
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsala Universitet 

Instutionen för informatik och media 

C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 

Framlagd HT 2016 

 

 

 

 

 

Användningen av sociala medier 

De sociala effekterna av att ständigt leva uppkopplad 

                      

                                            

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Författare: Viktoria Rickström            
 



1 
 

Innehållsförteckning 
 

1. INLEDNING ............................................................................................................................... 5 

    1.1 Problemformulering ...................................................................................................................... 6 

    1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 7 

    1.3 Disposition ..................................................................................................................................... 7 

    1.4 Begreppsdefinitioner ..................................................................................................................... 8 

2. BAKGRUND .............................................................................................................................. 9 

    2.1 Facebook och Instagram ................................................................................................................ 9 

    2.2 Ämnesbakgrund - Sociala medier ................................................................................................ 10 

    2.3 Forskningsbakgrund ..................................................................................................................... 12 

    2.4 Bidrag med ny kunskap i förhållande till den tidigare forskningen ............................................. 13 

3. TEORI ..................................................................................................................................... 15 

    3.1” Networked: the new social operating system” .......................................................................... 15 

3.1.1 Nätverk nu och då ................................................................................................................ 15 

3.1.2 Individuell kommunikation ................................................................................................... 15 

3.1.3 Utrotningshotade sociala grupper ....................................................................................... 16 

3.1.4 Teknik leder till ökad kvalité på umgänge? .......................................................................... 16 

3.1.5 Ständigt tillgänglig och vilka effekter det får på relationer .................................................. 16 

3.1.6 Självvald aktivitet .................................................................................................................. 17 

3.1.7 Wellmans studie av studenter i Toronto .............................................................................. 18 

3.1.8 Sociala medier som syndabock för försämrade sociala relationer ...................................... 19 

3.1.9 Förändrad, inte nödvändigtvis försämrad kommunikation ................................................. 19 

    3.2 Sociala effekter av sociala medier ............................................................................................... 20 

    3.3 Teorirelevans ............................................................................................................................... 21 

3.3.1 Wellman och Raines- Utmaningar och möjligheter med ”nätverksanslutna individualister”

 ....................................................................................................................................................... 21 

3.3.2 Van Dijk- Sociala effekter och kommunikationseffekter ...................................................... 22 

4. METOD OCH MATERIAL .......................................................................................................... 24 

    4.1 Val av källor .................................................................................................................................. 24 

    4.2 Val av insamlingsmetod ............................................................................................................... 24 

    4.3 Urval ............................................................................................................................................. 25 

    4.4 Data (Material) ............................................................................................................................. 26 



2 
 

    4.5 Genomförande ............................................................................................................................. 27 

    4.6 Analysmodell................................................................................................................................ 28 

4.6.1. Användningen av sociala medier, i vilken utsträckning och till vad? .................................. 28 

4.6.2. Generella effekter till följd av avstånd från sociala medier. ............................................... 29 

4.6.3. Sociala effekter till följd av användning av sociala medier. ................................................ 29 

    4.7 Begränsningar och gruppdynamik ............................................................................................... 30 

    4.8 Etiska överväganden .................................................................................................................... 30 

5. RESULTAT ............................................................................................................................... 32 

    5.1. Undersökningstema 1: Användningen av sociala medier- i vilken utsträckning och till vad? .... 32 

5.1.1 Redovisning av citat från diskussion bland höganvändare: ................................................. 32 

5.1.2 Redovisning av citat från diskussion bland låganvändare: ................................................... 33 

    5.2. Undersökningstema 2: Generella effekter till följd av avstånd från sociala medier? ................ 34 

5.2.1 Redovisning av citat från diskussion bland höganvändare: ................................................. 34 

5.2.2 Redovisning av citat från diskussion bland låganvändare: ................................................... 35 

    5.3. Undersökningstema 3: Sociala effekter till följd av användning av sociala medier? ................. 35 

5.3.1 Redovisning av citat från diskussion bland höganvändare: ................................................. 36 

5.3.2 Redovisning av citat från diskussion bland låganvändare: ................................................... 37 

6. ANALYS .................................................................................................................................. 40 

    6.1 Användningen av sociala medier, i vilken utsträckning och till vad? .......................................... 40 

    6.2 Generella effekter till följd av avstånd från sociala medier. ........................................................ 42 

    6.3 Sociala effekter till följd av användning av sociala medier? ........................................................ 44 

7. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH FRAMTIDA FORSKNING ........................................................... 47 

    7.1 Uppsatsens syfte och frågeställningar ......................................................................................... 47 

    7.2 Slutsatser ..................................................................................................................................... 47 

    7.3 Diskussion .................................................................................................................................... 49 

   7.4 Framtida forskning ........................................................................................................................ 51 

Referenser ............................................................................................................................................. 53 

Bilaga 1. ................................................................................................................................................. 56 

Bilaga 2. ................................................................................................................................................. 58 

 

 

 



3 
 

Sammanfattning 

 

I denna uppsats är syftet att studera vilka sociala effekter som upplevs av individer baserat på 

deras användning av sociala medier. Respondenterna i studien är studenter vid Uppsala 

Universitet som har deltagit genom diskussion i fokusgrupper där frågeställningen ”Vilka 

sociala effekter upplever studenter att deras användning av sociala medier har?” har 

besvarats. Fyra fokusgrupper studerades i två kategorier; höganvändare av sociala medier 

samt låganvändare av sociala medier. Begreppen höganvändare och låganvändare 

definierades av respondenternas grad av aktivitet på nätet. Fokusgrupperna genomfördes med 

stöd från Victoria Wibecks bok om fokusgrupper som metod, varpå sedan tre 

undersökningsteman togs fram. Teoretiskt var huvudverktyget Wellman och Raines teori 

kring vad som påverkar människors användning av sociala medier, med komplement av Van 

Dijks teori gällande sociala effekter till följd av användning av sociala medier. Dessa 

teoriverktyg användes i kombination med nämnda undersökningsteman för att genomföra en 

innehållsanalys. Slutsatsen av studien visar på att den huvudsakliga motivationen för 

respondenterna till att använda sociala medier är för att underlätta kommunikation. Men med 

det följer påfrestningar på sociala relationer som kan bidra med en påtaglig stress över att 

alltid vara tillgänglig via sociala medier. Undersökningen visar att låganvändarna redan 

förstått hur denna stress över att alltid vara tillgänglig påverkar dem och därmed tagit avstånd 

från sociala medier för att undvika stressen. Huvudresultatet av undersökningen visar att det 

inte är låganvändare av sociala medier som uppfattar att deras frånvaro från sociala medier 

påverkar deras sociala relationer negativt. Det är höganvändarna av sociala medier som 

upplever att de utsätter sina relationer för en belastning om de inte har en godtagbar ursäkt för 

att inte vara konstant tillgängliga.  

 

NYCKELORD: IKT, SOCIALA MEDIER, MEDIEANVÄNDNING, SOCIALA EFFEKTER, 

STRESS. 
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Abstract  

 

The purpose of this study is to examine what it means to be constantly connected to social 

media. In this case, the respondents were students at Uppsala University. The idea is to find 

out how these students are thinking and experiencing what it is like to live in today's 

communication society. To accomplish this, experiences of respondents are examined to see if 

it has led to any social effects caused by the usage of social media. To collect the results, 

focus groups was used with the support of Victoria Wibecks book on the method. Following 

this, three research themes were developed. The main theory used was Wellman and Raines 

theory regarding what affects humans usage of social media, complemented by the theory of 

Van Dijk regarding social pressure related to social media. These theoretical tools were used 

in conjunction with the mentioned research themes in order to conduct a content analysis. 

The main conclusion of the study indicates that the main motivation determining individual’s 

usage of social media is to facilitate communication, but that social media use also creates a 

pressure of constantly being available. The main result found through the study was that the 

individuals that identify as low-frequency users of social media did not feel that their lack of 

presence in social media affected their social relationships negatively. At the same time, the 

high-frequency users felt that they endangered their social relationships by not being 

constantly available without a satisfactory explanation.  

 

KEYWORDS: ICT, SOCIAL MEDIA, MEDIA USAGE, SOCIAL EFFECTS, STRESS.  
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1. INLEDNING 

 

Skilsmässa till följd av ett kraftigt Facebook-användande? Det hävdar forskning som James 

Katz vid Boston University gjort. Han förklarar att relationer påverkas negativt av Facebook 

och är en tidig indikation på skilsmässa och även på otrohet, då det underlättar att ta och dölja 

kontakter med tidigare partners och nya bekantskaper (Euroclinix, 2016).  

Detta förklaras med att desto större användning av Facebook, desto mer koll har du även på 

vad din partner gör och därmed uppstår svartsjuka. Detta är ett exempel på hur relationer 

påverkas av sociala medier. Sociala medier har på många sätt introducerat helt nya aspekter 

att förhålla sig till när det kommer till relationer, såväl romantiska som icke-romantiska. 

Denna i grunden teknologiska utveckling har skapat fenomen som påverkar vårt idag sociala 

liv. Att det har skett en teknologisk utveckling de senaste 20 åren är ingen överraskning och i 

och med denna utveckling har även förutsättningarna och behovet av kommunikation idag 

ändrats. Digitala hjälpmedel, såsom smartphones, digitala läsplattor med mera har blivit en 

otroligt viktig del av vardagen; att hela tiden vara uppkopplad mot sociala medier blir nästan 

en vital förutsättning för att kunna vara en del i samhället och delta i sociala sammanhang. De 

sociala medierna är närvarande hela tiden; som användare har man tillgång till interaktion 24 

timmar om dygnet. För att tydliggöra, den teknologiska utvecklingen av det som kallas IKT 

(Informations- och kommunikationsteknik) är det som lagt grunden till det vi idag kallar 

sociala medier.  

 

Sociala medier är det centrala begreppet i denna uppsats, och definitionen av detta begrepp är 

enligt Van Dijk ”Internet applications that enable the sharing of things” eller ”Internetbaserade 

verktyg som möjliggör delande av saker” (Van Dijk, 2012, s.180). Mer specifikt beskrivs detta 

som en kombination av masskommunikation och personliga ömsesidiga relationer. Det är ett 

fenomen som kopplar samman den individuella och den sociala världen. Vidare betyder det 

fenomen som videor, foton, textmeddelanden, kunskapsinformation om ett specifikt ämne och 

så vidare. Sociala medier delas in i två olika kategorier av kommunikation; den första är när 

individer sänder meddelanden som inte alltid besvaras, den andra är när en grupp eller flera 

personer utbyter meddelanden med förväntan om en ömsesidig kommunikation och svar på 

meddelandena. Van Dijk nämner, som exempel på den första kategorin, bloggar och forum som 

Twitter där en användare skickar ut ett meddelande utan någon naturlig förväntan på att alla 

som tar del av meddelandet kommunicerar tillbaka. Den andra kategorin är nätverk som till 
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exempel Facebook som innefattar chattforum och grupper där det förväntas att 

kommunikationen i någon utsträckning är ömsesidig. Även om Facebook nämns som exempel 

på kategori två så kan dock Facebook ses som en fusion av de två kategorierna då plattformen 

dels erbjuder ömsesidig kommunikation, men även, via till exempel statusuppdateringar och 

applikationer, erbjuder möjlighet till enkelriktad kommunikation. Denna aspekt återkommer 

Van Dijk till angående sociala medier i och med att utvecklingen bidragit till att fler plattformar 

numera innefattar olika typer av kommunikation, både anpassad för massan och för individen. 

(Van Dijk, 2012, s. 182–183)  

 

IKT (informations- och kommunikationsteknik) är något som vuxit fram under den sista delen 

av 1900-talet (Van Dijk, 2012, s. 49). Det har gått från interaktioner som mestadels varit 

ansikte mot ansikte till vad Van Dijk säger är en "age of connectivity" där stora delar av 

interaktioner förs online och är något som finns tillgängligt konstant. (Van Dijk, 2012, s. 2) 

Detta beror på flera aspekter; utveckling av teknik med till exempel möjligheter att interagera 

trådlöst så att inte vara knuten till en fysisk plats behövs. Webben idag; Web 2.0 har en ny 

form av kommunikation som skiljer sig från den envägskommunikation som var dominerande 

faktorn för webben innan. Idag finns det en plattform som möjliggör interaktion på en annan 

nivå för individer (NEFA et al, 2013, s. 1041). IKT och dess utveckling leder oss in på det 

som är den centrala delen av denna studie, nämligen sociala mediers utveckling och i 

förlängningen dess effekt på människors relationer. Artikeln som nämndes i början av denna 

uppsats har tittat på hur romantiska relationer påverkas av användningen av sociala medier, 

men hur ser det ut i allmänhet? Påverkas människors sociala relationer av sociala medier, och 

vilka effekter ser individer själva av sin användning av sociala medier?   

 

1.1 Problemformulering  
 

Som nämnts har den teknologiska utvecklingen lett till en framväxt av helt nya aspekter i 

människors sociala liv, något som behöver studeras. Finns det risk att sociala medier i själva 

verket verkar hämmande på användarnas sociala relationer eller kan de ses som verktyg som 

har en positiv påverkan på sina användares sociala liv? 

Området sociala medier har studerats tidigare men de sociala effekterna av medieanvändningen 

och hur våra relationer påverkas av användningen är ett område som kan förändras och 

utvecklas. Det kan förändras med nya grader av medieanvändning till följd av en expandering 
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av sociala medier. Därmed kan denna studie bidra med nya synvinklar på ett aktuellt och 

ständigt föränderligt forskningsområde som hela tiden behöver nya forskningsobjekt då IKT 

och sociala medier ständigt förändras. De nya synvinklar som denna studie ämnar bidra till är 

just de sociala effekter som respondenterna haft utav sin medieanvändning och vad det vidare 

har betytt för deras sociala relationer och relation generellt till sin omgivning. För att förtydliga 

så innebär detta ifall hög eller låg grad av medieanvändning påverkar och vilka effekter det kan 

resultera i. Eventuellt kan sedan vissa resultat användas i syfte att göra bedömningar på framtida 

utveckling inom IKT-området och dess potentiella fortsatta effekt på våra sociala liv.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Denna studie undersöker vilka effekter respondenterna upplever att deras användning av 

sociala medier har på relationer, umgänge och syn på varandra. Syftet med undersökningen är 

att undersöka om det finns några genomgående teman för hur effekterna påverkar 

respondenternas sociala liv på ett individuellt plan, samt hur effekterna varierar med olika 

grader av användning av sociala medier. Studien vill därmed svara på frågeställningen:  

 

- Vilka sociala effekter upplever studenter att deras användning av sociala medier har? 

 

1.3 Disposition  
 

Inledningskapitlet kommer att följas av ett bakgrundskapitel som ger både en ämnesbakgrund 

om sociala medier och dess utbredning över tid samt en forskningsbakgrund som fokuserar på 

studier rörande användandet av sociala medier och dess sociala effekter. 

 

Detta kommer sedan att följas av teorikapitlet som beskriver det valda teorier som har valts ut 

för denna studie och som kommer till hjälp vid resultat och diskussion. De valda teorierna är 

Harrison Rainie och Barry Wellmans Networked- the new social operating system och Jan Van 

Dijks Social effects of social media.  

 

Följande kapitel är metod och material. Här förklaras varför metoden fokusgrupper och Victoria 

Wibecks bok Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod valdes.  
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Vidare kommer resultatdelen där resultaten presenteras av den insamling av data som gjorts. 

Den analysmodell som står till grund för presentationen av resultaten är uppdelad i tre 

undersökningsteman. Dessa utgår ifrån den intervjumall som gjorts med frågor som ställdes till 

fokusgrupperna samt från vald teoriansats. Utefter deras svar har tre undersökningsteman 

utformats som presenterar resultaten av vad höganvändargrupper och låganvändargrupper av 

sociala medier har diskuterat.  

 

Efterföljande kapitel är analys där resultatet av undersökningen diskuteras i relation till valda 

teorier som nämnts tidigare i studien. Sist kommer kapitlet avslutande diskussionen, slutsatser 

och framtida forskning som återvänder och återkopplar till studiens syfte, frågeställning samt 

diskuterar vad sociala medier kommer ha för roll och påverkan för individer i framtiden samt 

nya sociala effekter som kan uppstå.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

 IKT  

Förkortning för informations- och kommunikationsteknik, används för att diskutera 

utveckling av bland annat sociala medier och verktyg för dessa.  

 

 HÖGANVÄNDARE 

I denna studie innebär används denna term för att definiera testpersonernas grad av 

aktivitet på nätet. I denna grupp utgjordes det av de som loggade in på ett socialt nätverk 

minst 10 gånger/dygn.  

 

 LÅGANVÄNDARE  

I denna grupp utgjordes det av de som loggade in på ett socialt nätverk en gång eller 

mindre/dygn.  

 

 IRL  

”In real life” är en term som syftar det verkliga livet utanför den digitala världen.  

 

 SNS  

Förkortning för social networking site som används för att diskutera olika sociala digitala 

nätverk utformade för social interaktion.   
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2. BAKGRUND    
 

Detta kapitel kommer inledas med en kort beskrivning av de två sociala nätverk som kommer 

att behandlas mest i studien; Facebook och Instagram. Detta följs av en ämnesbakgrund som 

behandlar sociala medier mer generellt och dess utbredning över tid samt hur användningen    

ser ut idag. Detta följs sedermera av en forskningsbakgrund som kommer behandla tidigare 

studier kring sociala medier med inriktning på effekter av medieanvändning och de aspekter 

som kan ha påverkat våra sociala liv och relationer.  

 

2.1 Facebook och Instagram 
 

I denna studie kommer huvudfokus ligga på det sociala nätverket Facebook. Detta då nätverket 

enligt Internetstiftelsen i Sverige är det mest populära sociala nätverket, något som framgår av 

diagrammet som presenteras nedan (Internetstiftelsen i Sverige, 2015).  

 

 

 

Facebook är ett nätverk grundad av Mark Zuckerberg 2004, i samarbete med studenter från 

Harvards universitet och som från början var ett nätverk för studenter. Men nätverket spred sig 

och är nu den största sociala nätverkstjänsten i världen där användare kan göra allt från att 
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koppla ihop vänner och familj till att statusuppdatera vad de gör för tillfället, vart de är, hur de 

mår, samt läsa sina vänners statusuppdateringar. Användare kan kommentera på inlägg och 

trycka på ”gilla-knappar” om det är ett speciellt inlägg eller foto de gillar. Det går även att 

publicera bilder, videos och funktionen att länka till artiklar och hemsidor. En annan funktion 

med Facebook är chatten där användare kan chatta med andra användare en och en eller göra 

chattgrupper för att kommunicera i, till exempel för ett särskilt ämne eller för ett grupparbete i 

skolan. Vem som helst kan gå med i Facebook och det är helt gratis. Det finns många olika 

inställningar som kan reglera hur mycket användarna vill att sina vänner ska se av det som de 

lägger ut på sidan, vilka vänner som kan se vad, vem som kan se användarens publika profil 

samt vad användaren själv vill se från andra användare. (Johansson, 2015)  

 

Som grafen ovan visar är det näst mest använda sociala nätverket i Sverige Instagram. 

Instagram är en mobilapplikation som används för fotodelning och som socialt nätverk. 

Instagram skapades 2010 och är gratis. Från början var applikationen endast tillgänglig för 

Iphone användare men kan nu också användas av Android användare. Med Instagram kan 

användarna enkelt dela med sig av foton till vänner men också till resten av världen om det så 

önskas. Fotona kan enkelt redigeras med filter och det går att lägga till bildtexter som beskriver 

bilden samt ”taggningsfunktioner” som gör att användarna kan nämna vem som är på bilden. 

Instagram ger också användarna möjlighet att följa andra användare och att gilla samt 

kommentera deras bilder. (Timbré, 2013). Idag har Instagram ca 600 miljoner användare. 

(Instagram, 2016).   

 

2.2 Ämnesbakgrund - Sociala medier  
 

Sedan 2004 har sociala medier vuxit explosionsartat. För att tydliggöra med ett exempel hade 

Facebook 2004 ungefär en miljon användare. Tio år senare var användarantalet över en miljard 

individer (Morrison, 2014). Mer utförligt kan sociala mediers utbredning i samhället ses genom 

en statistisk genomgång som Search Engine Journal gjorde 2013 (Jones, 2013). 2005 var 

andelen av de med internetåtkomst och anslutning till sociala medier 8%, och det var först 

mellan 2009 och 2010 som andelen ökade från 46% till 61%. Nu fanns sociala medier hos mer 

än hälften av de med tillgång till internet. Denna utveckling speglades tydligt av utvecklingen 

inom ålderssegmentet 30 till 49 år. I segmentet 18 till 29 år var redan 2006 49% av de 

internetanslutna uppkopplade mot sociala medier och detta är den enda grupp som till och med 

2013 hade en andel anslutna till sociala medier över 80%, en milstolpe gruppen passerade 2010. 
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De äldre åldersspannen är inte relevanta på samma sätt för denna studie men det kan vara 

intressant att veta att i spannet 50 till 64 år är numera över 60% anslutna till sociala medier och 

även 65+-gruppen närmar sig 50%-strecket. 

 

Att vara ansluten till sociala medier säger dock inte nödvändigtvis något om hur det påverkar 

människors vardag. Det har studerats hur många minuter individer i USA, Australien och 

Storbritannien spenderar på sociala medier per timme. Svaren är 16, 14 och 13 minuter. Alltså 

spenderar användare närmare en fjärdedel av sin tid uppkopplade mot sociala medier. En stor 

del av förklaringen till sociala mediers näst intill konstanta närvaro i människors tillvaro går 

sannolikt att finna i att 71% av användare av sociala medier använder sig av en mobil enhet för 

att koppla upp sig, vilket gör att de i stor utsträckning aldrig är nedkopplade (Jones, 2013).  

 

Följande anledningar presenterar Van Dijk för att förklara sociala mediers tillväxt och 

utveckling: 

 

1. Nya medier har en inlärningsperiod. Till exempel tog det ca 10-15 år innan sociala 

medier uppstod där privatpersoner lärde sig manövrera Internet med dess funktioner 

såsom bilder och musik, bytes- och köphandel samt sidor där utbyten av videos kunde 

göras. När detta sedan var etablerat bland användare var det naturliga steget att börja 

utbyta meddelanden och kontakter. Till exempel var det utbyten av bilder som var 

startpunkten för Facebook (Van Dijk, 2012, s. 183). Detta kan också ses i den utveckling 

som sociala medier har haft senaste 10 åren. Det framstår som talande att de första åren 

visar en långsam tillväxt och ökning, för att sedan, på grund av att denna 

inlärningsperiod är avklarad, öka kraftigare.  

2. ”Diffusion of innovations theory” som Van Dijk tar som exempel på att när det 

uppkommer nya, innovativa lösningar; i detta fall teknologi som gör att gamla medier 

och dylikt försvinner och sociala medier utvecklas när det upptäcks att det underlättar. 

Till exempel gör det att tidigare sätt för att skicka e-post, använda telefoner, hantera 

adressböcker med mera uppfattas omoderna och krångligare än de nya lösningar som 

både kan vara snabbare och enklare. Dessa uppfinningar och innovationer som till stor 

del växte fram under 90-talet resulterade i slutändan i de sociala medier som ses idag 

(Van Dijk, 2012, s.184). Ett exempel på detta är hur framväxten av mer avancerade 

telefoner och bärbara datorer ledde till dagens smartphones och surfplattor, vilket som 
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nämndes ovan lett till att 71% av användare på sociala medier är uppkopplade med 

någon form av mobil enhet. 

3. De effekter som kommer när ett nätverk börjar spridas. Inledningsvis används nätverket 

av ett litet antal individer. Om det ökar i popularitet kommer till slut tidpunkten då en 

majoritet är användare. Då blir det plötsligt en anledning för fler individer att ansluta 

till nätverket, då det blir tydligt att andra gör samma sak. Efter det växer nätverket som 

till exempel med SNS som under 2007 och 2009 nådde denna punkt, då i flertalet 

utvecklingsländer. När två tredjedelar är uppkopplade till nätverket når det en annan 

nivå. Det är då de som inte är uppkopplade känner pressen att gå med de också. När 

denna punkt sedan är nådd, avstannar utvecklingen delvis och går inte lika fort framåt 

utan de som då är kvar ”utanför” är de som kallas ”laggards”. Dessa individer vill inte 

delta i dessa sociala nätverk.  Det här stadiumet är idag nått då det längre och längre ner 

i åldrarna betyder att om en person inte deltar i de sociala nätverk som Facebook till 

exempel innebär så hänger denne inte med i utvecklingen (ibid). Det kan till exempel 

ses i statistiken som presenterades ovan. I flertalet av fallen framgår det att när 50–65% 

är anslutna till sociala medier så fortsätter ökningen nästan på ren automatik, men också 

att det, som i fallet i 18–29-åringar, efter en viss punkt sker väldigt begränsad ökning. 

  

2.3 Forskningsbakgrund 
 

Nedan kommer det beskrivas om den forskning som finns kring användandet av sociala medier 

och då inom området som kan ha påverkat våra relationer och sociala liv; sociala effekter av 

medieanvändningen, studerat på en individnivå.   

 

Gällande tidigare genomförd forskning kring hur användande av sociala medier påverkar 

människors sociala relationer har inledningsvis Sponcil och Gitimu (2013) studerat college-

studenters användning av sociala medier och vilka effekter detta har på deras sociala 

kommunikation samt studenternas självbild. Gällande förhållandet mellan användning av 

sociala medier och social kommunikation valde författarna av denna studie att titta specifikt på 

korrelationen mellan användningen av sociala medier och användarens kommunikation med 

familj och vänner. Sponcil och Gitimu hade som utgångspunkt bland annat resultatet av Boyd 

och Ellisons studie (2007) som fann att majoriteten av användare huvudsakligen, eller i många 

fall till och med uteslutande, använde sociala medier för att underhålla redan existerande 

relationer, snarare än att försöka skapa nya relationer. Vidare teoretiserade Sponcil och Gitimus 
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kring att individer som själva angett att de i olika utsträckning upplever sig själva som blyga 

fann direkta fördelar i sin kommunikation genom sociala nätverk. Författarna härledde detta till 

att dessa individers blyghet möjligen leder till att de undviker sociala situationer där personlig 

kommunikation är att förvänta, medan sociala medier erbjuder ett sätt för dessa att fortfarande 

upprätthålla en högre kommunikationsfrekvens än vad som hade varit möjligt utan sociala 

medier. Detta stöds av Baker och Oswalds (2010) studie kring relationen mellan social medie-

användning och vänskaps-kvalité hos just blyga individer. Sponcil och Gitimus kom i sin studie 

slutligen fram till att användningen av sociala medier har en positiv effekt på studiedeltagarnas 

självupplevda kommunikationsförmåga. Det framkom även tecken på att användning av sociala 

medier ledde till en ökad kommunikationsfrekvens med vänner och familj. Avslutningsvis 

uppgav 77% av de deltagande i studien att de, trots de fördelar sociala medier har föredrog att 

kommunicera ansikte mot ansikte med vänner och familj. 

Oh, Ozkaya och LaRose (2013) har studerat sociala medier med ett perspektiv centrerat på 

hur sociala medier utgör ett verktyg för att skapa bland annat socialt stöd och en känsla av 

samhörighet. Studien kom fram till att användare upplevde sociala medier som något positivt 

huvudsakligen på grund av tre faktorer: upplevt socialt stöd, uppskattande stöd och stöd för 

självkänsla. Den viktigaste av dessa faktorer var upplevt socialt stöd. 

 

2.4 Bidrag med ny kunskap i förhållande till den tidigare forskningen 
 

Sponcil och Gitimus studie delar på ytan många element med denna uppsats, men skillnaden 

finns framförallt i hur de har valt att angripa frågan om sociala mediers effekt på social 

samvaro. De fokuserar uteslutande på hur studenterna själva bedömer sin egen förmåga till 

kommunikation samt självbild. Denna studie försöker komplettera detta genom att istället för 

att titta på förmåga till kommunikation undersöka hur respondenterna upplever att sociala 

medier påverkar deras vardag, och därigenom bland annat deras sociala relationer. Genom att 

använda ett diskussionsforum istället för en enkät kommer det sannolikt vara lättare att kunna 

analysera och sammanställa en mer nyanserad bild av hur sociala medier påverkar 

respondenternas sociala relationer. Att låta dem själva bedöma sin kapacitet till 

kommunikation är en intressant studie i sig, men får ett resultat som snarare är relaterad till 

psykologi genom självförtroende gällande kommunikation snarare än huruvida denna 
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kommunikation faktiskt används för att bygga och upprätthålla relationer. Här finns alltså ett 

utrymme för komplement som denna studie hoppas kunna fylla. 

Denna studie blir på sätt och vis den andra sidan av myntet av Oh, Ozkaya och LaRoses 

forskning som har huvudsakligen studerat hur sociala medier på ett positivt sätt skapar 

trygghet för individer. Denna studie kommer med en vidare syn undersöka om det till 

exempel kan finnas negativa effekter där sociala medier bidrar till ett minskat, eller på andra 

sätt negativt påverkat, socialt liv. Oh m.fl. har fokuserat på en mycket vital aspekt i vilka nya 

effekter den nya arenan sociala medier har på redan existerande psykologiska fenomen. 

Denna studie kommer istället välja att inte titta på psykologiska element utan avgränsa sig till 

de sociala effekterna. Det är med andra ord möjligt att till exempel det upplevda sociala stödet 

via sociala medier, fortfarande kan uppträda samtidigt som en minskande effekt på sociala 

relationer ”IRL”.  
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3.TEORI  

 

3.1” Networked: the new social operating system” 
 

Harrison Rainie och Barry Wellman teori valdes då den diskuterar vad det innebär att leva i 

ett allt mer uppkopplat samhälle där kommunikation sker mer och mer via sociala medier 

(Rainie, Wellman, 2012, s ix).  

 

3.1.1 Nätverk nu och då 

 

Enligt Rainie och Wellman så är denna nya värld av bredare personliga nätverk istället för 

mindre grupper något som uppstått och spridits av Internet och mobilanvändandet (Rainie, 

Wellman, 2012, s. 8). De mindre grupperna förklaras som de nätverk som fanns innan vår 

nutida teknik. Nätverk som på landsbygden och i byar bestod av små, tätt sammanknutna 

grupper av sociala nätverk som kunde bestå av till exempel nära vänner, grannar, 

familjemedlemmar och kommunala nätverk som kyrkogrupper (ibid). Detta blev det 

säkerhetsnät som fanns tillgängligt då. Jämförs det med det säkerhetsnät som finns tillgängligt 

idag är det en helt annan utgångspunkt enligt Rainie och Wellman. Idag är det individen själv 

som sätter begränsningarna på hur brett den vill göra sitt kontaktnät, eftersom möjligheterna 

till interagerande och kontaktsökande i princip är obegränsade.  

 

3.1.2 Individuell kommunikation 

 

Rainie och Wellman använder begreppet nätverksindividualism, som definierar stor del av 

teorin och innebär att människor faktiskt inte är uppslukade av olika tekniska prylar utan den 

kommunikativa delen av det hela, det vill säga möjligheterna att interagera (Rainie, Wellman, 

2012, s 6). De hävdar att det är annorlunda idag än tidigare, genom att det nu kommuniceras 

på ett mer individuellt plan än i tidigare grupper som funnits (ibid.). Det är fokus på individen 

och inte de andra relaterade grupper som kan vara en del av individens liv, såsom jobb, familj, 

och hobbys (ibid.).  De kallar nätverksindividualism för ett ”operating system” för att ”det 

beskriver de sätt som människor anknyter, kommunicerar, och utbyter information.” (Rainie, 

Wellman, 2012, s. 7).  

 



16 
 

3.1.3 Utrotningshotade sociala grupper 

 

En viktig aspekt att tänka på är att de mindre sociala grupper som tidigare fanns i samhällen, 

är enligt vissa forskare utrotningshotade om de väljer att inte engagera sig lika mycket i det 

verkliga livet utan istället vänder sig till online communities och kommunicerar via sådana 

plattformar (Rainie, Wellman, 2012, s. 7). Det kan argumenteras för att fler och fler känner 

sig ensamma i ett ökat digitalt kommunikationssamhälle trots att möjligheterna för 

interagerande ökar. Detta resulterar i att människor inte går ut och socialiserar på samma sätt 

som förr då det kanske inte fanns ett annat val för interagerande.  

 

Rainie och Wellmans forskning beskriver att de små grupper som tidigare funnits nu 

utvecklats till andra slags sociala nätverk som nu har friare tyglar för individer att handla mer 

på egen hand än tidigare (Rainie, Wellman, 2012, s. 8–9). För att lösa problem krävs nu nya 

strategier och färdigheter för att utnyttja det som går att få ut av nätverksindividualismens 

operativa system. Det bidrar med oändliga möjligheter för kommunikation, mobilisering och 

organisering.  

 

3.1.4 Teknik leder till ökad kvalité på umgänge? 
 

Samtidigt som nya möjligheter ligger framför oss, stödjer teorin också det faktum att i och 

med att dessa möjligheter följer behovet att till slut ha ansikte mot ansikte interaktion om det 

blir för mycket kommunikation via teknologiska medel och sociala nätverk. Det innebär en 

ansträngning för att då ha kommunikation i det verkliga livet för att undvika att det inte blir 

allt för digitaliserat (Rainie, Wellman, 2012, s. 9). Teorin vill poängtera, att denna 

teknologiska utveckling då främjar de sociala relationer vi har och hur vi väljer att umgås med 

mera kvalitet när vi ses IRL.  

 

”We show throughout  the book how social networks combined with personal and mobile ICTs 

are shaping how people relate to others, work, play, learn together, and seek out helpful 

information” (Rainie, Wellman, 2012, s. 11)  

 

3.1.5 Ständigt tillgänglig och vilka effekter det får på relationer 
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Teorin hävdar att IKT alltid är tillgänglig för oss och att vi alltid är tillgängliga via det. 

(Rainie, Wellman, 2012, s. 12)  

 

“The hallmark of networked individualism is that people function more as connected  

individuals and less as embedded group members”.  (Rainie, Wellman, 2012, s.12)  

 

Rainie och Wellman (2012) hävdar tvärtemot andra studier som visar på ett ökat 

isoleringsmönster från verkliga bemötanden att det istället kan ses från ett annat perspektiv. 

Nämligen det faktum att IKT med Internet och mobiltelefoner möjliggör för människor att få 

och bibehålla en större och mer varierad cirkel av relationer. (Rainie, Wellman, 2012, s. 13)  

 

”For example, one study of internet users shows that between 2002 and 2007, there was an 

increase of more than one-third in the number of friends seen in person weekly. “(ibid)  

 

Teorin är baserad till stor del av den del av IKT som för med sig positiva aspekter. Det vill 

säga de möjligheter som IKT öppnar upp för genom att det ger möjligheter till social kontakt 

med människor som annars kanske inte knutits relation till, och att det även formar en annan 

slags kontakt som gynnar relationen till dessa personer. Personerna som det handlar om i det 

här fallet kan vara till exempel grannar, avlägsna släktingar, gamla skolkamrater och så vidare 

som det inte funnits en daglig kontakt med, eller till och med ingen kontakt alls med sen 

tidigare. Men med till exempel Internet och de olika nätverk och möjligheter som finns för att 

lokalisera varandra och själv välja graden av aktiv kommunikation sinsemellan resulterar det i 

att det är bara det egna engagemanget som kan begränsa hur mycket personer vill interagera 

med varandra (Rainie, Wellman, 2012, s. 13).  

 

3.1.6 Självvald aktivitet 

 

En annan positiv aspekt som behandlas, är den del som beskriver vad som faktiskt görs via 

sociala medier, det vill säga vad de sociala medierna helst används till. Rainie och Wellman 

(2012, s.14) tar upp att e-post fortfarande är ett av de mest populära verktygen sociala medier 

bidrar med tätt följt av aktivitet på Facebook och statusuppdateringar på Twitter. De hävdar 

att det är ett faktum att användare av sociala medier själva väljer på vilket sätt de vill delta 

och när de vill vara aktiva samt passiva på olika plattformar. Ibland vill användarna skapa 
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något, ibland vill de bara ta del av vad andra skapat. Wellman tar upp att” the lines between 

information, communication, and action have blurred” (2012, s. 14). 

 

3.1.7 Wellmans studie av studenter i Toronto 

 

Ytterligare en anledning till att Rainie och Wellmans teori valdes till denna studie är att en 

stor del av boken är baserad på en studie av Barry Wellman där han fick studenter i Toronto 

att föra mediedagbok där de skulle reflektera över frågor om hur IKT påverkar både deras 

professionella liv och deras privata liv (Rainie, Wellman, 2012, s. 109).  Nedan följer exempel 

från den student som stod ut mest och som var ett intressant forskningsobjekt för 

undersökningen om vilka kommunikationsstrategier som användes under en dag i en students 

liv.  

 

Wellmans försöksperson kom fram till tre viktiga punkter: 

 

 Att det var förvånansvärt mycket personlig kommunikation som användes under en 

dag bara men som används på ett så pass diskret sätt att det är bara personen själv som 

kan störas av den. Till exempel att den inte stör andra på jobbet eller i skolan. Det är 

lätt att dölja sin aktivitet på jobbet eller i skolan och det går att ha konversationer med 

någon i flera timmar på jobbet utan att någon annan märker det. 

 Trots detta var det ändå inget som störde testpersonens koncentration avsevärt mycket 

och det gjorde inte heller att testpersonen kände dåligt samvete över att hon använde 

sig av sociala medier och nätverk i den utsträckning hon gjorde då hon upplevde att 

hon ändå fick gjort det hon avsåg att göra. Antalet interageranden ansikte mot ansikte 

var få och hon trodde att det berodde på att hon föredrog kommunikation som inte var 

ansikte mot ansikte tack vare att det är lättare att kontrollera när hon själv ville ha 

kontakten och hur mycket uppmärksamhet hon också kunde ge den. Även att kunna ha 

många bollar i luften spelade en viktig roll i vardagen.    

 Sist framträdde begreppet hyperconnected i och med resultatet testpersonen fick fram 

av att föra mediedagbok, nämligen det faktum att hon insåg hur många olika medier 

hon använde sig av dagligen för att kommunicera. Medium väljs efter vilken sorts 

kommunikation som eftersöks med olika personer och i vilken utsträckning man 

kommunicerar och även vilket ändamål kommunikationen har. Till exempel väljs 

telefonsamtal över sms när det som ska behandlas är särskilt viktigt eller känsligt. 
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(Rainie, Wellman, 2012, s.112) “For better or worse, mobile hyperconnectivity means 

that people never walk – or sit alone.” (Rainie, Wellman, 2012, s. 113)  

 

3.1.8 Sociala medier som syndabock för försämrade sociala relationer 
 

Rainie och Wellman tar även upp den kritik som riktats mot den utveckling som skett inom 

området för kommunikation i samband med sociala relationer och som skeptiker ser som en 

negativ utveckling för sociala relationer. Skeptikerna hävdar att gemenskap fallerar på grund 

utav att internetanvändandet gjort att autentiska personliga relationer har minskat och förlorats 

hos människor då individer blivit snärjda av onlineaktivitet och inte får samma bild av 

verkligheten (Rainie, Wellman, 2012, s. 118).  

 

Robert Kraut som är socialpsykolog publicerade 1998 forskning som visade på att socialt 

engagemang och det psykiska välmåendet minskade för nya datoranvändare (Rainie, 

Wellman, 2012, s. 118). Detta resonemang från Kraut och hans medarbetare fick dock kritik 

senare, år 2002, när studien visade att de negativa effekterna som de nya användarna av 

internet först uppvisade försvann på sikt. Dock blev detta resultat inte alls lika 

uppmärksammat i media som de tidigare forskningsresultaten (ibid.).   

 

Även Sherry Turkle lade 1996 för första gången fram teorin att människor förlorar sig själva 

till cybervärlden och tappar greppet om verkligheten.  Hon utvecklade sedan sitt resonemang 

2011 i sin bok Alone Together med ett ökat fokus på rädslan för teknologi och robotar samt att 

det skulle slå ut mänskligt interagerande (Rainie, Wellman, 2012, s. 118–119). Vidare 

argumenterar Turkle för att trots att människor är omringade av andra personer större delen av 

dagen och kanske har en bekant bara en bit bort, hellre väljer att lägga sin uppmärksamhet på 

kontakt via mobiltelefoner (ibid).   

 

3.1.9 Förändrad, inte nödvändigtvis försämrad kommunikation 
 

Rainie och Wellman har i många av de ovanstående delarna lyft fram problematiska aspekter 

av ITK:s utveckling och den skepticism som följer med detta. Teorin visar på medvetenhet 

kring denna skepticism men presenterar också bevis på att det medför en personlig utveckling 

hos människor som inte behöver leda till negativa effekter på vårt sätt att kommunicera. 

Kommunikationen kan ha förändrats på ett sätt som kanske bidragit till positiva effekter på 
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andra sätt. Teorin har även bevisat att mer internetkontakt mellan personer ökar både 

personlig kontakt och telefonkontakt (Rainie, Wellman, 2012, p. 127).  

 

” People use the internet and mobile phones to keep in touch, to arrange get-togethers, 

and to follow up after they meet.” (ibid) 

 

3.2 Sociala effekter av sociala medier 
 

Teoridelen har hittills berört och behandlat aspekter kring nätverksindividualism. Detta leder 

in på effekterna av påverkan och för att diskutera detta används Jan Van Dijk’s teori social 

effects of social media.  

 

Teorin diskuterar den press som uppstår i att vara uppdaterad i sociala medier och aktiviteten 

detta innebär. Van Dijk diskuterar vidare begreppet ”beroende” i sammanhanget och förklarar 

att det inte är rätt att använda begreppet i dessa sammanhang angående sociala medier och 

SNS. Han förklarar att det inte behöver vara ett beroende att använda sociala medier väldigt 

mycket då det avgörs av vad begreppet ”beroende” egentligen handlar om. Van Dijk 

definierar begreppet som: ”observationen av tvångsbeteende, tillbakadragande symptom och 

skada på andra mänskliga vitala aktiviteter som att sova, äta, träna, vara ute i naturen och ha 

sex.”. Detta beroende är enligt Van Dijk något som inte drabbar många användare av sociala 

medier och om det väl gör det så är det en lindrigare variant. (Van Dijk, 2012, s.187)  

 

Van Dijk utvecklar att i det överflöd av media som finns idag så är det faktiskt inte på något 

sätt påtvingat att användare ska ägna uppmärksamhet åt dessa medier. Inte heller finns någon 

instans som tvingar individer att uppmärksamma utbudet. Van Dijk nämner några fler effekter 

som kan komma av att datorer och användningen av sociala medier gjort att datorer blivit en 

förlängd arm som är utformad efter typen av användande. Något Van Dijk hävdar leder till att 

sociala kontakter då blir utvalda efter redan välkända kontakter och favoriter. Det leder i sin 

tur till att dessa relationer blir mer rationaliserade och pragmatiska. (Van Dijk, 2012, s. 264)  

Frågan: “how can loneliness survive in a world where the choice of media contacts with 

another person is always possible?” (Gumbert, 1987:189) svarar Van Dijk på genom att hävda 



21 
 

att ensamheten kan överleva därför att initiativet för en individ att ta kontakt hänger ihop med 

begreppet nätverksindividualism. Begreppet som innebär att det hela hänger på individerna 

själva till att ta initiativ för att säkerställa en fortsatt kommunikation, något som inte alla 

individer kommer att lyckas med. Han hävdar också att Facebook inte bidrar till fler 

vänskapsrelationer utan endast fler kontakter (Van Dijk, 2012, s. 265) och att det kan bevisas 

genom enkätstudier som visar på att det är en otroligt stor ökning av upplevd ensamhet i 

västerländska moderna samhällen trots att sociala medier och kontakt-media (SNS) ökar. 

Teorin beskriver vidare att i och med att Facebook inte skapar nya nära relationer gör det att 

sådan förmedlad kontakt och kommunikation med då endast bekanta eller främlingar bidrar 

till en ännu större känsla av ensamhet och nedgång av synkroniserad kommunikation. Det 

gäller såklart inte för alla användare sociala medier, för en del kan det upplevas väldigt 

personligt och intimt (Ibid). För dessa användare blir det värdefullt att hela tiden känna sig 

uppkopplade, då en ständig rädsla av att förlora kommunikationen är konstant närvarande. Att 

förlora uppkopplingen är något som hela tiden måste förhindras då det existerar ett hopp om 

att uppkopplingen bidrar till att få fler värdefulla kontakter.  

 

Avslutningsvis beskrivs den ständiga uppkopplingen till SNS inte som dålig på grund av att 

det bidrar med för många kontakter/relationer, utan problemet är den uppmärksamhet det 

kräver. Van Dijk hävdar att det är en ständig stress efter uppmärksamhet. Problematiken rör 

dock de mest uppkopplade användarna, nämligen den yngre generationen som är uppväxta 

med sociala medier. Denna generation känner sig berövade på uppmärksamhet trots att de 

ständigt är uppkopplade. Det förklaras av att den äldre generationen potentiellt kräver mer 

uppmärksamhet för att lära sig sociala medier och ny teknologi, till exempel med 

smartphones. Tyvärr kan det resultera i scenarier där föräldrar blir för självupptagna av de 

sociala medierna och inte är ”in the moment” när deras barn kanske har en uppvisning i 

skolan eller vill visa dem något (ibid).  

 

3.3 Teorirelevans    
 

3.3.1 Wellman och Raines- Utmaningar och möjligheter med ”nätverksanslutna 

individualister” 
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Teorin valdes därför att den på flera sätt beskriver de olika synvinklarna som finns kring hur 

det kan vara att leva i dagens samhälle och vad som kan vara utmaningar men också 

möjligheter i ett samhälle med ”nätverksanslutna individualister” som hela tiden utvecklas. 

De nämnda begreppen berör de ämnen som för frågeställningen framåt och som kan hjälpa till 

att förklara de resultat som framkommer av undersökningen. Teorin behandlar den 

individualistiska delen av användning av sociala medier och den självvalda aktiviteten som 

nämnts tidigare och som kommer diskuteras av respondenterna i denna studie. Därför kommer 

denna teorin användas för att tolka de resultat som berör individernas personliga relationer 

och användning av sociala medier. 

 

Wellmans studie om studenter i Toronto behandlar liknande teman som denna studie hoppas 

kunna beröra och bidra med nya synvinklar till. Resultatet i studien kommer kunna kopplas 

till de resultat Wellman fick fram för att jämföra om det finns likheter och skillnader i hur de 

olika studenterna känner inför det uppkopplade samhället. Skillnaden mellan Wellmans studie 

och denna studie är att han tagit ett exempel från endast en student som stod ut mest och som 

var ett intressant forskningsobjekt för att undersöka vilka olika kommunikationsstrategier som 

användes under en dag i en students liv. Denna studie kommer istället presentera ett 

övergripande resultat från ett flertal studenter som sedan diskuteras utifrån en liknande 

frågeställning som Wellman presenterade, den upplevda effekten i studenternas egna liv. 

Även om denna studie inte fokuserar på att undersöka en individ på djupet på samma sätt som 

Wellman så är likheten att både Wellmans studie och denna studie intresserar sig för hur 

individer själva upplever effekterna av sin egna användning av sociala medier.   

 

3.3.2 Van Dijk- Sociala effekter och kommunikationseffekter 
 

Van Dijks teori om social press och beroende kopplat till användning av sociala medier 

kommer användas då social press är en negativ effekt som ofta nämns i samband med sociala 

medier. Baserat på tidigare studier som gjorts, bland annat Wellmans studie om studenter, är 

denna stress ett ofta framträdande fenomen. Van Dijks teori kommer därför användas som ett 

komplement till Wellman and Raines för att tolka resultat som kan kopplas till social press i 

den utsträckning sådana framkommer. Det hjälper för att få ett bredare perspektiv och en mer 

nyanserad bild av resultaten. Van Dijk diskuterar också sociala mediers funktion i att 

upprätthålla kontakter och redan existerande relationer genom dess tillgänglighet och 



23 
 

kommunikationsverktyg, något som kommer användas för att förklara resultaten kring 

respondenternas användning av sociala medier och vilka funktioner de värderar hos dessa. 
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4. METOD OCH MATERIAL  
 

4.1 Val av källor  
 

Genom DiVA (digitala vetenskapliga arkivet) har forskning som liknar denna studie tagits 

fram för att få en bredare kunskap om vad som redan har forskats i ämnet samt att ha för 

jämförelse till denna studie för att kunna dra paralleller samt skillnader till. Sökningen gjordes 

på internationella, svenska och lokala forskningsstudier. Communication and Mass Media 

Complete användes också för att leta efter vetenskapliga artiklar och ett fåtal hittades som gav 

ett vidare perspektiv på sociala medier generellt och dess användare. Flertalet källor har tagits 

från websidor inriktade på statistik av medieanvändning, som Internetstiftelsen i Sverige som 

gör årliga statistiska undersökningar i ämnet. Flertalet artiklar i dagstidningar och 

onlinetidningar hämtades också då det gav intressantare och nyare perspektiv på upplevelser 

och åsikter gentemot sociala medier idag än den fakta som återfanns i flertalet medie och 

kommunikationsböcker som lästes. Teoretiskt användes två böcker: Network society av Van 

Dijk och Networked- the new social operating system av Harrison Rainie och Barry Wellman. 

Den sistnämnda boken hittades efter sökningar på Libris boksökning inom ämnet sociala 

medier. Det var en utmaning att hitta relevanta teorier som riktade in sig på just de sociala 

faktorerna av användningen av sociala medier men genom att kombinera de två verken kunde 

ett relevant teoretiskt ramverk sammanställas.  

 

4.2 Val av insamlingsmetod 
 

För att undersöka hur studenterna upplever effekten av sociala medier valdes fokusgrupper 

som metod. Anledningen till att fokusgrupper valdes framför till exempel 

enkätundersökningar var att en undersökning med enkät riskerar att låsa svarsalternativen i 

fasta spår. I ett komplext och mångfacetterat ämne som denna studie berör, ökar därmed 

risken för att nyanser och uppfattningar går förlorade då de inte täckts in av enkätsvaren. 

Genom att använda fokusgrupper kan i stället undersökningen fånga upp även oväntade 

uppfattningar och nyanser. Det ställer dock i större utsträckning krav på analysen av 

resultaten och argumenterande kring vilka tolkningar som görs.   
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Fokusgrupper är värdefullt för uppsatsens syfte därför att det under diskussion mellan 

gruppmedlemmar kan uppstå frågeställningar och tankar som från början inte funnits med i de 

frågor som ställts till fokusgruppen. Därav kan det bidra med en nyansering till resultatet. Det 

kan vara en naturlig följd av en diskussion mellan gruppmedlemmarna där de själva ställer 

frågor till varandra angående tankar och åsikter. Det som kan vara både problematiskt men 

samtidigt givande är det faktum att testpersonerna kanske inte alltid har svar på frågor eller 

heller några tankar om dem. Följaktligen är bristen på svar och tankar också ett resultat som är 

användbart i analysen av resultatet då det kan reflekteras över vad bristen på svar kan bero på. 

(Wibeck, 2000, s.53) 

 

Fokusgrupperna kommer vara ostrukturerade för att få en så fri diskussion som möjligt där 

målet är att komma åt de spontana frågeställningarna. Samtalsledaren startar upp 

fokusgrupperna och ger material som uppmuntrar till diskussion och ser till att gruppen håller 

sig till det fokus som ämnet ska beröra (Wibeck, 2000, s. 11). Nackdelar eller problem som kan 

uppstå kan till exempel vara att det kan vara svårt att analysera diskussionerna om de är för 

oorganiserade och abstrakta. Ytterligare en nackdel som är bra att ha i åtanke inför analysen av 

resultatet är att beroende på vilka individer som finns i de olika grupperna, kan det också finnas 

de som är mer dominanta än andra individer och där är det upp till samtalsledaren att se till att 

alla får komma till tals i ungefär samma omfång.  

 

Fokusgrupper är en användbar metod för att få fram kvalitativa svar som uppstår spontant 

genom samtal i en grupp med andra personer och för att uppnå en levande diskussion baserad 

på intervjufrågor ställda av samtalsledaren. "Fokusgrupper är en forskningsteknik där data 

samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av forskaren” (Wibeck, 2000, 

s.25). Gruppen får diskutera ett ämne som på något sätt rör dem alla och som de förhoppningsvis 

har åsikter om (Wibeck, 2000, s.11).  

 

4.3 Urval 
 

Fyra fokusgrupper studerades i två kategorier; höganvändare av sociala medier samt 

låganvändare av sociala medier. Begreppen höganvändare och låganvändare definieras av 

testpersonernas grad av aktivitet på nätet. Det framgick vid frågan om vilken grad av aktivitet 

testpersonerna hade att skillnaden inte var marginell. Låganvändare blev därför de som 
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uppgav att de loggade in en gång eller mindre per dygn, medan höganvändare utgjordes av de 

som loggade in minst tio gånger per dygn.  

 

En avgränsning gjordes vid valet av studenter att intervjua. Valet resulterade i att intervjua 

studenter vid Uppsalas Universitet och på grund av studiens begränsningar i tid och 

geografiskt läge var det inte möjligt att intervjua studenter vid andra universitet. Uppsala är en 

stor studentstad med en utpräglad studiekultur som innebär både intensiva studier samt ett 

aktivt studentliv utanför studierna.  Staden bidrar därmed till ett bra utgångsläge för att 

undersöka hur respondenterna i detta fall påverkas av de sociala mediernas närvaro då 

samtliga respondenter har tillgång till en stor mängd potentiella sociala relationer. 

 

Förfrågan till att deltaga i studien genomfördes genom att anslag sattes upp på offentliga 

anslagstavlor vid Universitetet i Uppsala där testpersoner till en fokusgrupp gällande sociala 

medier efterfrågades. Vid anmält intresse fick potentiella testpersoner svara på frågan kring 

deras grad av inloggning på sociala medier per dygn innan urvalet gjordes. Urvalet blev 

problematiskt då det visade sig att antalet personer som kunde kvalificera in sig till en 

låganvändargrupp var betydligt lägre än de som visade sig vara höganvändare. Detta gjorde 

att grupper om fyra gjordes med tanke på antalet testpersoner som var tillgängliga. Två 

grupper utformades av varje användargrupp. Detta för att kunna ha två grupper att jämföra 

varandras svar med. Det sågs dock som en fördel till att hålla grupperna relativt små, med fyra 

personer i varje grupp för att både se till att diskussionerna inte blev röriga mellan ett större 

antal deltagare samt att få ett material lättare att transkribera. Totalt deltog 16 personer i 

studien.  

 

4.4 Data (Material) 
 

Den data som studien bygger på är tagen från ljudupptagningar som gjordes vid 

fokusgruppsintervjuerna. Dessa ljudupptagningar på ca 240 minuter transkriberades till skrift 

och de mest relevanta svaren för studien sammanställdes och presenteras i resultatkapitlet, 

kompletterade med direkta citat från fokusgrupperna.  
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4.5 Genomförande  
  

Processen för fokusgruppsundersökningen delas upp i fyra steg: planering, rekrytering, 

diskussionsledning och analys (Wibeck, 2000, s. 57). I planeringsdelen är syftet att bestämma 

hur många grupper som ska användas och hur många medlemmar som ska vara i dem. I denna 

studie resulterade det i fyra grupper med fyra personer i varje grupp. Homogena grupper 

kommer användas, avseendet i att alla deltagare är studenter i Uppsala, samt att de är indelade 

i grupper baserat på om de är hög- eller låganvändare av sociala medier.   

 

Att sedan rekrytera personer görs främst genom att efterfråga studenter vid Uppsala 

Universitet. Medvetenheten finns att en avgränsad bild av resultatet kommer att uppstå då 

resultatet endast kommer baseras på en begränsad grupp personer med liknande profil och att 

det därmed inte visar på vad personer i andra åldersgrupper eller i andra orter tycker om 

ämnet. Testpersoner började samlas in under planeringsfasen av studien för att genomföra 

fokusgruppsintervjuerna så snabbt som möjligt för att sedan kunna lägga fokus på referat och 

analys.  

 

Inför diskussionsledningen används en intervjuguide bestående av frågor som ska inleda och 

vägleda diskussionen på ett fritt men relevant sätt för att säkerställa att uppsatsen undersöker 

det som är syftet att undersöka, och att det bidrar till validitet i materialet. Gällande 

reliabiliteten i materialet studeras det hur individer upplever att de påverkas. Att subjektivitet 

kan prägla svar är därför snarare en del av studien än en brist. Frågor som kommer ställas 

inledningsvis och användas för att säkerställa att diskussionen rör syftet med studien är:  

 Vad använder du sociala medier till? 

 Om du har varit/är frånvarande från sociala medier, har det påverkat din relation till 

din umgängeskrets och familj på något sätt? 

 Vad ser du för fördelar/nackdelar med sociala medier?  

 

Frågeställningen i studien används för att ta fram intervjumallen. Denna intervjumall har 

huvudsakligen fyra grupper av frågor. Grupp 1 utgörs av uppvärmningsfrågor såsom 

personuppgifter. Denna frågegrupp är inte på något direkt sätt knuten till frågeställningen utan 

har som syfte att lägga en grund för den fortsatta diskussionen. Frågegrupp 2 har med bas i 

uppsatsens frågeställning utgjorts av breda tematiska frågor där huvudsyftet är att få 

respondenterna att själva reflektera och analysera sin syn på sociala medier och dess effekter. 
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Dessa frågor syftar till att få igång diskussionen för att så småningom ledas in på frågor från 

frågegrupp 3. Frågor från frågegrupp 3 knyts till frågeställningen genom direkta och tydliga 

frågor som i viss mån svarar på uppsatsens frågeställning, om än i mikroperspektiv. Den 

fjärde gruppen frågor är än mer tydligt knutna till frågeställningen som riktar in sig på 

specifika fenomen angående användandet av sociala medier. Dock finns här risken att 

frågorna blir ledande så frågor från denna grupp användes restriktivt. 

 

Efter fokusgruppintervjuerna kommer materialet sammanställas genom att samtalen 

transkriberas till referat.  

 

4.6 Analysmodell  
 

Wibeck beskriver sammanfattande analysdelen med meningen " koda materialet, dela upp det 

i enheter och söka efter trender och mönster"(ibid). Denna studie gör detta på följande sätt: 

 

För att konkretisera de åsikter och mönster som dyker upp under fokusgruppsintervjuerna 

används tre undersökningsteman som syftar till att fånga upp och problematisera olika åsikter 

som framträder. Nedan kommer det att presenteras hur dessa tre teman kopplas till uppsatsens 

frågeställning och syfte. I och med att frågeställningen är relativt bred, då sociala effekter kan 

innefatta ett stort antal olika effekter, samt att undersökningsformen medför en stor variabel 

beroende på hur respondenterna väljer att diskutera, gjordes en sammanställning av 

intervjusvaren. Genom att sammanställa citat från intervjuerna kunde olika delar av 

diskussionerna identifieras som flertalet teman som i sin tur kan knytas till olika aspekter 

relaterade till frågeställningen i studien. Utifrån detta utformades alltså citaten till abstrakta 

undersökningsteman som belyser det som framkommit i intervjuerna.   

 

De undersökningsteman som identifierats är följande:  

 

4.6.1. Användningen av sociala medier, i vilken utsträckning och till vad 

 

Detta undersökningstema identifierades genom att en stor del av diskussionen i intervjuerna 

rörde i vilken utsträckning respondenterna använde sig av sociala medier. Det framkom under 

de initiala diskussionerna om sociala medier och är ett centralt tema för frågeställningen då 

utsträckningen av individers användning är av intresse för att kunna analysera dess effekter. 
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Här innefattas de frågor och diskussioner som rör hur respondenterna såg på syftet med sin egen 

användning av sociala medier, vad de själva tyckte att de fick ut av det etc. Kopplat till 

intervjumallen framträder detta tema främst i samband med de inledande, kartläggande frågorna 

och öppnar inte upp för diskussion i samma utsträckning som de övriga frågorna.  

  

4.6.2. Generella effekter till följd av avstånd från sociala medier 
 

I detta undersökningstema innefattas de frågor och diskussioner som rör hur respondenterna 

upplever effekterna av att, ofrivilligt eller frivilligt, vara frånvarande från sociala medier.  

 

Via intervjumallen kom dessa fenomen fram tydligast via senare, mer specifika frågor. 

Anledningen var huvudsakligen att de fria diskussionerna tenderade att fokusera på effekterna 

av sociala mediers närvaro och inte i samma utsträckning på situationen av sociala mediers 

frånvaro. I framförallt fokusgrupperna med höganvändare fick spetsiga frågor ofta ställas för 

att få igång diskussionen kopplat till detta. Med studiens frågeställning i åtanke ansågs det 

viktigt att få fram den diskussionen för att få en bild av vad det får för effekt att ta avstånd från 

sociala medier. Det anses som ett komplement till de möjliga sociala effekterna som kan uppstå 

till följd av användning av sociala medier, då resultaten annars riskerar att bli svårtolkade utan 

något att jämföra med.   

  

4.6.3. Sociala effekter till följd av användning av sociala medier 
 

I detta undersökningstema innefattas de frågor och diskussioner som rör hur respondenterna 

upplever att deras sociala relationer påverkas av deras användning av sociala medier. Detta 

tema uppstod tidigt i intervjuerna och krävde sällan några specifika frågor för att uppstå. Det 

som gjordes gällande dessa diskussioner var att utifrån intervjumallen ställa uppföljande och 

förtydligande frågor för att få fram tydliga och konkreta exempel utöver de övergripande 

resonemang som fördes. Detta tema är det som tydligast är direkt kopplat till frågeställningen 

och fokus fick här bli att också ställa nyanserande frågor för att tydliggöra både vilka effekter 

som fanns, och hur detta upplevdes. 
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4.7 Begränsningar och gruppdynamik 

 

Det förelåg en problematik med denna analysmodell kopplat till hur det skulle gå att överföra 

informationen som framkom via diskussion och hur denna information kunde sättas i kontext 

till studiens syfte. I genomförandet lyckades dock i stor utsträckning diskussionen styras så att 

det som framkom var relevant för frågeställningen, men viss problematik förelåg då delar av 

diskussionen vid vissa tillfällen rörde fenomen och ämnen som inte var relevant för studien.  

 

I och med att interaktionen mellan deltagarna är det som utmärker fokusgrupper mest som 

metod har detta tagits med i resultatet av fokusgruppdatan. (Wibeck, 2010. s.36)  

I interaktionen mellan deltagarna ställdes under intervjuerna vid behov riktade frågor för att 

säkerställa att allas åsikter och upplevelser kom fram. Till exempel var det i en av grupperna 

två individer som i stor utsträckning dominerade samtalet och ofta gled i väg från ämnet. Då 

var samtalsledaren ibland tvungen att avbryta och leda tillbaka diskussionen till ämnet och 

lyfta fram de andra deltagarna för att hela gruppens upplevelser skulle registreras. 

Genomgående var syftet att låta diskussionerna röra sig fritt för att inte styra åsikterna men 

som nämnts fanns det ibland behov att styra samtalet till viss del. Det var därmed till fördel att 

grupperna var utformade genom en gemensam grund i deras hög- eller låganvändande så att 

samtalsledaren inte behövde ingripa för att avbryta diskussioner om meningsskiljaktigheter, 

utan endast för att styra tillbaka diskussionerna om deltagarna gled från ämnet (Wibeck, 2010, 

s.36). De huvudsakliga frågeställningar som ställdes vid eventuella situationer av irrelevanta 

diskussioner eller ämnen var de frågor som nämndes i kapitel 4.5, genomförande, som var 

tagna från den intervjuguide som stod till grund för alla intervjufrågor och som kunde 

användas som vägledningsfrågor om diskussionerna tappade fokus på ämnet: 

-  Vad använder du sociala medier till? 

-  Om du har varit/är frånvarande från sociala medier, har det påverkat det din relation till din 

umgängeskrets och familj på något sätt? 

-  Vilka fördelar/nackdelar upplever du med sociala medier? 

 

4.8 Etiska överväganden 
 

Gällande individskyddskravet är det något som studien har tagit på stort allvar. Samtliga 

deltagare i intervjuerna har informerats om studiens innehåll, syfte och tillvägagångssätt för 

att säkerställa kravet på information. Vidare har alla deltagare i anslutning till detta lämnat sitt 
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samtycke till både studien och till att bli inspelade under intervjuerna, vilket i sin 

tur säkerställt kravet på samtycke. Inga icke-myndiga personer har deltagit i studien så det har 

inte funnits behov av att kontakta föräldrar eller andra vårdnadshavare. För att garantera 

kravet på konfidentialitet har intervju-deltagarna vid transkriberingen lämnats anonymiserade 

och givits generiska namn. Det blev ett sätt att bidra med transparens till redovisningen 

genom att visa till vilken grad deltagarna fick komma till tals. Det går därmed inte heller att 

identifiera några etiskt känsliga uppgifter hos någon deltagare. Slutligen har materialet enbart 

använts för denna studie, råmaterialet har enbart hanterats av den ansvariga och materialet 

kommer inte användas till något annat än studien. På så sätt säkerställs 

även nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet)   
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5. RESULTAT  
 

5.1. Undersökningstema 1: Användningen av sociala medier- i vilken 

utsträckning och till vad 

 

5.1.1 Redovisning av citat från diskussion bland höganvändare: 

 

” Det blir som en vardagsrutin, det första man kollar när man tar upp telefonen på morgonen, 

och det sista man kollar innan man lägger sig.”- Grupp 1-person 4  

”Inloggad hela tiden genom mobilen”- Grupp 1-person 2 

”Tristessfördrivning.”- Grupp 1-person 1 

 

Gruppen med hög användning av sociala medier använder sig av de sociala medierna dygnet 

runt och säger även att de loggar in på Facebook eller använder chattfunktionen varje gång de 

tar upp mobilen eller har det igång konstant. När de är hemma är datorn ofta igång med 

Facebook aktiverat i bakgrunden samtidigt som de gör annat och det blir lätt ett sätt att 

fördriva tid genom att surfa på sociala medier.  

 

”Bra forum för att planera saker i grupper”- Grupp 2-person 1  

”Lättare att kommunicera med folk.”- Grupp 2-person 3 

 

Gruppen uttrycker att chattfunktionen till exempel via Facebook underlättar kommunikation 

när flera personer är involverade, och därför används den funktionen uteslutande för 

gruppkommunikation. Att utbyta telefonnummer och e-post existerar inte längre i större 

utsträckning för denna grupp.  

 

”Man gör inget aktivt på Facebook, man bara skrollar igenom sin feed”- Grupp 2-person 3 

 

Gruppen använder sig av olika medier och plattformar för olika ändamål. Instagram är nu den 

plattform som känns mer privat enligt fokusgruppen då Facebook tappat lite av sin forna 

”personliga” touch utan är mer ett forum för att dela information eller nöjen. Det som 

diskuterades i större utsträckning var definitionen av begreppet ”aktiv” på sociala medier. Är 



33 
 

det att vara aktiv genom att endast logga in till exempel på Facebook eller är det först när 

något material produceras på mediet som användaren är aktiv? Gruppen ansåg sig vara inaktiv 

så länge de inte producerade något material på exempelvis Facebook. Det diskuterades att 

Instagram används ofta, men där anser respondenterna sig vara inaktiva om de inte själva 

lägger upp bilder. Gruppen tycker att det skulle vara jobbigt att vara utan dessa nätverk och 

medier, framför allt i syfte att fördriva ”väntetid”. De upplevde också att många verkar ha ett 

behov av att vilja visa sitt kontaktnät vad de gör konstant, och därmed förmodligen 

tillfredsställa ett behov av att få bekräftelse eller ”likes” för detta. Det diskuterades att 

bekräftelsebehovet är enormt, och antalet ”likes” är det som avgör hur pass bekräftad man blir 

som individ.  Ju fler vänner, desto större chans till fler ”likes”.  

 

5.1.2 Redovisning av citat från diskussion bland låganvändare: 

 

”Använder inte sociala medier, sköter kommunikation via e-post och papper”- Grupp 3-

person 2 

 

Gruppen med låg användning av sociala medier använder sig inte av sociala medier eller 

nätverk varje dag, dock användes e-post i den utsträckning som krävdes för att sköta skol- 

eller arbetsrelaterade kontakter.  

 

”Facebook är smidigt för att organisera grupper.”- Grupp 3-person 3  

 

De i gruppen som använde sig av sociala medier använde Facebook ibland för att ta del av 

den kommunikation som Facebook kan erbjuda som tjänst, då det är ett enkelt sätt att 

kommunicera med andra individuellt och i grupp speciellt när det kommer till skolarbeten.  

Andra deltagare i gruppen tyckte dock att endast använda e-post var smidigare för 

kommunikation. 

 

”Bra när man kan följa personer på t.ex. Twitter som kan ge en inspiration.”- Grupp 4-

person 4 

”Enbart viss, nästan tvingad användning, på grund av jobb.” - Grupp 4-person 2 

”Använder LinkedIn för jobbsökarsidorna”-  Grupp 4-person 1 
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Vissa andra sociala medier, förutom Facebook och Instagram som det mest diskuterats om, 

användes i mindre utsträckning för att övervaka och få inspiration av till hobbys som vissa i 

gruppen hade. LinkedIn användes i viss, men begränsad, utsträckning då vissa i gruppen känt 

viss påtryckning från angelägna och eventuellt kommande arbetsgivare att skaffa sig det då de 

fått höra att det skulle gynna deras karriärmöjligheter.  

 

”Använde Facebook mycket flitigt, men tröttnade. Åt upp massa tid.”-  Grupp 3-Person 1 

 

Det framgick att vissa deltagare hade haft profiler på Facebook tidigare och använt sig av 

nätverket men tröttnat på att det passiva surfandet tog så mycket tid från andra aktiviteter och 

studier.   

 

5.2. Undersökningstema 2: Generella effekter till följd av avstånd från 

sociala medier    
 

5.2.1 Redovisning av citat från diskussion bland höganvändare: 
 

”Jobbigt att vara utan sociala medier i min vardag, har alla mina skolarbeten med tillhörande 

kontaktnät i min mobil.” - Grupp 1-Person 3 

”Jobbigare att inte ha internet på telefonen, än att inte ha med sig den alls” - Grupp 2-Person 

4 

 

Höganvändargruppen ser det som ett problem i vardagen att vara utan sociala medier då det 

används som ett verktyg för att förvara sina kontakter till skolarbeten samt förvaring av 

skolarbetena. Det gjorde att gruppen kände sig handfallna om de inte hade tillgång till de 

sociala medierna. Gruppen tycker även att det är värre att ha med sig mobilen utan tillgång till 

internet, än att inte ha med sig mobilen alls då det är internet som är det som möjliggör 

uppkopplingen till sociala medier.  

 

”Stressfaktor, så fort någon skriver eller har läst ett meddelande ser man det.” - Grupp 2-

Person 2  
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Gruppen upplever att det känns som en stressfaktor att veta att det alltid syns om de har läst 

ett meddelande från en vän eller grupp, och pressen på att svara omedelbart är enorm. Många 

försöker därför på flertalet sätt att undvika att behöva läsa hela meddelandet, i och med att det 

då inte syns att de läst meddelandet. Allt detta för att undvika att behöva svara omedelbart.  

 

5.2.2 Redovisning av citat från diskussion bland låganvändare: 

 

”Frigjord tid nu när profilen är borta.” - Grupp 4-Person 3 

”Mer personliga inbjudningar till evenemang och dylikt istället för massutskick via Facebook 

som bara vill ha många attendings.”-  Grupp 3-Person 2 

 

I låganvändargruppen hade en individ haft en Facebook profil tidigare under flera års tid, och 

insåg att mycket tid lades enbart på att ”slösurfa” på Facebook och det ansågs nu som en 

frihet att inte ha en profil på nätverket, då den tiden kan användas till annat. Mycket 

information som finns på Facebook är inte av intresse, och onödig tid läggs på att sortera ut 

”rätt” information. Tiden anses som inte givande och därmed bortkastad, och det känns mer 

opersonligt med Facebook än kommunikation i den ”riktiga världen”. Gruppen tyckte att det 

var trevligare och personligare att få inbjudningar till fester och evenemang via post eller 

muntliga inbjudningar istället för att få ett massutskick via Facebook.   

 

”Har blivit ifrågasatt men inte pressad till att ha en profil på Facebook”-  Grupp 3-Person 4 

 

Gruppen tyckte inte att de brukade känna sig pressade till att skaffa profiler på Facebook om 

de inte hade det, men de blev ofta ifrågasatta om varför de tagit avstånd från nätverket. Det 

har dock inte upplevts som ”påtryckningar” från omgivningen, utan snarare som en 

nyfikenhet.  

5.3. Undersökningstema 3: Sociala effekter till följd av användning av 

sociala medier 
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5.3.1 Redovisning av citat från diskussion bland höganvändare: 

 

”Det som skapade mest friktion inom sociala relationer var när någon som inte har sociala 

medier skulle inkluderas i samma evenemang eller diskussioner.” - Grupp 2-Person 1 

 

Kommunikationsfunktionen gruppchatter på Facebook som nämndes tidigare som något 

positivt då flera personer är involverade blir komplicerad vid de få tillfällen det är en kontakt 

eller vän som inte har Facebook. I dessa fall har gruppen noterat att det orsakar 

komplikationer i hur de ska kommunicera med denna person. Det upplevs som jobbigt och 

komplicerat när någon inte har Facebook. Gruppen ställer frågan om det egentligen är rimligt 

att det kravet ställs på folk, att enbart för att kunna kommunicera med dem eller bli inbjudna 

till ett event så måste de skaffa Facebook. Att skicka ett sms eller ett mail känns väldigt 

privat, till och med intimt, och något som inte görs ofta.  

 

”Skriva i text blir så opersonligt och kan skapa så mycket missförstånd mellan vänner på till 

exempel Facebook.” - Grupp 1-Person 3 

 

Gruppen ansåg det också värt att komma ihåg att många aspekter går förlorade vid enbart 

kommunikation via skriftspråk; nyanser som dialekter, sarkasm och tonläge försvinner och 

saker kan lätt missförstås. De upplevde att de uttrycker sig mindre verbalt och använder sig av 

Facebook för att uttrycka sig istället för att dela med sig av känslor och åsikter i det verkliga 

livet.  

 

”Bra för vissa relationer där man kanske tidigare inte hade så mycket interaktion angående 

vad som händer i ens liv för man inte kommer ihåg att berätta allt när man väl pratar, utan nu 

kan en förälder följa en på Facebook och se vad som händer i ens liv eller om man är på en 

resa till exempel. Trygghet för föräldern.” - Grupp 1-Person 1 

”Så mycket med sociala medier handlar ju om självbekräftelse och att få ”likes” - Grupp 1-

Person 1 

 

Det ansågs som en positiv aspekt att nätverk som till exempel Facebook öppnar upp 

möjligheteten för till exempel föräldrar att vara uppdaterade om vad deras barn gör för 

tillfället och hur de mår. Information eller kontakt med deras barn som annars inte hade 

existerat eller fallit sig naturlig att upprätthålla. Det är möjligt att det bidrar till mindre direkt 
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kommunikation mellan vänner & familj, då man redan vet allt om alla utan att ens behöva 

prata med varandra. Det diskuterades även att många lever sitt liv genom nätet, och att få 

”likes” på Facebook är något som för med sig en ”feel good”-känsla. Det finns ett stort behov 

av att synas, höras och att få sig själv bekräftad då det ger ett slags lyckorus. Gruppen 

upplevde att de känner sig mindre ensamma genom sociala medier, men på samma gång är vi 

sociala varelser som behöver träffa andra människor rent fysiskt, så interaktioner i det 

verkliga livet tror gruppen inte kommer minska.  

 

”Ibland vill man ha en paus från dem”-  Grupp 2-Person 3 

 

Höganvändargruppen upplever det som skönt att inte vara uppkopplad till Facebook hela 

tiden, men ens omgivning kräver en legitim anledning för att inte vara uppkopplad då det 

plötsligt blir svårare att kommunicera med varandra.  

 

”Lätt att hålla igång vänskaper av alla olika slag”-  Grupp 2-person 2 

 

Höganvändargruppen tycker det är mycket lättare att hålla kontakten, och även att få ett 

bredare kontaktnät genom sociala medier. Det negativa med att hela tiden vara uppkopplad är 

att de går miste om att leva i nuet, och njuta av stunden. Mer fokus läggs på att visa sitt 

nätverk sin aktivitet istället för att njuta av stunden själv.  

 

5.3.2 Redovisning av citat från diskussion bland låganvändare: 
 

”Många relationer har förändrats sen jag tog bort på profilen.”-  Grupp 3-Person 2 

”Även fast jag hade kanske 200–300 vänner på Facebook så var det otroligt många människor 

jag endast träffat 2–3 gånger och att den relationen var död så att säga.” - Grupp 4-Person 4 

”Sen finns det de som jag ofrivilligt tappat kontakten med eftersom det krävs en större 

ansträngning att ta den kontakten på andra sätt.”-  Grupp 3-Person 4 
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Vissa relationer, som är av den mer avlägsna varianten, har tappats ofrivilligt då det krävs en 

större ansträngning för att hålla kontakten med dessa vänner genom andra sätt än via sociala 

medier om inte en vänskap på till exempel Facebook existerar. Men gruppen känner ändå att 

det är behagligt att slippa ett stort antal ”onödiga” kontakter som de inte har någon relation till 

och inte har något direkt intresse av att bygga en relation till.  

 

”Det blir opersonligare och ytligare relationer på sociala medier än i verkligheten” - Grupp 3-

Person 1 

 

Enligt gruppen är många relationer som finns på Facebook och Instagram så pass ytliga att de 

inte tillför något i ens dagliga liv, och de relationer som uppstår och upprätthålls utanför dessa 

nätverk blir mer autentiska och betydelsefullare. 

 

”Man kan hamna efter lite i diskussioner”-  Grupp 4-Person 1  

 

I låganvändargruppen anser respondenterna att de inte hamnar utanför den sociala 

gemenskapen genom att inte vara med på sociala nätverk, utan snarare att de kanske får 

information senare än andra. 

 

”Finns säkert fördelar med att använda sociala nätverk mycket, men kommer inte på så många 

just nu”- Grupp 3-Person 2  

”Smidigt att nå ut till många människor jag inte känner. Men plötsligt kan de nå mig.”-  

Grupp 4-Person 2  

”Det är ju de som är flitiga användare av typ Facebook som tycker att det är jobbigast när man 

själv inte är användare.”-Grupp 3-Person 4 

”Positivt med sociala medier är kommunikationsverktygen de erbjuder, negativt är att man 

blir för uppslukad av det hela och glömmer bort det ”verkliga” livet och dess kompisar 

ibland.”-Grupp 4-Person 4 
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Låganvändarna ser att det säkerligen finns fördelar med att använda sociala nätverk mer 

regelbundet, men det är svårt att precisera konkreta fördelar. Även om det är smidigt att lätt 

kunna nå ut till större grupper människor, så blir denna fördel lätt negativ då alla dessa 

människor även kan nå dig som användare tillbaka. Båda grupperna säger att deras 

uppfattning är att de som tycker det är jobbigast att det finns personer som inte är med i ett 

socialt nätverk som Facebook är de som själva är väldigt aktiva användare då det blir de som 

får anstränga sig för att inkludera de som inte har Facebook och kan delta i gruppchatter. Det 

som upplevs som övervägande positivt med sociala medier är hur användare kan 

kommunicera sinsemellan med vem de vill på ett enkelt och snabbt sätt. Negativa aspekter 

som upplevs är att de missar att leva i nuet och spenderar för mycket tid i den virtuella 

världen som kan drabba ens kontakter med personer i det ”verkliga” livet.  
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6. ANALYS 

 

6.1 Användningen av sociala medier, i vilken utsträckning och till vad 

 

Motiven för de två gruppernas användning av sociala medier framträder här som helt olika. 

Höganvändargruppen har ett tydligt mönster av att ständigt vilja vara uppkopplad för att 

kunna vara delaktiga och att kunna kommunicera med varandra obegränsat. Resultaten i 

studien visade att användningen av sociala medier i stor utsträckning styrdes av vilka 

funktioner individen var ute efter. Rainie och Wellman motiverar ovanstående resultat genom 

teorin om nätverksindividualism då även den visar på att det egentligen inte är de 

teknologiska instrumenten användarna är intresserade av, utan genom vilken mediekanal de 

lättast kommunicerar.  

 

Enligt denna teori har den teknologiska utvecklingen möjliggjort en mer flexibel och 

individuell kommunikation, något som framgår av resultaten. De mönster som framträdde 

mest i detta undersökningstema bland höganvändarna rörde enligt respondenterna de olika sätt 

sociala medier förenklar kommunikation. De uppger att de inte längre använder sig av att 

utbyta telefonnummer och e-post framförallt för att Facebook via sin enkelhet att använda har 

konkurrerat ut dessa verktyg. Respondenterna nämner även att Instagram som endast är ett 

forum där bilder delas, på många sätt känns mer privat än Facebook. Därför används 

Instagram i större utsträckning när det kommer till privat och intim kommunikation. Teorin 

om nätverksindividualism förklarar sådan utveckling i allmänhet med att människor söker sig 

till det kommunikationsverktyg som är mest lättillgängligt och erbjuder de funktioner de 

efterfrågar. Det förklarar varför respondenterna, trots Facebooks dominans, söker sig till 

exempelvis Instagram då denna plattform erbjuder något som Facebook saknar. Enligt denna 

teori så kan därmed Facebooks tillväxt och marknadsdominans förklaras med att plattformen 

har erbjudit lättillgängliga verktyg för att effektivt kommunicera. Det bekräftas av 

respondenternas uppgifter om att de använder Facebook istället för telefon och e-post i stor 

utsträckning. Men på samma sätt som teorin anger, är Facebook sårbart i och med andra 

plattformars utveckling. Trots sin dominans finns det alltså inget egenvärde i Facebook för 

respondenterna utan det är dess funktionalitet som avgör om de vill använda sig av 

plattformen. Resultaten i studien bekräftar med andra ord det nätverksindividualism anför 
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kring att dragningen till olika sociala medier är föränderlig och flexibel utefter olika syften 

och hur olika verktyg uppfyller dessa. 

 

Låganvändargruppen upplevde det hela en aning annorlunda med användandet av sociala 

medier och bekräftar det som Rainie och Wellman nämner om vad vi faktiskt använder 

sociala medier till. Att använda e-post bekräftas av låganvändarna som det de främst använder 

sig av som socialt medium vilket även Rainie och Wellman hävdar. Viktigt att notera här är 

att e-post kan också användas för icke-sociala ändamål. Men bland låganvändarna var detta i 

stor utsträckning det enda medel som användes. Följaktligen visar det i sin tur på att det 

fortfarande finns kvar vissa delar av tidigare kommunikationsinstrument. Dock används dessa 

numera främst av användare som aktivt väljer bort modernare former av till exempel 

meddelandeforum då de litar mer på redan existerande kommunikationsinstrument.  

 

Det kan ses som en positiv aspekt av utvecklingen av sociala medier, att det hela tiden finns 

alternativ för hur människor väljer att använda sig av medierna. Även detta resultat stöds av 

teorin om nätverksindividualism då detta tydligt klargör att det som avgör huruvida sociala 

medier används och till vilken utsträckning styrs av vilken funktion det upplevs att det fyller. 

Låganvändarna ser i större utsträckning inte att någon viktig funktion fylls och väljer därför 

bort flera verktyg, helt i enlighet med Rainie och Wellmans teori. För låganvändarna är det 

centrala att kunna utnyttja något slags kommunikationsverktyg, och de upplever att e-post är 

ett tillräckligt och mer okomplicerat verktyg för detta ändamål än vad till exempel Facebook 

är. De fördelar som höganvändarna upplever med Facebook och andra plattformar upplever 

ofta även låganvändarna, men de finner inte fördelarna som så stora att det motiverar dem till 

att använda sig av plattformarna i samma utsträckning. Alternativt så upplever låganvändarna 

nackdelarna som större och att ”netto-värdet” av verktygen inte blir högre än till exempel med 

e-post. Fenomenet tydliggörs av att en stor del av låganvändarna tidigare varit aktiva 

användare av framför allt Facebook, men kommit fram till att användandet inte bidrog till 

något positivt, eller att det positiva drogs ner av det negativa, och således avaktiverade de sina 

konton eller minskade sin användning markant. De flesta av låganvändarna uppgav också att 

de såg fördelar med sociala medier, men att vara utan dessa fördelar var ett pris som var värt 

att betala. 
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De två grupperna (hög- och låganvändare) agerar båda i stor utsträckning i enlighet med 

teorin om nätverksindividualism, skillnaden är vilka prioriteringar grupperna gör och 

därigenom vilken nytta de ser med sociala medier. 

 

Ett problem med studien i denna fråga är framför allt att resultaten blir subjektiva. Att själv 

bedöma sin användning kan snedvrida bilden i båda riktningar. En person som upplever sig 

själv som icke-aktiv skulle rent objektivt kunna vara högst aktiv och tvärtom, helt beroende på 

hur individen uppfattar eller missuppfattar sig själv. Just i indelningen av låg- och 

höganvändare vidtogs steg för att kontrollera för detta där respondenterna fick ange hur ofta 

de loggade in på nätverk, men även detta bedömdes av respondenterna själva. Det är möjligt 

att individer som upplevt att de bara loggar in en gång om dagen i själva verket loggar in 

betydligt oftare men inte själva uppfattar det så. Det finns också en risk, i båda 

användningsgrupperna, att testpersonerna uppger en bild som de har som sin målbild, snarare 

än hur det faktiskt ser ut. Gällande vad verktygen används till finns risk att respondenterna 

återger detta på ett felaktigt sätt. Det är till exempel inte orimligt att en individ som lägger 

mycket tid på att följa upp gamla partners liv eller ”spionera” på människor via Facebook inte 

vill uppge detta, inte ens för sig själv. Därav kanske personen anger att verktygen främst 

används till kommunikation för studier eller liknande. Alla dessa fenomen är svåra att 

kontrollera för utan att ha trovärdiga iakttagelser att jämföra med och det är ett problem som 

bör beaktas i dessa frågor. Det som kan anföras utifrån resultaten gentemot teorin om 

nätverksindividualism är att både hög- och låganvändare i viss utsträckning talar om en 

förväntan av omgivningen att vara ständigt uppkopplad och att det finns en bristande 

förståelse om detta inte upplevs. Det är då något som talar för att det inte enbart är vilka 

syften ett verktyg kan tillfredsställa som styr användningen utan även icke-rationella skäl som 

press och förväntan. Detta mönster stöds av Van Dijks teori om social press och beroende 

som dock kritiserar användning av begreppet ”beroende” i detta sammanhang då han anser att 

beroende är något som kan definieras på ett kliniskt vis och detta sällan går att applicera på 

användning av sociala medier. Det leder in på nästa undersökningstema: 

 

6.2 Generella effekter till följd av avstånd från sociala medier  
 

Att höganvändargruppen tyckte att det var jobbigare att vara utan tillgång till internet än att 

inte ha mobilen alls med sig var en intressant aspekt som ger ett nytt perspektiv på tidigare 
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forskning vilket visar att det nu finns nya stressfaktorer i och med nya smartphones. Som Van 

Dijk anför gällande stress så kan upplevd press till att ständigt vara ansluten och delaktig i 

sociala medier samt en ständig stress efter uppmärksamhet leda till en oro som respondenterna 

förklarar att de upplevt. De förklarar till exempel hur de försöker undvika pressen att svara 

omedelbart genom att på olika sätt undvika att läsa meddelanden. Av detta kan slutsatsen dras 

att stressen kommer från att alla känner till hur tillgängliga alla andra är. Det upplevs inte 

trovärdigt att inte kunna ge respons på ett meddelande på ett par dagar, för alla vet att det kan 

göras från till exempel telefonen när som helst. Tidigare var det enda sättet att svara på 

digitala meddelanden som e-post vid en dator i hemmet. Följaktligen ger det en indikation på 

att det inte är de sociala medierna i sig som skapar detta problem utan den konstanta 

uppkopplingen generellt.  

 

Låganvändargruppens inställning till den konstanta uppkopplingen och sociala medier var 

mer avslappnad och visar på att det finns de som faktiskt tar avstånd från nätverk som 

Facebook. De anser att de lägger ner för mycket tid på meningslöst surfande och att det inte 

gynnar dem i deras vardag. För att svara på undersökningstemat, vilka generella effekter 

avstånd från sociala medier leder till så är det en markant skillnad i hur höganvändarna och 

låganvändarna upplever det. Höganvändarna nämner stress och en press att svara på 

meddelanden om de inte är konstant tillgängliga, medan låganvändarna uttrycker en frihet och 

ett lugn kring att inte vara uppkopplade. Detta går i linje med Van Dijks teori kring att de 

flesta negativa effekter av sociala medier har sin grund i den uppmärksamheten de kräver. 

Låganvändarna som fattat ett beslut om att inte ge denna uppmärksamhet är därmed trygga i 

detta beslut. Höganvändarna upplever däremot i större utsträckning att avstånd från sociala 

medier av ofrivilliga skäl bidrar till en frustration över att inte kunna ge uppmärksamhet åt 

medierna som de brukar. Höganvändarnas stress över att alltid vara tillgänglig kan i deras fall 

vara påverkat av att de är införstådda med att andra användare vet att de alltid brukar vara 

tillgängliga och kan se meddelanden. Då låganvändarna gjort ett aktivt val att inte vara 

delaktiga i detta kan det skapa en större förståelse för att de inte alltid är direkt tillgängliga. 

Låganvändarna finns kanske inte på Facebook, eller så vet deras omgivning att de inte 

använder sociala medier i stor utsträckning. Därför ifrågasätts de inte när de inte är direkt 

tillgängliga, trots att de kanske i viss mån fortfarande är tillgängliga till exempel via 

smartphones. Ett perspektiv på det hela skulle kunna vara att avstånd från sociala medier har 

ett värde i signaleffekten det skickar till omgivningen och den förståelse detta potentiellt 

skapar.  
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Det är intressant för sociala mediers utveckling i framtiden om höganvändarna, som 

uttryckligen säger att de upplever stress i och med deras medieanvändning, kommer att ta 

avstånd från de sociala medierna såsom låganvändarna gjort. Det leder in på en 

beroendeproblematik som utgörs av fler frågor än vad denna studie kan svara på. Det är dock 

betydelsefullt att reflektera över att det uppenbarligen, bland höganvändarna tyder på att det 

finns ett intresse för att ta mer avstånd från sociala medier. Även det faktum att 

höganvändarna upplever att det som befriande, men är inte möjligt för dem att ta avståndet 

från de sociala medierna är en intressant aspekt att diskutera. Problematiken som föreligger i 

detta undersökningstema är även här subjektiviteten. Dock innebär det inte samma problem 

som i det första temat då frågeställningen här handlar om hur individen upplever något. Alltså 

är grundresonemangen kopplat till subjektivitet redan där. Men i denna fråga hade det 

sannolikt varit givande att kunna föra samman låg- och höganvändarna och kunna se hur 

deras syn på saken utvecklas i en diskussion sinsemellan. 

 

6.3 Sociala effekter till följd av användning av sociala medier 
 

Respondenterna uppgav kortfattat igen att det positiva med sociala medier är den enkla 

kommunikationen som blir tillgänglig via medierna. De negativa aspekterna var dock 

närvarandet i och med att respondenterna kände att de inte lever lika mycket i nuet. Det 

intressanta med dessa svar var att det var ingen som påpekade aspekter huruvida den 

kommunikationen som faktiskt existerar är en ”bra” kommunikation eller inte. För att 

förtydliga, den kommunikationen som uppstår via sociala medier och generellt över internet 

framhäver inte känslor och tonfall på samma sätt som verklig kommunikation. Oavsett hur 

mycket figurer och tecken som används. Så hur mycket av det som skrivs till varandra via 

sociala medier kommunicerar faktiskt det budskap som avses? Låganvändargruppen kom in 

på denna problematik genom att diskutera att de kontakter som skapades utanför de sociala 

medierna på internet var mer verkliga och genuina. Det var dock inte fokus på språk i detta 

avseende utan på att relationer formas bättre utanför internetvärlden med de personer de 

faktiskt ser till att bibehålla en god relation till.  En negativ aspekt som kan påverka denna 

grupp är att de eventuellt går miste om de kontaktnät som sociala medier kan bidra med, till 

exempel relationer med människor som de kanske inte hade bestämt träff med annars eller 

stött på i verkligheten.  
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Respondenterna diskuterade om relationer i förhållande till att vara mycket eller lite 

uppkopplad. Termen ”hyperconnected” som Wellman nämner behandlar det här och 

konstaterar att om man som användare är uppkopplad mot många olika sociala medier är man 

aldrig ensam. Frågan är om det enbart är positivt att alltid finnas tillgänglig för vänner och 

familj eller om det finns ett behov av ett avstånd från tillgängligheten. Det framgick tydligt att 

detta behov fanns, hos både hög- och låganvändare, att inte vara uppkopplad mot sociala 

medier konstant. Men höganvändarna nämnde att de upplevde det som ett krav från sin 

omgivning att om det inte finns en legitim anledning till att inte vara uppkopplad blir de 

ifrågasatta eller pressade till att ha en bra ursäkt för ”nedkopplandet”. Wellmans diskussion 

om det behov som kan uppstå angående avstånd och otillgänglighet i relationer till vänner och 

familj bekräftas som ett behov höganvändarna upplever i denna studie. Däremot är 

höganvändarna till skillnad från låganvändarna inte kapabla till att vara ärliga med detta. De 

känner ett behov av en ursäkt eller förklaring, annat än ”jag vill inte”.  

  

Det som saknas i denna diskussion och som hade gynnats av en mer djupgående studie, är 

höganvändarnas inställning till det ständiga uppkopplande som tydligt märks är påtagligt för 

deras välbefinnande. De fokuserade mycket på enkelheten i sociala medier men med fler 

diskussioner hade det potentiellt gått att få en tydligare bild av hyperconnected-teorin. Är det 

så att höganvändarnas positiva bild av sociala medier också, utöver enkelheten i 

kommunikation, beror på att de aldrig känner sig ensamma? Är det en känsla av samhörighet 

och självbekräftelse som driver dem till att fortsätta sin närvaro på sociala medier? 

Följaktligen reser det frågan om att det faktiskt är en beroendeproblematik i att inte våga ta 

avstånd från social medier, med grund i att rädslan av att inte längre känna samhörigheten till 

andra användare blir för överväldigande. Det är högst troligt att det finns sådana aspekter, 

men det skulle behövas fler samtal och i just det här fallet tydliga frågor för att leda in 

diskussioner på detta ämne. Det finns sannolikt fler anledningar till att sociala medier har 

expanderat, mer än det faktum att de gör kommunikation enkel. Fokusgrupperna diskuterade 

Facebook i det avseendet att de ansåg nätverket främst som en vidareutveckling av 

kommunikation via e-post. Men Facebook är en massiv plattform med ett stort antal olika 

funktioner. Vad är syftet med dessa? Hur kommer det sig att respondenterna själva sa att de 

ofta enbart ”slösurfade” på Facebook? Det hade varit av intresse att utreda vad det här 

slösurfandet ger dem socialt. Som diskuterat i undersökningstemat om utsträckningen av 

sociala medieanvändandet, finns det här en risk för att outtalad social press gör att individer 
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inte vågar uppge sådant. På samma sätt som de inte vill uppge att de brukar följa sin ex-

partners liv eller motsvarande, så vill de inte uppge att de känner sig bekräftade eller mindre 

ensamma genom sociala medier. Det här är en brist i studien som varit svår att kontrollera för. 
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7. SLUTSATSER, DISKUSSION OCH FRAMTIDA 

FORSKNING 

 

7.1 Uppsatsens syfte och frågeställning 
 

Denna studie har sökt att undersöka vilka effekter respondenterna upplever att deras 

användning av sociala medier har på relationer, umgänge och syn på varandra. Syftet med 

undersökningen var att undersöka om det fanns några genomgående teman som påverkar 

respondenternas sociala liv på ett individuellt plan, samt hur effekterna varierar med olika 

grader av användning av sociala medier. Studien ville därmed svara på frågeställningen:  

- Vilka sociala effekter upplever studenter att deras användning av sociala medier har? 

Undersökningen gick till så att efter ha behandlat en bakgrund till IKT, sociala medier och 

deras innebörder så undersöktes sociala faktorer som kan ha påverkan på oss som individer. 

Valda teorier var Wellman och Rainies nätverksindividualism, samt Jan Van Dijks sociala 

effekter av sociala medier. Fokusgrupper valdes som metod, grupperna intervjuades enligt en 

intervjuguide och slutligen utfördes en kvalitativ tematisk innehållsanalys.  

 

7.2 Slutsatser 
 

Respondenterna i studien väljer att se Facebook som en ersättare till telefon eller mejl-

kommunikation bland höganvändarna. Att sociala mediers främsta uppgift är 

tvåvägskommunikation framgick även av låganvändarnas åsikter. Det är därmed i enlighet 

med Wellman och Raines teori där val av sociala medier främst bestäms av deras 

funktionalitet som kommunikationsverktyg. Trots skillnaden i användning mellan de olika 

grupperna kunde denna skillnad förklaras av Wellman och Raines teori då båda grupper 

motiverades av samma värden.  

 

Vidare var även båda typerna av respondenter överens om att sociala medier skapar en stress 

genom att användarna alltid är, eller förväntas vara, tillgängliga för sociala medier. Skillnaden 

mellan hög- och låganvändare i detta avseende är att höganvändarna tycker att det är jobbigt 

när andra individer inte är aktiva på sociala medier medan låganvändarna inte upplever 

motsvarande problem. Skillnaden är också på vilket sätt de bemöter den press som båda 



48 
 

grupperna beskrev kring att alltid vara tillgänglig via sociala medier. Låganvändarna 

beskriver det snarare som att de tidigare kände en press men att de efter ett aktivt val att 

minska sin närvaro på sociala medier upplevde en frihet och ett lugn, samtidigt som 

höganvändarna kände sig mycket stressade av denna press. Resultatet kan förklaras med Van 

Dijks teori om att de flesta negativa effekter har sin grund i den uppmärksamhet de kräver av 

användarna. Enligt denna teori så har låganvändarna då fattat ett beslut om att de inte är 

skyldiga att visa uppmärksamhet och påverkas därför inte av pressen. Höganvändarna 

upplever snarare endast frånvaro från sociala medier av ofrivilliga skäl och det följs av en 

frustration över att inte kunna ge den uppmärksamhet som medierna kräver. Detta 

exemplifierades tydligt genom att höganvändarna uppgav att de känner mindre press genom 

att vara utan sin telefon än genom att till exempel vara utan internetuppkoppling men ha 

tillgång till telefon. De beskrev att pressen i att alltid vara tillgänglig skapade ett behov av en 

giltig ursäkt de gånger de inte var tillgängliga via sociala medier. Detta förklaras mer specifikt 

av Wellman och Raines teori om att vara hyperconnected där detta definieras som att en 

konstant uppkoppling också innebär att individen aldrig är ensam och vidare att individer har 

ett behov av att inte alltid vara lika tillgängliga i relationer. Men eftersom många människor 

är konstant uppkopplade känner höganvändarna att de inte kan motivera att inte vara 

tillgängliga genom att uttrycka ett sådant behov, och skyller istället ifrån sig på tekniska 

problem eller andra hinder utanför deras kontroll. 

 

Ytterligare en problematik som båda grupperna upplevde kring användningen av sociala 

medier var att verkliga/IRL-baserade relationer ges mindre tid och fokus. Låganvändarna 

uppgav i stor utsträckning att detta var ett problem de tidigare upplevt och att det var 

anledningen att de minskat, eller avvecklat, sin närvaro på sociala medier samt att de kände att 

relationer utanför sociala medier var mer verkliga och genuina, något som stöds av Wellman 

och Raines teori. En av anledningarna till detta kan troligen härledas ur ett av de andra teman 

som framträdde i fokusgrupperna. Respondenterna upplever att de uttrycker sig mindre 

verbalt då kommunikation blir mer strömlinjeformad med bilder och korta budskap. 

Kommunikationen utvecklas också åt ett mer binärt håll, ”antingen en like eller inte en like”. 

Sammantaget gör detta att nyanser i språket, såsom sarkasm, ironi och tveksamhet etc. blir 

svårare att förmedla och tolka vilket respondenterna uppger leder till fler missförstånd och 

riskerar att påverka relationer negativt. Med andra ord, om en stor del av kommunikationen 
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inom relationer sker via sociala medier så kommer det att vara svårare för individer att 

behandla djupare ämnen på ett givande sätt.  

 

7.3 Diskussion 
 

Resultaten visade att höganvändargruppen var ständigt inloggade på sociala medier, oftast 

utan medvetenhet om detta. De var inloggande konstant genom mobiltelefoner eller så 

loggade de in varje gång de tog upp mobilen eller slog på datorn. Detta är en viktig aspekt av 

vad användandet av sociala medier kan leda till i det långa loppet. Stress och ångest är 

begrepp som kommer upp i sådana diskussioner. För studenter kan livet vara stressigt som det 

är med att klara av studier och ha ett någorlunda fungerande socialt liv. De kanske är 

”inaktiva” på sociala medier men det finns tendenser som pekar på att detta skulle kunna vara 

det mest skadliga förhållningssättet till de sociala medierna genom att aldrig logga ut från 

dem och få en paus. Att bara vara en passiv användare av sociala medier utan att faktiskt 

producera något själv kan leda till ökad stress då det möjliggör en konstant uppdatering av 

andras aktivitet vilket kan bli en tydlig kontrast till den egna passiviteten. 

 

Just studenter är en intressant målgrupp då det är en målgrupp som delvis växt upp med 

sociala medier och som nu kan se hur det påverkar deras vuxna liv. På det sättet fyller denna 

studie ut det landskap av studier som redan finns om ämnet med en nyansering av just 

målgrupp. Dock så kommer fler och fler studier kring sociala medier och dess effekter på våra 

sociala liv, och det är bara positivt för att det bör funderas över hur vi som individer utvecklas 

tillsammans med dessa sociala medier. Denna studie har inte fyllt en stor kunskapslucka men 

som tidigare nämndes gett ett bidrag till ett växande forskningsområde som hela tiden är 

beroende av nya studier och nya synvinklar i och med den ständiga utvecklingen av tekniken. 

Studien hade en liten grupp respondenter i förhållande till hur många studenter som finns i 

Uppsala. Den visar därmed inte en heltäckande bild av hur studenter i denna stad ser på ämnet 

och vad de har för tankar gentemot sociala medier och dess sociala effekter. Det har dock 

varit intressant att väcka frågan och få fler personer att fundera över de frågor som ställdes 

enligt intervjuguiden. Som metod fungerade fokusgrupper utmärkt då den gav intressanta 

diskussioner som också fick respondenterna att utbyta erfarenheter på ett naturligt sätt och 

inspirera forskaren. 
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Det som var svårt var att hitta respondenter som var låganvändare av sociala medier samt att 

fundera på definitionen av låg- och höganvändare av sociala medier. Det var också svårt att, 

som förutspåddes i metodkapitlet, inte låta diskussionerna sväva bort från ämnet för mycket. 

Det var därmed även en problematik i att samla in relevant fakta från fokusgrupperna 

samtidigt som deltagarna inte fick bli för styrda i sin diskussion. För framtida studier behövs 

det ses över vilka frågor som fungerade väl och vilka som fungerade mindre bra samt vilka 

frågor som fick fokusgrupperna att glida bort från ämnet i för stor utsträckning. Därefter kan 

nya frågor utformas som bättre kan bidra med svar på studiens frågeställning.  

 

Den här studien kan som sagt bidra till att ge en nyansering av de målgrupper som det redan 

finns studier kring angående sociala medier och dess sociala effekter på oss som individer. 

Resultaten kan bidra till problemområden i samhället såsom stress som är ett alltför vanligare 

fenomen i vår vardag. Att studenter sedan tidigare upplever stress är inget nytt, men resultatet 

i denna studie visar på att det inte endast är de akademiska studierna som påverkar stressen, 

utan att det sociala livet eller bristen av socialt liv även kan bidra till stress. Och flertalet 

personer, som denna studie visar, känner att de måste vara uppkopplade för att hänga med i 

vänskapskretsar eller till och med i studierna då mycket av kontakten mellan kurskamrater 

sker via snabbmeddelanden och grupper som skapas på Facebook. En förhoppning är att 

intresset för sociala medier kommer att planas ut och därmed kravet att hänga med i sociala 

medier för att upprätthålla sociala relationer. Det positiva är att de få som håller sig utanför 

denna höganvändning inte ser det som ett problem att vara utanför de sociala kretsar som 

existerar genom sociala medier. Låganvändarna tycker att det är skönt att hålla sig utanför 

även om det kan vara lite av logistiska problem i vissa sammanhang.  

 

Studien bidrar till diskussioner inom flertalet ämnen, både politiska, etiska och normativa. Det 

bör reflekteras mer över hur studenter som upplever stress kan hanteras, vad som bidrar till 

ökad stress och vad som kan vara de underliggande faktorerna till att den uppstår. Det bör 

utvecklas nya metoder till skolpsykologer eller studenthälsomottagningar som kan hjälpa till 

för att bearbeta sådana problem och faktiskt lära personer att lära sig själva att vara 

nedkopplade ibland. Bortsett från frågan om nya metoder så är det en ny dimension som dessa 

institutioner bör ta mer hänsyn till och vara mer medvetna om.  
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Resultaten av denna studie är en relevant aspekt i mediernas och kommunikationsverktygens 

roll i samhället då det visar på vilken otrolig effekt olika former av kommunikation kan ha på 

individer och relationer dem emellan samt hur den även kan förbättra och försämra 

kommunikationer på arbetsplatser, skolor och i andra sammanhang. Kommunikation är en del 

som präglar vårt samhälle i stort, inte bara på arbetsplatser och i relationer, utan även det som 

präglar vår politik som i sin tur påverkar andra delar av samhället. Det är makt att kunna 

hantera sociala medier och det är något som politiskt sätt kan ge fördelar i kampanjer i form 

av att vinna följare och att nå ut med budskap. Så det kan vara en nackdel för politiker som 

inte hänger med i den sociala medieutvecklingen att nå ut till sin publik som nu vistas på fler 

kommunikationsplattformar än tidigare. Därav blir det ett krav för politiker att kunna hantera 

nya sociala medier för att kunna nå ut till samma publik som innan, eller så får de omge sig 

med personer som har utbildning och kompetens angående sociala medier. Följaktligen är de 

sociala mediernas makt över både våra professionella och privata liv mer omfattande än vi 

tror, vilket leder till funderingar kring hur användningen av de sociala medierna kommer att 

se ut i framtiden.   

 

7.4 Framtida forskning 
 

Ett intressant tema för framtida forskning är att låganvändare inte finner att deras frånvaro från 

sociala medier orsakar deras sociala relationer någonting negativt. Däremot finner de som redan 

är högfrekventa användare av sociala medier att det påverkar deras relationer negativt varje 

gång de inte är tillgängliga via sociala medier. Kan andelen låganvändare på grund av detta 

förväntas öka i framtiden?  Kommer individer att tröttna på att kommunikationen via sociala 

medier är begränsad och skapar missförstånd och vilja söka sig tillbaka till mer användning av 

traditionella former av kommunikation? En intressant aspekt att studera är därmed huruvida 

framtida individer kommer att ta ställning till användningen av sociala medier och om intresset 

för att använda dem därmed kommer att minska. Ett annat intressant ämne att i framtiden 

bedriva forskning kring är ämnet som handlar om att det huvudsakligen är talspråk som används 

via sociala medier. Nyanser i språk, tonläge med mera, försvinner, vilket leder till att vi 

missförstår varandra, och utvecklingen av språket begränsas.  

Avslutningsvis bör det nämnas att ämnet sociala medier är enormt och växer konstant samtidigt 

som forskningen på det inte alltid följer med i utvecklingen i samma fart, något som ofta sker 

gällande snabbt växande samhälleliga fenomen. Det är viktigt att fokus läggs på den psykiska 
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ohälsan och stressen som har utvecklats av användningen av sociala medier om inte ett 

folkhälsoproblem ska utvecklas. Föregående fokus kombinerat med hur vi förhåller oss till 

sociala medier och hur vi ständigt får nya sätt att använda oss av dem gör forskning väldigt 

snabbt ”gammal” och den måste därför beaktas kritiskt när ämnet sociala medier och 

användningen av dem studeras.  
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Bilaga 1. 
 

Intervjumall till fokusgrupper 
 

 

1.       Uppvärmningsfrågor: enklare personuppgifter. Skapa kontakt, god stämning. 

 

- Ni kan börja med att presentera er för varandra och säga vad ni heter, vad ni pluggar och vilka 

sociala nätverk ni använder er av (om ni gör det).  

 

2.       Tematiska frågor: personen får utveckla vad hen upplever som viktiga dimensioner i 

de företeelse som står i centrum för undersökningen. Öppet formulerade frågor.  

 

- Hur mycket använder ni er av sociala nätverk och medier varje dag? 

- Vilket medium är det som används mest för dessa ändamål? 

- Hur upplever ni att er umgängeskrets kommunicerar sinsemellan? 

- Vad anser ni sociala medier bidrar till i er livsstil? 

 

3.       Uppföljningsfrågor: knyter av till tematiska frågorna för att få mer innehållsrikt 

svar. Konkreta frågor. 

 

- Tycker du att det är övergripande jobbigt eller lättande att vara utan sociala medier? 

- Vad har du fått för reaktioner från din omgivning om du inte varit nåbar via sociala medier? 

- Kan du beskriva en situation då du tyckte det var jobbigt att vara utan din mobil? 

- Kan du beskriva en situation då du tyckte att det var skönt att vara utan mobil? 

 

- Om du är frånvarande av sociala medier, påverkar det dina relationer till 

- Vänner? 

- Respektive?  

- Familj? 

 

- I så fall; hur? 

 

4.       Direkta frågor: när de inledande svaren börjar tunnas ut så kanske jag behöver fylla 

på lite, om det är något vi vill att intervjun ska handla om som vi inte fått svar på. 

 

-Vad tror du det finns för för- och nackdelar med att leva en stor det av sitt liv på internet? 

-Tror du att dina relationer ser annorlunda ut jämfört med när dina farföräldrar växte upp, som 

inte hade alla sina vänner i fickan, så att säga? 

-Har den här diskussionen ändrat din syn på sociala medier på något sätt? 

-Har den ändrat synen på ditt eget deltagande i sociala medier? 
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-Hur ser du på din egen användning av sociala medier? 

- Idag 

- I framtiden 

 

5.       Tolkande frågor: om de svarar luddigt så kan vi försöka förtydliga, och kanske testa 

de potentiella förklaringar vi har, fast utan att styra personen för mycket mot ett svar. 

“Menar du att…” 

 

 

6.     Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2.  
 

Sammansättning av fokusgrupper:  
 

Fokusgrupp Datum för intervju Längd på intervju 

1= höganvändare 2014-12-03 55 min 

2= höganvändare 2014-12-03 75 min 

3= låganvändare 2014-12-05 65 min 

4= låganvändare 2014-12-05 45 min  

 

 

 

Fokusgrupp Testpersoner Generiska namn 

1= höganvändare Kvinna- 23 år  

Man- 26 år 

Man- 24 år 

Man- 23 år 

Grupp 1- person 1 

Grupp 1- person 2 

Grupp 1- person 3 

Grupp 1- person 4 

2= höganvändare Kvinna- 22 år 

Man- 28 år 

Man-  28 år 

Man- 25 år 

Grupp 2- person 1 

Grupp 2- person 2 

Grupp 2- person 3 

Grupp 2- person 4 

3= låganvändare Man- 29 år 

Man- 30 år 

Man- 26 år  

Man- 24 år 

Grupp 3- person 1 

Grupp 3- person 2 

Grupp 3- person 3 

Grupp 3- person 4 

4= låganvändare Kvinna- 23 år 

Kvinna- 21 år 

Man- 25 år 

Man- 28 år 

Grupp 4- person 1 

Grupp 4- person 2 

Grupp 4- person 3 

Grupp 4- person 4 


