
	

Uppsala universitet 
Institutionen för informatik och media 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
C-uppsats     
      
  
       
      
    
    

 
 

 
Digital medier och sociala relationer 

En kvalitativ studie om hur digitala plattformar och 

kommunikationsverktyg påverkar unga vuxnas sociala liv.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Grupp 28 

Marina Ericson 
HT-2017 

Handledare: Kerstin Engström 



	

Abstract 

Title: Digital media and social relations 

Author: Marina Ericson 

Aim: The aim of the study is to get an insight into how digital media affects young adults’ 
social relations.  

Method/Material: The study consists of 10 interviews with young men and women in the ages 
18-23. To analyse the material from the interviews, Social Presence Theory and perspectives 
on Computer-mediated communication was used in combination with previous research 
regarding positive and negative effects of digital media. 

Main Result: The interviews showed that the young adults who participated in the study were 
all able to recall both positive and negative effects of using digital media. Some of the 
features of digital media can be used as tools to strengthen people’s social relationships, and 
could therefore be seen as having a positive impact on young adults’ social lives. Social 
media platforms allow users to keep up to date with their friends even if they do not see them 
face-to-face regularly. The participants in the study also experienced that mobile phones made 
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1. Inledning 
 
I dagens samhälle sker mycket av kommunikationen mellan människor via digitala kanaler. 
Med ny teknik och internets framgång har människor idag fler sätt att kommunicera på än 
tidigare. Utöver att interagerar med sina medmänniskor ansikte-mot-ansikte finns även 
möjligheten att kommunicera genom olika digitala plattformar (Jansson, 2009). 94 procent av 
Sveriges befolkning använder idag internet, och fyra av fem personer använder sig av sociala 
medier (Davidsson och Thoresson, 2017). Detta är en tydlig ökning från tidigare år och 
internets framgång visar inga tecken på att stanna av (ibid.). Forskning visar på att digitala 
plattformar, och de nya kommunikationsmöjligheter dessa erbjuder, både kan ha positiva och 
negativa effekter på människors sociala liv och relationer. En studie visar till exempel att 
digital kommunikation kan förenkla och underlätta interaktionen mellan människor vilket i 
sin tur kan ses stärka relationer (Ellison et al., 2007). Annan forskning visar dock på att 
digitala plattformar även kan ha en negativ effekt på människors sociala liv. Bland annat har 
studier visat på att mobiltelefoner kan lätt distrahera oss i situationer då vi umgås med andra 
människor ansikte-mot-ansikte. Detta beteende har visats minska hur väl människor kommer 
överens och förstår varandra (Misra et al., 2014).  
 
1.1 Problemformulering 
 
Det finns en tydlig skillnad mellan den kommunikation som sker mellan människor via 
digitala plattformar, och den som sker när människor interagerar ansikte-mot-ansikte 
(Walther, 2012; Norberg, 2007). Det är därför intressant att se hur dessa skillnader kan 
komma att påverka kvaliteten på våra samtal, och på en längre sikt hur det påverkar våra 
sociala relationer. Det finns mycket forskning inom detta område som har visat på olika 
sociala beteenden som digitala medier har motiverat. Bland annat tycks människor få svårare 
att tolka vad andra menar när de konverserar digitalt, vilket kan leda till att missförstånd 
lättare uppstår (Walther, 2012). Men den nya tekniken gör kommunikation även mer effektiv 
och flexibel vilket gör det lättare för människor att interagera oberoende av geografiskt 
avstånd eller tid på dygnet. Digital kommunikation kan därför ses vara mindre begränsad 
jämfört med den som sker ansikte-mot-ansikte.  
 
En rapport gällande svenskars användning av internet visade att samtliga personer i åldrarna 
16-25 använde sig av digitala medier (Davidsson och Thoresson, 2017). Även fast 
internetanvändningen ökar i alla åldersgrupper i samhället så finns det ett minskat användande 
av digitala medier ju högre upp i åldrarna man kommer (ibid.). Den skillnaden som går att se 
mellan de olika åldrarna i samhället kan bero på att den yngre åldersgruppen har vuxit upp 
med internet, och har haft tillgång till digitala plattformar redan tidigt i livet (Giedd, 2012). 
Då det finns mycket forskning om människors användande av digitala medier och digital 
kommunikation är det intressant att undersöka hur den yngre generationen ställer sig till 
dessa, just eftersom det är denna grupp som använder digitala plattformar mest. Denna 
uppsats kommer att handla om hur unga vuxna i Sverige själva ser på sitt användande av 
digitala medier, och hur de upplever att digitala plattformar och kommunikationsverktyg 
påverkar deras sociala relationer. Med inspiration från tidigare forskning och teorier om 
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digital kommunikation undersöks detta ämne i en kvalitativ intervjustudie omfattande 10 
personer från målgruppen.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personer i åldrarna 18-23 upplever att deras 
sociala relationer påverkas av digitala medier. Uppsatsen strävar efter att undersöka hur unga 
vuxna använder sig av digital kommunikation för att interagera med sin omvärld, och vilka 
möjligheter och hinder de upplever att digitala plattformar skapar. 
 
1.3 Frågeställningar 
 

• Hur påverkar digitala medier unga vuxnas sätt att kommunicera? 
• Vilka konsekvenser kan användandet av digitala medier ha på unga vuxnas sociala 

relationer? 
 
1.4 Centrala begrepp 
 
Digitala medier används i denna uppsats som ett samlingsbegrepp för beskriva de digitala 
plattformar och kanaler som människor använder för interagera med andra användare. 
Digitala medier innefattar bland annat sociala medier, internet-forum, telefonsamtal och 
textmeddelande.  
 

Digitala medier särskiljer sig från andra medier på en central punkt: de är interaktiva 
(Berglez och Olausson (2009, s. 206). 

 
I citatet ovan definierar Berglez och Olausson (2009) skillnaden mellan ’vanliga’ medier och 
digitala medier. I mer traditionella medier, så som tidningar eller radio, finns det inget direkt 
utrymme för åskådaren att påverka eller interagera med informationen som de tar del av 
(Berglez och Olausson, 2009). På digitala medier däremot finns det en större möjlighet för 
användarna att kommunicera och interagera med varandra, vilket är vad som gör dessa medier 
mer interaktiva. I denna uppsats är digital kommunikation inkluderat i vad som kallas digitala 
medier. Digitala medier kan ses som verktyg för kommunikation vilket gör att dessa två 
begrepp går hand-i-hand (ibid.). Enligt Berglez och Olausson (2009) handlar digitala medier 
om just interaktivitet, detta begrepp kan därför ses hänvisa till den kommunikationen som 
sker via dessa medier. I vissa delar i uppsatsen kommer digitala medier användas för att 
referera till digitala plattformar och kommunikationen som sker där, och ibland används 
endast begreppet digital kommunikation för att tala om just interaktion som sker digitalt. 
 
Ett annat begrepp som omnämns i denna uppsats är emojis. Detta syftar till de animerade 
figurerna som kan användas i digital kommunikation.  
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De finns flera olika benämningar på de känslofigurer som används i text och ibland 
byggs upp av bokstäver och tecken och ibland utgörs av regelrätta bilder. Vanligast 
är smiley och emoji (Institutet för språk och folkminnen, 2015). 

 

1.4 Disposition 

Detta inledningskapitel efterföljs av uppsatsens andra kapitel som handlar om teori och 
tidigare forskning. Här ges en överblick av forskningsområdet och studier som anses vara 
relevanta för denna uppsats. Efter att ha gett en överblick på den tidigare forskning som finns 
inom området presenteras uppsatsens två teoretiska perspektiv, dessa är teorin om social 
närvaro och datormedierad kommunikation. Det tredje kapitlet handlar om metod och 
material. Detta avsnitt förklarar och motiverar hur intervju-undersökningen är utförd, och 
varför denna metod anses vara mest lämplig för att besvara uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. Här beskrivs även hur materialet från undersökningen har bearbetats och 
analyserats. Detta avsnitt avslutas med en genomgång av de etiska överväganden som har 
gjorts före och under intervju-undersökningen I det fjärde kapitel redovisas materialet från 
intervju-undersökningen, och analyseras med hjälp av det teoretiska ramverket som 
presenterades i uppsatsens andra kapitel. Materialet presenteras i form av teman som har 
utformats baserat på de mönster och likheter som har varit genomgående i de olika 
intervjuerna. Dessa teman är fördelade mellan uppsatsens två forskningsfrågor och varje 
avsnitt efterföljs av en sammanfattande analys. I uppsatsens femte kapitel sammanfattas 
slutsatserna som har dragits utifrån intervju-undersökningen. I detta avsnitt diskuteras även 
resultatet från undersökningen och förslag på framtida forskning presenteras. 
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2. Teori och tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för denna uppsats, och efterföljs 
med två teoretiska perspektiv på digital kommunikation.  
 
2.1 Tidigare forskning 
 
Forskning har visat på att närvaron av en mobiltelefon påverkar hur människor beter sig i 
sociala situationer (Przybylski och Weinstein, 2012; Misra et al., 2014). Två studier har 
genom att observera olika samtal mellan människor, kunnat identifiera en tydlig skillnad i 
deltagarnas beteende och emotionella anknytning beroende på ifall det fanns mobiltelefoner 
närvarande eller inte (ibid.). De tillfällen där ingen av deltagarna hade tillgång till en telefon 
upplevdes kvaliteten på samtalet vara högre, och deltagarna uppgav sig känna en stark 
samhörighet och empati för varandra. De personer som hade sina mobiltelefoner närvarande 
upplevdes vara mer distraherade och mindre intresserade av varandra. När deltagarna blev 
intervjuade efter samtalet uppgav denna grupp inte sig känna lika djupa emotionella känslor 
som de personer utan telefoner hade gjort. 
 
Misra et al. (2014) kunde hitta flera förklaringar till resultatet av deras undersökning. Då vi 
lever i ett väldigt digitalt samhälle har användare av digitala medier tillgång till stora mängder 
information, nöjen och kommunikationsverktyg som kopplar ihop användarna med sin 
omvärld (ibid.). Tillgången till alla funktioner som mobiltelefoner erbjuder skapar ett behov 
hos användarna att ständigt vara uppdaterade om vad som händer (Misra et al., 2014). Dessa 
studier visar på att mobiltelefoner påverkar användarnas sociala liv på flera olika sätt. Inte 
bara tycks den interaktionen som sker ansikte-mot-ansikte bli sämre, vilket kan leda till att de 
emotionella banden mellan människor blir svagare, utan även att den sociala interaktionen 
som sker digitalt påverkas negativt. Misra et al. (2014) menar på att sociala medier tillåter oss 
att ha ett brett kontaktnät men att detta inte nödvändigtvis handlar om att vi skapar fler 
djupare relationer, utan handlar istället mer om att vi får ett stort antal ytliga kontakter. Då 
användare idag försöker balansera både den digitala och den verkliga kommunikationen finns 
det risk att båda försämras som resultat (Przybylski och Weinstein, 2012).  
 
En studie från 2007 (Ellison et al.) visade på att sociala medier, med fokus på Facebook, kan 
ha flera positiva effekter på användares sociala liv. Studien visade bland annat på att 
Facebook gjorde det möjligt för användare att uppehålla och stärka relationen till familj och 
vänner, men också för att utvidga sitt sociala nätverk (Ellison et al., 2007). Plattformar så som 
Facebook tillåter människor att enkelt hålla sig uppdaterade på vad som händer i sina vänners 
liv och dela med sig av vad som händer i deras egna. Att dela med sig och ta del av andras 
innehåll på sociala medier kan ses skapa ett band mellan användare även fast de 
nödvändigtvis inte kommunicerar direkt med varandra (Ellison et al., 2007). En amerikansk 
studie från 2012 uppger att majoriteten av de ungdomar som deltog i studien upplevde att 
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sociala medier hade en positiv inverkan på deras sociala liv (Common sense media). 
Framförallt visade studien att digitala plattformar och kommunikationsverktyg var positivt för 
personer som kände sig ensamma och/eller som hade det svårt i sociala situationer. Att 
kommunicera och lära känna nya personer digitalt upplever många som enklare än ifall de 
hade behövt ta kontakt och prata ansikte-mot-ansikte. Baserat på dessa två studier (Ellison et 
al., 2007; Common Sense Media, 2012) har digitala medier flera positiva funktioner som kan 
ses stärka och utvidga unga vuxnas sociala relationer.  
 
2.2 Datormedierad kommunikation  
 
Computer-mediated communication, eller datormedierad kommunikation på svenska, är ett 
begrepp som syftar till den kommunikationen som sker mellan människor via en digital kanal, 
till exempel via email eller sociala medier (Walther, 2012). I dagens samhälle sker  mycket 
kommunikation via digitala kanaler, men datormedierad kommunikation skiljer sig på flera 
sätt från kommunikation som sker ansikte-mot-ansikte. Bland annat upplevs det ibland vara 
mer effektivt att kommunicera via digitala kanaler då det kan vara enklare att skicka iväg ett 
mail jämfört med att behöva fysiskt träffa någon. Walther (2012) beskriver att datormedierad 
kommunikation är ett naturligt sätt för människor att kommunicera idag, men att det även 
finns vissa svagheter med detta. En av dessa svagheter handlar om avsaknaden av de fysiska 
signalerna som kommunikation vanligen innefattar, till exempel genom kroppsspråk och 
tonläge.  
 

CMC has no nonverbal cues and therefore occludes the accomplishment of social 
functions that typically involve those cues (Walther, 2012, s. 445).  

 
2.2.1 Flaming 
 
Flaming är ett begrepp inom datormedierad kommunikation som handlar om att digital 
kommunikation kan skapa starka, och ibland aggressiva, reaktioner hos användare när det 
uppstår ett missförstånd (Norberg, 2007).  

Avsaknaden av sändarens person gör det därmed lättare för mottagaren att ge uttryck 
för den känslomässiga reaktionen i sitt svar. Resultatet kan bli en ändlig mängd 
upprörda mejl mellan sändare och mottagare där upprördheten eskalerar och 
kommunikationen kan så småningom gå över från sakfrågor till rena personangrepp. 
Det är denna process av eskalerande negativa känslor mellan sändare och mottagare 
som kallas flaming (Norberg, 2007, s. 18). 

Avsaknaden av fysiska signaler kan leda till att viktiga delar av det som en person försöker 
förmedla tappas bort (Walther, 2012). Detta kan i sin tur leda till missförstånd och i värsta fall 
konflikter. Hur ett meddelande uppfattas eller tolkas av mottagaren kan blir problematisk då 
den som skickar ett meddelande inte har möjlighet att se vad för reaktion hen får. Detta sker 
inte till samma grad när människor träffas ansikte-mot-ansikte då feedback ges både verbalt 
och genom kroppsspråket (Norberg, 2007). Missförstånd kan därför lättare slätas över utan att 
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det behöver uppstå en konflikt (ibid.). Lea (2017) menar på att människor är mer kapabla till 
att reagera starkare när de kommunicerar skriftligt, och uttrycker sig därför på sätt de inte 
hade gjort ifall samma samtal hade skett ansikte-mot-ansikte. Flaming ses vara en 
problematisk aspekt med digital kommunikation då dessa negativa beteenden kan skapa 
problem i människors sociala relationer (Norberg, 2007).   
 

CMC produces feelings of isolation and social anonymity in communicators, which 
results in reduced impacts of group norms and standards upon behavior, thereby 
encouraging the expression of deregulated and uninhibited behavior. “Flaming” and 
extreme decision making are considered to be two examples of antinormative 
behavior so-produced (Lea, 2017).  
 

2.3 Social närvaro 
 
Social Presence Theory, eller teorin om social närvaro på svenska, utvecklades 1976 av Short, 
Williams och Christie (Rice, 1993). Denna teori kretsar kring betydelsen av fysiska signaler 
inom kommunikation. Som Walther (2012) beskriver handlar kommunikation om mer än bara 
språk. Icke verbala signaler så som ansiktsuttryck och tonläge används som 
kommunikationsverktyg för att förstärka det man vill förmedla. Beroende på hur många av 
dessa fysiska signaler ett medium tillåter avgör ifall mediet har en hög social närvaro eller 
inte.  
 

Social presence is conveyed by features that are deemed important in interpersonal 
communication, such as nonverbal signals (including facial expressions, direction of 
gaze, posture, dress, physical distance), proximity and orientation (physical distance 
between and relative positions of communicators), and the physical appearance 
(Tanis, 2003, s. 5). 

 
I utvecklandet av denna teori utförde Short, Williams och Christie en rad olika 
undersökningar för att ta reda på vad för grad av social närvaro olika medium hade (Tanis, 
2003). Deras studier visade att en skriftlig formell text hade den lägsta graden av social 
närvaro, och att samtal som skedde ansikte-mot-ansikte hade högsta graden av närvaro. När 
ett medium upplevs ha låg social närvaro upplever mottagaren att det finns en distans mellan 
hen och avsändaren. Detta kan handla om fysiskt avstånd eller hur emotionellt närvarande den 
andra personen upplevs vara. Social närvaro definieras av Gunawardena och Zittle som: 
 

The degree to which a person is preceived as a ’real person’ in mediated 
communication (1997, s. 9).  

 
När två personer är fysiskt närvarande menar denna teori att kvaliteten på konversationen är 
högre jämfört med ifall samma samtal hade skett skriftligt (Gunawardena och Zittle, 1997). 
Då en stor del av kommunikationen i dagens samhälle sker digitalt kan detta vara negativt för 
kvaliteten på människors konversationer. Att kommunicera genom ett medium med låg social 
närvaro kan göra det svårare för mottagaren och avsändaren att förstå varandra. Eftersom 



 

	 7	

kommunikation i fysiska situationer inkluderar en rad icke verbala koder så som tonläge och 
kroppsspråk, kan dessa göra det lättare för människor att läsa mellan raderna och uppfatta vad 
den andra personen menar. När dessa fysiska signaler inte finns tillgängliga för en mottagare 
att ta del av, kan meddelanden uppfattas svårare att tyda.   
 

The social presence of the medium contributes to the level of intimacy which is 
affected by elements such as physical distance, eye contact, smiling, and personal 
topics (Cui et al., 2012, s. 663).  

 
Genom att kommunicera genom medium med låg social närvaro, eller att få meddelanden 
skickade genom dessa, påverkar detta mottagaren och avsändarens inställning till varandra. 
Cui et al. (2012) menar att människor får svårare att känna en emotionell anknytning till 
varandra då de kommunicerar digitalt, detta då de inte upplever samma intimitet som de gör i 
ansikte-mot-ansikte situationer.  
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3. Metod och material 
 
I detta kapitel kommer valet att använda sig av intervju som undersökningsmetod motiveras. 
Hur undersökningen har gått till och hur materialet har bearbetats och analyserats kommer 
beskrivas. Kapitlet avslutas med en genomgång av de etiska övervägande som har gjorts, och 
hur Vetenskapsrådets (2002) etiska krav har applicerats på denna uppsats.  
 
3.1 Insamlingsmetod  
 
För att besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor anses ett kvalitativ angreppssätt vara 
mest lämpligt, och den undersökningsmetod som används är semistrukturerad intervju. Valet 
att göra en intervjustudie är då denna metod är passande när man vill att resultatet av sin 
undersökning ska ’’säga något om människors livsvärldar’’ (Esaiasson et al., 2012, s. 252). 
Att använda sig av intervju som metod ger också rum för att ’’registrera svar som är 
oväntade’’ och ger den som intervjuar ’’möjligheten till uppföljning’’ (2012, s. 251). För att 
kunna besvara uppsatsens forskningsfrågor krävs det en inblick i unga vuxnas tankar om 
digitala medier och sociala relationer. Att kunna samtala med målgruppen och på så sätt få en 
djupare insikt i hur de ställer sig till ämnet, kan tänkas bidra med en mer beskrivande bild av 
verkligheten än vad en kvantitativ undersökningsmetod hade kunnat ge. Anledning till att 
intervjuerna var semistrukturerade är då denna intervjuform både ger en struktur åt forskaren 
men tillåter även informanten att styra samtalet. Denna metod fungerar på så sätt att vissa 
frågor formuleras i förväg (se bilaga 1) och ställs till samtliga deltagare (Hjerm, 2014). 
Samtidigt som denna metod bidrar med en struktur vilket underlättar i analysen av materialet, 
tillåter den även de positiva egenskaper med intervjumetod att lysa igenom.  
 
3.2 Genomförande 
 
Då ämnet i denna uppsats är fokuserat på unga vuxna, är det endast personer från denna 
åldersgrupp som deltar i intervju-undersökningen. I detta fall definieras unga vuxna som 
personer mellan 18-23 år. För att få ett så brett urval som möjligt deltog två personer från 
varje ålder, och det finns även en jämn fördelning mellan män och kvinnor, en man och en 
kvinna deltog för varje ålder. De olika intervjuerna varade mellan 25 till 35 minuter. För att 
hitta personer att delta i studien för åldrarna 18 och 19 kontaktades en gymnasieskola. Valet 
av vilken skolan som kontaktades var då jag själv hade studerat där under min gymnasietid 
och var därför bekant med vissa av lärarna. Två av dessa lärare kontaktades via mail där de 
fick information om uppsatsen och att jag sökte fyra personer att delta i en intervju-
undersökning, en tjej och en kille från varje ålder. Jag fick därefter fyra personer 
rekommenderade av en lärare vilka passade den beskrivning jag angivit i mailet. De personer 
som blivit rekommenderade kontaktades via mail där de fick information om uppsatsen, vad 
för roll de skulle ha i studien, hur intervjun skulle gå till, och att deras namn inte skulle vara 
synliga i uppsatsen. Att vara tydlig gällande anonymitet, syfte med intervjun och varför deras 
deltagande hade varit önskvärt, beskriver Ahrne och Svensson (2015) som avgörande när en 
person väljer att delta eller inte i en undersökning. Ifall en person inte får tillräckligt med 
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information om upplägg eller vad som förväntas av dem kan detta väcka osäkerhet vilket ökar 
risken att en person avböjer förfrågan.  
 
Intervjuerna med gymnasieeleverna ägde rum i skolans lokaler för att göra deras deltagande i 
studien så enkelt för dem som möjligt. Att personen som blir intervjuad känner sig bekväm i 
den lokal där intervjun äger rum menar Ahrne och Svensson (2015) är en viktigt faktor att ta 
hänsyn till, detta då det finns många olika faktorer som kan påverka en intervju och vad för 
information deltagaren väljer att dela med sig av. Skolans lokaler är en miljö som de känner 
sig bekanta med vilket kan underlätta intervjusituationen. Då en intervju ofta sker mellan 
personer som inte har någon personlig relation till varandra kan detta ses som en ganska 
onaturlig situation. Detta är dock inte nödvändigtvis något som har en negativ effekt på 
materialet från en intervjun. Esaiasson et al. (2012) menar på att den som blir intervjuad 
ibland kan uppleva det som mer bekvämt att diskutera vissa ämnen med en person de inte har 
någon tidigare relation till. En annan faktor som kan ha en negativ påverkan är ifall 
informanten och forskaren är väldigt olika på något sätt, då detta kan komma att påverka vad 
för svar forskaren får på sina frågor. Ett exempel på en sådan situation beskriver Esaiasson et 
al. som ’’en medelålders professor kanske får mer tillrättalagda svar än en yngre student om 
alkoholvanor’’ (2012, s. 267). Baserat på det Esaiasson et al. (2012) beskriver kan 
intervjusituationen i denna undersökning gynnas av att jag själv inte är alltför långt ifrån 
informanterna i ålder, vilket skulle kan göra dem mer bekväma i sitt sätt att utrycka sig och att 
intervjusituationen känns mindre onaturlig. 
 
För att komma i kontakt med ytterligare personer att delta i undersökningen användes främst 
mitt egna kontaktnät. Jag kontaktade först ett antal personer jag är bekant med genom mina 
universitetsstudier men som jag inte har någon nära relation till. Anledningen till att inga nära 
vänner användes i undersökningen är då en alltför nära relation till informanten kan påverka 
kvaliteten på materialet som samlas in. Esaiasson et al. (2012) menar ’’att det har att göra med 
svårigheten att upprätthålla vetenskaplig distans till personer man känner’’, och även att 
materialet kan påverkas negativt då ’’man tar för mycket för givet i en vänskapsrelation’’ 
vilket kan göra att personen inte ger lika utförliga och beskrivande svar (s. 259). De personer 
som tackade ja till att delta i undersökningen blev även tillfrågade ifall de kände någon som 
passade in i undersökningen åldersmässigt. Detta sätt att hitta deltagare till en undersökning 
kallas snöbollsurval, och går till på så sätt att forskaren genom en informant får hjälp att hitta 
en annan (Ekström och Larsson, 2013). Detta ger forskaren en distans till informanten vilket 
som tidigare nämnt, kan vara positivt i  en intervju-situation (Ekström och Larsson, 2013). 
Samtliga intervjuer med personer från mitt egna kontaktnät och de som blivit 
rekommenderade genom ett snöbollsurval utfördes i lokaler på Ekonomikum i Uppsala. Detta 
då det är en naturlig mötesplats för universitetsstudenter, och är troligen en plats samtliga 
deltagare känner sig bekväma på. 
 
3.3 Bearbetning och analys 
 
Alla intervjuer spelades in vilket den som blir intervjuad blivit informerade om innan. Valet 
av att spela in intervjuerna istället för att anteckna är då det är lättare att ordagrant återge vad 
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som sägs under intervjun ifall den finns inspelad. Att transkribera intervjuerna så snabbt som 
möjligt efter att en intervju är utförd är något Ahrne och Svensson menar är fördelaktigt då 
informationen man fått fortfarande är ’’färskt’’ (2015, s. 63). När alla intervjuer var klara så 
var nästa steg att analysera och sammanfatta materialet. Detta gjordes genom en kvalitativ 
textanalys vilket gick till på så sätt att intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan 
sammanfattas enskilt. Intervjuerna sammanfattas genom att den information som ansågs vara 
mest relevant i relation till uppsatsens frågeställningar markerades, och budskapet 
omformulerades till kortare meningar. Denna metod kallar Esaiasson et al. för koncentrering, 
alltså att den ’’viktigaste’’ informationen kortats ner utan att själva budskapen ändras (2012, 
s. 271). Utifrån den sammanfattade informationen utformades det olika teman som beskriver 
de mönster som finns att se i materialet. Dessa teman presenteras utförligt i kapitlet om 
beskrivning och analys. 
 
3.4 Etiska överväganden 
 
I alla typer av undersökningar bör etik finnas i åtanke, och i en intervjustudie kan just etiska 
övervägande vara grundläggande för att samla in tillförlitlig och sanningsenlig information 
från intervjupersonerna (Ekström och Larsson, 2013). Anledning till detta är då en 
intervjusituation kan upplevas vara mer intim jämfört med om samma frågor hade ställts via 
ett frågeformulär. Detta gör att informantens svar kan påverkas av ifall en deltagare känner 
sig bekväm i situationen eller inte. Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra stycken etiska 
krav som alla har tagits hänsyn till i denna uppsats. Dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om 
att en person som deltar i en studie ska ha fått tillräckligt med information om forskningen, 
ämnet och varför deras deltagande är önskvärt. Som tidigare nämnt fick deltagarna i denna 
uppsats information om ämnet och deltagarnas roll i arbetet redan vid första kontakten, och 
var därför väl informerande när de tackade ja till att bli intervjuade. Samtyckeskravet handlar 
om att ’’deltagare har rätt att bestämma över sin medverkan’’ (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 
Det är upp till individen ifall hen vill delta i en undersökning och vilken information personen 
vill dela med sig av. Deltagarna i denna uppsats fick tidigt information om att de hade 
möjlighet att avbryta eller hoppa av undersökningen om de önskade. Ifall en deltagare 
önskade att stryka något av det som sades under intervjuerna var detta möjligt. Informanterna 
blev även tillfrågade ifall de ville läsa igenom deras transkriberade intervjuer för att försäkra 
sig om att allt var korrekt angivet.  
 
Konfidentialitetskravet anses vara viktigt i denna uppsats för att se till att informanterna är 
bekväma med sin medverkan. Detta krav handlar om att deltagarnas uppgifter och identitet 
ska skyddas av forskaren till största möjlighet (Vetenskapsrådet, 2002). Speciellt när det 
gäller information av känslig natur är detta krav väldigt viktigt. I relation till denna uppsats 
exkluderas informanternas namn men deras kön och ålder presenteras, detta då ämnet som 
diskuteras inte uppfattas vara känslig eller privat. Alla som deltog i uppsatsen fick 
information om detta och godkände att deras ålder och kön presenterades i återberättandet av 
intervjumaterialet. Det fjärde kravet är nyttjandekravet vilket handlar om att det material som 
samlas in under en undersökning endast kommer att användas för forskning, och inte 
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utlämnas för andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Informanterna fick information 
om att deras medverkan endast gällde denna uppsats, och deras kontaktuppgifter ej skulle 
lämnas ut till utomstående personer. Att resultatet från denna uppsats kan refereras till i andra 
sammanhang går dock inte att kontrolleras vilket informanterna även fick information om. 
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4. Beskrivning och analys 
 
I detta kapitel besvaras uppsatsens forskningsfrågor, under vilka intervjumaterialet beskrivs 
och analyseras utifrån de teman som har kunnat identifieras i informanternas svar och 
berättelser. Under de olika punkterna presenteras ett urval av de citat som varje tema är 
baserat på.  
 
4.1 Hur påverkar digitala medier unga vuxnas sätt att kommunicera? 
 
4.1.1 Tydlighet 
 
Att kommunicera via digitala kanaler upplevdes av flera informanter som mer tydligt jämfört 
med när de kommunicerar verbalt. 
 

Det kan vara lättare ibland att förstå om man mailar med någon, speciellt på 
engelska, man kan ju prata med någon som har en annan dialekt. Om man då ska 
sitta och prata med någon via telefon som har just en väldigt stark dialekt kan det ju 
vara väldigt svårt att förstå. Det kan vara jättesvårt att höra vad någon säger för man 
ser ju inte orden framför sig som man gör i ett mail. Kvinna, 23 år. 

 
Speciellt när man pratar på engelska, för på mail kan man ju formulera sig ganska 
bra men sen kommer man och träffar dom i verkligheten och så ska man stå och 
prata och det ska bara flyta på, och då kan man ju inte tänka och hålla på att översätta 
på samma sätt. Så på så sätt är det lättare att skriva mail för då kan man tänka 
igenom det mer. Man, 23 år. 
 
Ja alltså att se orden framför sig kan ju vara enklare. Då kan man läsa en text flera 
gånger istället för att be någon upprepa sig. Man, 18 år. 

 
Vissa av informanter motsäger sig själva då de även beskriver verbal kommunikation som 
tydlig. Tydligheten här handlar då om att kommunikation som sker verbalt även inkluderar 
fysiska signaler så som tonläge vilket kan förenkla och förtydliga kommunikationen mellan 
människor. Via digitala kanaler finns det inte samma chans att läsa av de personer man 
interagerar med, vilket kan göra denna form av kommunikation kan upplevas vara mindre 
tydlig (Gunawardena och Zittle, 1997). Informanterna upplever dock att den digitala 
kommunikationen är tydligare på så sätt att de får större utrymme att tänka på vad de vill säga 
och på vilket sätt de vill formulera sig. Därför känner vissa av informanterna att de är mer 
bekväma med att i vissa situationer kommunicera skriftligt istället för verbalt.  
 

Tänker också typ på när jag ska skicka ett mail på jobbet, om jag ska skriva 
instruktioner till någon kan jag tycka det är helt klockrent det jag skrev, men sen när 
någon annan läser det, så läser dom det inte som jag har gjort. Mycket hamnar 
mellan raderna och då kan det bli mer fram och tillbaka istället för att man bara 
ringer och säger ’det här är det jag menar’. Kvinna, 23 år. 
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Att informanten ovan upplever att det är lättare att instruera någon muntligt kan förklaras med 
att telefonen i detta sammanhang har en högre grad av social närvaro jämfört med 
kommunikation som sker via email. Anledningen till att email inte uppfattas ha en hög social 
närvaro är då detta medium helt saknar fysiska sociala koder (Gunawardena och Zittle, 1997). 
Telefonsamtal däremot tillåter personer att anpassa sitt eget och lyssna på den andra 
personens tonläge, vilket kan underlätta kommunikationen och göra det som sägs mer tydligt 
(ibid.). Cui et al. (2012) beskriver att den kommunikation som sker utan några fysiska 
signaler kan bli mer problematisk då precis som informanten säger, ’’information hamnar 
lättare mellan stolarna’’.  
 

Jag tycker personligen att det är enklare att kommunicera med människor i 
verkligheten. Det är lättare att göra sig förstådd. Man, 23 år. 

 
Ja som jag precis sa, när man ringer eller träffar någon i verkligheten är det ju 
mycket tydligare och lättare att tolka. Du kan ju inte höra tonlägen och sånt, det kan 
ju inte en emoji ersätta. Kvinna, 23 år. 
 
Konversationen flyter inte på på samma sätt som i verkligheten. Jag känner att jag 
blir som en tråkig person när jag skriver men att jag är annorlunda i verkligheten. 
Kvinna, 21 år. 

 
4.1.2 Missförstånd och konflikter 
 
Samtliga informanter beskriver att det lättare sker missförstånd när de kommunicerar digitalt 
jämfört med när de samtalar med någon via telefon eller ansikte-mot-ansikte.  

 
Det är ju hundra gånger lättare att misstolka typ ett sms jämfört med om man skulle 
ha konversationen i verkligheten. Man, 23 år. 
 
Så är det jättemycket, att man missuppfattar ens någons ton eller det någon menar. 
Eller så tror någon att den har gjort något dumt för det lät surt det man skrev. 
Kvinna, 22 år. 

 
Att skriva något digitalt kan göra det svårare att förmedla på vilket sätt något är menat, till 
exempel vad för tonläge som avsändaren hade i åtanke när meddelandet skrevs. Majoriteten 
av informanter kan återberätta situationer där deras tonläge har missuppfattats eller att de har 
missuppfattat någon annan. Dessa missförstånd har i vissa fall lett till konflikter mellan 
informanterna och personer i deras närhet. 

 
Asså om jag skriver ett sms till typ en kompis kan ju hon tycka det är jätteotrevligt 
ibland och tolka det som jag är jättesur när jag egentligen bara inte orkar skriva ett 
längre sms. Kvinna, 23 år. 
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Jag vet jättemånga av mina kompisar som verkligen har bråkat på grund av vad 
någon skrev, och även att typ kommentarer på någons bild på Instagram har tagits på 
fel sätt. Någon tycker något låter drygt men så är det egentligen inte så. Kvinna, 18 
år. 
 
Jättekomiskt tyckte jag och min kompis så vi la upp en bild vi med fast på en 
skämtsam bild, men dom andra som hade lagt upp en sån bild tog ju jätteilla upp och 
trodde att vi hånade dom vilket inte var fallet, vi ville bara skämta. Dom blev i alla 
fall jätteupprörda och det skapade ett minibråk, och det var ju om ingenting verkligen 
för vi gjorde det med glimten i ögat. Kvinna, 21 år. 

 
Även fast det handlar om mindre missförstånd så beskriver informanterna vad som skulle 
kunna klassas som ’flaming’ (Norberg, 2007). Användare reagerar starkare när något sker 
online än vad de hade gjort i verkliga livet. Detta gör att en kommentar på en persons 
Instagram-bild kan leda till att en konflikt startar, även fast det från början endast handlade 
om ett missförstånd. Walther (2012) beskriver att kommunikation som sker genom digitala 
kanaler lättare leder till missförstånd då man i en interaktion med en annan människa digitalt 
inte kan se den fysiska reaktionen mottagaren har på ett meddelande. Det gör att man därför 
inte samma kontroll över hur det som sägs mottas av mottagaren. Detta gör det svårt för en 
avsändare att förutspå vad för reaktion deras meddelande har på mottagaren, och i dessa fall 
blir det svårare att undvika missförstånd. Utöver begreppet flaming, skulle informanternas 
uppfattning om att det sker fler missförstånd digitalt förklaras med att dessa medium överlag 
har en lägre social närvaro. Att kommunicera skriftligt ger inte personer samma tillgång till de 
fysiska sociala koderna vilket kan göra det svårare för människor att tolka och förstå den 
information som ges i ett meddelande (Gunawardena och Zittle, 1997). Teorin om social 
närvaro pekar även på att det inte uppstår samma intimitet när människor kommunicerar 
skriftligt jämfört med när de sker verbalt, vilket kan göra att användare inte knyter ann med 
varandra på samma sätt och att det därför lättare uppstår irritation (Cui et al., 2012).  
 

Ibland skickar man något och tänker att det kommer uppfattas på ett visst sätt, och 
sen gör det inte det. Man antar ibland att den andra personen kommer fatta hur man 
menar men det är ju inte alltid så. Tror det har hänt alla att man ibland undrar ifall en 
annan person är arg eller irriterad baserat på hur den skriver, men det är ju ofta inte 
så utan det handlar om hur man själv läser det. Man, 20 år.  

 
Ett återkommande ämne i intervjuerna när informanterna reflekterar kring digital och verbal 
kommunikation är just betydelsen av kroppsspråk och tonläge. Som det upprepande gånger i 
detta kapitlet har nämnts tycks avsaknaden av de fysiska signalerna vara en av de främsta 
anledningarna till att digital kommunikation ibland inte fungerar så bra. 
 

Man hör ju typ på tonläget i rösten och så i verkligheten, det är ju mycket lättare att 
läsa av vad en person menar eller hur den känner då. Man, 22 år. 
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Ja som jag precis sa, när man ringer eller träffar någon i verkligheten är det ju 
mycket tydligare och lättare att tolka. Du kan ju inte höra tonlägen och sånt, det kan 
ju inte en emoji ersätta. Kvinna, 23 år. 

 
För undvika dessa missförstånd så använder sig samtliga informanter av emojis. Att lägga till 
en smiley kan tolkas som ett sätt för personer att ersätta kroppsspråk och tonläge. Detta ger 
användare möjlighet att på ett mer visuellt sätt förmedla sitt sinnestillstånd i kombination med 
ett skriftligt meddelande.  
 

Och många gånger lägger man typ till en emoji kanske för att man inte vill låta sur, 
så då lägger man till en smiley för att skoja till det lite. Kvinna, 23 år. 
 
Jag lägger typ till ett hjärta för att visa att jag tycker om någon. Kvinna, 18 år. 
 
När man inte kan höra någons röst så kan det bli lite tydligare vad för tonläge man 
tänker att man använder när man lägger till en emoji. Man, 22 år. 

 
En av informanterna beskriver att emojis kan bidra till ytterligare missförstånd. Hur en person 
använder sig av emojis kan skilja sig från hur andra använder dem. Den övergripande 
uppfattningen hos informanter tycks dock vara att emojis kan hjälpa till att förtydliga det de 
vill förmedla, men att det kan uppstå missförstånd ändå. 

 
Men tycker ibland att emojis kan vara lite förvirrande. Kanske tycker jag att en emoji 
betyder en sak men den man skickar till uppfattar den på ett helt annat sätt. Så det 
beror ju på hur man tolkar dom själv så det kan ju bli lite missuppfattningar där med. 
Man, 23 år. 

 
4.1.3 Tid och effektivitet 
 
Effektivitet är en av de aspekter som tycks avgöra vilket medium eller sätt informanterna 
väljer att kommunicera via/på. Samtliga informanter uppger att de använder olika digitala 
kanaler beroende på vem de kommunicerar med och gällande vad. Walther (2012) beskriver 
att den kommunikation som sker verbalt är mer direkt och har ofta högre tempo. Respons från 
mottagaren på det avsändaren säger kommer direkt vilket gör att informanterna föredrar detta 
sätt att kommunicera i vissa situationer. 
 

Att snacka med en kompis om någon på telefon blir ju så mycket enklare än att 
behöva sitta och skriva, så om man pratar om något viktigt är det alltid bättre att göra 
det på telefon. Man, 19 år. 

 
I vissa fall passar det inte att använda verbal kommunikation, utan då är digital kanaler ett bra 
alternativ för informanterna att använda sig av. Att skicka ett digitalt meddelande är mer 
anpassningsbart då tillskillnad från ett telefonsamtal behöver inte konversationen ske i realtid. 
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Tror att det har att göra med typ tid. Om man skickar ett sms så svarar personen när 
den vill och har tid. Kvinna, 23 år. 

 
4.1.5 Sammanfattande analys 
 
Det finns tydliga mönster att se i intervjumaterialet där majoriteten av informanterna tycks ha 
liknande åsikter om hur kommunikation skiljer sig beroende på vad för kanal de använder. 
Informanterna tycks se mer problematik med den kommunikation som sker digitalt medan 
den som sker verbalt inte upplevs ha samma svagheter. När kommunikation sker digitalt 
upplever informanterna att det i vissa fall kan vara svårare att förmedla det de vill säga, detta 
då det kan bli svårare att uppfatta vilket tonläge som avsändaren till ett meddelande har i 
åtanke. Detta kan göra att ironi eller något som är tänkt som ett skämt uppfattas på ett annat 
sätt av mottagaren vilken kan orsaka konflikter. För att undvika missförstånd kan emojis 
användas för att förtydliga vad avsändaren menar och skulle därför kunna ses som ett sätt att 
ersätta avsaknaden av fysiska signaler.  
 
Att informanterna upplever att det kan vara svårare för dem att förmedla vad de vill säga i text 
kan handla om just avsaknaden av tonläge, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Enligt teorin om 
social närvaro betyder detta att om ett medium har hög social närvaro upplevs meddelandet 
tydligare för mottagaren, då de utöver språket även kan läsa av den andra personens 
kroppsspråk och/eller lyssna på personens tonläge (Cui et al., 2012). Gunawardena och Zittle 
(1997) beskriver att den kommunikation som sker mellan människor ansikte-mot-ansikte har 
den högsta graden av social närvaro då alla fysiska sociala signaler är synbara. Detta förklarar 
varför informanterna upplever det lättare i vissa situationer att kommunicera verbalt. Walther 
(2012) beskriver att den datormedierade kommunikationens svaghet handlar just om 
avsaknaden av sociala koder. Genom att endast kommunicera skriftligt finns det mindre 
utrymme för en mottagare och avsändare att kontrollera hur ett meddelande mottas eller 
uppfattas, vilket förklarar varför samtliga informanterna i denna uppsats upplever att det lätt 
sker missförstånd när de kommunicerar digitalt. Några av de positiva aspekterna med digital 
kommunikation som informanterna uppskattar är att när de kommunicerar digitalt kan de ha 
större kontroll över samtalet i vissa avseenden. Bland annat kan kommunikation via 
exempelvis email ge större utrymme för eftertanke då avsändaren och mottagaren kan ta sin 
tid att formulera och beskriva vad de vill säga. Detta upplever vissa av informanterna som bra 
i jobbsammanhang där innehållet är extra viktigt, och även när de kommunicerar på ett språk 
de inte är lika bekväma med. 
 
4.2 Vilka konsekvenser kan användandet av digitala medier ha på unga vuxnas sociala 
relationer? 
 
4.2.1 Distraktion 
 
Samtliga personer som blev intervjuade uppgav att de själva och/eller andra i deras 
omgivning lättare tappade fokus när mobiltelefoner var närvarande. Mobiltelefonen blir ett 
diskrationsmoment vilket bidrar till att informanterna inte är fullt närvarande i sociala 
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situationer ansikte-mot-ansikte. 
 

Ibland när man sitter och äter middag och är med sina vänner känner man verkligen 
’gud vad härligt’ men om man har mobilen med sig kommer man inte in i det på 
samma sätt. Man blir alltid lite distraherad, man kollar telefonen lite. Om man inte 
har mobilen känner jag att man lever mer i nuet och kan uppskatta det lite mer än om 
man multitaskar liksom. Kvinna, 22 år. 
 
Ja alltså tror ju egentligen det hade varit bäst att inte hålla på med telefonerna 
överhuvudtaget när man umgås, för man blir ju avbruten och distraherad och 
kommer liksom inte in i konversationen på samma sätt. Kvinna, 20 år. 
 
Ifall jag har en konversation med någon och min telefon plingar till så även fast jag 
fortsätter lyssna så tappar jag ju lite av vad som sägs. Man tappar ju det här med att 
verkligen kunna leva sig in i vad personen tänker och berättar om. Det blir ju hela 
tiden ett störningsmoment när man har mobilen, och personen man pratar med blir ju 
säkert också störd och avbruten av att man själv blir distraherad. Kvinna, 23 år. 
 
Ja men det är som ibland när någon sitter och berättar något och sen tar den andra 
upp telefonen och det blir ju väldigt respektlöst. Även fast den som tar upp mobilen 
fortfarande lyssnar på det man säger så känns det ju inte särskilt uppmärksamt. Och 
jag gör ju säkert själv det också. Det är klart det påverkar våra relationer med 
varandra. Kvinna, 21 år. 

 
Det som informanterna beskriver är i enlighet med vad tidigare forskningen har visat på. De 
två studierna gjorda av Przybylski och Weinstein (2012) och Misra et al. (2014) visade just på 
mobiltelefonen lätt distraherar människor, vilket i sin tur påverkar kvaliteten på våra sociala 
interaktioner. Att ha en mobil närvarande i en social situation gör att personerna som 
interagerar inte har samma fokus på vad den andra personen säger. Anledningen till att 
mobiltelefoner distraherar människor i sociala sammanhang är då mobilen idag ger 
användaren tillgång till så mycket annat, till exempel andra sociala kontakter, 
kommunikationsplattformar, och sociala medier (ibid.). Att genom telefonerna ha tillgång till 
så mycket annat, och att användare får notiser om vad som sker i realtid, förklarar Misra. et al 
(2014) kan leda till ett minskat intresse för interaktioner som sker ansikte-mot-ansikte. 
Informanterna som deltog i intervju-undersökningen fick denna forskning återberättad för sig 
i slutet av intervjun och blev tillfrågade vad de tänkte om vad detta. 
 

Ja men om man inte är helt med, alltså inte har fullt fokus på vad en annan person 
säger, så är det logiskt att man helt enkelt inte bryr sig lika mycket. Hemskt men så 
är det ju. Om alla hade fullt fokus på varandra tror jag verkligen man hade känt mer 
gemenskap och kärlek till varandra. Kvinna, 22 år. 
 
Har inte uppfattat att jag känner mindre för personerna jag umgås med för att jag 
ibland kollar ner i mobilen, men kan ju tänka mig att det är så ändå. Kvinna, 22 år. 
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Samtliga av de äldre informanterna, de i åldrarna 20-23, uppgav att resultatet av dessa studier 
inte var chockerande utan att även fast de nödvändigtvis inte själva kunde relatera till den, 
förstod de varför studien visade på det den gjorde. Informanterna i åldrarna 18-19, med 
undantag för en av informanterna, hade inte samma reaktion som de äldre på denna fråga. 
 

Det är läskigt att tänka att jag skulle typ bry mig mindre om mina vänner för jag 
kollar igenom min Insta. Kvinna, 18 år. 
 
Att jag inte skulle förstå eller typ bry mig om mina kompisar lika mycket för att vi 
alltid ha mobilerna med oss är ju… Asså det är ju inget jag har tänkt på. Kvinna, 19. 
 
Jag håller inte med, eller jag har inte känt det. Man, 18. 

 
4.2.2 Medvetenhet 
 
Även fast samtliga informanter upplevde att digitala medier på ett eller annat sätt kan ha en 
negativ effekt på deras liv och relationer, ansåg majoriteten av dem ändå att de positiva 
effekterna övervägde de negativa. Ett återkommande ämne genom intervjuerna var att 
informanterna ansåg att problematiken handlade om att människor måste ta sitt eget ansvar 
för hur de påverkas av digitala medier. Genom att vara medvetna om de negativa aspekterna 
kan dessa motverkas och undvikas.  
 

Känner att det är upp till var och en att se till så man inte påverkas för mycket. 
Umgås man med sina kompisar kan man ju faktiskt lägga undan mobilerna. Kvinna, 
22 år. 
 
Det beror nog på hur man är som person. Vissa är ju helt besatta av sina mobilen 
vilket såklart är negativt. Jag tänker typ att det kan vara väldigt skadligt för vissa 
människor men det gäller ju inte alla. Man, 19 år. 
 
Tror inte det går att säga att det digitala, typ mobiler och sociala medier, är 
uteslutande dåligt. Såklart de har negativa effekter men det är viktigt att se det som är 
bra också liksom. Man, 22 år. 
 
Tror det handlar mycket om vad man är för person och vad man vill typ. Tror absolut 
att sociala medier kan vara ett jättebra verktyg för att hålla kontakten och så där, men 
det handlar om vad man är för person helt enkelt. Kvinna, 21 år. 

 
Idéen om att det är individuellt vad för påverkan digitala medier har på människors liv är 
rimlig, men eftersom samtliga informanter beskriver många situationer där de själva blivit 
påverkade negativt blir det motsägelsefullt när de sedan ger intrycket av att dem själva inte 
blir särskilt påverkade. Misra et al. (2014) menar att människor inte alltid har perspektiv på 
den påverkan digitala medier har på dem personligen, vilket skulle kunna förklara varför vissa 



 

	 19	

av informanterna menar att de själva inte blir särskilt påverkade men upplever att andra blir 
det.  
 

Kan tänka mig att barn som växer upp idag kan få större problem än vi som började 
använda sociala medier längre upp i tonåren liksom. Tänker just eftersom man har 
typ ett perspektiv på livet utan telefoner och så där vilket ger oss äldre en annan 
distans till telefonbesattheten som jag upplever många har idag. Kvinna, 22 år. 

 
4.2.3 Tillgänglighet och uppkoppling  
 
Då många människor i dagens samhälle alltid har sina mobiltelefoner närvarande blir 
människor ständigt uppkopplade och tillgängliga för sin omgivning. Detta upplever 
informanterna påverkar sociala relationer på olika sätt.   
 

Igår så skulle vi fira min systers födelsedag här hemma och då var jag tvungen att 
skicka lite mail där till USA för då var dom igång och vill ha svar, och då blev ju 
dom där hemma arga på mig för jag inte var helt närvarande. Man, 23 år. 
 
Ja tänker att folk känner en stress och press över att vara uppkopplade hela tiden. 
Och det är ju något som kan påverka alla delar i livet. Typ relationer, jobb, ja allt 
möjligt. Man, 22 år. 
 
Typ om man tar lunch på jobbet och så sitter man hela tiden och kollar sin jobbmail 
för man måste vara anträffbar hela tiden. Kvinna, 23 år. 

 
Baserat på informanternas uttalande ovan kan man tolka det som att då människor är ständigt 
tillgängliga via sina mobiltelefoner blir de mer distraherade i sociala situationer. En av 
informanterna beskriver att det blev en konflikt då hans jobb krävde att han skulle vara 
tillgänglig, men att detta gjorde att han inte kunde vara tillgänglig för sin familj som var 
fysiskt närvarande just då. En annan av informanterna beskriver att när de äter lunch på jobbet 
så sitter hennes kollegor med sina mobiler då de måste vara tillgängliga för jobbrelaterade 
mail. Detta kan tänkas leda till att informantens relation till sina kollegor påverkas då de inte 
är fullt närvarande även när de har ’paus’ från jobbet. Istället för att socialisera sig med 
människor som är fysiskt närvarande väljer vissa att socialisera sig digitalt istället, vilket gör 
det tydligt att tillgänglighet och uppkoppling kan vara problematiskt för sociala relationer. 
Detta kan även relateras till de två studier som visade på att mobiltelefonens närvaro påverkar 
sociala situationer negativt (Przybylski och Weinstein, 2012; Misra et al. 2014). Som tidigare 
nämnt kan mobiltelefonen distrahera användare från det som sker framför dem, och istället 
blir det som sker på deras skärmar prioriterat. Människor tycks ha svårt att vara närvarande 
både i fysiska situationer och digitalt samtidigt. 
 

Det blir ju en distraktion i många lägen liksom. Och det blir ju lite sjukt att så fort 
man vaknar på morgonen kollar man igenom mobilen och man har femton nya snaps. 



 

	 20	

Det blir ju helt klart ett stressmoment även fast man kanske inte tänker på det just då. 
Klart det kan ha en negativ effekt på sociala relationer. Kvinna, 23 år. 
 
Jag tycker inte att jag är särskilt besatt av min mobil ärligt talat men man har ju vissa 
kompisar som verkar ha mobilen i handen hela tiden vilket är lite irriterande. Det blir 
störande. Man, 23 år. 

 
4.2.4 Utvidgad och förenklad kommunikation 
 
Utöver de negativa effekter som beskrevs i avsnittet ovan upplevde informanterna att digitala 
medier även har en positiv effekt på deras sociala relationer. I enlighet med den tidigare 
forskning om sociala medier (Ellison et al., 2007; Common sense media, 2012) uppfattade 
majoriteten av informanterna att digitala medier på många sätt stärkte deras relationer. En av 
de positiva effekter informanterna upplevde var att digitala medier är ett bra verktyg för att 
hålla kontakten med sina vänner och bekanta.  
 

Min kompis pluggade utomlands och det var ju jättelätt att hålla kontakten eftersom 
Skype finns och att man håller varandra uppdaterade via sms och Snapchat. Det hade 
inte varit möjligt om inte sociala medier fanns. Kvinna, 21 år.  
 
Jag har ju bott utomlands mycket och det är ju verkligen ett sätt att hålla kontakten 
med alla dom man lärde känna där borta. Även fast man inte har kontakt hela tiden 
så kan man ju se på deras sociala medier vad dom håller på med, vad dom gör och så 
där. Så om jag träffar dom någon gång i framtiden så har man ju hållit koll på 
varandra även fast man kanske inte har den direkta kontakten hela tiden. Kvinna, 23 
år. 

 
Ellison et al. (2007) menar på att även fast användare inte pratar och interagerar med alla 
vänner de har på sina sociala medie-profiler, så kan det ändå skapas ett band mellan 
människor. Genom att få en inblick i en annan persons liv, även fast det bara handlar om att 
någon publicerar en bild, kan detta skapa en känsla av närhet (Ellison et al., 2007). En av 
informanterna förklarar att hon inte aktivt har kontakt med alla de vänner hon träffat under sin 
studietid, men att hon ändå håller sig uppdaterad på vad som händer i deras liv. Detta skulle 
kunna kopplas ihop med det som Ellison et al. (2007) beskriver, att endast genom att ha 
möjlighet att få en inblick i någon annans liv kan detta skapa en samhörighet. I relation till 
vad detta kan innebära för sociala relationer så finns det olika infallsvinklar att se detta från. 
Sociala medier så som Facebook, Instagram och Snapchat, handlar just om att dela med sig av 
sitt liv i bilder och videos, och ser man till teorin om social närvaro kan dessa digitala 
plattformar ändå tolkas ha en hög närvaro. Genom att användare kan dela med sig av texter i 
kombination med en bild eller video, så har dessa medier möjlighet att utöver text även 
innefatta flera av de fysiska sociala koderna så som kroppsspråk och tonläge. Genom att 
kunna se, höra eller/och läsa vad någon skriver kan detta tänkas förklara varför en användare 
känner en närhet och ett band till en person endast genom att se vad denne publicerar på sin 
Instagram-profil. 
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Jag tror att trots att vi lägger mycket tid med telefonen när vi umgås, så har folk 
kanske bättre relationer ändå idag. Det är lättare att hålla kontakt med flera, så ens 
kontaktnät blir större, och man kan få fler relationer från världen över. Det är enkelt 
att lägga ut en bild så kan folk som är intresserade svara, och man visar många vad 
som pågår i ens liv. Kvinna, 21 år. 

 
Finns många positiva saker med det som jag upplever. Lära känna nya människor 
kan jag absolut tycka är lättare. Jag vet en tjej på Twitter som har varit ute och rest 
med personer hon träffade där och att hålla kontakten med människor, typ Skype är 
ju helt fantastiskt. Kvinna, 22 år. 
 
Tror absolut det hade varit skillnad på mina sociala relationer om digitala medier inte 
hade funnits, tänker typ att man hade nog inte haft kontakt med lika många personer 
som man idag har möjlighet att ha kontakt med via sociala medier. Idag är det ju hur 
enkelt som helst att prata med folk digitalt men förr i tiden var det ju inte det. 
Kvinna, 19 år. 

 
Att vissa av informanterna upplever att digitala medier är bra för att finna nya sociala 
kontakter kan ses som ett starkt argument för att digitala medier har en positiv inverkan på 
människors sociala liv. Misra et al. (2014) menar dock på att även fast sociala medier tillåter 
oss att ha ett bredare kontaktnät innebär inte detta att de relationer vi har blir djupare, utan 
snarare tvärtom. Att ha tillgång till så många människor leder enligt Misra et al. (2014) till att 
de relationer och kontakter vi har på digitala medier endast handlar om ytliga bekanta och inte 
nära vänner. Detta är inte samma bild som informanterna i intervjuerna beskriver, utan de 
målar istället en bild av att det är ett bra sätt att just upprätthålla sina kontakter. Misra et al. 
(2014) återkommer dock till idéen om att vissa beteenden sker undermedvetet vilket skulle 
kunna betyda att människor inte själva är helt medvetna om till vilken grad digitala medier 
påverkar dem. 
 
Tre av informanter beskriver att den kommunikation som sker digitalt inte ersätter viljan att 
umgås med sin omgivning ansikte-mot-ansikte. Den digitala kommunikationen blir ett 
verktyg att kommunicera, men sker inte på bekostnad av att de umgås mindre med sina 
vänner. Digitala medier ses alltså inte som ett sätt för människor att umgås på, utan att det 
även finns ett behov av att fysiskt träffa sin omgivning. Teorin om social närvaro menar på att 
intimitet mellan människor ökar när människor interagerar med en hög social närvaro, och 
genom att umgås ansikte-mot-ansikte stärks banden mellan människor (Gunawardena och 
Zittle, 1997). Att informanterna uppger att de värdesätter den fysiska kontakten kan därför 
vara för att de inte upplever samma närhet när de kommunicerar digitalt. 
 

Att skriva med någon på Facebook kan ju inte ersätta när man umgås med någon i 
verkligheten liksom. Man saknar närheten som man får när man hänger med sina 
kompisar. Man, 19 år.  
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Det är ju alltid roligare att ses i verkligheten tycker jag. Kvinna, 20 år. 
 
Att skicka sms med någon klassar jag ju inte som att umgås ärligt talat. Tror aldrig 
att det digitala kan ersätta utbytet man får från varandra i verkliga livet. Man, 22 år.  

 
4.2.5 Sammanfattande analys 
 
Majoriteten av informanterna uppgav att de upplevde att det fanns ett stort fokus på just 
mobiltelefonen, och att de ansåg att detta var något negativt. Mobiltelefonen tycks ha en 
tendens att distrahera människor från den verkliga situation de befinner sig i, och om de är i 
umgänge med andra kan det som sker på mobilen bli prioriterat över de personer som är 
fysiskt närvarande. Samtliga informanter menar att denna typ av beteende är vanligt 
förekommande i deras umgängeskrets. Vissa av informanterna erkänner sig själva vara 
skyldiga till denna typ av beteende, medan andra ser detta beteende hos andra i sin närhet men 
uppger inte uttryckligen att de själva gör det. Flera av informanterna tycks ha en bild av att de 
själva är väldigt medvetna om sitt användande av digitala medier, och att de därför inte blir 
lika påverkade negativt. Enligt Misra et al. (2014) kan denna inställning snarare handla om att 
informanterna inte är särskilt medvetna om sitt egna beteende och hur de påverkas av digitala 
medier. Detta då det är lättare för en person att uppfatta och se hur andra människor blir 
påverkade, men att det är svårare att identifiera samma beteenden hos dem själva (Misra et al., 
2014). 
 
En uppfattning som flera av informanterna delade var att till vilken grad en persons sociala 
relationer påverkas skiljer sig mellan olika individer. Det går därför inte att säga att digitala 
medier är uteslutande positivt eller negativt för sociala relationer. När informanterna blev 
tillfrågade ifall de upplever att digitala medier har övervägande positiv eller negativ påverkan 
hade alla informanter utom en, en övervägande positiv inställning till digitala medier. Som 
tidigare forskning har visat på finns det flera funktioner som digitala medier har vilket kan ses 
ha en positiv inverkan på människors sociala relationer. Informanterna upplever att digitala 
medier gör det enkelt för dem att hålla kontakten med sina vänner, och även bidrar med en 
känsla av närhet med personer som de nödvändigtvis inte kommunicerar med regelbundet.  
 
De negativa effekter som informanterna beskriver att digitala medier har, går att koppla till 
den ständiga uppkopplingen och tillgängligheten som mobiltelefoner tillåter. Den ständiga 
närvaron av mobiltelefonen skapar beteenden hos informanterna vilket skulle kunna ses ha en 
negativ påverkan på deras sociala relationer. Informanterna beskriver sig känna stress och 
press över behovet av att hålla sig uppdaterade om vad som händer digitalt. Detta kan gå ut 
över deras sociala relationer då de ibland upplever att dem själva eller andra inte är 
närvarande i nuet. Det tycks inte finnas någon tydlig idé om vilken situation som egentligen 
bör prioriteras, utan de exempel som informanterna beskriver målar en bild av att många 
försöker vara närvarande för sin omgivning både fysiskt och digitalt samtidigt.  
 
I situationer då informanterna umgås ansikte-mot-ansikte kan mobilen bli ett 
distraktionsmoment vilket gör att människor inte har fullt fokus på interaktionen och samtalet 
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de är delaktig i just då. Informanterna beskriver denna typ av beteende som ’’respektlös’’ och 
’’störande’’ men flertalet erkänner sig ändå vara skyldigt till att göra samma sak. Digitala 
medier kan därför ses motivera beteenden hos människor som är negativa för sociala 
relationer, och att dessa är svåra att kontrollera även fast flera av informanterna själva är 
medvetna om det. Tidigare forskning visar på att mobiltelefonen kan ha stor påverkan på hur 
människor uppfattar och förstår varandra (Przybylski och Weinstein, 2012; Misra et al. 2014), 
att informanterna känner irritation då andra tappar fokus medan de umgås kan därför tänkas 
påverka relationer negativt. 
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5. Slutkapitel 
 
Denna uppsats har handlat om att undersöka digitala mediers påverkan på unga vuxnas 
sociala relationer. Syftet har varit att genom en intervju-undersökning få en inblick i hur 
personer i åldrarna 18-23 upplever sig själva bli påverkade av digitala medier, och vad för 
möjligheter och hinder dessa digitala plattformar skapar. I detta kapitel summeras materialet 
från intervju-undersökningen och reflektioner kring uppsatsens styrkor och svagheter 
presenteras. Avsnittet avslutas även med förslag på ämnen som framtida forskning kan 
fokusera på vilket skulle kunna utveckla den kunskap denna uppsats har bidragit med. 
 
5.1 Slutsatser 
 
Samtliga informanter som deltog i intervju-undersökningen upplevde att digitala medier 
påverkade deras sociala relationer på flera olika sätt. Flera av de mönster som gick att se var 
genomgående genom intervjuerna, och majoriteten av de beteenden och uppfattningar som 
informanterna beskrev kan förklaras med teorin om social närvaro och perspektiv på 
datormedierad kommunikation. Resultat och slutsatser från tidigare forskning stämde även väl 
överens med de slutsatser som har kunnat dras utifrån materialet från denna uppsats. 
Uppsatsens två forskningsfrågor användes som utgångspunkt i kapitlet om beskrivning och 
analys, men i detta avsnitt sammanfattas de idéer och mönster som diskuterades där. 
 
Att digitala medier har en påverkan på unga vuxnas sociala relationer var något som tydligt 
framgick i intervjuerna med informanterna. Detta baseras på de tydliga likheter som gick att 
identifieras i de olika intervjuerna. Materialet från undersökningen tyder på att digitala medier 
både kan ha en positiv och negativ inverkan på informanternas sociala relationer. Digitala 
medier kan från ett perspektiv ses skapa situationer som kan ha en negativ påverkan på 
sociala relationer, men från ett annat perspektiv uppfattas bidra till att relationen mellan 
människor blir starkare. Baserat på informanternas egna upplevelser och reflektioner påverkas 
unga vuxnas sociala relationer till en hög grad av digitala medier, men vilken typ av påverkan 
som det handlar om skiljer sig beroende på vilket perspektiv man ser det ifrån. För att 
summera på vilka sätt informanterna uppgav att digitala medier påverkade dem delas detta in i 
två delar - positiv och negativ påverkan. 
 
5.1.1 Positiv påverkan 
 
Flera av informanterna beskriver att digitala medier inte ersätter det utbytet som de får när de 
umgås med människor ansikte-mot-ansikte. Digitala medier ses istället som ett verktyg för 
kommunikation vilket kan ses ha en positiv inverkan på sociala relationer då det förenklar och 
breddar möjligheten för interaktion mellan människor. Då digital kommunikation inte är 
begränsad av geografiska avstånd eller kräver att två eller flera människor ska vara 
tillgängliga för att interagera samtidigt, blir detta sätt att kommunicera mer effektivt och 
anpassningsbart. Att unga vuxna får chansen att kommunicera mer och på flera olika 
plattformar ökar kontakten och kommunikationen med omvärlden vilket kan ses göra 
användare ännu mer sociala än tidigare.  
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Flera av informanterna i undersökningen beskrev att kommunikation digitalt kan vara ett bra 
sätt att skapa nya sociala kontakter, vilket även Ellison et al. (2007) beskriver är en positiv 
aspekt med sociala medier. Digital kommunikation kan därför utöka användares sociala 
nätverk vilket två av informanterna personligen hade upplevt. En annan aspekt med digitala 
medier vilket informanterna ansåg vara positiv, var att sociala medier gjorde det möjligt att 
hålla sig uppdaterad på vad som händer i sina vänners liv även fast de nödvändigtvis inte 
kommunicerade regelbundet med varandra. Detta kan tänkas stärka användares sociala 
relationer då digitala medier hjälper dem att uppehålla kontakt med människor de inte har 
någon fysiskt närhet med. Resultaten från forskningen gjord av Ellison et al. (2007) och 
rapporten från Common Sense Media (2012) bekräftade samtliga av de positiva aspekter som 
informanterna i intervju-undersökningen beskrev. Detta tyder på att vad informanterna 
beskriver sig själva uppleva även stämmer överens med hur andra människor påverkas av 
digitala medier. 
 
5.1.2 Negativ påverkan 
 
Digitala medier kan på flera sätt ses ha en negativ påverkan på informanternas sociala 
relationer. De teorier som har använts i denna uppsats menar på att den digitala 
kommunikationen skiljer sig från den som sker verbalt då det finns en avsaknad av fysiska 
signaler. I ett telefonsamtal kan tonläget på den andra personen läsas av, och i ett möte 
ansikte-mot-ansikte blir kroppsspråk och ansiktsuttryck viktiga koder för att förstå vad som 
sägs. Dessa fysiska koder förenklar kommunikation och gör den mer tydlig vilket är något 
samtliga informanter själva uppger sig känna. När människor inte har några fysiska koder som 
referens när de tolkar ett meddelande kan missförstånd uppstå vilket i sin tur kan leda till 
konflikter. Detta är något som samtliga informanter hade upplevt. I dessa fall kan digitala 
medier ses ha en negativ effekt på sociala relationer då missförstånd och konflikter inte 
stärker relationen mellan avsändaren och mottagaren, utan snarare tvärtom. 
 
Utöver att deltagarna i undersökningen upplevde att det skedde fler missförstånd när de 
kommunicerade digitalt, och att avsaknaden av fysiska signaler gjorde det svårare att förstå 
varandra, blir även digitala medier ett distraktionsmoment i vardagen. Informanterna 
upplevde att dem själva och andra lätt tappade fokus i sociala situationer ifall de hade sina 
mobiltelefoner närvarande. De upplevde detta beteende som problematiskt då det inte finns 
någon tydlig idé om vad som egentligen bör prioriteras – det digitala, eller den situation de 
befinner sig i fysiskt. Den tidigare forskningen menar på att då människor blir distraherade i 
sociala situationer påverkar detta vår inställning till varandra. I samtal där mobiltelefonen stör 
en konversation försämras det emotionella bandet till mellan människor (Przybylski och 
Weinstein, 2012; Misra et al. 2014), vilket på sikt kan tänkas ha en negativ påverkan på  
sociala relationer. 
 
5.2 Diskussion 
 
Materialet från intervju-undersökningen kan ses besvara uppsatsens forskningsfrågor och 
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syfte. Syftet med undersökningen var att få en inblick i hur unga vuxna tänker kring digitala 
mediers påverkan på sociala relationer, vilket denna uppsats har kunnat ge svar på. Att 
intervju-undersökningen endast omfattade 10 personer kan dock ses ett för litet antal för att 
resultatet från undersökningen skulle kunna generaliseras och ses som representativt för 
målgruppen unga vuxna som helhet. Även fast uppsatsen endast omfattade 10 personer var 
dessa deltagare noga utvalda för att få ett så brett urval som möjligt. Varje åldersgrupp fanns 
representerade av en man och en kvinna vilket kan tänkas ge undersökningen ökad 
tillförtrolighet även fast antalet deltagare är lågt. Undersökningen bidrog med en tydlig 
inblick i deltagarnas tankar om ämnet och vad för påverkan de själva upplever att digitala 
medier har på deras egna, och personer i deras närhet, sociala liv och relationer.  
 
Utöver antalet deltagare kan ytterligare en svaghet med denna undersökning tänkas vara att 
endast en metod användes för att samla in material. Då de flesta forskningsmetoder har sina 
för- och nackdelar kan det därför vara nödvändigt att använda sig av mer än en metod. Denna 
uppsats hade därför kunnat använda sig av ytterliga metoder för att besvara 
forskningsfrågorna. En etnografisk observation hade kunnat bidragit med en mer objektiv 
infallsvinkel där man kunde studera de beteenden som informanterna i intervju-
undersökningen beskrivit och som det teoretiska ramverket visar på. Men då syftet med denna 
uppsats inte var att generera ett material som var tänkt att representera en hel målgrupp var 
det inte heller nödvändigtvis relevant att utöka antalet metoder som användes. Istället 
handlade denna uppsats om att bidra med en inblick i några individers erfarenheter och tankar 
om digitala medier. Då tidigare forskning tyder på att digitala medier påverkar användarna på 
flera olika sätt var det därför intressant att se ifall de själva uppfattar att de blir påverkade 
vilket denna uppsats har kunnat ge kunskap om. 
 
De mönster som har kunnat identifierats i materialet från intervjuerna stämde väl överens med 
de resultat som tidigare forskning har beskrivit, och även de teorier som har använts har 
kunnat förklara flera av dessa mönster. De tidigare studierna som har refererats till och 
använts i denna uppsats har nått liknande slutsatser som den här intervju-undersökningen, 
vilket gör att resultatet från denna uppsats kan tänkas stärka den kunskapen som redan finns 
om ämnet. Dock så bidrar uppsatsen med ny kunskap om hur vissa personer från målgruppen 
unga vuxna tänker om ämnet, och att det enligt dessa individer inte går att säga att digitala 
medier enbart har en positiv eller negativ påverkan på människors sociala relationer. Den 
tidigare forskning som har refererats till i denna uppsats har nästintill uteslutande fokuserat på 
de negativa eller positiva aspekterna med digitala medier, medan denna studie har gett en 
bredare överblick då den har undersökt hur sociala relationer påverkas överlag. 
  
5.3 Framtida forskning  
 
För att bekräfta slutsatserna från denna uppsats hade en liknande studie kunnat utföras men 
med ett större antal deltagare. Detta hade gjort det möjligt att avgöra ifall materialet från 
undersökningen är representativt för målgruppen unga vuxna. Att i framtida undersökningar 
använda sig av andra metoder hade även kunnat vara användbart. En etnografisk observation 
hade gjort det möjligt att objektivt observera de beteenden som har kunnat identifierats i 
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denna studie och bekräfta om de stämmer med verkligheten. Att även inkludera fokusgrupper 
i en studie om detta ämne hade kunnat bidra med värdefulla diskussioner mellan människor, 
där deltagarna konfronteras med andras tankar om användning av digitala medier. Detta kan 
tänkas ge ett intressant samtal där målgruppen får diskutera med varandra snarare än ett 
samtal som endast sker mellan informant och forskare. Att utföra studier med fokus på ett av 
dessa mönster som har uppfattats i denna uppsats hade även varit intressant. Ett exempel på 
detta skulle kunna vara hur människors relationer påverkas av att följa varandra på sociala 
medier, och om detta är något som stärker samhörigheten mellan människor.  
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7. Bilagor 
 
7.1 Intervjufrågor 
 
När fick du din första mobiltelefon? 
När fick du din första smartphone? 
Hur länge har du använt digitala medier? 
 
Sociala medievanor 
Vilka sociala medier använder du? 
Föredrar du något av dessa medier? 
Varför? 
 
Vilket socialt medium skulle du säga att du använder dig av mest? 
Varför? 
 
Är det något socialt medium du inte tycker lika mycket om/inte är lika aktiv på? 
Varför? 
 
Kommunikation via digitala kanaler 
När du ska bestämma en träff med exempelvis en kompis, hur går den interaktionen till?  
Varför tror du att du väljer det sättet att kommunicera? 
 
Vilken digital kanal skulle du säga att du använder dig mest av för att kommunicera? 
 
Har du någon gång upplevt att det du vill förmedla via en digital kanal, till exempel via mail 
eller sms, har blivit missuppfattat? 
Om ja: varför tror du att det du ville förmedla inte uppfattades som du hade tänkt? 
Tror du att det är lättare eller svårare att undvika missuppfattningar i verkliga sociala 
situationer än ifall det sker digitalt?  
 
Hur tror du att kommunikationen mellan människor skiljer sig i situationer när man möts 
ansikte mot ansikte jämfört när det sker på digitala plattformar? 
På vilket sätt? 
 
Känner du dig mer bekväm med att kommunicera digital eller ansikte mot ansikte? 
 
Tycker du att det är lättare eller svårare att uttrycka dig verbalt eller i text? 
 
Använder du dig av emojis när du kommunicerar? 
På vilket sätt använder du dem? 
Använder du dem för att göra personen du pratar med förstådd gällande dina känslor? 
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Tror du att det finns några fördelar med digital kommunikation jämfört med den som sker 
ansikte mot ansikte? 
 
När du umgås med dina kompisar upplever du att ni ofta blir distraherade av era 
mobiltelefoner?  
(Till exempel att ni håller er uppdaterade på ifall ni får någon notis, eller att ni helt enkelt inte 
har fullt fokus på varandra då ni håller på med mobilen.) 
 
Digitala mediers påverkan 
Hur tänker du att digitala medier påverkar människors sociala relationer? 
 
Hur tänker du att ditt egna sociala liv påverkas av digitala medier? 
 
Det finns en hel del forskning gällande digitala medier och hur dessa digitala plattformar 
påverkar våra sociala liv. En del forskning menar på att det finns flera positiva aspekter med 
sociala medier, bland annat menar vissa att medier hjälper oss hålla kontakten med nära och 
kära men även gör det lättare att lära känna nya personer. 
 
Skulle du säga att du känner igen dig i detta? 
 
Annan forskning visar dock på att sociala medier har negativa effekt. Bland annat visar 
studier på att kommunikationen mellan människor blir sämre mobiltelefonen kan distrahera 
oss i sociala situationer, vilket har visat sig leda till att vi känner en minskad samhörighet för 
varandra. 
 
Skulle du säga att effekterna av digitala medier är övervägande negativa eller positiva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


