d.v.s. att de på ett naturligt sätt tar till 
sig den nya tekniken. Den unga generationens (användarnas) relation med 
tekniken artikuleras mer i abstrakta termer, exempelvis som intuition eller att de är 
vana användare av en variation av tekniska enheter (Robinson, 2007) samt att 
deras metoder för lärande är annorlunda jämfört med tidigare generationer 
(Sandars & Morrison, 2007). Då mer generella termer används om både teknik och 
användare innebär det att både teknik och användarnas beteende objektiveras 
(Berger & Luckmann, 1966; Lindblad-Gidlund, 2005) och avser att beskriva en typ 
av teknik och en typ av användare, och detta skapar representationsrelationer som 
inte är helt beroende av det de representerar, men likväl påverkar det/de som 
representeras i dess virtuella aspekter (Jenkins, 2004). 
 
I de akademiska texterna skildras internetgenerationen inte enbart utifrån att 
ungdomarna som tillhör den anses ha utvecklat en annan typ av relation med 
teknik jämfört med äldre generationer, det antas också till följd av att de anammat 
aktiva handlingsstrategier (jfr Lindblad-Gidlund, 2005) på så sätt att de ställer nya 
krav: 
 

In addition, the Net Generation students put new requirements upon software engineering 

education because they are digitally literate, always connected to the Internet and their social 

networks. They react fast and multitask, prefer an experimental working approach, are 

communicative, and need personalized learning and working environments. (Ras & Rech, 2009) 

 
The ‘net generation’ is more technologically capable than ever before and crave interactivity and 

image-rich environment, which has created a need for higher education institutions to diversify 

assessment practices. (France & Wakefield, 2011)  

 
I exemplen ovan beskrivs ungdomarna i internetgenerationen utifrån att de har 
utvecklat kompetenser och karaktärsdrag så som samarbetsvilja, kritiskt tänkande, 
bra på att uttrycka sig/framhäva sig själva, kommunikativa, digitalt kompetenta, har god 
simultanförmåga, teknologiskt kunniga och interaktiva, vilket går i linje med Tapscotts 
(1998) definition av internetgenerationen enligt de tio karaktärsdrag han beskriver 
den med. Dessa kompetenser och karaktärsdrag antas de kategoriserade ha 
utvecklat bland annat därför att de alltid är uppkopplade på internet och sina 
sociala nätverk (Ras & Rech, 2009), de är mer teknologiskt kunniga/digitalt 
kompetenta än någonsin tidigare (France & Wakefield, 2011; Ras & Rech, 2009) och 
de har lyckats integrera lärande med lek (Sherrod, 2006). Till följd av detta antas de 
ställa krav på bland annat utbildning. De kräver eller törstar efter interaktiva och 
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grafiska miljöer (France & Wakefield, 2011), de föredrar experimentella arbetssätt och 
behöver personliga lär- och arbetsmiljöer (Ras & Rech, 2009), vilket antas ställa krav 
på utbildningsväsendet att förändra sin verksamhet så att den passar de som 
tillhör internetgenerationen eller möter deras behov och krav.  
 
Artikuleringar så som att uttrycka sig, samarbete, tänka kritiskt, interagera och ställa 
krav tolkar jag som aktiva handlingsstrategier (jfr Lindblad-Gidlund, 2005) när det 
gäller användares relation med teknik. Däremot är den subjektsposition som 
artikuleras, intressant nog, inte som man skulle kunna tro en överordnad position 
– d.v.s. att användarna artikuleras som att det är de som bestämmer och har 
kontroll över användning eller ännu mindre skapandet av IT. På ett plan 
artikuleras användarna som om de vore överordnade tekniken då de antas kunna 
utnyttja IT till sin fördel. Men å andra sidan artikuleras användarna främst utifrån 
att de har behov av IT, att de törstar efter interaktiva, grafiska och personliga 
lärmiljöer.  
 
När mänskliga behov knyts till tekniken handlar det, som tidigare nämnt, om en 
instrumentalistisk representation av teknik (Karlsson, 2005). Det handlar också om 
att tekniken inte bara artikuleras som lösning på problem, utan själva problemet 
och behovet skapas inom det Nordin (1988) benämner ”paraprax”. Problemet är, 
menar Karlsson att ett instrumentalistiskt perspektiv utgår från att teknik och 
mänskliga värden är åtskilda, d.v.s. att tekniken har sin egen logik och utvecklas 
som om det vore isolerat från den sociala världen. Ett särskiljande av teknik och 
värden, där tekniken står för det objektiva, skiljt från det subjektiva, mänskliga 
innebär oftast att det objektiva (tekno-logiken) ändå överförs på det subjektiva 
(ideo-logiken), menar Karlsson (2005). Även Feenberg (2002) menar att förståelse 
för mänskligt liv är inbäddat i det han kallar den rådande teknologiska ordningen. 
Saker som vad som räknas som utvecklande för människan och samhället eller vad 
vi definierar som mänsklig kapacitet och misslyckanden kan förstås utifrån att dessa 
värden är konstituerade inom de sociohistoriska ramarna (Feenberg, 2002). Det 
innebär med andra ord att mänskliga värden konstitueras inom de diskurser som 
övertygande artikulerar historiska intressen för sociala agenter och lyckas etablera 
en betydelseordning.  
 
I den akademiska diskursen kring internetgenerationen är det inte enbart behoven 
som artikuleras som att de kommer direkt från informationstekniken, eller 
användningen av den. Internetgenerationens karaktärsdrag eller egenskaper, men 
också dess färdigheter eller kompetenser artikuleras på liknande sätt. I texterna 
görs det ingen tydlig skiljelinje mellan karaktärsdrag/egenskaper och färdigheter 
(för översikt se tabell 7). Exempelvis artikuleras internetgenerationens 
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karaktärsdrag som att de som tillhör den är emotionellt och intellektuellt öppna 
eftersom kommunikationen online fungerar på det sättet, de är mer toleranta och 
öppensinnade eftersom de lär känna många olika människor på nätet, de är 
självständiga och uttrycker sina egna åsikter eftersom de exponeras för ett överflöd 
av information (Tapscott, 1998). Mängden med information antas ha gjort dem mer 
källkritiska och överhuvudtaget mer kritiskt tänkande och utforskande (se 
exempelvis Sherrod, 2006). Ett grundläggande antagande är att internet gjort 
ungdomar av internetgenerationen mer nyfikna och väckt viljan hos dem att lära 
sig nya saker (Tapscott, 1998). Som jag försökt visa med olika exempel överförs 
teknikens värden, alltså det som antas komma direkt från tekniken, på mänskliga 
värden genom artikuleringar så som behov, egenskaper, färdigheter och krav.  
 
Detta är inte oproblematiskt då det finns en motsägelse i artikuleringar kring å ena 
sidan ungdomarnas aktiva handlingsstrategier när det gäller IT, å andra sidan 
artikuleringar om att de är beroende av IT och därmed intar en underordnad 
position i relation med teknik. Aktiva handlingsstrategier förbinds oftast med fria 
val, flexibilitet och med förändring, medan artikuleringar av internetgenerationens 
behov/beroende av IT låser in ungdomarna in en kontext där de förväntas använda 
IT på specifika sätt. I detta fall synliggörs hur meningskonstruktioner inte är 
fullständiga och inte går ihop, men genom att vissa element framträder som 
naturligt givna ifrågasätts inte deras relation till varandra.   
 
  



  

126 

Tabell 7: IT och nya behov 

IT och nya behov 
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

Internetgenerationen har behov av IT och interaktivt lärande. 

Ekvivalenskedja internetgenerationen 

växer upp med IT 

nya kompetenser 

nytt sätt att lära 

lär sig på ett helt annat sätt 

naturligt 

metoder för lärande 

nya krav 

färdigheter 

karaktärsdrag 

alltid uppkopplade 

teknologiskt kunniga 

integrerar lärande med lek 

interaktiva miljöer  

grafiska miljöer 

experimentella arbetssätt 

personliga lär- och arbetsmiljöer 

kommunikativa 

samarbetar 

tänker kritiskt 

interagerar 

ställer krav 

toleranta 

öppensinnade 

självständiga 

Noder internetgenerationen 

nya sätt att lära 

nya kompetenser 

ställer krav 
Subjektsposition Ungdomarna av internetgenerationen har tagit till sig den nya tekniken. 

De har anammat nya sätt att leva som innebär att använda IT för 
interaktivt lärande. De har därför anammat aktiva handlingsstrategier 
som innebär att interagera med hjälp av virtuella miljöer. 
 

Historiska intressen Ställer krav på att ha tillgång till IT och virtuella miljöer för att skapa 
personliga lärmiljöer och arbetsmiljöer.  

 
7.4. IT och generationsklyftan 
Att en instrumentalistisk representation av teknik artikuleras genom att knyta 
mänskliga egenskaper, färdigheter och behov till tekniken är dock inte det enda 
som sker. I dessa artikuleringar görs också en tydlig gränsdragning mellan 
åldersgrupper, vilket skapar en representation av den unga generation som en 
distinkt, ny generation. Bland annat lyfts följande argument fram i diskursen: 
 
i) internetgenerationen som studenter skiljer sig från andra generationer av 
studenter genom att de vuxit upp med IT (se exempelvis Robinson, 2007). Deras 
användning av IT har gjort att de utvecklat en rad olika färdigheter vilket gör att 
de ställer nya krav på undervisningen, nämligen att den ska vara interaktiv och ske 
med hjälp av virtuella miljöer (France & Wakefield, 2011; Ras & Rech, 2009).  
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ii) På grund av sin internetvana särskiljer sig internetgenerationen som 
konsumenter från andra generationer av konsumenter genom att de vill ha val; de 
vill ha skräddarsydda, unika lösningar; de vill kunna ändra sin åsikt; de vill kunna 
prova på innan de köper; samt att de värderar funktion högt (Tapscott, 1998, sid. 194). 
Det gör dem till kräsna och kritiska konsumenter eftersom de kan göra val som 
passar just deras individuella behov och de förlitar sig inte på experter utan utgår 
hellre från vad deras jämnåriga rekommenderar. På grund av detta är de inte lojala 
mot specifika märken eller företag, utan ställer krav och tar för sig av det som de 
tycker passar dem bäst (se Epstein, 1998; Tapscott, 1998; Wilson, 2010).  
 
iii) internetgenerationen som medarbetare skiljer sig från andra generationer, 
därför att:  
 

The N-Gen mind is ideally suited for wealth creation in the new economy (Tapscott, 1998, sid. 209).  

 
På grund av sin IT-användning har internetgenerationen utvecklat nya färdigheter 
som kommer att förändra befintliga arbetsmiljöer och arbetsorganisationer. De är 
som gjorda för skapande av välfärd i den nya ekonomin. De värderar arbete med 
virtuella team och förväntar sig att information och kommunikation ska förmedlas 
utan hinder och omedelbart (Kupperschmidt, 2001). Eftersom de är bekväma med 
förändring så förväntar de sig inte livslånga anställningar, utan byter arbete när 
det passar dem (Alch, 2000).  
 
iv) internetgenerationen tänker på ett annorlunda sätt jämfört med äldre 
generationer (Tapscott, 1998, sid. 85). Till följd av sin internetvana hanterar 
ungdomarna inom internetgenerationen information på ett annat sätt än tidigare 
generationer: 
 

The N-Gen child takes in and outputs information in a somewhat different manner when working 

with the digital media. Information is input from multiple sources and occurs in a less sequential 

manner. Using software, the child can organize information into complex structures containing 

links to other information. It is quite likely that this is beginning to change what occurs between 

input and output, that is, processing – cognition and reasoning. (Tapscott, 1998, sid. 103) 

 
Genom artikuleringar kring att internetgenerationen särskiljer sig från andra 
generationer när det gäller egenskaper, karaktärsdrag och färdigheter görs tydliga 
gränsdragningar mellan åldersgruppen som tillskrivs dessa egenskaper, 
karaktärsdrag och färdigheter och de som inte räknas till åldersgruppen (jfr 
Jenkins, 2004). En sådan representation av ung generation innebär att man 
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tillämpar perspektivet som Bengtson (1970) kallar för den stora klyftan. 
Artikuleringar kring den stora generationsklyftan, bygger ofta på antagandet att 
det är yttre strukturella förhållanden i samhället som ger upphov till dem (jfr 
Mannheim & Kecskemeti, 1997). Några av orsakerna anses vara det moderna 
samhällets välstånd, förändrade värderingar, skillnader i utbildning samt den 
tekniska utvecklingen på masskommunikationsområdet (Andersson, 1982; 
Bengtson, 1970). I de akademiska texterna ges exempelvis följande förklaring till 
den stora klyftan mellan generationer: 
 

Students of the Net Generation, born in or after 1980s, have been called ”Digital Natives” because 

they have grown up with computers and the internet, and are accustomed to using a variety of 

technological devices for educational use as well as entertainment. (Robinson, 2007) 

 
På liknande sätt menar Tapscott (1998) att det inte längre går att separera stora 
världshändelser ifrån teknik och medier. Han menar att liksom ”Baby Boom” 
generationen (födda 1946-1964) präglades av televisionen, så kommer 
internetgenerationen att präglas av internet. Det är de som, bättre än någon 
generation före dem, kan förstå sig på och utnyttja IT till sin fördel (Tapscott, 1998, 
kap. 2), vilket också uttrycks av bland andra Combes (2006), och DeSilets (2011) 
som menar att IT är en självklar del av internetgenerationens vardag. 
 
I de representationer av ungdomar och IT som framträder i de akademiska 
texterna förklaras den stora generationsklyftan främst med hjälp av teknologisk 
utveckling, det vill säga i enlighet med Ryders (1965) syn på relationen mellan ny 
teknik och nya kohorter. Nya kohorter antas tillåta förändring och anses vara den 
grupp som lättast anpassar sig till ny teknik. White (2013) menar att i 
användningen av generation som social kategori görs ofta antagandet att det finns 
en koppling mellan generation och strukturella och materiella faktorer där 
relationen mellan samhälle och ny teknik är en sådan faktor. Sådana förklaringar 
är i linje med Ryders (1965) perspektiv, där idén om den unga generationen så att 
säga väcker föreställningar kring förändring och tillämpas för att beskriva 
tidsepoker i relation till teknologiska innovationer.  
 
I diskursen kring en internetgeneration görs således en representation av ung 
generation som kohort (i enlighet med  Ryder, 1965), där teknologisk innovation 
tillskrivs betydelsen att den strukturerar och organiserar samhällets andra 
institutioner. Samhällets andra institutioner måste med andra ord ackommoderas 
till den nya tekniken (Ryder, 1965). Då ung generation som kohort förbinds med 
samhällsförändring, knyts den unga generationen till värden som förnyelse och 
utveckling. Generation som begrepp har också fått en vidgad betydelse i relation till 
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värden som utveckling och förnyelse nästan så att det används synonymt med 
dessa begrepp. Vi brukar exempelvis prata om olika generationer av mobilnät som 
första, andra och tredje generationens (3G) mobilnät, där det senare anses vara 
bättre och snabbare teknik (se exempelvis ITU, 2011).  
 
När det gäller sociala agenter och tillämpningen av kohortperspektivet artikuleras 
generationsklyftan som någonting bestående. De olika egenskaperna och 
färdigheterna som ungdomarna i internetgenerationen antas ha utvecklat i relation 
till ny teknik antas de bära med sig in i vuxen ålder (jfr Andersson, 1982; Wyn & 
Woodman, 2006).  Den här typen av artikulering kring internetgenerationen som 
implicerar en syn på generationsskillnader som bestående och oundvikliga 
legitimerar antagandet om att den unga generationen ställer nya krav eftersom de i 
relation till den nya tekniken, IT, har utvecklat nya färdigheter, nya kompetenser. 
Därför antas de även ha andra behov och ställer andra krav när det gäller lärande, 
konsumtion, arbete, etc.  
 

As a result of their Internet consumer experiences, the Net Generation has grown to expect 

customization, options, and constant product and service improvement based on consumers’ 

feedback and changing wants and needs. They may have similar expectations for jobs and 

workplaces. (Kupperschmidt, 2001, sid. 571) 
 
När det gäller internetgenerationen som medarbetare skildras den unga 
generationen som att den kommer att förändra arbetsmarknaden till att bli öppen, 
mer kollaborativ, innovativ och omedelbar (”real-time”) (Tapscott, 1998, sid. 211). 
 
Samtidigt skildras internetgenerationens egenskaper och karaktärsdrag på 
liknande sätt som förändringar i arbetsmarknaden. Internetgenerationen skildras 
också som öppna, kollaborativa, innovativa och omedelbara (se exempelvis 
Tapscott, 1998). Den unga generationens egenskaper, som ungdomar antas ha 
utvecklat i takt med informationsteknikens utveckling, innebär att de förändringar 
som tillskrivs samhället överförs på den unga generationen. White (2013) menar att 
”generationalism” bland annat artikuleras i relation till välfärdsstaten för att 
legitimera och förespråka förändring. Ofta används argument kring vilka 
generationer som får tillgång till samhällets resurser, vilka generationer som 
”bygger upp” välfärdsstaten, arbetar och betalar skatt, liksom vilka som ”vinner” 
och ”förlorar” på välfärdsstatens organisering. Generationskategoriseringar 
används på så sätt för att skapa generationskonflikter och väcka diskussioner kring 
moraliska frågor kring vad som är ”rätt” och ”fel” (White, 2013). 
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I den akademiska diskursen artikuleras internetgenerationen som idealt anpassad 
för skapande av ekonomisk tillväxt: 
 

The N-Gen mind is ideally suited for wealth creation in the new economy.  

(Tapscott, 1998, sid. 209).  
 
Den unga generationen knyts i detta fall till betydelsen att vara möjliggörare för 
ekonomisk tillväxt på så sätt att deras behov utformats av IT, som står för 
nyckeltekniken för ekonomisk tillväxt (Tengström, 1987). Enligt White (2013) 
fungerar användning av generationskategorier effektivt i artikuleringar av hur 
välfärdssamhället ska organiseras då det väcker frågor om vilka vi är, vilken grupp 
vi tillhör samt hur mycket vår generationsgrupp får ta del av samhällets resurser 
och hur vi bidrar till samhället. I den akademiska diskursen artikuleras 
internetgenerationen som tillgång för samhället då de antas vara anpassade för att 
skapa ekonomisk tillväxt i den nya ekonomin.  
 
På liknande sätt som White (2013), redogör Waara (1996) för hur ung generation 
relateras till strukturförändringar på arbetsmarknaden och hur detta skapar 
liknande representationer av ung kohort i linje med Ryders perspektiv. Inom 
forskningsinriktningen som Waara (1996) kallar för ”ungdomsforskning som 
sektorforskning”, representeras den unga generationen som seismografer för 
strukturförändringar på arbetsmarknaden. De antaganden som görs är då att den 
unga generationen har anammat nya värderingar vilket leder till att nya trender 
föds och strukturförändringar inom arbetsmarknaden börjar ta form, vilket i sin 
tur leder till stora förändringar i samhället. I informationssamhället står 
internetgeneration för den nya generationen som genom sin IT-användning antas ha 
introducerats in i ett modernt sätt att leva och uppmärksammat samhälls-
utvecklingsmönstret (Karlsson, 2005). På så sätt representeras de som seismografer 
för strukturförändringar på bland annat arbetsmarknaden (Waara, 1996).  
 
Kommersiella trender och marknadsekonomiska intressen är en annan strukturell 
faktor som har betydelse för konstruktionen av generationskategorier (Herring, 
2008; White, 2013). White (2013) menar att reklamkampanjer ibland använder 
generation för att höja statusen på en produkt (ex: ”Pepsi-generationen”) i syfte att 
skapa associationer till en specifik livsstil. På liknande sätt menar Thomas (2011) 
att internetgeneration är en kategorisering som kan användas som argument för en 
lönsam demografisk trend. 
 
När det gäller hur internetgenerationen artikuleras som konsumenter i den 
akademiska diskursen så skildras de i Tapscott (1998) som att de vill ha val; de vill 
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ha skräddarsydda, unika lösningar; de vill kunna ändra sin åsikt; de vill kunna 
prova på innan de köper; samt att de värderar funktion högt (Tapscott, 1998, sid. 
194). Detta antas göra dem till kräsna och kritiska konsumenter eftersom de kan göra 
val som passar just deras individuella behov och de förlitar sig inte på experter utan 
utgår hellre från vad deras jämnåriga rekommenderar. Enligt Kupperschmidt 
(2001) förväntar de sig också kontinuerlig produkt- och serviceförbättring som 
baseras på konsumenters föränderliga önskemål och krav.  
 
Här artikuleras att på grund av sin erfarenhet av konsumtion på internet så har 
internetgenerationen fått värderingar som att de förväntar sig skräddarsydda 
lösningar, de vill ha val och kontinuerlig produkt- och serviceförbättring som 
baseras på konsumenters föränderliga önskemål och krav. Den ekvivalenskedja som 
skapas kring internet och konsumtion i relation till internetgenerationen associeras 
främst till tecknen förvänta sig, val, ställer krav, önskemål och föränderlig. Betydelsen 
kring internetgenerationen fixeras vid att de kategoriserade vill välja, att de 
förväntas ge kommentarer och komma med önskemål på förbättringar på 
produkter, att deras önskemål och behov ständigt förändras i samband med den 
mängd valmöjligheter de förväntas ta ställning till. De skildras som ”prosumers” 
(se Tapscott, 1998), det vill säga att de intar en mer aktiv roll och söker information 
för att lära sig mer om exempelvis produkters funktion eller dylikt.  
 
Internetgenerationen representeras som en grupp som uppmärksammat samhälls-
utvecklingsmönstret (jfr Karlsson, 2005). Genom att knyta internetgenerationens 
egenskaper, karaktärsdrag, färdigheter och behov till den förändring (med hjälp av 
teknik) som förespråkas i diskursen (se White, 2013), legitimeras vissa handlingar 
som rätt typ av handlingar, medan andra förkastas och skildras som misslyckanden 
(Feenberg, 2002). Den subjektsposition som skapas i diskursen fixerar den unga 
generationen till att de måste välja och det som förespråkas är att vara aktiv väljare. 
Att inte välja står i motsatsförhållande till diskursen och människans kapacitet 
uttrycks som att göra aktiva val och i takt med ny information och ny kunskap att 
förändra sina önskemål. ”Misslyckanden” skildras som att inte välja, eller att inte 
kunna utnyttja informationstekniken till att göra sina val.  
 
Den grupp som uppmärksammat samhällsutvecklingsmönstret tillskrivs också 
rollen att vara berättigade till (men även skyldiga) att visa vägen för de som 
”släpar efter”, det vill säga för de som ännu inte börjat utnyttja 
informationsteknikens möjligheter fullt ut (Karlsson, 2005). Samtidigt som 
skapandet av generationsklyftan i artikuleringar kring internetgenerationen 
tillskriver till den unga generationen en rad egenskaper, så säger den också 
någonting om de som står utanför kohorten.  
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Bayne och Ross (2011) menar att den dikotomisering som görs mellan grupper 
ställer dessa grupper i motsatsförhållande till varandra. En grupp 
(internetgenerationen) står för framtiden medan den andra gruppen (äldre 
generationer) står för det föråldrade. En sådan uppdelning är både deterministisk 
men också paradoxal eftersom den tydligt positionerar generationer i motsatta 
kategorier (de unga i kategorin underordnade/aktiva användare och de äldre i 
kategorin underordnade/passiva användare) och menar att äldre generationer aldrig 
kan bli lika bra på det digitala som internetgenerationen. Samtidigt förväntas de 
äldre generationerna använda IT alltmer, menar Bayne och Ross (2011). Det 
innebär att äldre generationer positioneras i den underordnade/passiva kategorin av 
användare (Lindblad-Gidlund, 2005) men förväntas röra sig uppåt mot den 
underordnade/aktiva kategorin. Tekniken presenteras samtidigt för de användare 
som inte räknas till internetgenerationen som att de inte har en chans att bli lika 
bra på det digitala som internetgenerationens medlemmar, vilket kan ha 
konsekvenser för hur olika användare skapar relation med specifik teknik. 
  
De olika exemplen från den akademiska diskursen visar hur idén om den unga 
generationen artikuleras som studenter, medarbetare och konsumenter där samtliga 
argument hävdar att den unga internetgenerationen förändrar dessa sfärer då de 
med sin digitala kompetens ställer nya krav (se tabell 8). Dessa krav kan tolkas som en 
disciplinering av grupper för att få dem att arbeta mer med IT (Tengström, 1987) 
som en strategi från företagsekonomiskt håll (Bayne & Ross, 2011; Herring, 2008). 
Frågan är bara om den sociala kategorin internetgeneration har någon motsvarighet 
till unga människors gruppidentitet i termer av generationsidentitet?  
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Tabell 8: IT och generationsklyftan 

IT och generationsklyftan 
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

Internetgenerationen skiljer sig tydligt från äldre generationer. Den unga 
generationen använder IT på ett sätt som gynnar ekonomisk utveckling. 
 

Ekvivalenskedja ny generation 

nya krav på undervisningen 

virtuella miljöer 

särskiljer sig 

nya konsumenter (”prosumers”) 

vill ha val 

ställer nya krav 

skräddarsydda, unika lösningar 

vill kunna ändra sin åsikt 

vill prova på innan de köper 

värderar funktion högt 

kräsna 

kritiska 

individuella behov 

förlitar sig inte på experter 

är inte lojala mot märken 

tar för sig 

aktiva 

väljer vad som passar bäst 

utvecklar nya färdigheter 

förändrar arbetsmiljöer 

gjorda för skapande av välfärd 

bekväma med förändring 

inte livslånga anställningar 

tänker på ett annorlunda sätt 

hanterar information på ett 

annorlunda sätt 

präglas av internet 

IT är en självklar del av vardagen 

kollaborativa 

innovativa 

omedelbara 

öppna 

Noder internetgenerationen 

nya färdigheter 

ställer nya krav 

vill ha val 

är föränderliga 
Subjektsposition Underordnad/aktiv 

Den unga generationen har anammat nya sätt att leva. De har tagit till 
sig den nya tekniken och använder den som den är ”avsedd” att 
användas. Deras aktiva handlingsstrategier handlar om att följa den 
teknologiska utvecklingen och agera i enlighet med att de ska vara 
föränderliga, interaktiva (följa trender) etc. 
 

Historiska intressen Att vara effektiv, företagsam och konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden. Att vara en ”lyckad” människa. 
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7.5. Sammanfattning – Nominell identifikation 
Sammanfattningsvis har jag i de olika avsnitten försökt visa hur förbindelser görs 
mellan generation, teknologisk innovation och samhällsförändring, där ung generation 
och IT görs till så kallade naturaliserade koder (Hall & Open University., 1997) i 
relation till förändring.  
 
Det som tydligt framträder i den akademiska diskursen är att IT både skapar 
behovet och lösningen på problem (Nordin, 1988). IT anses skapa möjligheter för 
att nå ny kunskap, och samtidigt att det skapa behovet av ny kunskap. Det som 
möjliggörs (lärandet, ny kunskap) fixeras till en specifik betydelse av lärande och 
kunskap, nämligen interaktivt lärande och kan enbart möjliggöras på ett sätt – med 
hjälp av IT (virtuella miljöer). Vad eller specifikt vilka dessa virtuella miljöer är 
artikuleras sällan. Det är snarare en abstrakt syn på teknik som artikuleras inom 
vilken virtuella miljöer representeras som om de vore enhetliga, statiska och 
likadana (Orlikowski & Iacono, 2001).  
 
Begreppen virtuella miljöer och interaktivt lärande förekommer i samtliga 
ekvivalenskedjor som här diskuterats. I flera av ekvivalenskedjorna görs 
begreppen till noder, vilket innebär att de får en privilegierad ställning och 
organiserar hur betydelsen av IT organiseras. Det sker med andra ord en stängning 
(se Pinch & Bijker, 1984) av tolkningsflexibilitet kring begreppen virtuella miljöer 
och interaktivt lärande. Att det har skett en stängning kring dessa begrepp innebär 
att de har tillskrivits rollen att representera en mer abstrakt betydelse av IT för hela 
kategorin av teknologier som artikuleras i den nominella identifikationen.  
 
Virtuella miljöer knyts till betydelsen lärmiljöer som ska syfta till att skapa ny 
kunskap, vilket i detta fall innebär att hitta effektivare sätt att hantera information, 
bland annat genom att ta hjälp av sociala nätverk. Utifrån detta kan man göra 
tolkningen att den inbyggda mänskliga intentionen med IT är effektivitet. 
Skapandet av ny kunskap artikuleras som en vardagsekonomisk aktivitet och knyts 
tydligt till ekonomisk utveckling och synen på den ekonomiska ordningen som 
kunskapsbaserad ekonomi. Synen på människan bedöms i sådana fall utifrån värden 
som effektivitet, företagsamhet och konkurrenskraft och människan tillskrivs behov av 
interaktivt lärande (exempelvis för att vara konkurrenskraftig på 
arbetsmarknaden). Skolan tillskrivs rollen att se till att möjliggöra skapandet av 
interaktivt lärande och att rusta den unga generationen för framtidens 
arbetsmarknad.  
 
Samtidigt artikuleras den unga generationen som att den har uppmärksammat 
samhällsutvecklingsmönstret (Karlsson, 2005) och därmed anammat nya sätt att 
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leva som i denna kontext egentligen innebär en anpassning till tekniken, d.v.s. att 
människan antas vara underordnad tekniken (Lindblad-Gidlund, 2005). Utifrån en 
representation av ung generation som kohort (Ryder, 1965), som möjliggör 
införandet av ny teknik knyts ung generation till värden som förnyelse och 
utveckling (White, 2013). I de akademiska texterna fixeras den unga generationens 
betydelse till möjliggörare för ekonomisk tillväxt. Den unga generationen representeras 
som seismografer för strukturförändringar på arbetsmarknaden (Waara, 1996) men 
också som seismografer för konsumtionstrender. Tapscott (1998), benämner den 
unga generationen ”prosumers”. I detta fall antas det interaktiva lärandet syfta till 
att bland annat göra aktiva (kritiska) val, genom att informera sig, jämföra priser, 
inte lyssna på experter utan snarare på sina jämnåriga (det vill säga genom att 
utnyttja sina sociala nätverk) samt att ständigt ge feedback på produkter och kräva 
produktutveckling (Tapscott, 1998). Konstruktionen av internetgenerationen är 
med andra ord en representation av en ung generation som hegemoniserar 
mänskligt beteende i relation med IT. Det förespråkar ”rätt” typ av beteende som 
inom den akademiska diskursen artikuleras som internetgenerationens 
karaktärsdrag, egenskaper och behov. 
 
På en mer abstrakt nivå representerar noderna virtuella miljöer och interaktivt 
lärande, alltså vad IT är och vad IT gör. Det innebär att de universaliseras och 
hegemoniserar betydelsen av IT som knyts till en diskurs kring kunskapsbaserad 
ekonomi, d.v.s. en betydelseordning kring hur ekonomin i samhället är 
organiserad och hur det gett upphov till ett informationssamhälle. I en sådan 
universell betydelsefixering, i detta fall en betydelsefixering kring ett 
informationssamhälle legitimeras vissa tecken (värden, behov, krav, karaktäristika 
osv.) och ges företräde. På så vis fixeras betydelsen av IT som verktyg för 
interaktivt lärande som ska möjliggöra ekonomisk tillväxt. Betydelsen av 
användare fixeras till hur dessa med hjälp av IT ska möjliggöra ekonomisk tillväxt. 
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8. ANALYS AV UNGDOMARS REPRESENTATIONER – 
TEMAN KRING VIRTUELL IDENTIFIKATION 

 
8.1. Kollagen 
Deltagarnas kollage är fyllda med symboler som är laddade med mening. Dessa 
symboler är sammanfogade i kollagen med syfte att representera ung generation. 
Det var med uppgiften att beskriva sin åldersgrupp, hur det är att vara ung år 2012, 
som deltagarna valde ut symboler som de sedan klistrade in och komponerade 
ihop i ett (eller ibland två) kollage. De bilder och ord som finns i kollagen är inte 
slumpmässiga, utan de är medvetet utvalda av deltagarna och placerade på ett 
visst sätt i kollagen. De berättar en historia.  
 
Till att börja med har jag med inspiration av metoden för innehållsanalys (se 
exempelvis Elo & Kynäs, 2008) tittat på vilka symboler (ord och bilder) som 
förekommer i kollagen och sedan har jag skrivit ner så detaljerat som möjligt vilka 
symboler jag ser i kollagen, för att därefter gruppera dem i teman som jag 
bedömde att de handlar om (se bilaga 3). De fjorton teman som jag har skapat 
utifrån kollagens innehåll är: utseende; shopping, märken och prylar; alkohol, fest och 
beroende; datorspel och sociala medier; sex och kärlek; mat; träning; kompisar; resa; 
underhållning; problem; attityder och värderingar; hobby, roliga aktiviteter och saker man 
tycker om samt framtidsfunderingar. Många teman går in i varandra. Man skulle 
exempelvis kunna tolka temana mat, träning och utseende som ett tema eller ett 
budskap kring vad deltagarna upplever att de måste förhålla sig till i när det gäller 
föreställningar om idealkroppen. Kollagen är fyllda med laddade symboler som på 
ett eller annat sätt relaterar till varandra och skapar en helhet, en berättelse om hur 
det är att vara ung idag. Den uppdelning jag har gjort är ett sätt man kan göra en 
innehållsanalys på. Här syftar den till att ge en överblick, en känsla för vilka olika 
saker som tas upp, i syfte att representera ung generation. Uppdelningen i teman 
gör det också enklare att jämföra innehållet i den meningsskapande praktiken för 
virtuell identifikation med innehållet i den meningsskapande praktiken för 
nominell identifikation. Det gör det möjligt att göra en analys kring växelverkan 
mellan den virtuella och nominella identifikationen, att se om och i så fall på vilket 
sätt de stämmer överens eller på vilket sätt de skiljer sig åt.  
 
Jag analyserar inte samtliga teman utan tar enbart upp det som är relevant kring 
representationer av teknik inom ramen för vad tekniken betyder för ung 
generation. Det finns med andra ord mycket mer att analysera utöver det som 
ryms inom denna studie. I kollagen söker jag efter de berättelser inom vilka jag kan 
se att representationer av IT framträder. Det vill säga, där jag utifrån bilderna och 
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på det sätt de är presenterade utläser och tolkar vilken betydelse informations-
tekniken ges. Exempelvis är bilder på logotyper för olika sociala medier, såsom 
Facebook, vanligt förekommande i kollagen. Även bilder på IT-artefakter såsom 
mobiltelefoner och laptops, som oftast är av märket Apple, är dominerande 
symboler som på något sätt handlar om informationsteknik. Det som är av intresse 
här är hur dessa presenteras, vilka tekniksymboler deltagarna har valt att lyfta fram 
och vad deras betydelse knyts till, i vilket sammanhang de förekommer etc. I nästa 
avsnitt kommer jag att diskutera hur representationer av teknik framträder eller 
hur teknik görs.  
 
8.1.1. Den narrativa analysen av kollagen 
Célé (2006) menar att man behöver titta på flera olika saker då man studerar, i 
hennes fall barns teckningar av deras väg till skolan. I min studie handlar det om 
att titta på bland annat följande saker i kollagen: 
 

- Vad står i förgrunden?  
- Vilka symboler är små och vilka är stora?  
- Vad får stort utrymme och vad får litet utrymme?  
- Vilken placering eller uppdelning görs mellan olika symboler på kollagen, 

d.v.s. hur har deltagarna valt att disponera och presentera dem?  
- Hur hänger symboler ihop med varandra, hur relaterar de till varandra? 
- Vilka färger används?  
- Vilken typ av känsla/atmosfär förmedlas? Är den positiv eller negativ? 

 
Deltagarnas kollage är ofta fyllda med detaljer. Det som jag tolkar står i 
förgrunden är ofta sådant som placerats centralt och som upptar ett stort utrymme, 
dels genom användning av stora symboler och/eller genom att foga samman flera 
olika bilder som ska skildra ett tema eller förmedla ett budskap.  
 
Exempel på olika storlekar på symboler kan man se i kollage nummer 1 och 2, där 
logotypen för den sociala nätverkssajten Facebook har en central, men relativt liten 
plats på kollage nummer 1 medan den upptar en ganska stor plats på kollage 
nummer 2. Det är svårt att avgöra om Facebook har större betydelse för deltagarna 
som skapat kollage 2 jämfört med deltagarna som skapat kollage 1, men ändå är 
det intressant att fundera över valet hur stort utrymme av kollagets totala yta 
logotypen ska uppta. En tolkning är att deltagarna som skapat kollage 1 ville fylla 
kollaget med fler symboler och bestämde sig därför att ha fler men mindre bilder. 
Célé (2006) skriver att barns teckningar i vissa fall var fyllda med små detaljer som 
uppenbarade sig successivt, ju längre man skådade teckningen, och varje liten 
detalj är laddad med mening. I andra fall liknade teckningarna kartor över objekt 
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som fångar barnets uppmärksamhet under dagen, utan att avslöja vilket värde, 
positivt eller negativt, en plats hade för barnen.  
 
1) 2) 

  
 
Det som står i förgrunden och upptar stor plats på kollagen är också de bilder och 
ord som relaterar till varandra och som förmodligen är avsedda att tolkas som att 
de hör ihop. I kollage nummer 1 har exempelvis bilder på manliga och kvinnliga 
kroppar samt olika ord som har med kroppen och utseendet att göra såsom ”vikt”, 
”midja” och ”rumpa”, placerats samlade på kollagets högra sida. Ett annat 
exempel är hur bilder som ska förmedla samma budskap placeras i anslutning till 
varandra så att de överlappar varandra och bildar ett eget litet kluster så som 
bilderna på ungdomar på fest i kollage nummer 6, med rubriken ”Vågar du” och 
underrubriken ”torr”. Jag tolkar dessa som festbilder, dels för att en av bilderna i 
detta kluster, bilden längst till vänster, är en bild på öl- och spritflaskor, bilden 
längst ner är på en kille som enligt pratbubblan säger ”fest hos Mange” och dels 
för att de tre olika bilderna på ungdomar är som jag tolkar det, avsedda att läsas 
som festbilder för att de inte ser ut att vara professionella, retuscherade bilder, utan 
snarare bilder tagna på ”vanliga” ungdomar som gör olika saker som deltagarna 
kanske förknippar med fest.  
 
Texten ”Vågar du” och ”torr” sammanfattar budskapet med dessa bilder. Jag 
tolkar det som att fest och att dricka alkohol ges en stor betydelse i relation till 
representationen av ung generation, där fest och berusning på något sätt 
förknippas med att våga – exempelvis att man måste våga dricka alkohol, gör man 
det inte så anses man vara ”torr” och tråkig. I anslutning till detta finns en stor ikon 
med bokstaven ”f”. Ikonen har ett utseende som liknar applikationerna för Apple-
produkter – en ruta med rundade kanter. Ikonen står troligen för 
mobilapplikationen Facebook. Till vänster om festbilderna finns en bild på en liten 
fågel, troligen avsedd att symbolisera det sociala mediet Twitter. Alldeles ovanför 
bilden på den lilla fågeln finns ikonerna eller logotyperna för YouTube och 
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Instagram. Varför är dessa placerade i anslutning till festbilderna? Vilket budskap 
förmedlas?  
 
5) 6) 

  
 
Ett sätt att tolka det är att festbilder läggs ut på sociala medier vilket kan innebära 
att samtidigt som unga förväntas gå på fester och bli berusade så måste de leva 
med att det de har gjort ”på fyllan” kommer att synas och finnas kvar på Facebook, 
YouTube eller något annat socialt medium. Ett annat sätt att tolka det är att kraven 
eller förväntningarna på att dricka och bli berusad är ännu större då allt 
dokumenteras via fotografier, läggs ut och sprids till andra. Att det handlar om 
vilket intryck och vilken bild av sig själv man förmedlar och lämnar efter sig på de 
sociala medierna gör det öppet för andra människor att utvärdera och bedöma ens 
framträdande. Som Turkle (2011) skriver lämnas inget utrymme för misstag i de 
sociala medierna. Allt som läggs upp där bedöms utifrån kriterierna ”rätt” och 
”fel” i relation till att framträda som cool (Turkle, 2011).  
 
I kollage nummer 5 på höger sida, finns bilder på läppar med texten ”before” och 
”after”. Dessa är avsedda att skildra läppar före och efter en läppförstoring. Under 
fotografierna finns en illustrerad bild på en tumme som pekar uppåt, symbolen för 
gilla på Facebook. Tummen är placerad strax under ett av fotografierna som 
skildrar läppar efter en läppförstoring. Jag tolkar detta inte enbart som att stora 
läppar anses vara snygga läppar, eftersträvansvärda läppar. Jag tolkar det också som 
att det finns vissa normer, vissa föreställningar om vilka bilder som ”gillas” på 
exempelvis Facebook, och som anses värda att dela med sig av. Är det så att när 
man har gjort om sig själv, så ska man visa upp det, vara stolt eftersom man har 
gjort någonting bra? Karlsson (2005) menar att idealmänniskan i 
informationssamhället skildras som ständigt redo att lära och lära om, människan 
skildras som föränderlig. Kanske kan man förstå detta som att människan även bör 
vara beredd att förändra sitt utseende, för att bli så ”bra” som möjligt?  
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Det är svårare att göra tolkningar av vilken betydelse som läggs i symbolen 
Facebook då den står lite för sig själv, eller tillsammans med symboler kring IT-
artefakter såsom en laptop och en iPhone (se kollage 1). Deltagarna kanske bara 
ville säga att Facebook samt mobiltelefoner och datorer av märket Apple är viktiga 
markörer för deras generation, men det är intressant att dessa symboler placeras 
nära varandra och ger en indikation på att de hör ihop. Ska de i kollage nummer 1 
tolkas som att de mer hör till den högra sidan av kollaget som handlar om 
idealbilder kring utseende, där tekniken då skulle få betydelsen – förväntningar på 
vilken teknik som ska användas? Alternativt kan det betyda att idealbilder förmedlas 
via sociala medier som deltagarna använder via sina datorer och mobiltelefoner. 
Eller ska symbolerna tolkas som att de tillhör den vänstra sidan av kollaget som 
handlar om kärlek, kompisar, framtidsfunderingar och alkohol, som kan läsas som att 
de handlar om deltagarnas vardagsliv - deras vänner och det sätt de umgås på 
(som ibland kanske involverar alkohol?), de funderingar de har inför framtiden 
och att få uppleva sin första stora kärlek? Tekniken skulle i så fall få andra värden, 
kanske som ett sätt att umgås på eller ett sätt att flirta med de personer man är 
intresserad av. Symbolerna Apple-logotypen, Facebook-logotypen, laptop och 
iPhone är placerade i mitten på kollage 1 och kanske kan det tolkas som att 
tekniken både handlar om vad som förväntas av den unga generationen, men 
också hur de använder den i sina vardagsliv.  
 
I de fall då logotypen Facebook eller tummen som står för symbolen gilla relateras 
till bilderna på förstorade läppar och festbilder, tolkar jag det som att en negativ 
känsla förmedlas. Som jag ser det är bilderna komponerade på ett sådant sätt att de 
kan läsas utifrån att deltagarna lyfter fram dem som problematiska. Det blir tydligt 
i kollage nummer 5 då bilden på vad som förmodligen ska föreställa berusade, 
unga tjejer (jag tolkar bilden så eftersom den placerats i anslutning till en 
varningstext om alkoholkonsumtion) relateras till texten ”prestationsångest” samt 
omges av bilden på en dator (också av märket Apple), logotypen för YouTube och 
annonsen för bröstkirurgi. Dessa bilder tillsammans förmedlar ett budskap vilket 
jag tolkar som att kraven på utseende och framträdande som ständigt övervakas eller 
ska visas upp i de sociala medierna skapar prestationsångest bland unga. Denna 
tolkning är i linje med Turkles (2011) observationer kring ungas relation till 
Facebook. Turkle menar att många av hennes deltagare tyckte att det blev jobbigt 
att ständigt förhålla sig till och välja vilken information och vilka bilder de skulle 
lägga upp på sin profil. Vad skulle de välja att visa? Vad skulle de aktivt dölja? På 
vilka bilder såg de mest fördelaktiga ut? Hur mycket får man modifiera sanningen 
utan att det ska bli ”lögn”, utan att man ska framstå som att man överdriver eller 
ljuger? Dessa var några av de frågor som plågade de unga användarna, menar 
Turkle, och flera uttryckte att de helst skulle vilja gå ur eller som hon skriver, vara 
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”off the net” och inte behöva förhålla sig till de val som sociala medier leder oss in 
på att förhålla oss till (Turkle, 2011).  
 
Andra grupper som hittat andra sätt att representera teknik i relation till sin 
generation speglas i kollagen 8 och 10.  I kollage 8 står texten ”kärlek till tekniken” 
tillsammans med bilden på datorspelet Minecraft. Bredvid till vänster finns en bild 
på ett annat datorspel och under står texten ”game design”, ”programming” och 
”graphics”. Deltagarna har använt bilder med varierande, starka färger såsom 
rosa, turkos och gul. Tillsammans med texterna ”lita på din magkänsla”, ”barnsligt 
roligt” och de komiska elementen – bilden på en person utklädd till höna med 
citatet ”Fjädrar anamma, här ser ni en riktig hen!” samt komedistrippen, förmedlar 
en positiv, glad känsla. I denna kontext kan IT läsas som att det ges ett positivt 
värde, d.v.s. förknippas med någonting positivt. I kollage 10 relateras ordet 
”internet” till citaten ”med hela världen som spelplats” och ”det är här det börjar”, 
vilket jag tolkar som att internet i det här fallet ges betydelsen av att vara porten 
mot hela världen, en möjlighet att kunna spela datorspel med andra ungdomar i 
alla världens hörn och att det är på internet möjligheterna börjar. Det är där ”det 
roliga börjar”. Titeln, eller översikten som ska sammanfatta kollaget kan tolkas 
som texten som står längst upp ”Aldrig en tråkig stund”.  Internet kan i det här 
fallet tolkas som att det representeras som oändliga möjligheter och gör den unga 
generationen mer global. 
 
8) 10) 

  
 
Det finns också andra exempel på representationer av den unga generationen som 
global. Det är relativt vanligt att deltagarna inkluderat symboler för resor och 
storstäder. Bilder på skyskrapor och storstäder förekommer på fyra kollage och en 
mängd texter som handlar om resor som exempelvis ”Upptäck Tokyo” och 
”London: Så mycket bättre” (kollage 7), ”Exotiska rundresor” (kollage 17), 
”Staden” (kollage 10), ”Storstadsdrömmar” (kollage 6) etc., är vanliga element som 
deltagarna valt att inkludera. Här är det tydligt att det finns kopplingar till 
samhällskontexten inom vilken deltagarna konstruerar sin generationsidentitet.  
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7) 17) 

  
 
Skildringar av informationssamhället som det öppna, globala samhället speglas i 
deltagarnas kollage. I kollage nummer 10 har deltagarna inkluderat texten ”Att 
resa är inte ett intresse, det är en livsstil!”, samt placerat texten i anslutning till 
bilden på storstaden, en bild på ett par solglasögon, en bild på vad som ser ut som 
”chicken nuggets” samt texten ”Veggo”. Bredvid till vänster finns en bild på en 
rosa papperskasse och skriven text ”Shopping”. Även kollage nummer 17 tycks 
förmedla att resor handlar om livsstil då deltagarna har valt att ta med bilder på 
ekologisk mat, symboler som associeras till träning, som löparskorna, samt 
människor som springer och en kvinna som utövar yoga. Vad dessa tillsammans 
förmedlar är att de val vi gör är markörer för vår livsstil och markörer för vår 
identitet. Därför blir allt ifrån vilken mat vi äter, vilka resor vi gör, vilken 
träningsform vi utövar och hur vi konsumerar betydelsefullt för konstruktionen av 
identitet.  
 
Men alla val anses inte vara lika bra val och bär inte samma status (jfr Karlsson, 
2005). Kollagen kan tolkas som representationer av de val deltagarna upplever att 
de måste förhålla sig till och vilka krav de känner att de måste leva upp till. Val av 
teknik är också betydelsefullt och att Apple-märket dominerar på de bilder av IT-
artefakter som finns i kollagen säger någonting om vilket val som betraktas som 
det rätta. Det kan också vara så att andra bilder på andra produkter är svåra att 
hitta i tidskrifterna. Hall (1992) menar att både medieproducenter och 
konsumenter förhåller sig till samma dominerande betydelsestruktur. De 
meningsskapande praktikerna bland medieproducenter och konsumenter kan 
betraktas som olika moment i en större betydelsefixering, en diskursiv formering, 
vilket innebär att båda förhåller sig till hur vissa tecken ska läsas. Det vill säga, i en 
diskursiv formering knyts vissa tecken till varandra på särskilda sätt och genom att 
deras betydelse tillfälligt fixeras exkluderas andra betydelsemöjligheter, och vissa 
trängs aktivt undan (Laclau & Mouffe, 2008). Det som trängs undan betraktas som 
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”fel” val eller fel alternativ i relation till det som är ”rätt”, alltså i enlighet med 
betydelsefixeringen. Alternativa betydelser artikuleras dock inte alltid i diskursen 
som motsatser till den rätta betydelsen. Ibland artikuleras de inte alls, de trängs 
aktivt undan genom exempelvis tystnad. Genom att vissa tecken i diskursen 
artikuleras som naturligt givna, så ifrågasätts de inte och alternativa betydelser 
kommer därför inte fram. Att främst vissa sociala medier och vissa märken på IT-
artefakter framträder i deltagarnas kollage, tolkar jag som att de artikuleras som 
naturligt givna, som de rätta alternativen (eller kanske de enda alternativen?).  
 
8.2. Deltagarnas reflektioner kring kollagen 
På liknande sätt som i analysen av det visuella materialet började jag med att 
studera innehållet i det deltagarna verbaliserade kring kollagen om deras 
generation. För att hitta ledtrådar kring vad deltagarna betecknade som 
betydelsefullt eller karaktäristiskt för deras åldersgrupp letade jag efter uttryck så 
som ”vi ska” eller ”man ska”, ”man måste”, ”många vill”, ”många känner” etc. 
Därefter delade jag in materialet i teman som jag bedömde att det handlar om, där 
syftet med uppdelningen i teman är som jag tidigare nämnde att göra materialet 
mer överskådligt men också jämförbart med de andra materialen – de akademiska 
texterna och kollagen. Temana skapade på basis av det visuella materialet och 
temana skapade utifrån gruppintervjuerna är inte identiska (se bilaga 4). Även om 
intervjuerna bygger på kollagen så innebär intervjuerna en annan typ av 
uttrycksform och en annan meningsskapande praktik. Därför uttrycks delvis olika 
saker, eller så uttrycks de på olika sätt i kollagen respektive i intervjuerna kring 
kollagen.  
 
De teman som jag bedömde att deltagarna pratade om är prestation; utseende; teknik; 
globalisering, öppenhet och medvetenhet; testa gränser och konsumtion. Eftersom min 
studie handlar om att studera representationer av informationsteknik i relation till 
konstruktioner av generationsidentitet, fokuserar jag enbart på de sammanhang 
inom vilka representationer av informationsteknik framträder. Då analysenheten 
för denna studie är teknologisk kultur (se Bijker, 2010) så handlar det inte enbart om 
att studera uppenbara artikuleringar av informationsteknik som ingår under temat 
teknik, utan det handlar även om att vara uppmärksam på de uttalanden inom 
vilka skildringar av informationssamhället görs eftersom det är inom 
samhällskontexten eller idéer om framtida samhälle som informationsteknikens 
roll fixeras.  
 
8.2.1. IT som beroende och tvång 
De kanske mest uppenbara sammanhang inom vilka deltagarna artikulerar 
informationsteknik, är då de pratar om Facebook och andra sociala medier.  
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[…] Och så har vi Twitter, fågeln i hörnet (kollage nr. 8). Det är mycket sociala medier nu och mycket 

Facebook mycket Twitter och YouTube. Alla de här bitarna är ganska stora. Det är liksom nästan ingen som 

inte håller på med det. Sedan kanske det finns ett par stycken som totalvägrar Facebook men det är bara ett 

tag. De kanske överlever en dag sedan så ger de med sig till slut.  

(Deltagare, Ungdomsförening 1, Grupp 1) 

 
[…] Alltså Facebook har ju blivit nästan som en drog för det är så många som är inne. Många känner sig 

nästan tvingade att gå in där. Många går ju in där fyra, fem gånger per dag om inte mer.  

(Deltagare, Gymnasieskola 1, IMP, IMPS) 

 
Inom dessa två exempel artikuleras informationsteknik som någonting 
oundvikligt, som drog eller beroende, någonting som man inte kan leva utan. Detta 
är intressant i utifrån förståelsen av en diskursiv formering som innebär en 
reducering av möjligheter, en strävan efter att reducera möjligheter och fixera en 
mening kring vissa tecken på bestämda sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
Jag tolkar deltagarnas formuleringar ”det är nästan ingen som inte håller på med 
det”, ”de kanske överlever en dag sen så ger de med sig till slut” och ”många 
känner sig nästan tvingade att gå in där” som en slags fixering kring vilken typ av 
informationsteknologi de förväntas använda och på vilket sätt.  
 
Det är framförallt Facebook deltagarna pratar om och Facebook-logotypen är också 
framträdande i kollagen. Det förekommer med andra ord inte en mängd olika 
betydelser kring vad IT knyts till. Det är enbart ett urval av sociala medier som 
dominerar. Bijker (2010) menar att teknik inte enbart är verktyg som vi använder i 
våra vardagsliv och bör därför inte enbart studeras som enskilda artefakter. 
Teknologier handlar också om makt då de kan styra och omdefiniera mänskliga 
handlingar (Bijker, 2010). Det innebär med andra ord att vissa maktmekanismer, 
motiv och syften döljer sig bakom den tillfälliga betydelsefixeringen kring vilken 
teknik som dominerar. Facebook, Twitter och YouTube är inte bara verktyg bland 
många andra, utan den betydelsefixering som artikuleras kring informations-
teknikens roll i relation till ung generation har fixerats till just dessa sociala medier 
och andra alternativ har exkluderats. Några deltagare illustrerar detta när de börjar 
prata om Facebook och jag ställer frågan om det är någonting som de tycker är 
representativt för deras generation: 
 

[…] D1: Ja 

D2: Det har ju kommit nu under vår generation. 

D3: Men vad har hänt med MSN? 

D2: Det undrar jag också. Det försvann. (Deltagare, Gymnasieskola 1, IMP. IMPS) 
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De uttrycker också ”det är bara Facebook idag” att ”till och med skolor har gått 
över till Facebook” (Deltagare, Gymnasieskola 1, IMP, IMPS) och som det andra 
exemplet visar, pratar deltagarna om att många är beroende. Uttryck så som 
beroende och ”överlever kanske bara en dag men sedan ger de med sig” och 
”känner sig tvingade att gå in där”, artikulerar att deltagarna upplever att det inte 
finns något alternativ, att det inte är förhandlingsbart att ställa sig utanför. Det tas 
med andra ord för givet att de ska använda just dessa informationsteknologier och 
att de ska vara aktiva på att använda dem, uppdatera hela tiden och vara 
uppkopplade. En betydelsefixering där tecknens betydelse tagits för givna och 
naturaliserats innebär att de upplevs som icke förhandlingsbara, att de inte kan 
väljas bort. Detta tolkar jag artikuleras genom deltagarnas uttryck för att vara 
tvungna att använda Facebook. De är, som Turkle (2011) uttrycker det, bundna (eng: 
”tethered”) till tekniken och de har inga giltiga skäl att välja bort det. De är ständigt 
uppkopplade via sina mobiltelefoner och de har ingen giltig ursäkt att inte 
uppdatera hela tiden (Turkle, 2011).  
 
Artikuleringar av teknik som beroende och känner sig tvingade kan därför tolkas som 
artikuleringar inom en tillfällig etablering av en dominerande teknologisk ordning 
som Feenberg (2002) kallar teknologiska koder eller som Nordin (1988) kallar för 
paraprax. Också uttrycken ”det är mycket sociala medier nu” och ”de här bitarna är 
stora nu” tycks referera till en sociohistorisk kontext (samtiden), det vill säga till en 
teknologisk kultur (Bijker, 2010), en samhällsordning där tekniken i en specifik 
sociohistorisk kontext tillskrivs specifik betydelse. Detta är i enlighet med Nordins 
(1988) beskrivning av ett paraprax där vissa egenskaper, värderingar och 
handlingar premieras på bekostnad av att andra egenskaper och värderingar 
exkluderas. Vad är det då som premieras i relation till den informationsteknik 
deltagarna artikulerar? 
 
En av deltagarna uttryckte att användningen av sociala medier handlar om att visa 
att man är stand by och uppdaterad. 
 

[…] Det är en sådan där typisk YouTube-grej som går runt. Sådant som man liksom ser. För det är 

jättemånga uttryck som, hjälp mig nu, alltså det är en massa uttryck som man använder för att man ska visa 

att man är ”stand by” så att säga. Att man liksom är uppdaterad på sådant som händer.  

(Deltagare, Gymnasieskola 2) 

 
Här artikuleras IT som en nödvändighet för att man ska hålla sig uppdaterad och att 
vara uppdaterad kan man tolka som ett uttryck för vilka förväntningar som finns 
kring att leva med informationsteknik i informationssamhället, det vill säga att det 
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speglar deltagarnas föreställningar om idealbilder och det som premieras – att hålla 
sig uppdaterad och att uppdatera samt ständigt vara uppkopplad. Deltagarna på en av 
gymnasieskolorna jag besökte, uttrycker detta på följande sätt: 
 

D1: […] Någonting som är sjukt klockrent är just det här (festbilder, kollage nr. 6), för någonting som inte 

finns på Facebook, det har inte hänt. Alltså, allting ska uppdateras hela tiden. Alltså det är verkligen 

vansinnigt så. Man får så här abstinens om man inte är inne på Facebook på tre dagar liksom.  

 
D2: Men det passar även in på det här med Twitter liksom. Att folk ska uppdatera liksom en gång i timmen, 

ja men jag har inte uppdaterat på fem timma,r åh, men jag måste ”signa in” på Twitter och in på YouTube 

och Facebook. Alltså det är så mycket internet idag. Alltså hela tiden. Och man kan vara uppkopplad hela 

tiden med tanke på att vi har det i mobiler och så (Deltagare, Gymnasieskola 2) 

 
Att uppdatera kan tolkas som en nod kring vilka andra tecken organiseras. De 
sociala medierna, exempelvis Facebook, organiseras kring att göra 
statusuppdateringar och det en av deltagarna i exemplet ovan uttrycker, att 
”någonting som inte finns på Facebook det har inte hänt” artikulerar vad som 
premieras, vad som värderas och till och med betraktas som sant, eller vad som 
betraktas som relevant och viktigt. Detta kan tolkas som att Facebook fungerar som 
ett sätt att validera sina erfarenheter, få dem bekräftade av andra. Utifrån ett sådant 
perspektiv är det möjligt att upptäcka vilka idéer kring mänskliga värden som 
ligger inbäddade i användningen av tekniken, idéer kring att vara ”lyckad” (jfr 
Feenberg, 2002). Både den betydelse som tillskrivs tekniken och individen (social 
identitet) konstitueras av och konstrueras tillsammans med idéer kring ett 
samhälle som aldrig är en färdig konstruktion (Laclau, 1990), och artikulerar idéer 
kring ett framtida samhälle.   
 
Föreställningar om ett framtida samhälle, teknikens roll i ett sådant samhälle samt 
vilka som är förebilder för hur man ska leva med tekniken, artikulerar 
subjektspositioner genom vilka sociala subjekt kan identifiera sig. Den roll som 
tillskrivs tekniken (exempelvis att tekniken förmedlar betydelsefull information) 
och de gränsdragningar som görs mellan teknik och människa kan enbart få ett 
antal utfall av nominella identifikationer som unga kan spegla sig mot. Den 
betydelsefixering som etableras inom en tillfällig samhällsordning sätter ramar för 
vad som är möjligt och inte möjligt att göra som ung i dagens samhälle, där noden 
att uppdatera är någonting som uppfattas som icke förhandlingsbart.  
 
De tecken eller uttryck som informationsteknikens betydelse knyts till, och som 
bildar en ekvivalenskedja i den här kontexten är måste använda, beroende, tvång, vara 
uppdaterad, hänga med, stand by och inte vara utanför. Att inte vara utanför sätter 
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ramar för vad deltagarna upplever att de aktivt måste göra för att undvika att 
hamna utanför (Giritli-Nygren & Fahlgren, I process). Det definierar vad det 
innebär att vara med, en del av gemenskapen, vilket bör förstås som någonting som 
inte är på förhand givet utan ständigt måste göras och upprätthållas. Mening 
konstrueras alltid i relation till någonting annat, i ett system av likheter och 
skillnader (se exempelvis Jenkins, 2004). Uttryck som ”allting ska uppdateras hela 
tiden” och ”folk ska uppdatera en gång i timmen” säger någonting om vilka 
handlingar som deltagarna artikulerar som nödvändiga för att inte hamna utanför. 
Att inte använda Facebook skulle kunna tolkas som att man hamnar utanför med 
avseende på hur uppdaterad man är eller hur man får veta saker och ting. En av 
deltagarna uttryckte att: 
 

[…] Min mamma säger till och med så nu. ”Ja, hur visste du att de vart tillsammans?” – ”Äh, såg det på 

Facebook” (Deltagare, Gymnasieskola 1, IMP, IMPS) 
 
Att vara uppdaterad handlar i relation till Facebook om att veta vad som pågår i 
andra människors liv. En annan deltagare uttryckte att han gick ur Facebook men 
var tvungen att bli medlem igen då han förlorade kontaken med sina vänner och 
inte hade koll på aktiviteter som inplanerats. Om majoriteten av ens vänner, men 
också institutioner (såsom skolor), använder Facebook kan möjligheten att ställa 
utanför, det vill säga att inte använda Facebook, upplevas som omöjligt.  
 
Vid utställningen av kollagen, där deltagarna skulle reflektera över och summera 
vad de tyckte att kollagen representerar var det en deltagare som uttryckte att just 
användningen av Facebook är ett av många krav som ställs på unga idag. Detta är 
relaterat till temat som handlar om prestation, där användning av sociala medier är 
ett av de krav som ställs på hur man ska vara som ung i dagens samhälle. 
 

Jag tycker ungefär samma sak, att du måste prestera bra samtidigt måste du vara, du måste, ja om man säger 

”jag är en grupp av samhället” så måste du vara acceptabel mot samhället. Det är väldigt mycket att du ska 

klä dig på ett visst sätt. Du ska bete dig på ett visst sätt, du ska se ut på ett visst sätt, du får inte säga för 

mycket. Och det är till exempel att du måste använda Facebook. Det är en social media som är, som alla måste 

ha för annars är du utanför. Och det är väl det nu. Och man måste resa och man måste jobba. Mycket stress 

också. Det är ingen som nöjer sig med att bara vara byggarbetare längre utan man ska vara allting. Man ska 

vara bäst på allt. Man måste vara rockstjärna, man måste vara politiker, eller så måste man vara läkare eller 

något sådant. Man kan inte vara byggarbetare, polis eller kock längre. Man måste vara bäst. Men det är väl 

lite grann vad människan strävar efter. (Deltagare, Kollageutställningen) 

 
Uttryck så som måste använda och känner sig tvungen skildrar de 
handlingsmöjligheter som unga upplever att de har i relation med tekniken. 
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Deltagarnas relation med teknik (Lindblad-Gidlund, 2005) artikuleras i termer av 
att de upplever sig underordnade tekniken. De subjektspositioner som skapas, som 
unga förhåller sig till artikulerar tekniken som självgående (autonom), som att den 
bara finnas där och står bortom människans kontroll. De aktiva 
handlingsstrategierna som att vara uppkopplad, ha koll, vara stand by, hålla sig 
uppdaterad, men också att vara delaktig i betydelsen att uppdatera, relaterar till 
strategier för upprätthållande av ideal - hur man ska vara. Det artikulerar 
skildringar av idealmänniskan i informationssamhället, som ofta beskrivs som 
villig att förändra sig i takt med omgivningens förändring (Karlsson, 2005).  
 
I citatet ovan (från en deltagare på kollageutställningen) artikuleras idén om 
idealmänniskan genom de krav som deltagaren lyfter fram, exempelvis idéer kring 
hur man bör bete sig. Deltagaren uttrycker att ungdomar förväntas prestera bra, att 
de förväntas resa, att de förväntas använda specifika sociala medier, att de 
förväntas klä sig på ett visst sätt, att de förväntas arbeta men inte med alla typer av 
jobb utan enbart arbeten som kräver hög utbildningsnivå eller att man ska vara en 
offentlig, känd person. Samtidigt förväntas ungdomar vara väldigt bra på många 
olika saker, menar deltagaren. Uttryck för dessa krav som artikuleras kan tolkas 
som en repertoar som sätter ramar för vad individen bör fylla sitt liv med för att 
anses som ”lyckad” i samhället.  
 
De som ofta får bära en avantgardistisk roll för hur man ska leva framtiden redan 
idag (och vara en ”lyckad” människa) är den unga generationen (Waara, 1996; 
White, 2013). Ung generation knyts ofta till samhällsförändring då föreställningar 
kring generationsskiften på ett sätt naturaliserar eller normaliserar förändring 
(White, 2013), och Karlsson (2005) skriver att de som passar in under 
kategoriseringen av idealmänniskan i samhället är de som uppmärksammat 
samhällsutvecklingsmönstret. De anses då vara berättigade (men också skyldiga 
till) att visa vägen för de som ”släpar efter”. Uttrycken måste använda och känner sig 
tvungen artikulerar således strategier för hur man ska rätta sig efter tekniken eller 
hur man ska upprätthålla eller legitimera teknikens existens.  
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Tabell 9: IT som beroende och tvång 

IT som beroende och tvång 
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

Att sociala medier, såsom Facebook, måste användas.  

Ekvivalenskedja Facebook 

sociala medier 

Twitter 

YouTube 

drog 

beroende 

nästan ingen som inte använder det 

de överlever bara en dag utan 

Facebook 

känner sig tvingade att gå in där  

det är bara Facebook idag 

det är mycket sociala medier nu 

de här bitarna är stora nu 

stand by 

hänga med 

uppdaterad 

allting ska uppdateras hela tiden 

det som inte finns på Facebook 

det har inte hänt 

mycket internet idag 

uppkopplad hela tiden 

statusuppdateringar 

inte vara utanför 

acceptabel mot samhället 

ska vara bäst på allt 

Noder sociala medier 

uppdatera 
Subjektsposition Underordnad/aktiv 

”Måste” använda tekniken. Positionerar sig underordnad tekniken. 
Tekniken finns bara där bortom människans kontroll. Aktiva strategier 
för att vara med i gemenskapen, för att inte hamna ”utanför”.  
 

Historiska intressen Att inte vara ”utanför”. Att följa samhällets normer/ideal. 

 
8.2.2. IT som tillgång till världen 
Deltagare artikulerar sin generation i termer av samhällsförändring genom att 
tillskriva sin grupp egenskaper som att vara drivande för förändring. Vid två olika 
tillfällen pratade deltagarna om att det är deras generation som driver på 
diskussioner kring begreppet hen och ifrågasätter heteronormativitet.  
 

[…] Det jag tänkte på ”a world of difference” (kollage nr. 5), alltså det är snarare att det är mycket 

annorlunda som bejakas nu. Allstå det här med ”hen”-debatten nu. Att mycket det som är tjejigt och killigt är 

det många som försöker tänja på. Det tycker jag är ganska kul med vår generation. För det är många som inte 

accepterar att det ska vara på ett visst sätt. (Deltagare, Gymnasieskola 2) 
 

[…] Sen står det på bilden också ”Här ser ni en äkta hen” (kollage nr. 8) och just uttrycket Hen är ju 

någonting som har kommit nu. Det är mycket nu med jämställdhet och sådant där. Jag tror att det är just den 

yngre generationen som driver på sådana typer av diskussioner. (Deltagare, Ungdomsförening 1) 
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Som White (2013) diskuterar används ofta generationskategoriseringar för att 
förklara förändringar och inom politiken knyts ofta generation till förändringar i 
välfärdsstaten som även rör attityd- och värderingsförändringar. I en sådan retorik 
används generation för att konstruera generationskonflikter eller 
generationsklyftor i linje med det Bengtson (1970) kallar den stora klyftan. 
”Generationalism” skapar således föreställningar om markanta skillnader mellan 
generationer och den unga generationens markörer görs till det som är nytt i en 
samhällskontext, där ny teknik ofta knyts till föreställningar om generationsskiften 
och samhällsförändring (White, 2013). Det finns flera exempel där deltagarna 
knyter informationsteknik till sin generation och artikulerar att deras uppväxt med 
IT har skapat vissa förändringar i samhället eller att de som generation präglas av 
tillgången till information som de förses med via IT.  
 

[…] Vår generation får mer och mer information från hela världen, så vi är ganska internationella. Det är det 

som den här bilden (ansiktet som lapptäcke, kollage nr. 16) symboliserar. Det har startat i vår generation att 

fler och fler människor flyttar och vi har blivit mer internationella. (Grupp 2, Internationella studenter) 

 
[…] Men det här tänkte jag på – internet (kollage nr. 10). Vi är ju uppvuxna med internet och hela världen 

kan nå oss. Fort och lätt. (Deltagare, Ungdomsförening 1) 

 
[…] Och det här med Facebook, vi är alltid uppkopplade så vi har hela världen där som vi kan nå. Och det kan 

man ”connecta” med det här med shopping som man kan frakta hit från var som helst ganska lätt. 

(Deltagare, Ungdomsförening 1) 
 
Här skildras informationsteknik i form av internet som nyckelteknik i samhället 
(Tengström, 1987). Deltagarna artikulerar informationsteknik som tillgång och 
uppkoppling i betydelsen att vara öppen i motsats till att vara stängd eller 
avskärmad. Den ekvivalenskedja som skapas är tillgång, kontakt, att vara 
öppen/uppkopplad, fort och lätt. Tecknet uppkoppling är en av noderna i denna 
kontext. Andra tecken knyts till att vara uppkopplad, där uppkopplad ges 
betydelsen att få tillgång till information, sociala kontakter, kunskaper etc. Att vara 
uppkopplad privilegieras och premieras i betydelsen att det skapar möjligheter. 
Efter att jag mot slutet av intervjun introducerade begreppet internetgeneration och 
bad deltagarna förhålla sig till det, uttryckte en av deltagarna på gymnasieskola 2 
att IT (i betydelsen internet), bland annat skapar möjligheter för människor att lära 
sig nya saker. 
 

[…] Men grejen är alltså, det är egentligen inte så konstigt. Om typ ”vad är huvudstaden i Slovenien?” bara 

ah, jag vet inte, så googlar man det och så bara ”just ja, det var det!” Alltså det är ju en lathet i det sättet att 

vi vet att vi har tillgång till oändligt mycket information. Vi behöver inte anstränga oss speciellt mycket för 
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att få den. Men samtidigt så är det fantastiskt! Man kan ju bli väldigt mycket självlärd på mycket. Alltså det 

är väldigt många som har gått in på YouTube och lärt sig spela gitarr för att de har suttit och kollat på klipp 

som folk har lagt ut. Och folk som kommer fram, alltså artister som kommer fram genom att de har lagt ut 

klipp på när de sitter i sitt barndomsrum och sitter och typ sjunger och så är det många producenter som 

upptäcker dem där. Så det är inte bara negativt. Men jag läste någonstans, när jag såg er fjortisbild (kollage 

nr. 5) så tänkte jag på det jag såg på Facebook någon da. Förut så vek flickor ut sig för att få pengar. Nu viker 

de ut sig för att få så många ”likes” som möjligt. (Deltagare, Gymnasieskola 2) 

 
I den här kontexten knyts informationsteknik också till framgång, vare sig det 
handlar om framgång i karriären (som artist) eller framgång i när det gäller att bli 
uppskattad för sitt utseende. Att det ska gå fort och lätt kanske i det här fallet 
handlar om att ta genvägar för att fortare bli framgångsrik. IT artikuleras som 
verktyg (Karlsson, 2005) för att blir framgångsrik. Informationsteknikens roll som 
knyts till fort och lätt artikulerar här en idé kring effektivitet, dels när det gäller att 
hitta information och dels när det gäller att lära sig en färdighet så som att spela 
gitarr (Ex: det är billigare att ta del av gitarrlektioner via YouTube än att betala för 
dem på en musikskola). Det är också intressant hur dessa aktiviteter fixeras till 
specifika teknologier. Informationssökandet knyts till Google och att lära sig spela 
gitarr relateras till YouTube.  
 
Mängden av val har reducerats till några få val och att söka information på nätet har 
blivit synonymt med googla. Även om Google samlar all information på internet 
(eller säger i alla fall att de har den ambitionen), så är det ändå ett företag som 
konkurrerat ut de flesta andra företag som också erbjuder liknande tjänster 
(sökmotorer). Google sätter ramarna för informationssökandet på internet – hur 
deltagarna söker information, på vilket sätt och vilken information de hittar. 
Deltagarna uttrycker viss ambivalens kring att å ena sidan känna att de kan se 
möjligheter och å andra sidan känna att det ställs högre krav på dem.  
 

[…] Vi har ju väldigt mycket tillgång och vi kan få hur mycket information som helst. Men det är också så här 

att vi kan få information som inte stämmer. (Deltagare, Gymnasieskola 2) 

 
På gymnasieskola två uttryckte deltagarna att deras generation har blivit mer 
kritiskt tänkande och att de ställer krav och ifrågasätter saker. Sådana påståenden 
artikuleras som ”vi har som insikt att vi kanske vill förändra saker. Att vi ser 
möjligheter på något sätt” (Deltagare, Gymnasieskola 2). Den subjektsposition som 
skapas är att uppkoppling och tillgång leder till nya kunskaper som den unga 
generationen kan använda för att göra förändring och skapa nya möjligheter.  
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Samtidigt säger deltagarna att ”det ställs ju också högre krav på oss idag än det 
gjorde förut” (Deltagare, Gymnasieskola 2). Som det framgick av citatet från en av 
deltagarna vid kollageutställningen artikuleras informationsteknik som ett av 
många krav som ställs på unga människor, och i de fall deltagarna pratar om 
möjligheter artikulerar de enbart vissa alternativ och ofta i relation till att de måste 
använda en viss specifik informationsteknologi. Det finns exempel där deltagarna 
explicit formulerar tanken kring att de lever i det Bijker (2010) kallar en 
teknologisk kultur: 
 

[…] Men också att vilken sorts teknik man använder är mycket beroende på vad som finns tillgängligt och 

vad man förväntas använda. Min generation fick exempelvis inte använda miniräknare i skolan men datorer 

fick vi använda. Därför var jag mer ovan vid miniräknare som är enklare teknik, medan jag var mer van vid 

datorer. Generationen efter mig fick däremot använda miniräknare. En generation skapas mycket utifrån 

skolsystemet. (Deltagare, internationella studenter) 
 
Inom en teknologisk kultur skapas synen på kunskap och vad som förväntas av en 
generation. De möjligheter deltagarna kan skapa kan enbart få de utfall som redan 
präglas av de värden som antas komma direkt från tekniken (jfr Karlsson, 2005). 
Förväntningar på ung generation handlar också, som Corsten (1999) diskuterar, 
om att livsfaser är institutionaliserade, dels genom statliga och lagmässiga 
regleringar (skolplikt, myndighetsålder etc.) och dels genom kulturella definitioner 
av ålder. De kulturella definitionerna handlar framförallt om förväntningar på 
individer i olika åldrar och till detta kopplat den mängd ansvar man förväntas ta 
och deltagarnas konstruktion av en generationsidentitet kan förstås i relation till 
att de präglas av dessa förväntningar och gränsdragningar (Corsten, 1999).  
 
De föreställningar som deltagarna reflekterar kring när det gäller användning av 
informationsteknik, relaterar således också till föreställningar om digital kompetens 
och de lärandemål som formuleras i läroplaner. En av deltagarna uttrycker: 
 

Men jag tror att ens skolgång nu för tiden, alltså nu pratar jag om Sverige då, att vi ungdomar får lära oss att 

tänka kritiskt på ett helt annat sätt än som fanns förut. Alltså att mycket uppgifter som vi har i skolan 

handlar inte om att någonting ska vara rätt och fel. […] man kan ju, om man tittar på nya läroplanen så är 

det jättemycket så [att tänka kritiskt och reflektera över den information man finner på nätet]. Alltså för ett A, 

då ska du kunna mer än det som vi har på provet. Utan du ska kunna se sammanhang på ett helt annat sätt. 

(Deltagare, Gymnasieskola 2)  

  
Att tänka kritiskt och ”se sammanhang på ett helt annat sätt” förbinds här med 
den information deltagarna kan få tillgång till snabbt och kanske kan det tolkas 
som att de ”snabbt kan få kunskap” och därför förväntas lära sig mer. Att kunna 
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”se sammanhang på ett helt annat sätt” tolkar jag som en artikulering i relation till 
IT som öppen, där man kan få insikt om hela världen och därför kan dra paralleller 
som är mer övergripande det vill säga, sätta dem i en global kontext. Det tycks med 
andra ord förhålla sig så att deltagarna förbinder tillgång till information med kritiskt 
tänkande, det vill säga, att själva tillgången till en oändlig mängd information leder 
till kritiskt tänkande. Däremot har tidigare forskning visat att vara i framkant i den 
digitala världen inte automatiskt leder till hög digital kompetens (Drotner, 2010) 
samt att studenters digitala kompetenser och vana vid informationsteknologier 
varierar kraftigt (se exempelvis Jones, et al., 2010).  
 
Andra deltagare gjorde också en annan koppling mellan tillgång till information via 
internet och möjligheter. För dessa deltagare handlar det om att informationsteknik, 
i form av internet, kan vara ett sätt att komma bort från en tråkig vardag: 
 

D1: [ …] Men det här med internet är ju att vi drömmer också. Det är mycket det vi har visat med våra 

kollage tycker jag. 

 

D2: Då är det att det är ganska tråkigt, alltså i samhället överlag. 

 

D1: Det är ganska tråkigt. 

 

D2: Det finns ju inte så mycket inriktat till just ungdomar. (Deltagare, Ungdomsförening 1) 

 
En av deltagarna menar att hur mycket tid man tillbringar online har bland annat 
att göra med hur mycket tid man har och vilken livssituation man har. 
 

[…] Sen tror jag också att många är ute på internet för att man är allmänt uttråkad. Till exempel, jag söker ju 

jobb just nu och då blir det väldigt mycket tid framför datorn. Och då blir det också att man är lite uttråkad på 

dagarna och då är det väl ganska många ungdomar som har problem att få jobb på grund av bristande 

erfarenhet och sådant där. Så att det där med att man är internetgeneration, ja dels så är det att vi har växt 

upp med det, men sen är det också beroende på hur läget ser ut. Hur ens livssituation ser ut. För när man är 

sysselsatt med annat då sitter man inte så mycket framför datorn. 

(Deltagare, Ungdomsförening 1) 

 
Intressant nog ställs artikuleringen att IT underlättar – allt ska gå fort och lätt i 
motsatsförhållande när det kommer till livet efter skolgång. Det deltagaren 
artikulerar att ”man är lite uttråkad på dagarna” (Deltagare, ungdomsförening 1) 
innebär att ungdomar egentligen har mycket tid när de inte har arbete. De 
möjligheter IT erbjuder i form av att allt går fort och lätt, blir i denna kontext inga 
reella möjligheter i form av att skapa arbetstillfällen. Vid flera tillfällen artikulerade 
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deltagarna viss oro inför arbetsmarknaden. En grupp valde att ta med 
Arbetsförmedlingens logotyp men med omskriven text där det står 
”Arbetsförnedringen” (kollage nr. 3) och menade att det är arbetslöshet som väntar 
efter avslutad gymnasieutbildning. En annan grupp uttryckte att kravet på att hitta 
jobb läggs på individen och att unga känner stor press samt att skulden läggs på 
dem personligen om de inte har något arbete. 
 

[…] utan jobb, ja men ”ansvaret är ditt”. (kollage nr. 9) Det är lite grann den bilden man har idag – ja, men 

jag har inget jobb, men skyll dig själv! Jobba hårdare! Och då blir det lite grann att man skuldbelägger oss 

hela tiden. Står du stilla en stund, ja men, då får du skylla dig själv. Man måste hela tiden vara på gång och 

göra listor, det är tidspress och det är man måste hela tiden vara längst fram och bäst, oavsett om det gäller 

skola eller betyg eller vad det än må vara. (Deltagare, Ungdomsförening 1) 

 
Här artikuleras återigen krav och måsten som deltagarna upplever att de behöver 
förhålla sig till. Att vara ”längst fram och bäst”, oavsett vad det gäller, artikulerar 
representationen av ung generation som avantgardistisk (Waara, 1996) eller ideal i 
informationssamhället (Karlsson, 2005). Detta kan förstås utifrån att noden 
uppkoppling hegemoniserar betydelsen av IT genom att knyta det till tillgång och 
möjligheter för att nå framgång och att bli lyckad människa i samhället. 
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Tabell 10. IT som tillgång till världen 

IT som tillgång till världen 
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

Idén kring att vara framgångsrik. Att vara framgångsrik innebär i någon 
mån att hålla sig uppdaterad, vara effektiv (det ska gå fort och lätt), att 
inte stå still utan att alltid sträva efter att bli ”bättre”.  
 
IT är verktyget för att bli 
framgångsrik. 

Internet är en tillflyktsort. 

Ekvivalenskedjor någonting som har kommit nu 

den yngre generationen är drivande  

mer information från hela världen 

internationella 

internet 

hela världen kan nå oss 

fort och lätt 

alltid uppkopplade 

hela världen där som vi kan nå 

tillgång 

öppen 

självlärd på mycket 

oändligt mycket information 

framgång 

googla 

information som inte stämmer 

kritiskt tänkande 

ställs högre krav på oss 

se sammanhang” 

insikt att vi vill förändra 

se möjligheter 

höga krav på ungdomarna 

vilken teknik man förväntas 

använda 

drömmer 

allmänt uttråkad 

uttråkad på dagarna 

utan jobb, ansvaret är ditt 

skyll dig själv 

jobba hårdare 

skuldbelägger oss hela tiden 

måste hela tiden vara på gång 

tidspress 

göra listor 

vara längst fram och bäst 

Noder tillgång 

uppkoppling 

krav 

individens ansvar 
Subjektsposition Det är upp till individen om hon blir framgångsrik eller inte. Det är 

individens ansvar att hålla sig uppdaterad.  
 

Historiska intressen Att bli en ”lyckad” människa.  

 
8.2.3. IT som kommersiell produkt 
Informationsteknik knyts också till kommersialism. Dels framträder ett specifikt 
märke, märket Apple i deltagarnas kollage, men deltagarna pratar också om 
shopping och att ”det ska vara rätt märken”.  
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Så här nere – ’köplust just nu’ (kollage nr. 8), vi är shoppare. Det är mycket materiellt tycker jag. Ja, jag vet 

ju att när folk har köpt nya hörlurar, de säger det ’kolla jag har köpt nya hörlurar och det är det här och det 

här märket.’[…] Det är inte bara hörlurar, det är som allt möjligt. Ja, för vissa är det som ett sätt att visa sin 

livsstil. (Deltagare, Ungdomsförening 1) 

 
Detta resonemang vidareutvecklas genom att framhäva hur betydelsefullt det är 
med rätt märken: 
 

Det är mycket att det ska vara, det ska vara märken. Viktigt att ja, vi säger att märket är bra. Inte att förut var 

det, jag tycker om det här därför att det smakar bra, nu är det att tycker man om märket då tycker man om allt 

som har med det märket att göra. Tycker du om märket så spelar det ingen roll om det de gör är någonting 

bra, om man bara tittar på artister eller någonting sådant. Antingen gillar du allting med det eller så tycker 

du inte om det. (Deltagare, Ungdomsförening 1) 

 
Den betydelsefixering som skett kring vilka märken av IT-artefakter som bör 
användas eller som anses vara ”rätt” märken kan tolkas i enlighet med Nordins 
(1988) beskrivning av att det inom ett teknologiskt paraprax uppstår en tro på en 
specifik teknik som anses vara lösningen på i stort sett alla problem. 
Artikuleringen ”tycker man om märket då tycker man om allt som har med det 
märket att göra” (Deltagare, ungdomsförening 1) kan tolkas som att en 
betydelsefixering har skett och därmed att andra alternativ har exkluderas. Att 
välja ett märke innebär i den här kontexten att man ansluter sig till hela konceptet 
eller att man köper hela idén med produkten och inte enbart produkten som 
sådan. Nordin (1988) menar att ett paraprax fungerar ungefär som en religion. 
Antingen tror man på hela idén och ansluter sig till det religionen förespråkar eller 
så tror man inte på den. Frågan är bara: Vilka valmöjlighet finns det då stora 
märken konkurrerar ut de mindre?  
 
Då deltagarna pratar om sociala medier knyts dess betydelse till ”att det är stort”, 
”används av många (nästan alla)” och att det ”inte går att motstå”. 
Informationsteknik representeras här som en jätte som inte går att motstå och jag 
tolkar det som att det finns en relation till kommersialism och 
marknadsekonomiska intressen, där stora varumärken får stort genomslag och ofta 
konkurrerar ut de mindre varumärkena. En deltagare säger när hon pratar om 
kollaget hon gjort med andra deltagare i hennes grupp: 
 

Ja, det är mycket elektronik, såhär dyra saker. Dyra telefoner, datorer och sådant där som man själv sitter 

mycket vid. Facebook och sådant där i alla fall. (Deltagare, gymnasieskola 1) 
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Här görs en mer direkt koppling till marknadsekonomi genom att IT-artefakter 
förbinds med dyra saker. Herring (2008) är en av de som ifrågasatt konstruktionen 
av generationskategorin internetgeneration. Herring (2008) liksom Bayne och Ross 
(2011) menar att internetgeneration är en konstruktion som präglats av 
marknadsekonomiska intressen. Som White (2013) skriver är det inte ovanligt att 
”generationalism” uttrycks med syfte att höja statusen på en produkt och skapa 
associationer till specifik livsstil. De varumärken som knyts till specifika 
åldersgrupper eller generationer blir på ett sätt svåra att inte förhålla sig till. 
Implicit säger de någonting om hur man ska vara samt markerar vem man är som 
person.  
 
Tabell 11: IT som kommersiell produkt 

IT som kommersiell produkt 
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

IT-produkter är ett sätt att visa sin livsstil. 

Ekvivalenskedja Apple 

shopping 

det ska vara rätt märken 

köplust 

vi är shoppare 

mycket materiellt 

ett sätt att visa sin livsstil 

tycker du om märket så spelar det ingen roll om deras produkter är bra 

de här bitarna är stora 

används av många 

dyra saker 

Noder Märke 

Livsstil 
Subjektsposition Att välja ”rätt” märke. Individens val och aktiva handlingsstrategier 

fixeras till konsumtion. Genom att konsumera skapar man sig själv, eller 
skapar bilden av vem man vill vara.  
 

Historiska intressen Att visa vem man är.  

 
8.2.4. IT och ambivalens – Hur ska man vara egentligen? 
En teoretisk utgångspunkt i denna studie är att användning av informationsteknik 
inte enbart innebär att använda neutrala verktyg, utan inbäddat i dem finns också 
idéer om vad det är att vara lyckad (Feenberg, 2002; Karlsson, 2005). Som jag har 
försökt visa med olika exempel tycks tecken såsom att uppdatera, att vara 
uppkopplad samt att använda rätt märken premieras. Samtidigt skapas en 
ambivalens kring hur man ska vara. Deltagarna på gymnasieskola två uttrycker 
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exempelvis att de krav de upplever ställs på dem samt den information de har 
tillgång till gör att de får förhålla sig till motstridiga bilder. 
 

D1: Nej, men, man ska inte vara plugghäst för då är man såhär ’åh, vilken nörd’, men du ska ändå ha bra 

betyg, du ska vara smart och sådär. Nej, men det är väl också det när vi har tillgång till internet så har vi 

också tillgång till de här bilderna (pekar på kollage nr. 6), mycket mer än om vi sitter och bläddrar i en 

tidning. Alltså här på Google så kan vi se flera tusen bilder som är såhär. Alltså mer. Vi kan ju se hur mycket 

som helst, och det är klart också att det triggar igång att man ska vara perfekt och så. 

 

D2: Man ska vara smart men man ska inte plugga för mycket. Och man ska vara snygg men man ska inte 

anstränga sig för mycket. Alltså det är ganska klockrent! Man ska träna fast inte för mycket för då är man 

’freak’. Träningsfreak! Sen ska man tänka på vad man äter men man ska ändå äta chips ibland för annars så 

är man så oavslappnad. (Deltagare, Gymnasieskola 2) 

 
Deltagarna artikulerar att de representationer de möter och ställs inför via 
informationsteknik formar deras föreställningar om hur man ska vara - att man ska 
vara perfekt. Vad detta perfekt innebär tycks på många sätt vara en ouppnåelig 
föreställning, en mer eller mindre omöjlig ekvation. En deltagare vid 
kollageutställningen uttryckte att det är så mycket man ska göra för att anses vara 
lyckad, men att vissa saker som inbegrips under detta ska också säger emot 
varandra och det därför blir svårt att förhålla sig till allt.  
 

[…] Men sen tycker jag att det är mycket det här med prestationsångest. Det stod på minst tre stycken tror 

jag. Stod det. Det tycker jag beskriver väldigt bra också för det är så mycket hur man SKA göra och det ska 

vara så perfekt och man ska göra så mycket i framtiden. Man ska se bra ut, man ska få höga betyg, man ska 

flytta ut. Det är så många ja men ”det här ska du göra, det här ska du göra” och sedan är du bra liksom. Men 

det går ju inte att förhålla sig till allt sådant där egentligen. För mycket säger ju emot varandra också så man 

KAN inte göra det. När man har det sådär då blir det liksom, då bara, men det går inte att både fånga dagen 

och inte stressa, samtidigt som man ska få så mycket gjort. Man ska hinna med alla de där bitarna och ändå 

ska man inte stressa samtidigt. Det går inte ihop liksom. Prestationsångest tycker jag att det är, faktiskt. 

(Deltagare, Kollageutställningen) 

 
Dessa artikuleringar av ambivalensen kring hur man ska vara visar på 
generationsidentitetens tillfälliga karaktär. Dess omöjlighet att fullständigt 
konstrueras (Laclau, 1990), eller som deltagaren i citatet ovan uttrycker det ”det 
går inte ihop”. Detta kan tolkas som att det finns motstridigheter kring 
betydelsefixering av vissa tecken i relation till deltagarnas virtuella identifikationer 
kring generationsidentitet. De influeras av olika diskurser som står i 
motsatsförhållande till varandra. Å ena sidan artikuleras tecken så som att hinna 
med mycket, vara perfekt eller lyckad när det gäller saker man gör eller uppnår. Å 
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andra sidan artikuleras tecknen att man ska ta det lugnt, inte stressa, vara 
avslappnad, inte anstränga sig för mycket (se tabell 12). Dessa två upplevs som svåra 
att förena när det kommer till konkret handling, till virtuella identifikationer.  
 
Ambivalensen kan också tolkas som att deltagarna inte är fullständigt övertygade 
om vilka påstådda historiska intressen de ska ansluta sig till. Någonting sker i 
relation till hur olika diskurser översätts eller omtolkas/förhandlas (Hall, 1992) i de 
virtuella identifikationerna. Turkle (2011) visar också genom sin mångåriga studie 
att unga som vuxit upp med IT ofta känner en förvirring och en stress över hur de 
ska vara, vad de ska visa upp på sina personliga sidor på sociala medier och att det 
finns en ambivalens eller en kluvenhet kring att å ena sidan känna sig beroende 
eller bunden till tekniken, men å andra sidan längta till en tid före 
informationsteknikens uppkomst. En längtan efter att inte behöva förhålla sig till 
vissa saker som IT leder oss in på, som att ständigt uppdatera och visa upp vad 
man har uppnått och hur cool eller hur bra man är (Turkle, 2011).  
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Tabell 12: IT och ambivalens – Hur ska man vara egentligen? 

IT och ambivalens – Hur ska man vara egentligen? 
Vad tas för givet/ 
legitimeras? 

Idén om att vara/bli ”perfekt”. 

Ekvivalenskedja inte vara plugghäst 

ha bra betyg 

ha tillgång till bilderna 

på Google finns flera tusen bilder  

det triggar igång att man ska vara perfekt 

vara smart men inte plugga för mycket 

vara snygg men inte anstränga sig för mycket 

träna men inte vara träningsfreak  

mycket man ska göra 

prestationsångest 

man ska göra så mycket i framtiden 

det här ska du göra sedan är du bra 

hinna med allt men ändå inte stressa 

Noder tillgång 

krav 

prestation 
Subjektsposition Individen förväntas sträva efter idealbilden av människan i 

informationssamhället, men samtidigt är den föreställningen 
motsägelsefull och på så vis ouppnåelig.  
 

Historiska intressen Att bli en ”lyckad” människa.  
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8.3. Sammanfattning – Virtuell identifikation 
I den virtuella identifikationen artikuleras de gemensamma intressena via 
uttalanden som man ska, man måste, många känner, vi vill med mera. Dessa 
skildringar görs också i relation till IT i likhet med ”många känner sig nästan 
tvingade att gå in där (på Facebook)” (Deltagare, Gymnasieskola 1). Jag tolkar 
dessa uttryck som upplevda förväntningar, det vill säga de förväntningar som 
deltagarna känner ställs på dem som unga i dagens samhälle. I detta fall kan dessa 
upplevda förväntningar sägas vara de nominella identifikationer som deltagarna 
förhåller sig till.   
 
I deltagarnas kollage och beskrivningar av kollagen framträder dock inte enbart de 
föreställningar som deltagarna förhåller sig till, utan också vad de känner inför 
dessa föreställningar, vad som exempelvis upplevs som problematiskt. På samma 
gång uttrycks också vad som tas för givet kring ung generation och en ung 
generations relation med teknik.  
 
Det som tydligt framträder är att IT i de ungas meningsskapande praktiker fixeras 
till konkreta verktyg, i det här fallet sociala medier såsom Facebook, YouTube och 
Twitter. Det är kring dessa, och kanske framförallt Facebook, som deltagarna 
uttrycker en fixering av betydelse att de nämnda sociala medierna är vår tids 
dominerande teknik och att de (den unga generationen) förväntas använda den 
dominerande tekniken. I detta fall positionerar sig de unga deltagarna i en 
underordning. De upplever att de måste använda tekniken för att inte hamna 
utanför gemenskapen. Deltagarna uttrycker begränsningar kring sina handlingar, 
exempelvis att de är beroende av tekniken och att de känner att de måste använda 
tekniken. De upplever med andra ord att de inte har några val.  
 
För att passa in eller för att följa samhällets normer och ideal tillskrivs 
användningen av IT betydelse i termer som av nödvändighet för att passa in i 
samhället. Vidare skildrar uttalanden så som måste ett ansvar som läggs på 
individen, det vill säga att det är upp till individen att aktivt göra, aktivt välja sin 
position, som om det enbart är individens eget val hur hon blir positionerad i 
samhället. I relation till det artikuleras användning av IT som ett ”recept” (jfr 
Giritli Nygren, 2009) för att bli framgångsrik.  
 
De noder som hegemoniserar betydelsen av IT i den virtuella identifikationen är 
uppkoppling, sociala medier och att uppdatera. Dessa begrepp förbinds med idén kring 
att vara framgångsrik, eller lyckad i informationssamhället som i kontexten 
innebär att ständigt hålla sig uppdaterad, att vara effektiv, att stäva efter att bli bättre 
och aldrig stå still. Det relaterar till Karlssons (2005) tes kring att idealmänniskan i 
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informationssamhället skildras som föränderlig och ständigt villig att lära och lära 
om.  
 
Deltagarna använder begreppen ungdomar och vår generation och beskriver sin 
generation bland annat i termer av symbol för förändring/modernitet. Detta 
artikulerar de genom att relatera sin generation till olika typer av förändringar i 
samhället, exempelvis ”internet”, ”mycket information”, ”vi är internationella”. De 
förbinder också sin generation med en förändring av attityder/värderingar, så som 
att deras generation startat vissa samhällsdebatter osv. Symbolen för modernitet 
uttrycks också genom de krav deltagarna upplever ställs på dem – ”det ställs höga 
krav på ungdomarna idag”, ”skuldbelägger oss hela tiden”, ”prestationsångest”, 
”vara perfekt”, ”längst fram och bäst”, ”göra mycket” och ”aldrig stå still”.  
 
Här artikuleras ett sätt att vara, d.v.s. rätt typ av beteende och det rätta beteendet 
artikuleras bland annat som alltid vara på gång, sträva efter att vara bäst, sträva efter 
att vara perfekt (bland annat se bra ut, ha bra betyg), göra mycket/uppnå mycket, 
kunna se sammanhang och tänka kritiskt. I flera kollage och intervjuer skildrar 
deltagarna prestationsångest över de upplevda förväntningarna. Prestations-
ångesten uttrycks kanske framförallt i relation till det ansvar som ställs på 
individen om att göra de rätta valen och att göra rätt saker. Användning av sociala 
medier är en av dessa val. Det innebär att (rätt) val av IT-produkter som antas 
symbolisera vem man är kan skapa stress hos de konkreta användarna. På detta 
sätt positionerar sig deltagarna (de konkreta användarna) som underordnade 
tekniken. Som jag redan har nämnt, uttrycker deltagarna bland annat att de måste 
använda tekniken och att de är beroende av tekniken. De artikulerar också att 
tekniken triggar igång idéer kring hur de ska vara eller se ut eftersom de hittar en 
mängd med bilder på internet. 
 
Prestationsångesten handlar också om föreställningar om att det enbart är upp till 
individen själv om hon exempelvis hittar jobb. Att hitta jobb och att ha jobb tillskrivs 
stor betydelse när det gäller idén om att vara lyckad, och att passa in i samhället 
(Giritli-Nygren & Fahlgren, I process). Detta uttrycks i flera kollage genom 
negativa föreställningar om att inte hitta jobb, så som Arbetsförmedlingens logotyp 
med texten ”Arbetsförnedringen” (Kollage nr. 3). Flera deltagare uttryckte en oro 
kring att inte hitta jobb och en föreställning kring att det är individens eget ansvar 
att hitta jobb, i enlighet med citatet i kollage nummer 9: ”Utan jobb? Ansvaret är 
ditt” och kollage nummer 11: ”När jobben tar slut”. Det är i relation till detta som 
en deltagare uttrycker att hon upplever att unga i dagens samhälle skuldbeläggs 
om de inte har något jobb, som om det är deras eget fel, att de upplevs som lata, 
som att de inte har ansträngt sig tillräckligt mycket för att hitta jobb.  
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De unga deltagarna uttrycker viss otillfredsställelse med hur samhället är 
organiserat, exempelvis ”det är ganska tråkigt i samhället överlag” och ”det finns 
inte mycket inriktat till ungdomar” (Deltagare, ungdomsförening 1). Med det 
menar deltagarna bland annat att det inte finns tillräckligt många arbeten som är 
anpassade för individer med lite arbetslivserfarenhet, vilket positionerar dem i ett 
underläge på en konkurrensinriktad arbetsmarknad. De menar att den tid de 
tillbringar online inte alltid behöver vara självvald. I detta fall handlar det om att 
fördriva tiden, att det inte finns så mycket annat att göra då man inte har en 
sysselsättning.  Men det handlar också om att deltagarna upplever att det inte finns 
så mycket aktiviteter riktade till dem generellt. Att internet kan vara ett sätt att 
drömma sig bort, alltså att uppleva sådant som för tillfället kan vara otillgängligt för 
dem som att resa iväg till ett annat land och uppleva andra kulturer.  
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9. DISKUSSION 

Hittills har jag redogjort för hur teknik och ungdom representeras och till vilka 
positioner betydelse av IT och ungdomar fixeras i de meningsskapande 
praktikerna kring abstrakta och konkreta användare. Därmed har jag besvarat den 
första forskningsfrågan men delvis också den andra då likheter och skillnader 
mellan de meningsskapande praktikerna delvis framträder enbart genom att 
studera dem var för sig. Men hur ska man förstå likheter och skillnader mellan 
nominell och virtuell identifikation? Hur ser relationen mellan dem ut? 
 
Som jag har diskuterat tidigare bör samspelet mellan nominell och virtuell 
identifikation förstås i relation till dominerande strukturer och föredragna betydelser 
(”preferred meanings” (Hall, 1992)), i detta fall till en teknologisk ordning 
(exempelvis MacKenzie & Wajcman, 1999; Nordin, 1988) eller teknologisk kultur 
(Bijker, 2010). Det handlar med andra ord om att uppmärksamma vilken diskursiv 
ordning som förutsätts mellan nominell och virtuell identifikation, om och hur 
betydelsefixeringar skiftar i olika meningsskapande praktiker, vad som gör 
betydelsefixeringarna och därmed reducering av möjligheter legitima, vilka 
subjektspositioner som skapas och vad det innebär för olika agenter. Detta innebär 
också att maktförhållanden synliggörs på så sätt att man får syn på vilken 
betydelsefixering som förespråkas och vem/vad som ges tolkningsföreträde.  
 
9.1. Diskursiva punkter som organiserar betydelsen av IT och 

ungdom 
I de olika meningsskapande praktikerna, som diskuterats i kapitel 7 och 8, har jag 
främst uppehållit mig vid informationsteknikens och ungdomars partikulära 
betydelse genom att studera kring vilka noder deras betydelse organiseras och vilka 
ekvivalenskedjor som skapas. Nu när den nominella och virtuella identifikationen 
ställs mot varandra och jämförs, blir det relevant att diskutera relationen mellan 
det partikulära och det universella som artikuleras i respektive meningsskapande 
praktik. För att kunna göra det behöver vi först påminna oss om vilken funktion 
noder och tomma tecken har i relation till en mer abstrakt betydelseordning samt 
vilka tomma tecken som identifierats i respektive meningsskapande praktik.  
 
I den meningsskapande praktiken kring abstrakta användare kan begreppen 
virtuella miljöer och interaktivt lärande tolkas som tomma tecken. Som sådana 
representerar och hegemoniserar de tomma tecknen vad IT är och vad IT gör 
(Laclau & Mouffe, 2008; Nilsson, 2008). Noder och tomma tecken kring vilka 
informationsteknikens betydelse fixeras inom en meningsskapande praktik kan i 
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enlighet med Pinch och Bijker (1984) betraktas som begrepp kring vilka en 
stängning av tolkningsflexibiliteten skett i en social grupp.  
 
I de konkreta användarnas meningsskapande praktik är det kring begreppen 
uppkoppling, sociala medier och att uppdatera som en stängning kan sägas ha skett. 
Det innebär att dessa begrepp är representativa, tomma tecken och är därmed 
styrande för vilken betydelse som tillskrivs IT. De tomma tecknen har en styrande 
roll i relation till en abstrakt, hegemonisk betydelseordning. Hur de förhåller sig 
till en hegemonisk betydelseordning kan bland annat förstås med hjälp av dess 
relation till flytande signifikanter som jag betraktar som tecken som abstraheras till 
en mer generell referensram och som används i olika diskurser, och kan inom 
dessa ha en central roll (Nilsson, 2008). Pinch och Bijker (1984) använder istället 
begreppet stabiliseringsprocess. Med det menar författarna att man bland annat kan 
studera kring vilka sociala föreställningar, användningsområden, material eller 
egenskaper det har skett en stabilisering av teknologiska innovationer.  
 
Pinch och Bijker (1984) diskuterar hur man genom en ganska lång tidsperiod och 
en process av förhandlingar slutligen har enats om att ha luftdäck på den 
teknologiska uppfinningen cykeln. För vissa grupper innebar luftdäcket att 
cykelturen blev bekvämare medan andra grupper enades om att luftdäcket är det 
som gör att de kan åka snabbare. Med andra ord, den stabilisering som skett kring 
luftdäcket som artefakt behöver inte innebära att stängningsmekanismerna i 
samtliga grupper är den samma. Jag studerar stabiliseringsprocessen kring IT 
genom representationer (idéer, uttryck, bilder, föreställningar) som artikuleras i de 
meningsskapande praktikerna. 
 
Att det råder viss samstämmighet mellan nominell och virtuell identifikation kring 
hur IT artikuleras i relation till ung generation kan med andra ord tolkas som att 
viss betydelsefixering skett och att vissa värden och kunskaper har hegemoniserats 
på olika abstraktionsnivåer. De gemensamma tecken eller flytande signifikanter som 
jag har fått syn på i materialet är: nödvändighet, kunskap, behov, val, verktyg samt 
individualisering. Dessa relaterar till flera begrepp i ekvivalenskedjorna som 
representeras av de tomma tecknen.  
 
Som jag tolkar det är det framförallt kring de flytande signifikanterna en 
betydelsefixering kring dagens samhälle organiseras. Men att betydelsen på olika 
institutionella nivåer organiseras kring dessa begrepp innebär inte att de betyder 
samma sak inom respektive meningsskapande praktik (stängningsmekanismerna 
är inte de samma). Enligt Hall (1992) kan man förstå detta som att vissa tecken, på 
en mer abstrakt, associativ nivå, artikulerar de hegemoniska definitionerna men 
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samtidigt kan egna betydelser och regler skapas på en lokal nivå och kan då tolkas 
som ett motstånd/motstridighet till hegemonin. En fråga som motstridigheterna 
mellan den nominella och virtuella identifikationen väcker är; vem och vad som ges 
tolkningsföreträde.  
 
Både den meningsskapande praktiken kring abstrakt användare och den 
meningsskapande praktiken kring konkret användare, förhåller sig till en 
övergripande, abstrakt betydelseordning inom vilken dessa praktiker ges olika 
legitimitet och prioritet. Det är i ljuset av en sådan hegemonisk betydelsefixering 
där IT artikuleras som att det har skapat informationssamhället (se exempelvis 
Karlsson, 2005), som de olika meningsskapande praktikerna måste förstås. I en 
hegemonisk betydelseordning ges vissa värden och intressen högre prioritet än 
andra och vissa institutionella ordningar legitimeras på högre nivåer än andra och 
gör olika anspråk på kunskap (jfr Berger & Luckmann, 1966). I de följande 
avsnitten ska jag diskutera vad likheterna och skillnaderna mellan abstrakta och 
konkreta användare innebär i termer av betydelseordning som etableras och 
positioner som ungdomar och IT fixeras till.  
 
9.1.1. Nödvändighet 
Både inom den nominella och virtuella identifikationen artikuleras 
informationsteknik utifrån ett antagande om att tekniken bara finns där som 
objektiv verklighet. Det vill säga att det råder en viss samstämmighet eller en viss 
igenkänning på olika nivåer i relation till att IT är en dominerande teknik i samhället, 
eller enligt Tengström (1987) en nyckelteknik i samhället. Teknikens roll i 
samhället legitimeras genom att det artikuleras som en nödvändighet (Karlsson, 
2005) för olika användningsområden. Det som tas för givet är att IT har skapat 
informationssamhället samt att informationstekniken är ett samhällsbrott som 
formar den unga generationen.  
 
I den nominella identifikationen artikuleras IT som en nödvändighet för skapandet 
av ny kunskap som enbart kan uppnås med interaktivt lärande genom användning av 
virtuella miljöer (se kap. 7). I en hegemonisk betydelseordning syftar de tomma 
tecknen virtuella miljöer och interaktivt lärande till att representera informations-
teknikens roll i den ekonomiska ordningen, där användning av IT, i form av 
virtuella miljöer artikuleras som ett sätt att effektivare hantera information. I den 
meningsskapande praktiken kring abstrakta användare görs därmed IT nödvändigt 
i relation till ekonomi. Den unga generationen skildras som att de har anammat 
nya sätt att leva, vilket i kontexten innebär att människan antas vara underordnad 
tekniken (Lindblad-Gidlund, 2005) och följer Ryders (1965) representation av ung 
generation som kohort som möjliggör införandet av ny teknik. De abstrakta 
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användarna knyts således till värden som förnyelse och utveckling (White, 2013) och 
dess betydelse fixeras till möjliggörare för ekonomisk tillväxt. En sådan representation 
av ung generation följer det Waara (1996) kallar en strukturtes, d.v.s. att ungdomar 
tillskrivs rollen som de som kan förutse en förändring/svängning i 
arbetsmarknaden, att de kan känna av trender och liknande.  
 
I ungdomars beskrivningar handlar det snarare om att de speglar sig i 
föreställningar om ung generation som seismografer för samhällsförändring och 
förhåller sig i någon mån till vilken typ av teknik som de förväntas använda. 
Deltagarna artikulerar exempelvis att vissa typer av förnyelse skett i samband med 
deras generation, såsom teknologiska innovationer (uppkomsten av internet), men 
också att deras generation har anammat nya sätt att leva genom att de har andra 
värderingar, attityder och livsstilar (ex: ”vi är mer internationella”) samt att de 
driver på vissa samhällsdebatter (ex: debatten om hen). Informationsteknikens roll 
som dominerande teknik i samhället artikuleras som att den är oskiljaktig från dagens 
samhälle. Tekniken artikuleras som en objektiv verklighet och görs på så vis till en 
nödvändighet som de måste förhålla sig till. Detta skildras i deltagarnas uttryck så 
som: måste använda, beroende, tvång, vara uppdaterad, hänga med, stand by och inte vara 
utanför. I detta fall artikuleras IT som en nödvändighet för att inte hamna utanför 
gemenskapen och som ett sätt att vara ”acceptabel” i samhället (se kap. 8).  
 
De tomma tecknen uppkoppling, sociala medier och att uppdatera representerar och 
hegemoniserar betydelsen av ungdomars relation med IT. Det vill säga att dessa 
tecken fixerar betydelsen kring vilken teknik som ska användas, på vilket sätt och i 
vilken utsträckning. Genom att anamma ”rätt” typ av beteende minimeras risken 
att hamna utanför gemenskapen/samhället (jfr Giritli-Nygren & Fahlgren, I 
process). Den handling som artikuleras som ”rätt” typ av beteende är i det här 
fallet att vara uppkopplad och tillgänglig på sociala medier inom vilka man ska 
vara aktiv genom att uppdatera/hålla sig uppdaterad på vad som händer i andra 
människors liv. I detta fall skildras sociala medier, främst Facebook, som en 
nödvändighet för att existera (se kap. 8).  
 
I båda meningsskapande praktiker knyts ung generation till samhällsförändring 
och artikulerar en representation av ung generation som seismografer för 
samhällsförändring, där föreställningar om generationsskiften på ett sätt 
naturaliserar eller normaliserar förändring (White, 2013). Förändringen från 
industri- till informationssamhälle antas ha skapats av IT och förändringen 
uppfattas som objektiv verklighet. Däremot får den nödvändighet av IT som 
artikuleras i relation till abstrakta och konkreta användare olika betydelser.  
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Det som artikuleras på högre institutionella nivåer (och ges högre legitimitet), med 
ett syfte att artikulera rätt och fel beteende för abstrakta användare, sätter ramar för 
agenterna, de konkreta användarna (Lindblad-Gidlund, 2011). Detta exemplifieras 
av Bayne och Ross (2011) där de diskuterar att begrepp som digitala urinvånare 
implicerar en idé om ett digitalt territorium som man kan vara mer eller mindre 
anpassad för att vara i eller tillhöra. Sådana artikuleringar gör det i princip 
omöjligt för agenterna att ställa sig utanför det digitala då deras identiteter är 
inbegripna i konstruktionen av ett digitalt territorium, eller med andra ord 
konstruktionen av informationssamhället (jfr Laclau, 1990).  
 
Den betydelsefixering som görs kring IT på högre institutionella nivåer knyter IT 
och människans relation med IT till marknadsekonomiska intressen, vilket får 
konsekvenser för individerna då dessa intressen betyder någonting annat för dem 
rent konkret (jfr Jenkins, 2004). I enlighet med Hall (1992) innebär det att de 
konkreta användarna förhåller sig till föredragna betydelser av typen av 
beteenden, d.v.s. beteenden som föredras gentemot andra möjliga mänskliga 
beteenden. Deltagarna skapar en symbolproduktion kring IT i relation till sin roll 
som unga i dagens samhälle, det vill säga att de avkodar de dominerande 
föredragna betydelserna (användning av IT för marknadsekonomiska intressen), 
som krav på hur de ska vara (jfr Hall, 1992).  
 
Med andra ord, de konkreta användarna kan inte välja att inte förhålla sig till 
hegemoniserade betydelsefixeringar så länge de identifierar dem som objektiv 
verklighet (jfr Berger & Luckmann, 1966). Så länge informationsteknikens roll som 
samhällsomvandlare tas för given (av olika agenter på olika institutionella nivåer) 
sätts ramarna för vilka identiteter som blir möjliga att skapa (Howarth, et al., 2000; 
Laclau, 1990; Laclau & Mouffe, 2008).  
 
I relation till abstrakta användare artikuleras IT som nödvändigt för ekonomisk 
tillväxt och i relation till konkreta användare får IT betydelsen av nödvändighet för 
att existera i dagens samhälle. Att de konkreta användarna använder begrepp som 
måste tolkar jag som uttryck för ett hierarkiskt förhållande som konstrueras mellan 
olika institutionella nivåer och som styr vilken betydelse som prioriteras. I de 
följande avsnitten kommer jag att gå närmare in på vilka betydelser som 
prioriteras och vilka positioner IT och ungdomar fixeras till. 
 
9.1.2. Kunskap 
Som jag tidigare har nämnt gör den akademiska diskursen anspråk på att 
artikulera ny kunskap och legitimeras genom utvecklande av mer eller mindre 
vetenskapliga teorier och expertis. Den akademiska meningsskapande praktiken 
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ges därmed högre status i förklaringar av den objektiva verkligheten, i detta fall 
kunskap om den unga generationen som abstrakt IT-användare.  
 
Detta innebär att då betydelsen av IT fixeras till interaktivt lärande (som sker med 
hjälp av virtuella miljöer) som antas ge upphov till ny kunskap i form av 
effektivisering (exempelvis att spara tid) och att hitta strategier för att göra aktiva 
val, så får det konsekvenser för de konkreta användarna. I och med att den 
abstrakta användarens roll fixeras till ekonomisk tillväxt, påverkas de konkreta 
användarnas möjliga utfall av användning av IT.  
 
För de konkreta användarna innebär detta att användningen av IT artikuleras som 
”recept” (jfr Giritli Nygren, 2009) för att bli framgångsrik i samhället. Det beteende 
som värderas som rätt i artikulationen av abstrakta användare är att vara flitig IT-
användare och att dra nytta av exempelvis sina sociala nätverk för att hitta 
strategier för att göra aktiva val (se kap. 7). Dessa aktiva val knyts i den akademiska 
diskursen till kunskapsbaserad ekonomi, som IT antas skapa. Värdering av mänskliga 
handlingar mäts i detta fall i relation till hur effektiva eller produktiva de är för 
ekonomisk tillväxt.  
 
I någon mån skildras detta i deltagarnas artikulationer kring att de känner sig 
tvingade att uppdatera. Behovet av att uppdatera hela tiden liknar en slags 
marknadsföringsidé där användaren ska försöka anpassa sig till att framträda som 
”cool” (Turkle, 2011) eller eftersträva ett ideal kring att vara en lyckad människa i 
informationssamhället (jfr Feenberg, 2002). Deltagarna i studien artikulerar inte att 
den här typen av användning av informationsteknik får dem att känna sig mer 
självsäkra och kunniga. Snarare får kunskap en betydelse i form av vad som via 
Facebook valideras av andra och uppfattas som sant eller relevant och/eller viktigt. 
De sociala medierna, som Facebook, tillskrivs en framträdande roll och tycks vara 
ständigt närvarande i deltagarnas liv. Tekniken skildras som att den är inbäddad i 
deltagarnas liv, men den position som deltagarna artikulerar i sin relation med 
tekniken är att de positionerar sig själva som underordnade tekniken (Lindblad-
Gidlund, 2005).  
 
I en del kollage framträder en bild av att ungdomarnas relation med IT i en del 
situationer kan vara en börda för dem. Jag tänker på kollagen där logotyperna på 
sociala medier finns insprängda här och var, bland annat i samband med bilder på 
”ungdomar på fest” (se kollage nr. 6). Det som framträder är i linje med Turkles 
(2011) argument att för den unga generationen finns det inget sätt att ”fly” från 
tekniken. Tekniken kan på så sätt upplevas som en form av övervakning och 
kontroll eftersom ungdomarna upplever att det inte lämnas mycket utrymme att 
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agera utan att det syns i de sociala medierna. I den hegemoniska betydelsefixering 
som skett kring den unga generationen och kring informationsteknikens roll i samhället 
lämnas inget utrymme för de unga att hitta giltiga skäl att inte vara online och att 
frekvent uppdatera sina profiler eller sin profilstatus (jfr Turkle, 2011). Ett 
avvikande från detta kan uppfattas som att man har någonting att dölja.  
 
I de konkreta användarnas meningsskapande kring IT framträder också en tydlig 
föreställning om vilka slags bilder och vilken slag information som gillas och 
uppfattas som intressant eller relevant i de sociala medierna. Det är med andra ord 
inte tekniken i sig, utan de värderingar som bäddas in i tekniken som sätter ramar 
för vilken slags information och kunskap som värdesätts. Hur aktiva deltagarna är 
när det gäller att uppdatera sina profiler på sociala medier och vilken slags 
information de delar med sig spelar en roll för hur de uppfattas och värderas av 
andra samt vilken status de får i sin sociala gemenskap. Sociala föreställningar om 
tekniken spelar därmed roll för de unga deltagarnas identitetsskapande. De sociala 
föreställningar som det har skett en stängning av tolkningsflexibilitet kring, 
exempelvis föreställningen om att IT skapar tillgång till information och snabb 
kommunikation, sätter ramar för hur man bör vara och vad man bör kunna (till 
exempel att ständigt vara uppkopplad, uppdaterad och aktiv på att uppdatera).  
 
9.1.3. Behov  
Att ungdomarna är bundna till tekniken (Turkle, 2011) kan i denna kontext inte 
förstås som om att det enbart är ungdomarnas egna val, d.v.s. val som baseras på 
deras grundläggande behov. Snarare bör det även förstås i förhållande till vilka 
behov som tillskrivs användarna (Lindblad-Gidlund, 2011) och hur både 
problem/behov och lösningar på problem formuleras i ett paraprax (Nordin, 1988). 
Att vara bunden till IT (i form av sociala medier) innebär inte att behovet av att 
uppdatera och hålla sig uppdaterad kommer från ungdomars egna inneboende 
behov. Föreställningen om behoven är konstruerade liksom representationer av IT 
och användare. Det innebär dock inte att behoven är mindre verkliga för konkreta 
användare, utan det innebär att behoven får olika konsekvenser beroende på vilka 
grunder de konstrueras.  
 
De abstrakta användarnas behov skildras som att de har behov av nya 
kompetenser och ett nytt sätt att lära (se kap. 7). Ett grundläggande antagande som 
görs är att den unga generationen på ett naturligt sätt har tagit till sig tekniken och 
att de därmed har utvecklat en intuitiv kunskap kring informationsteknologierna. 
Det är med bakgrund av detta som de abstrakta användarna tillskrivs behov av IT 
bland annat i form av virtuella, interaktiva miljöer. Med hjälp av virtuella miljöer 
antas ungdomarna i internetgenerationen kunna uppnå sina mål och förverkliga 
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sina drömmar. Men även deras mål och drömmar artikuleras i linje med 
ekonomiska intressen. Det uttrycks exempelvis som att internetgenerationens sätt 
att tänka är idealiskt anpassat för skapande av välfärd/ekonomisk tillväxt 
(Tapscott, 1998, sid. 209) och internetgenerationens egenskaper (att de är öppna, 
kollaborativa, innovativa m.m.) artikuleras på precis samma sätt som IT artikuleras 
och representeras. De mänskliga behoven artikuleras i det här fallet utifrån de 
egenskaper och funktioner som har tillskrivits informationstekniken.  
 
Detta kan med hjälp av Karlssons (2005) resonemang förstås som att 
representationer av IT i dagens samhälle tar sitt avstamp i teknikdeterministiska 
och instrumentalistiska förklaringsmodeller. Både teknikdeterminismen och 
instrumentalismen gör en tydlig gränsdragning mellan teknik (”det objektiva”) och 
värden (”det mänskliga”, ”subjektiva”), vilket får konsekvensen att det tekniska 
ändå överförs på det mänskliga (Karlsson, 2005). Att de tekniska egenskaperna 
överförs på just den unga generationen kan förklaras av att generationalism 
artikuleras i relation till välfärdsstaten för att legitimera och förespråka förändring, 
där den unga generationen får stå för den riktning man vill att förändringen ska ta 
(White, 2013). Den unga generationen får stå som symbol för modernitet (Ziehe, 1982) 
genom att de representeras som modernitetshjältar, som förebilder för ett nytt sätt att 
leva i det moderna samhället (jfr Karlsson, 2005).  
 
I de konkreta användarnas beskrivningar kan avsaknaden av artikulationer kring 
bland annat behov av virtuella lärmiljöer och behov av att få skräddarsydda lösningar 
tolkas som att behoven konstruerats utifrån det som Avgerou (2000) beskriver som 
en teknoekonomisk rationalitet, som inte ska betraktas som en naturlig ordning, utan 
en av flera möjliga sociala ordningar.  
 
9.1.4. Val 
Bilden av den unga generationen uttrycks i den akademiska diskursen utifrån en 
generell idé om att internetgenerationen ställer krav och vill ha skräddarsydda 
lösningar när det gäller skola, arbete och konsumtionsprodukter. De abstrakta 
användarna representeras utifrån idén om ”prosumers” (se Tapscott, 1998). Detta 
kan förstås i ljuset av att informationsteknikens roll som samhällsomvandlare (från 
industri- till informationssamhälle) i kontexten främst innebär en omvandling av 
ekonomisk ordning. Betydelsefixeringen kring marknadsekonomi positionerar den 
abstrakta användaren framförallt som konsument och artikuleringen av aktiva val 
innebär främst aktiv konsumtion i form av konsumentens bidrag till produktion av 
konsumtionsprodukter (Humphreys & Grayson, 2008), och därav begreppet 
”prosumer”.   
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Med hjälp av Marx teori problematiserar Humphreys och Grayson (2008) 
begreppet ”prosumer”. Författarna menar att medan konsumenterna fått ta över en 
del led i produktionsprocessen så kan man inte säga att relationen mellan 
producent och konsument i grunden har förändrats. Humphreys och Grayson 
(2008) förklarar att det bland annat finns en väsentlig skillnad mellan produktion 
av användarvärde (”use value”) och bytesvärde (”exchange value”). Produktion av 
användarvärde är det värde som konsumenten skapar i förhållande till en produkt. 
Användarvärde kan bara skapas mellan konsumenten och produkten, d.v.s. av 
konsumenten/användaren själv i hennes konkreta användning av konkreta IT-
produkter (jfr Lindblad-Gidlund, 2005). Produktion av användarvärde kan således 
förstås utifrån användarens virtuella identifikationsaspekter (Jenkins, 2004) och har 
sitt fokus på specifika användares behov.  
 
Produktion av bytesvärde har en helt annan utgångspunkt, nämligen att producera 
objekt/produkter som tilltalar en generell kategori av konsumenter och inte 
enskilda användare, och den fungerar således som en nominell aspekt (jfr Jenkins, 
2004) eller typ av produkt. Det som händer när konsumenter deltar i produktion 
av bytesvärde (som de ofta gör när de blir tillfrågade av företag att hjälpa till med 
designen av nya produkter), är att de hjälper företag att bli framgångsrika i 
marknadsekonomin och de fungerar i sådana fall som gratis arbetskraft 
(Humphreys & Grayson, 2008).  
 
Medan konsumenter å ena sidan kan delta i produktdesignprocessen bara för sitt 
eget nöjes skull, finns det också anledning att fråga sig om konsumenterna är 
medvetna om vilket värde de genererar för företagen som de själva inte får ta del 
av, skriver Humphreys och Grayson (2008). Med bakgrund av detta kan inte 
”prosumtion” ses som en radikal förändring av förhållandet mellan produktion 
och konsumtion. Snarare kan det förstås som en strategi som gör konsumenterna 
mindre kritiska mot kapitalismen, inom vilken konsumenten skildras antingen 
som en passiv och lättlurad/godtrogen person (”fel beteende”) eller en aktiv 
modernitetshjälte i form av ”prosumtion” (Humphreys & Grayson, 2008).  
Representationen av ung generation i ett samhälle är ofta i linje med bilden av 
modernitetshjältar (White, 2013; Ziehe, 1982), vilket gör det enklare att legitimera 
deras roll som ”prosumers”.  
 
De ramar som således sätts för individen att agera inom är att förhålla sig till sin 
roll som konsument och göra aktiva val i form av deltagande i olika steg av 
produktdesignprocessen. Motstridigheterna mellan artikulationen av abstrakta och 
konkreta användare kan med andra ord tolkas utifrån att den akademiska 
meningsskapande praktiken artikulerar en strategi för att upprätthålla de 
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marknadsekonomiska intressena, och avser därmed inte i första hand att övertyga 
de unga användarna om deras påstådda historiska intressen som konkreta 
användare (jfr Laclau & Mouffe, 2008). Inte minst blir detta tydligt i deltagarnas 
artikulationer såsom ”vi är shoppare” och ”det ska vara rätt märken” (deltagare, 
ungdomsförening 1), vilket skildrar ett förhållningssätt till konsumtion som 
positionerar konsumenten i beroendeförhållande till produktion. 
 
Utifrån Humphreys och Grayson (2008) kan den akademiska diskursen kring 
internetgeneration förstås i ljuset av produktion av bytesvärde. Den handling som 
premieras är att ta en aktiv roll som konsument, vilket de konkreta användarna 
artikulerar i form av att de känner stress och prestationsångest över alla val de 
måste förhålla sig till. Detta i sig skildrar att det inte är användarvärde som 
produceras, d.v.s. det är inte de konkreta användarnas behov som i detta fall 
tillfredsställs. Snarare kan deltagarnas artikulationer av beroende av IT tolkas som 
att deras relation med teknik formas av en rådande betydelsefixering av IT i 
samhället som knyts till marknadsekonomiska intressen. Eller som Tengström 
(1987) uttrycker det, att informationssamhället kan tolkas som en myt utifrån 
företagsekonomiskt håll.   
 
9.1.5. Verktyg 
Oavsett hur unga människor väljer att förhålla sig till IT, så är 
informationstekniken inte enbart verktyg (Bijker, 2010; Feenberg, 2002). Teknik 
handlar också om makt då de kan styra och omdefiniera mänskliga handlingar 
(Bijker, 2010). I konstruktionen eller designen av teknologiska artefakter 
konstrueras också idéer kring användare (Lindblad-Gidlund, 2011). Detta har i sin 
tur betydelse för vilka ramar de unga användarna har att förhålla sig till, vilka 
möjliga identiteter de kan konstruera (Howarth, et al., 2000; Laclau, 1990; Laclau & 
Mouffe, 2008).  
 
Den generationsidentitet som deltagarna konstruerar förhåller sig, som jag hittills 
diskuterat, till sociala föreställningar kring tekniken. Stängningsmekanismerna kan 
i detta fall förstås i relation till vilken roll tekniken tillskrivs i samhället samt vilken 
roll som tillskrivs den unga generationen. I SCOT diskuterar Pinch och Bijker (1984) 
hur en stängning av tolkningsflexibilitet skett kring specifika teknologiska 
produkter som resulterat i olika designer av cykeln. I denna studie görs ingen 
analys av specifika teknologiska artefakter. Däremot som jag redan har diskuterat i 
kapitel 8, är representationer av specifika artefakter/produkter framträdande både 
i kollagen och i intervjuerna. De konkreta användarna artikulerar enbart vissa 
specifika produkter eller verktyg i relation till specifika användningsområden. 
Exempelvis fixeras informationssökandet till Google och social interaktion fixeras 
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främst till Facebook. När det gäller märken på teknologiska produkter framträder 
främst märket Apple.  
 
De konkreta användarnas artikulationer skildrar en total motbild av idén kring 
”prosumers” som artikuleras i den akademiska diskursen. Istället för 
valmöjligheter och användning av en mängd olika virtuella miljöer skildrar 
deltagarna att det är viktigt att använda specifika märken och specifika produkter 
för att, som en deltagare uttryckte det - ”vara acceptabel i samhället” (Deltagare, 
kollageutställningen). I likhet med Herrings (2008) argument menar jag att idén om 
en internetgeneration som antas ha stort inflytande på IT-utvecklingen bör tolkas 
som en konstruktion av ungdomar som görs av vuxna. De konkreta användarna, 
som tillhör internetgenerationen, förhåller sig till redan färdiga IT-produkter som 
skapats av äldre generationer. Frånvaron av förståelsen av den unga generationen 
som konkreta användare och deras relation med IT skapar inte enbart begränsade 
ramar kring vad IT kan användas till. Det bidrar också till att skapa stress och 
prestationsångest hos de konkreta användarna. Därför blir det relevant att ställa 
frågan vilken roll IS-forskare och IS-utvecklare har och kan ha i relation till detta.  
 
9.1.6. Individualisering 
Då den nominella identifikationen knyts till marknadsekonomiska intressen 
betyder den rent praktiskt för dess bärare att de förhåller sig till förväntningar och 
krav kring hur de ska vara. Ett av många krav som artikuleras i den akademiska 
diskursen är att det är individens eget ansvar att skapa ny kunskap. 
Representationen av idealmänniskan i informationssamhället utgår från hur väl 
man har anammat nya sätt att leva i det moderna samhället (jfr Karlsson, 2005). 
Idén om en ”prosumer” kan förstås som en representation av förebilden för hur 
man ska bete sig och vara en modernitetshjälte (Humphreys & Grayson, 2008) Den 
unga generationen speglar sig i sådana kommersiella representationer och försöker 
anpassa sig till idén om individualisering, menar Herring (2008). 
 
Idén om individens eget ansvar för att nå framgång och bli en lyckad människa i 
informationssamhället är djupt problematisk och har konsekvenser för unga 
människor i samhället. Det ena är att det som tas för givet i idén kring 
individualisering är att alla individer har lika möjligheter att nå framgång. 
Föreställningen om unga människors relation med teknik förenklas då 
konstruktionen av den abstrakta användaren internetgenerationen dels refererar till 
en abstrakt föreställning om teknik som om den vore enhetlig och statisk 
(Orlikowski & Iacono, 2001) och dels görs ett antagande kring att de konkreta 
användarna har en likadan och statisk relation med teknik.  
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Som jag tidigare diskuterat kan man enbart förstå användarens relation med teknik 
utifrån hans/hennes utgångspunkter i en given kontext. Det vill säga, användarens 
relation med teknik varierar beroende på vilken situation och vilken teknik 
(abstrakt eller konkret) hon refererar till (Lindblad-Gidlund, 2005). Detta innebär 
att användarnas relation med teknik varierar beroende på kontext, men det är 
också så att olika användare har olika förutsättningar, olika intressen och påverkas 
av olika sociala faktorer (jfr Giritli Nygren, 2009; Lindblad-Gidlund, 2005). Flera 
studier har visat att de konkreta användarnas användning av IT ser olika ut och att 
användarna har olika kompetenser, tekniskt kapital (Samuelsson, 2014) och sociala 
resurser (se exempelvis Livingstone & Helsper, 2007) för att använda IT. På så vis 
har de konkreta användarna olika förutsättningar att leva upp till idén om att vara 
en lyckad eller framgångsrik människa i informationssamhället. Idén kring 
individualisering förenklar också skillnaderna mellan olika sociala grupper i 
samhället. 
 
I den nominella identifikationen antas ungdomarna i internetgenerationen ha en 
mängd möjligheter till arbete på grund av sin IT-vana och IT-kompetens. 
Ungdomarna antas ställa höga krav på arbetsgivare och de skildras som 
föränderliga vilket i kontexten förbinds med att de vill byta jobb med jämna 
mellanrum, att de inte vill ha livslånga anställningar (se kap. 7). Deltagarna 
uttrycker tvärtom att de vill ha jobb men att det inte finns några jobb för dem, att 
de på grund av kort arbetslivserfarenhet inte kan få några jobb. I situationen som 
arbetslös får IT betydelsen att fördriva tiden eller att drömma sig bort. Deltagarna 
uttryckte att om de hade haft arbete så hade de inte tillbringat lika mycket tid på 
internet som de gör nu när de är arbetslösa. Artikulationen kring att IT öppnar upp 
möjligheter till individuella val tycks med andra ord inte ha någon praktisk, 
konkret förankring när det gäller jobbsituationen för unga människor i dagens 
samhälle.  
 
Ytterligare en problematisk aspekt är att idén om individens egna val bär med sig 
en föreställning om vilka val som är ”rätt”. I den nominella identifikationen 
artikuleras den snabba kommunikationen och mängden med information som 
möjligheter för att göra individuella val.  Det associeras därmed till positiva värden. I 
den virtuella identifikationen knyts de individuella valen och mängden av 
information till stress och prestationsångest. Det vill säga, det får negativa 
konsekvenser för den konkreta användaren. Den unga generationen, i 
representationen av modernitetshjältar, förväntas med andra ord bevaka de 
marknadsekonomiska intressena.  
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På så vis kan konstruktionen av den abstrakta användaren internetgenerationen i 
dess nominella aspekter sägas vara en kategori som enbart skildrar 
igenkänningsfaktorer kring sådant som förespråkar de marknadsekonomiska 
intressena. I detta fall tjänar inte konstruktionen internetgeneration sitt syfte primärt 
för de konkreta användarna att identifiera sig med kategorin. Konstruktionen av 
den abstrakta användaren internetgeneration kan sägas ha större betydelse för 
konstruktionen av sociala identiteter utanför kategorin och fungerar då som en 
konstitutiv utsida (Laclau, 1990; Nilsson, 2008). Detta kan förstås mot bakgrund av 
vilken typ av moralisk panik som skapas i samband med artikuleringar av 
internetgeneration. De handlingar och åtgärder som uppmanas inom diskursen är 
hur olika myndigheter och myndighetspersoner, organisationer och 
servicefunktioner ska anpassa sig, och hur de ska ta upp IT snabbare och i högre 
utsträckning (Bayne & Ross, 2011; Tengström, 1987).  
 
9.2. Andra alternativ 
Fokus för denna studie har varit att få syn på värden kring vilka betydelsen av 
teknik och ungdom fixeras, samt hur det i sin tur påverkar betydelsefixeringen av 
användare. Syftet med det är att stanna upp och reflektera, att gräva lite djupare 
och synliggöra den tillfälliga karaktären hos det som getts betydelse. På så sätt kan 
vi ställa frågor kring vad vi vill att IT ska vara och därmed öppna upp för 
alternativa betydelsefixeringar.  
 
Resultaten i denna studie visar vilka konsekvenser en hegemonisk betydelse-
fixering kan medföra för konkreta användare. Användarna uttrycker att de känner 
stress och prestationsångest bland annat över att de ständigt förväntas vara 
uppkopplade och aktiva i de sociala medierna. De uttrycker också att det ställs 
väldigt höga krav på ungdomar idag. Som jag har visat speglar vissa av dessa krav 
egenskaper som tillskrivs tekniken, d.v.s. tekno-logiken överförs på det mänskliga, i 
det här fallet på ungdomar. Ungdomarna förväntas sträva efter att följa teknikens 
ideal, och anamma nya sätt att leva. Design av tekniken och de värden som byggs in 
i tekniken spelar roll för konkreta användare. Därför menar jag att det är aktuellt 
att ställa frågan: Vilken roll har IS-designer? Kan vi skapa designprocesser som 
ifrågasätter hegemoniserade betydelsefixeringar kring IT, men som inte erbjuder 
ett annat, motsatt alternativ, utan istället bjuder in till komplexitet, öppenhet och 
lämnar utrymme för tolkningsflexibilitet? Det handlar här med andra ord om att 
medvetandegöra den meningsskapande processen inom vilken betydelse kring 
teknologier och användare konstrueras. Vilken syn tillämpar vi på teknologiska 
designpraktiker? 
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Genom att studera representationer av teknik har jag försökt visa på att 
definitionen av teknik är långt ifrån självklar. Den betydelse som tillskrivs IT i 
dagens samhälle på en mer abstrakt nivå är enbart en av många möjliga 
betydelsefixeringar (jfr Karlsson, 2005; Tengström, 1987). När det gäller synen på 
designpraktik kan Mitchams (1994) diskussion vara till hjälp. Mitcham synliggör 
komplexiteten och variationer av olika sätt att definiera teknik bland annat genom 
fyra olika aspekter genom vilka man kan betrakta teknologier. Dessa aspekter är 
teknik som: i) objekt (artefakter, materiella, fysiska objekt), ii) kunskap (kunskap om 
artefakter), iii) aktivitet (skapande och/eller användande av artefakter) samt, iv) 
vilja (vad tekniken vill). Olika definitioner av teknik i en spännvid mellan det 
Mitcham kallar ingenjörsmässig syn på teknik och samhällsvetenskaplig syn på 
teknik, har utifrån dessa fyra aspekter konsekvenser för hur teknologier görs.   
 
I den tredje aspekten, teknik som aktivitet, inkluderas design/designpraktiker. I en 
ingenjörsmässig definition refererar design oftast till produktion och anses vara 
essensen av ingenjörskap, poängterar Mitcham (1994). Design innebär i detta fall 
att specificera materiella objekt i tillräcklig detalj så att de kan fabriceras. På så vis 
har design konnotationer till avsikt, motiv eller plan och utifrån den aspekten 
betraktas design som ett sätt att tänka för att minska kostnader, material- eller 
energiåtgång och relaterar till idén om rationalitet. 
  
I linje med exempelvis Avgerou (2000) menar jag att idén om en slags 
teknoekonomisk rationalitet inte är det enda sättet som organiserar 
designpraktiker. Jag menar att låsningar som kanske ofrånkomligen görs kring 
teknologier och användare i konstruktionen av teknologiska artefakter behöver 
medvetandegöras. Det finns andra sätt att konstruera teknologiska artefakter än de 
som reproducerar hegemoniska betydelseordningar. 
 
Hummels och Lévy (2013) presenterar ett angreppssätt kring design som bjuder in 
till komplexitet, öppenhet och att hitta nya världar genom att delta i dem, 
reflektera över dem och lära sig av dem. Enligt författarna syftar inte design-
praktiken till att förstå världen som en objektiv verklighet och på så vis är inte dess 
syfte att lösa problem eftersom problem inte är på förhand givna. Syftet med design 
bör istället vara att öppna upp och utforska nya områden samt att omdefiniera och 
föreställa sig saker som ännu inte existerar (se också Nelson & Stolterman, 2003). 
Med utgångspunkt i fenomenologi diskuterar Hummels och Lévy (2013) en metod 
som de kallar ”Research-through-design” (RtD). Syftet med metoden är att bygga 
in komplexitet i designsituationen, inte för att hitta bättre och mer effektiva sätt att 
använda tekniken, utan snarare för att hitta ett annat sätt att värdera teknik. På så 
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sätt är RtD en metod som försöker bryta sig loss från hegemonsika betydelse-
fixeringar kring teknikens värde, som ofta fixeras i relation till marknadsekonomi.   
 
Bowen (2009) diskuterar flera designpraktiker som liknar den Hummels och Lévy 
beskriver. De designpraktiker som Bowen tar upp är bland annat Dunne och Rabys 
(2001) kritiska design, Sengers, Boehner, David och Kayes (2005) reflexiva design, 
Agres (1997) ”Critical Technical Practice” samt Janssens (2008) kritiska design och 
utopiskt tänkande (”utopian thinking”). Dessa designpraktiker delar flera 
utgångspunkter med kritisk teori och har det gemensamma draget att de 
ifrågasätter en snäv syn på designpraktik och/eller dess produkter, skriver Bowen 
(2009).  
 
Dunne (1999) kritiserar exempelvis sättet genom vilket de flesta elektroniska 
produkter designas. Dunne menar att design generellt tjänar konsumtionskulturen. 
Genom att oreflekterat acceptera den rådande konsumtionsideologin upprätthåller 
industridesign ett samhälle av passiva konsumenter, skriver Dunne (1999). Dunne 
och Raby (2001) utvecklar denna kritik och skiljer mellan två typer av design – 
affirmativ och kritisk. Den affirmativa designen ifrågasätter inte redan inbäddade, 
hegemoniska betydelseordningar. Affirmativ design skapar produkter som 
anpassar sig till sociala och tekniska förväntningar, d.v.s. till föredragna betydelser (jfr 
Hall, 1992) kring det sociala och tekniska, till det beteende och de värden som ges 
legitimitet. Kritisk design försöker däremot att ifrågasätta rådande hegemoniska 
betydelseordningar genom att skapa produkter som förkroppsligar andra 
värden/ideologier (med andra värden inbyggda). Kritiska artefakter erbjuder en 
alternativ position som användaren kan spegla sina värderingar mot. De 
framkallar en reflektion hos användaren (Dunne & Raby, 2001). 
 
Inom det som kallas reflexiv design, diskuterar Sengers med kollegor (2005) hur 
designer/systemutvecklare kan använda en reflexiv metod för att reflektera över 
sin designpraktik. Syftet med reflexiv design är att identifiera omedvetna värden 
och antaganden som är inbyggda i det sätt vi tar oss an designproblem. Vidare kan 
reflexiv design användas för att upptäcka och analysera de praktiker som 
marginaliseras i fältet människa-datorinteraktion, (”Human Computer Interaction” 
(HCI)) samt att utveckla metoder för att framhäva det marginaliserade och 
stimulera debatt kring vad HCI bör ägna sig åt. Inom ”Critical Technical Practice” 
diskuterar Agre på liknande sätt att vi behöver få syn på snäva angreppssätt inom 
design som begränsar designen och forskningen kring tekniska system (utifrån 
Bowen, 2009).  
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Kritiken som framförs genom dessa olika designpraktiker fokuserar på olika 
aspekter. Vissa förespråkar att artefakterna ska fungera som en form av kritik, 
genom att framkalla reflektion hos användaren, medan andra syftar till en intern 
kritik av den egna praktiken. Bowen (2009) menar att samtliga delar en syn på 
rådande designforskning, designpraktiker och/eller användning av produkter, att 
dessa ”låser in” eller begränsar forskarna, designpraktikerna och användarna 
(såsom att de görs till passiva konsumenter som inte ifrågasätter en produkts 
användning/användbarhet (ex: Dunne, 1999)).  
 
Givetvis finns det olika styrkor och begränsningar och skillnader mellan de olika 
praktikerna för kritisk/reflexiv design som Bowen tar upp. Mitt syfte är inte att 
redogöra för dessa. Jag menar att kritiska perspektiv, i linje med de som ovan nämns, 
är användbara på olika sätt där min studie kan bidra med kunskap om hur 
betydelseordning skapas kring både teknik och användare i en kontext som utgår 
från en snäv, hegemonisk betydelsefixering.  
 
I ljuset av detta kan man fråga sig vilken roll systemutvecklare och konstruktörer 
av teknologiska artefakter ska ha? Sengers (2004) ställer en liknande fråga. Vill vi 
fortsätta att konstruera teknik som får redan stressade familjer att klämma in ännu 
en till aktivitet i sitt redan fullbokade schema eller vill vi designa upplevelser som 
motverkar dessa kulturella krafter, d.v.s. teknologier som erbjuder alternativ? 
 
Den konkreta användarens relation med teknik är någonting som enbart kan 
skapas av konkreta användare, i deras möte med den specifika tekniken (jfr 
Lindblad-Gidlund, 2005). Det kan inte designas i förväg, utan är en konstruktion 
mellan systemutvecklaren/designern, den konkreta användaren och 
artefakten/systemet och miljön (Bowen, 2009). Detta innebär att systemutvecklaren 
behöver ta hänsyn till och vara medveten om vilka värden hon/han själv 
producerar och tar med sig in i processen, där en delmängd är konstruktionen av 
abstrakta användare. Jag menar inte att vi kan komma ifrån att konstruera 
abstrakta användare. Det jag menar är att vi behöver medvetandegöra hur dessa 
konstruktioner görs samt att vi kan välja att förbinda teknologier och användare 
till andra värden än de som för tillfället tas för givna/förväntas i ett 
informationssamhälle.  
 
9.2.1. Det som inte syns, det finns 
Kategorin internetgeneration har bland annat blivit verksamt inom skolområdet 
vilket innebär att idéer kring internetgeneration, som abstrakt användare, fått styra 
satsningar på IT-området i skolan. Detta skildras inte minst i IT- och 
energiministerns tal och uttalandet om vad som är en av de viktigaste frågorna för 
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framtiden – att förse skolor och därmed den unga generationen med nya digitala 
verktyg. Idén om en internetgeneration kan sägas ha blivit styrande för vad man har 
valt att satsa på, och i vilken utsträckning.  
 
En del studier har undersökt vilka effekter IT-satsningar har för konkreta elever. 
Samuelsson (2014) menar exempelvis att de teknikfokuserade satsningar som har 
gjorts inom skolpraktiken har lett till att tillgången till IT i skolorna har ökat, men 
det har inte jämnat ut skillnader i elevers olika tillgång till sociala resurser och 
tekniskt kapital. Det finns till och med argument för att IT-tillgången i vissa fall 
förstärker skillnaderna, bland annat genom att studiemotiverade elever lyckas låta 
bli att använda sociala medier under lektionerna, medan elever som har låg 
studiemotivation lättare ”faller för frestelsen” att använda sociala medier under 
lektionstid (Hatakka, et al., 2012).  
 
Detta visar inte bara hur idén kring internetgenerationen som en abstrakt 
användare negligerar skillnader i sociala positioner, men den bortser också från 
den specifika teknikens kontextbundenhet. I konstruktionen av abstrakta 
användare är utgångspunkten en mer generell, abstrakt syn på teknik. I detta fall 
artikuleras de sociala mediernas funktion som någonting som både gynnar 
lärandet och den ekonomiska tillväxten. Design av IT och informationssystem som 
bygger på en idé kring abstrakt användare internetgeneration kan i vissa fall få helt 
motsatta effekter än de man har avsett när konkreta användare möter den specifika 
tekniken.  
 
Detta visar ganska konkret vad följden kan bli då vi oproblematiskt accepterar 
idén om en internetgeneration och därmed utgår från att tekniken är statisk, 
oföränderlig och likadan överallt och alltid, för alla (Orlikowski & Iacono, 2001).  
Som Sheely (2008) poängterar är inte lösningen tekniken i sig (där teknik betraktas 
från en teknikdeterministisk eller instrumentalistisk aspekt). Lösningen är att 
designa lärmiljöer som engagerar elever. En sådan utgångspunkt har helt annan 
fokus än konstruktionen av internetgeneration som abstrakt användare. Utifrån 
Humphreys och Graysons (2008) terminologi skulle man kunna beskriva Sheelys 
uppmaning som fokusskifte från bytesvärde (som huvudsakligen produceras inom 
ramen för internetgenerationen som abstrakt användare) till användarvärde som har 
fokus på elevers lärande.   
 
Med hjälp av kritiska designpraktiker, som tidigare presenterats, skulle man kunna 
fånga in andra aspekter än de som syns inom ramen för internetgenerationen som 
utgångspunkt. Det kan exempelvis handla om att fånga in aspekter som deltagarna 
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i min studie ger uttryck för som strider emot de teknoekonomiska 
betydelsefixeringarna.  
  
Ett exempel är där de konkreta användarna översätter de hegemoniska 
betydelsefixeringarna kring effektivitet och strategier för att ”dra nytta” av sociala 
nätverk, till sina egna intressen. Det skildras i kollage nummer tretton, där texten 
”medlemsavgifter” är överkorsat med texten ”pirater”. Jag tolkar det som att 
deltagarna artikulerar sin position kring fildelningskulturer (Lindgren, 2009a) där 
syftet är att använda fildelningstjänster för att få tag på exempelvis filmer och 
musik, gratis. I detta fall strider de konkreta användarnas intressen mot de 
marknadsekonomiska intressena. Dessa fildelningskulturer kan sedan komma att 
utmana rådande strukturer kring teknik och ge upphov till skapande av nya 
teknologier (exempelvis streamingtjänster). I linje med Avgerous (2000) argument 
menar jag att fildelningskulturer inte kan betraktas som irrationella, men de följer 
inte en teknoekonomisk rationalitet.  
 
Andra exempel är när deltagarna inte alls ger uttryck för effektivitet eller nytta, utan 
artikulerar IT i form av hobby (kollage nr. 12), leklust (kollage nr, 8 och 10) och att 
umgås med sina vänner (ex: kollage nr. 1). I den akademiska diskursen förbinds 
även lek och det sociala med lärande och i förlängningen nytta för ekonomisk 
tillväxt. För deltagarna är lek och umgänge tvärtom ett sätt att distansera sig från 
sådana teknoekonomiska värderingar. Deltagarna i ungdomsförening 1 uttryckte 
tydligt både genom kollagen och i intervjuerna att IT för dem var att skapa sig en 
egen fristad där de kunde få utöva sina intressen och göra sådant som de tycker är 
roligt. De uttryckte att det saknades alternativ för dem. Att det är tråkigt i 
samhället överlag och att det inte finns någonting inriktat till ungdomar. Därför 
bestämde de sig för att ta saken i egna händer och starta en ungdomsförening med 
intresse för japansk kultur som gemensam nämnare. Deltagarnas uttryck för ”lita 
på din magkänsla”, ”barnsligt roligt” (kollage nr. 8), ”aldrig en tråkig stund”, 
”önskningar och drömmar” (kollage nr. 10) och ”full av idéer” (kollage nr. 11) 
skildrar, som jag ser det, deras motståndskraft till att inordna sig till någon slags 
allmän vuxenkultur med förväntningar på hur de ska vara.  
 
Genom att på detta sätt skifta fokus till de konkreta användarnas värden, deras 
intressen, önskningar och drömmar, kan vi upptäcka helt andra aspekter än de 
som syns i den snäva ramen för internetgeneration som abstrakt användare. Vi kan 
skapa förståelse för andra typer av betydelsefixeringar som inte nödvändigtvis 
utgår från teknoekonomisk rationalitet och vi kan välja att designa teknologier 
med helt andra intentioner än de rent ekonomiska.   
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BILAGA 1 

Hej, 
Mitt namn är Sheila Zimic och jag är forskarstuderande i informatik vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Mitt forskningsområde är ungdomars 
internetanvändande, där jag försöker nyansera föreställningar om den så kallade 
”internetgenerationen”.  
 
Internetgenerationen är ett begrepp som uppkommit inom akademin för att 
beskriva den unga generationen som vuxit upp med internet. De beskrivningar 
som görs kring den unga generationen bygger sällan på ungdomars egna 
perspektiv på sin åldersgrupp. För att nyansera de existerande föreställningarna 
kring ”internetgenerationen” vill jag försöka komma åt ungdomars egna 
beskrivningar av sin åldersgrupp.  
 
Jag har redan påbörjat studier där gymnasielever fått skapa kollage. Dessa kollage 
har de fyllt med bilder och ord som de tycker beskriver hur det är att vara ung 
idag. Min förhoppning är att jag ska kunna genomföra fler studier på olika 
gymnasieskolor runtom i Sundsvalls kommun. Det skulle därför vara enormt 
värdefullt för mig om jag fick genomföra en studie på Er skola. Studien tar ungefär 
2 timmar att genomföra och ett minimum antal elever är 6 stycken. Det är 
framförallt årskurs 1, både på yrkes- och studieförberedande program jag är 
intresserad av. Studien behöver inte ske på lektionstid om eleverna är villiga att 
ställa upp efter schemalagd skoltid.  
 
Jag hoppas verkligen att ni har tid och möjlighet att delta i forskning kring det här 
området och naturligtvis kommer jag så småningom att kommunicera mina 
resultat och reflektioner med er om ni så vill. På så sätt kan det förhoppningsvis 
också bli ett tillfälle för gemensamt lärande i frågor kring ungdomar och IT. 
 
Med förhoppning om snabbt svar; 
 
Sheila Zimic 
Doktorand i informatik vid Mittuniversitetet 
 
e-post: sheila.zimic@miun.se 
telefon: 070 – 631 83 85 
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BILAGA 3 

Teman innehållsanalys - kollage 
Utseende Bild på ett ansikte komponerat som ett lapptäcke; Bild på 

muskulös man alt. muskulösa kroppsdelar (n=5); Bild på Sofia 
Farham (n=2), (bredvid blå symbol för ”man” och rosa symbol 
för ”kvinna” samt bokstäverna i blått ”VS” (kollage nr. 2)); Bild 
på Dita von Teese; Text i rosa ”många tjejer vill se bäst ut” och 
text i blått ”många killar vill se stark ut”; text ”unga tjejer gillar 
killar med snygga kroppar”; Bild på en man som blinkar och 
pekar samt texten ”mina bröst är äkta”; Bild på ett kvinnoansikte 
som blir sminkat; Bild på en smal modell i vit blus och kjol i 
guldfärg; Text ”bli en ny tjej”; Bild på en smal fotomodell i bikini; 
Citat kring vikt och viktminskning (n=5); Bild på en smal tjej som 
speglar sig och ser sin spegelbild som ”tjock tjej”; Bild på en tjej 
som är ”tjock”, en pil och en ”smal” tjej; Text ”hon gör allt för att 
dölja magen”; Text ”hur ska man se ut för att passa in hos oss?”; 
Bilder på läppar med texterna ”before” och ”after” samt bild på 
en tumme som pekar uppåt, symbolen för ”gilla” på facebook; 
Bild på annons ”specialist på bröstkirurgi”; Orden ”fet”, ”slapp”, 
”acne”; ”perfect”; ”perfekt”; ”midja”, ”form”, ”rumpa”, ”låren”, 
”magen” och ”sexy” 

Shopping, märken, 
prylar 

Skor (n=3); Hörlurar (n=2); Texten ”köplust just nu”; Text ”passa 
på”; Text ”missa inte”, Text ”överöst av reklam”; Bild på pengar 
och/eller betalkort (n=2); Text och bilder om smink (n=7); Bild på 
jeans; Bild på Coca Cola (n=3); Text ”shopping”; Bild på en rosa 
papperskasse; Bild på solglasögon; Bild på solglasögon; ”Apple 
Inc” logotyp (n=3); Appleprodukter (n=6); Bild på Steve Jobs, 
grundaren av Apple Inc; Laptop (n=3) 

Alkohol, fest, 
beroende 

Varningstexter kring alkohol (n=4); Bild på vin-, öl eller 
spritflaskor (n=6); Text ”sprit, sex och droger”; Text 
”alkoholost?”; Text ”utelivets baksida”; Text ”utekvällar” samt 
bild på en mun som ler; text ”alkohol” 

Datorspel & sociala 
medier 

Bild på datorspel (n=10); Logotyp för ”World of Warcraft”; 
Logotyp för ”Dreamhack”; Texten ”hela världen som spelplats”; 
Text ”internet”; ”Text ”det är här det börjar”; Text ”kärlek till 
tekniken”; Text ”game design”, ”programming”, ”graphics”; 
Logotyp för ”Facebook” (n=6); Logotyp för ”Twitter” (n=3); 
Logotyp för Instagram (n=2); Logotyp för ”YouTube” (n=2); 
Logotyp för ”Spotify”; Text ”hallå stäng inte av esport oskyldigt 



 
 

dömd hobby”; Text ”Det här är ett sjukt spel från en sjuk hjärna 
för en sjuk publik”;  

Sex & kärlek Text ”kärlek” (n=4) Text ”sex” (n=6); Bild på symbol för hjärta - 
stort, rött hjärta; Text om ”känslor” (n=2); Bilder på par eller 
sexakt (n=3); Text ”HIV”; Bild på ett strykjärn och texten 
”sexleksaker” 

Mat Bilder på mat (n=15) varav bilder på glass (n=2), muffins (n=2), 
pizza (n=2); Text ”ekologisk”; Texter kring att maten ska vara 
”nyttig” (n=3) 

Träning Text ”träning” (n=2); Bilder på människor som tränar (n=5); Bild 
på bollar; Bild på träningsskor, vattenflaska och äpple; Bild på 
hantlar; Bild på träningshandskar; Bild på kosttillskott; Texten 
”sport”;  

Kompisar Text som handlar om grupptryck (n=3); Text ”kompisar”; Text 
”svårt att vara allas vän”; Bild på ungdomar som håller om 
varandra och ler; Bild på unga som sitter vid ett bord 

Resa Eifeltornet (n=2); Bild på illustrerad karta över Turkiet; Text och 
bilder ”exotiska rundresor”; Bild på flygplan; Bild på skyskrapor 
och storstäder (n=4); Text ”Upptäck Tokyo”; Text ”London så 
mycket bättre”; Text ”Japan är som att resa till framtiden”; Bilder 
på ”japanska prylar”; Text ”fantasiland”; Text ”pandavandring”; 
Bild på Disneyfigurer; Bild på en palm; Text 
”Storstadsdrömmar”; Text ”Storstad”; Text ”att resa är en 
livsstil” 

Underhållning Bilder från olika filmer; Bild på man som sitter framför TV:n; 
Text ”väljer hundar framför Twilight”; Logotypen för dokusåpan 
”Big Brother” 

Problem Texter om anorexi och ätstörningar (n=3); Text ”You vs Pain”; 
Bild på nödbroms där det står ”missbruk beivras”; Text ”press” 
och ”prestationsångest” (n=3); Text ”många ungdomar fastnar”; 
Text ”de missbrukade”; Text ”förtroendekris”; Texten 
”depressivt” och en man som drar mungiporna uppåt med hjälp 
av pinnar; Text ”hjälp mig”; Bild på en tjej som håller cigarett i 
handen och gråter”; Bild på tabletter; Bild på en polis; text om 
brottslighet (n=4); Texten ”hot minskar skolket” Bild på en 
övervakningskamera; Text ”mindre koll på ungdomar” 

Attityder & 
värderingar 

Text ”ingen orsak att ånga något”; Text ”Jag kan säker räkna upp 
säkert femton pers som skulle göra vad som helst för att få den 
här chansen som jag har fått. Att inte satsa nu vore respektlöst 
mot de andra.”; Text ”För bra för att vara sant” och bild på tre 



 
 

apor; Text ”lita på din magkänsla”; Text ”Alla och ingen sticker 
ut”; Text ”A world of difference”; Text ”Fuck it, jag är bäst”; Text 
”vi tänker på allt” 

Hobby, roliga 
aktiviteter och saker 
man tycker om 

Text och bilder på ”hantverk”; Text ”slöjd” och ”designa din 
egen”; Text ”aldrig en tråkig stund”; Text ”full av idéer”; Text 
”barnsligt roligt” och en urklippt ”comic strip”; Bild på gosedjur; 
Bild på murmeldjur; Bild på en som är utklädd till en höna med 
texten ”Fjädrar anamma, här ser ni en äkta hen”; Text ”dåliga 
idéer”; Text ”vila”; Text ”chilla” och en bild på Skalman från 
Bamseserien; Bild på en som åker skateboard; Bild på tatueringar 
på benen; Bild på disco och discokula; Bild på stor 
boxningsarena; Bild på bil och Elvis; Bild på en man som skriker 
och en pratbubbla ”Go play”; Text ”fria barn”; Text ”aktiviteter 
med din krets”; Bild på en ”epatraktor” med text ”epa” under; 
Text ”medlemsavgifter” med texten ”pirater” klistrad över den 

Framtidsfunderingar Text ”flytta ut”; Text ”när jobben tar slut”; Text ”framtid?”; Bild 
på en tjej som pluggar; Text ”hög nivå på studierna; Text ”tävla”; 
Bild på ett modellhus och text ”en modern industrisupermakt”; 
Text ”Bostadsproblem”; Bild på en ”att göra-lista”; Texten ”Utan 
jobb? Ansvaret är ditt”; Texten ”ofta handlar det om kurser i att 
söka jobb och skriva CV..”; Bild på en väckarklocka; Bild på 
Arbetsförmedlingens logotyp men istället står texten 
”arbetsförnedringen”, under står texten ”efter gymnasiet”; Bild 
på en kille som sitter i skolbänken; Text ”vi (ritad symbol för 
hjärta) välfärd”; Text ”Norge”; Text ”framgång”; Text ”Det 
räcker inte att vara musiker längre. Du ska vara modell, 
skådespelare, politiker och författare. Det är löjligt, hur fan ska 
man orka med det?” 

 
  



 
 

BILAGA 4 

Teman - intervjuer 
Prestation - Prestationsångest 

- Press 
- Tävling 
- Bra betyg 
- Bra jobb 
- Hög utbildning 
- Att inte satsa vore respektlöst 
- Vara perfekt hela tiden 
- Göra rätt 
- Vara rätt och riktig 
- Prestera bra och vara acceptabel samtidigt 
- Aldrig stå stilla 
- Tidspress 
- Göra listor 
- Skyll dig själv 
- Allting ska uppdateras hela tiden 
- Vara snygg 
- Vara bäst 
- Vara längst fram 
- Man ska göra mycket i farmtiden 
- Ingen nöjer sig med att vara byggarbetare längre 
- Det här ska du göra, sen är du bra liksom 

Utseende - Utseendefixering  
- Se bra ut 
- Inte vara tjock 
- Se bäst ut 
- Må bra 
- Vara smal  
- Gå ner i vikt  
- Anorexia  
- Äta nyttigt 
- Träna  
- Killar ska se starka ut 
- Vanligt att man fixat något/opererat sig  
- Sminka sig 
- Se perfekt ut 
- Kläder 



 
 

- Ha rätt märken 
- Fashion 
- Vara snygg 

Teknik - Ha rätt prylar 
- Apple väldigt populärt  
- Dyra saker 
- Rätt märken 
- Vara uppdaterad hela tiden 
- Typisk YouTube grej som går runt - Visa att man är stand by 
- Beroende av Facebook  
- Facebook som en drog, man känner sig tvingad att gå in där 
- Man ska vara uppkopplad hela tiden med tanke på att vi har 

det i mobiler  
- Jag känner säker tio personer som ska bli spelprogrammerare 
- Jag gick ur Facebook men var tvungen att bli medlem igen, 

förlorade kontanken och hängde inte med 
- Måste använda Facebook. Sociala medier måste man ha 

annars är man utanför 
- Nästan ingen som inte håller på med det. Överlever en dag 

utan Facebook men sen ger de med sig 
- Någonting som inte finns få Facebook har inte hänt 

Globalisering, 
öppenhet och 
medvetenhet 

- Var rätt och riktig, tänk på miljön 
- Medvetna 
- Ett grönt sätt att tänka 
- Det är en del återvinning nu 
- Vara uppdaterad 
- Vi är internationella 
- Hela världen som spelplats, att resa är en livsstil 
- Aktiv livsstil 
- Vi är mer öppna 
- Information från hela världen 
- Människor flyttar 
- Storstadsdrömmar 
- Urbanisering 
- ”Hen” är ju någonting som har kommit nu 
- Mycket annorlunda som bejakas nu 
- Paradoxalt att man ska vara annorlunda samtidigt som man 

ska passa in 
Testa gränser - Våga testa olika saker 

- Tänja på gränser 



 
 

- Grupptryck 
- Ungdomar växer upp för fort 

Konsumtion - Vi är shoppare 
- Mycket materiellt 
- Det ska vara rätt märken 
- Viktigt att märket är bra 
- Tycker man om märket då tycker man om allt som har med 

det märket att göra 
- Som ett sätt att visa sin livsstil 
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