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 Abstract 

  
Title: Online versus Offline - A comparative qualitative study on how young individual’s 

health and social relationships are influenced by connection versus disconnection 

  

Authors: Malin Ensgård, Lisa Hallberg Nilsson 

  

Aim: The aim of this study is to compare how young individuals communicate depending on 

how connected they are to social media. More specifically how it affects their mental health 

and social relationships, and how their usage of social media platforms should be adjusted. 

  

Method/Material: In order to collect empirical material, we use focus group interviews and 

self-observations as methods. 

  

Main Results: The study has shown a general desire for those who are not disconnected to 

take more distance from social media. It also shows a critical approach to social media and an 

awareness that the choice of being connected or disconnected is important. 
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1. Inledning 

 
              

1.1 Inledning 

I dagens samhälle är de flesta människor ständigt uppkopplade, i synnerhet unga. Sociala 

medier har blivit en del av vår kultur och den mänskliga sociala sfären (Miller, 2011). Den 

överväldigande hastigheten och volymen i unga människors liv gör att många vänder sig till 

sociala medier som en flykt (Turkle, 2011). Det blir allt vanligare att livet online ses som livet 

själv, att ens identitet online blir viktigare än den verkliga identiteten och att relationerna på 

nätet ersätter de verkliga relationerna. Detta förklarar Turkle (2011) genom att ta upp vad 

tekniken en gång lovade oss; en plats där vi aldrig behöver vara ensamma. Trots denna 

utopiska syn på vad internet skulle betyda för människan, menar Turkle (2011) att 

uppkopplingen har gjort oss ensammare och mer isolerade än någonsin. Andra studier visar 

att en viss aktivitet på sociala medier är nästintill ett måste för att ha ett socialt fungerande liv 

i dagens samhälle. I en rapport skriver Taylor och Kent (2010) om hur sociala nätverk spelar 

en central roll i det moderna relationsbyggandet människor emellan. De hävdar att sociala 

medier har kommit att sätta en sådan stark prägel på människor att en anpassning till dessa är 

nödvändigt för att vara en del av samhället (ibid.). 

  

Mediernas överflöd bidrar med att det i princip är ofrånkomligt att göra ett aktivt val mellan 

att vara uppkopplad eller frånkopplad (Kaun & Schwarzenegger, 2014). Idag kan ett påtagligt 

skifte i medieanvändningen urskiljas, där unga individer aktivt väljer att ta avstånd från 

sociala medier. Tidigare forskning fokuserar mestadels på på vad människor gör när de 

engagerar sig i medierad kommunikation och hur det påverkar deras sociala relationer (ibid.). 

Däremot ägnas inte mycket forskning på hur de som väljer bort sociala medier, det vill säga är 

frånkopplade, påverkas. För att få en helhetsbild av hur sociala medier påverkar unga vuxna, 

anser vi att det behövs mer forskning som även tar upp frånkopplades resonemang i frågan. 

Helhetsbilden är också viktig för att kunna jämföra, och på så sätt analysera skillnader och 

likheter mellan gruppernas resonemang och diskussion. Detta kan i sin tur ge oss information 

om hur unga vuxna bör förhålla sig till sociala medier. Vi vill i vår studie därför ta reda på hur 

unga individer resonerar kring hur deras mående och sociala relationer påverkas av att vara 

uppkopplade, i jämförelse med att vara frånkopplade, samt vad detta kan säga oss om hur 
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unga vuxnas relation till sociala medier påverkar samhället. I studien behandlar vi mer det 

sociala mående snarare än de psykologiska måendet.  

 

Studien är en del av Medie- och Kommunikationsforskningen, mer specifikt i området sociala 

mediers påverkan på individen, som uppkommer parallellt med den tekniska utvecklingen och 

digitaliseringen. Då internetanvändandet fortfarande ökar bland Sveriges befolkning (SSI, 

2017) är studien aktuell och relevant till samtiden. Mycket av den forskning som berör 

samtidens internetanvändning är olika typer av internetforskning. Till skillnad från dessa 

bidrar denna studie med ett Medie- och Kommunikations-perspektiv för att utveckla 

forskningsområdet.  

 

Att undersöka hur uppkoppling och frånkoppling påverkar unga individer, samt hur de bör 

förhålla sig till sociala medier är viktig ur ett samhälleligt perspektiv. Forskning pekar på att 

det finns ett samband mellan användningen av sociala medier och psykisk ohälsa. Studier har 

visat att individer som tillbringar mer än två timmar per dag på sociala medier har dubbelt så 

hög sannolikhet att få depressionssymtom jämfört med de som lägger trettio minuter eller 

mindre per dag (Svenska Dagbladet 2018). Då det främst är ungdomar som lägger denna stora 

mängd tid på sociala medier blir detta ett stort samhällsproblem. Hjärnforskaren Sissela 

Nutley förklarar i en artikel i Svenska Dagbladet att man ser att de som lider av psykisk 

ohälsa inte orkar gå klart utbildningar och har svårt att komma ut i arbetslivet, vilket leder till 

utanförskap. Psykisk ohälsa är dessutom den största orsaken till sjukskrivningar, vilket kostar 

samhället pengar (ibid.) 

 

 1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur unga individer upplever att uppkoppling kontra 

frånkoppling påverkar deras mående och sociala relationer samt vad de behöver förhålla sig 

till när det gäller användning av sociala medier. 

 

Vi vill svara på följande frågeställningar: 

-       Hur resonerar och diskuterar uppkopplade unga vuxna kring hur sociala medier 

påverkar deras mående och sociala relationer? 
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-       Hur resonerar och diskuterar frånkopplade unga vuxna kring hur sociala medier 

påverkar deras mående och sociala relationer? 

-      Vad kan detta säga oss om vad unga individer behöver förhålla sig till när det gäller 

användning av sociala medier?  

 

1.3 Metodval och avgränsningar 

För att besvara våra frågeställningar valde vi att kombinera fokusgruppintervjuer med 

personliga autoetnografiska självobservationer. En fokusgrupp bestod av respondenter som 

anser sig själva vara uppkopplade medan en fokusgrupp bestod av respondenter som anser sig 

själva vara frånkopplade. I vår personliga autoetnografiska självobservation klev vi själva in i 

undersökningen och förde dagboksanteckningar från två veckor som uppkopplade och två 

veckor som frånkopplade. Därefter jämförde vi materialet från undersökningen av 

uppkoppling med undersökningen av frånkoppling tillsammans med en analys och diskussion. 

  

De sociala medie- plattformarna som används av flest personer I Sverige är Facebook, 

Instagram och Snapchat (IIS, 2017). Vi valde därför att fokusera på just dessa, utan att 

utesluta resterande sociala plattformar. Trots att majoriteten av de som använder Snapchat och 

Instagram dagligen är mellan 12–15 år, valde vi att avgränsa vår undersökning till unga 

individer i åldrarna 16–25, då dessa även har en hög aktivitet på Facebook. Rapporten 

Svenskarna och Internet (2017) visar att 93% av individer i åldrarna 16-25 använder sig av 

Facebook, 81% av Instagram och 84 % av Snapchat. Det är dock i detta åldersspann vi sedan 

innan har observerat ett skifte i hur medvetna individer är kring hur deras användande, eller 

icke-användande, av sociala medier påverkar dem. Vi ansåg därför att denna åldersgrupp var 

mycket relevant för studiens intresse. 

  

1.4 Begrepp 

I studien används begreppen uppkoppling och frånkoppling. Uppkoppling innebär i det här 

fallet ett slags övergripande deltagande i sociala medier, det vill säga att personen använder 

sig av internet för att vara i kontakt med andra som använder internet. Vår definition av 

frånkoppling innebär det motsatta; ett uppenbart avståndstagande från sociala medier. 
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 I studien definieras sociala medier som de medieplattformar där man kan interagera med 

andra verkliga användare.  

  

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med en presentation av tidigare forskning och teoretiska ramverk. Den 

tidigare forskningen berör olika områden inom ämnet individers relation till sociala medier, 

som sedan mynnar ut i mer specifika teorier, det vill säga infallsvinklar och tankeredskap, 

som är applicerbara på vår studie. 

  

I metodkapitlet beskriver vi våra datainsamlingsmetoder, fokusgruppsintervjuer och 

autoetnografiska självobservationer mer ingående tillsammans med en motivering om varför 

vi har valt dessa. I detta kapitel beskrivs även genomförandet av metoderna samt hur vi har 

valt att analysera dessa.   

  

Därefter följer ett resultat- och analyskapitel där vi presenterar resultaten av 

fokusgruppintervjuerna och självobservationerna tillsammans med en analys som knyter 

samman materialet med tidigare forskning och valda teorier. I analysen jämförs även 

resultaten från de uppkopplade respondenterna och de frånkopplade respondenterna. 

  

Slutligen presenteras diskussion och slutsats, där vi återknyter vårt resultat och analys med 

studiens initiala syfte genom att besvara våra frågeställningar i en övergripande diskussion. Vi 

sammanfattar vad studien har bidragit med i sitt forskningsområde, samt vad för framtida 

forskning som skulle kunna vara intressant i relation till studien. 
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2. Tidigare forskning & teoretiska ramverk  

 

För att nå en större förståelse kring sociala mediers påverkan på människor har vi granskat 

tidigare forskning som behandlar ämnet. Vi tar i detta avsnitt upp tidigare forskning som 

visar hur unga påverkas av sociala relationer, hur sociala medier påverkar människors 

känsla av närvaro samt studier som menar att uppkoppling är ett ofrånkomligt krav om man 

vill fungera i dagens samhälle.  

 

För att få en ytterligare förståelse i hur sociala medier påverkar unga vuxnas mående och 

sociala relationer är det viktigt att anamma olika teoretiska perspektiv om hur relationen 

mellan individ och sociala medier kan förstås eller förklaras. Vi presenterar teorin om 

Symbolisk interaktionism som en övergripande bakgrund till vår forskning och ämnesval. 

Teorin har fungerat som inspiration och bidragit till ytterligare förståelse för ämnesvalet.  

 

Därefter redogör vi för de teorier som huvudsakligen kommer att användas i vår analys; 

“Pushback” som beskriver olika motiv och beteenden hos människor som har valt att vara 

frånkopplade, samt teorin kring ”Fear Of Missing Out” som syftar till att förstå hur 

människors sociala relationer och mående påverkas av att se, eller inte se, vad andra gör via 

sociala medier. 

  

2.1 Alone together 

Sherry Turkle (2011) beskriver i sin bok, baserad på hundratals intervjuer, hur uppkoppling 

har kommit att påverka ungas sociala relationer. Turkle menar att tekniken ersätter 

människors intima relationer, vilket leder till ett minskat behov av fysiska relationer. Hon 

beskriver hur livet online kan ses som livet själv, hur ungas identitet online kan tyckas vara 

viktigare än deras verkliga identitet, men framför allt hur relationer på nätet ger en illusion av 

vänskap, kärlek och till och med familj (ibid.). Turkle förklarar sedan hur bristen på verkliga 

sociala relationer även påverkar ungas mående genom att ta upp vad tekniken en gång lovade 

samhället; en plats där människor aldrig mer behöver vara ensamma. I en föreläsning talar 

Turkle om hur ensamhet plötsligt har blivit ett problem som ständigt behöver lösas, och hur 

människor ofta löser ensamheten genom att vara uppkopplade (Turkle, Connected, but 
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alone?, 2012). Hon argumenterar därefter för att uppkopplingen inte löser känslan av 

ensamhet utan snarare är en snabb förskjutning av problemet. “Uppkopplingen blir mer ett 

symtom än en lösning” (ibid.). Turkle menar slutligen att uppkopplingen inte alls kan ersätta 

de intima relationerna, utan istället leder till djup ensamhet och isolering (Turkle, 2011). 

  

2.2 Telepresence 

Sherry Turkle talar också om hur tekniken gör det möjligt att vara på olika platser samtidigt, 

vilket påverkar ungas känsla för närvaro i sociala relationer (Turkle, Connected, but alone?, 

2012). I boken “Understanding Digital Culture” (2011) tar även Vincent Miller upp hur 

sociala medier har förmågan att förändra känslan av närvaro. Han refererar till Jonathan 

Steuers artikel när han beskriver Telepresence; ett begrepp som förklarar känslan av att känna 

sig närvarande på flera ställen samtidigt genom kommunikativa plattformar. Miller menar att 

uppkopplingen gör att vår uppfattning av närvaro blir mer komplex än innan (Miller, 2011 s 

31). Turkle (2011) förklarar hur den komplexa uppfattningen av närvaro påverkar ungas 

sociala relationer när de försöker bota sin ensamhet genom att vara närvarande på sociala 

medier. Detta kan skapa en känsla av att vara på flera ställen samtidigt, vilket kan göra att 

man kan förlora känslan av fullständig närvaro i det verkliga livet (Turkle, 2011). Miller 

poängterar att interaktivitet är en faktor som påverkar vilken grad av telepresence som kan 

upplevas. Ju mer en person kan påverka innehållet på en social plattform, desto högre grad av 

telepresence kommer personen uppleva (Miller, 2011 s 32). 

  

2.3 Uppkoppling- ett oundvikligt krav 

Andra studier menar dock att den förändring av social interaktion som gör det möjligt att 

känna en känsla av sociala relationer och närvaro på nätet är nödvändigt i dagens samhälle. I 

en rapport beskriver Taylor och Kent (2010) sociala nätverk som en central roll för ett 

modernt relationsbyggande människor emellan. De menar att det inte längre går att komma 

ifrån uppkopplingen då sociala nätverk inte bara har tagit sig in i sociala normer, men också i 

de professionella normerna. Vidare hävdar de att sociala medier är en sådan stor del av den 

sociala sfären att en anpassning till dem är nästintill nödvändigt för att vara en del av 

samhället (ibid.). I Coyles och Vaughans (2008) studie, med syfte att hitta för- och nackdelar 

med sociala medier, kritiseras forskning som kommer fram till att användningen av sociala 
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medier enbart skulle vara ett problem. De menar att människan alltid har varit beroende av 

interaktion för att överleva, och att sociala medier endast innebär en positiv omplacering av 

kommunikationen då den har blivit snabbare och smidigare än förr (ibid.). 

  

2.4 Symbolisk interaktionism 

Samma förflyttning av interaktion som Coyle och Vaughan (2008) beskriver, gäller också 

människors identitetsskapande. Detta är vad teorin om Symbolisk interaktionism har bidragit 

till förståelsen för. Magnus Andersson (2017) beskriver att flera samtida forskare menar att 

teorin om identitetsskapande och social interaktion är väldigt tillämpningsbar när det kommer 

till sociala medier. I vår studie används teorin om symbolisk interaktionism främst som en 

slags övergripande bakgrund till forskningsområdet.  

 

Begreppet social interaktion har varit omtalat inom sociologin under i princip hela 1900-talet 

(Andersson, 2017). Inom den sociologiska tradition som kallas för symbolisk- interaktionism 

har fokus legat på hur människans själv, det vill säga identiteten, skapas och omskapas genom 

interaktionen med andra människor. Självet får således mening genom sociala interaktioner 

(Andersson 2017, ss 21-22). Synen på identitet som något som människan skapar i 

interaktionen med andra människor sträcker sig tillbaka till 1930-talet då Georg Herbert Mead 

beskrev självet som något som hela tiden skapas och återskapas. Mead uttryckte även att 

begreppet självet inbegriper en slags objektifiering av sig själv, genom att se sig själv från ett 

utifrånperspektiv. Detta kan ses som principen för självmedvetenhet (Andersson 2017, s 23). 

 

Flera samtida forskare har betonat att den symbolisk-interaktionistiska teorin om självet och 

social interaktion i allra högsta grad är applicerbar på dagens sociala medier, trots att teorin 

uppkom långt innan sociala medier fanns. Självrepresentation och sociala relationer är väldigt 

viktiga delar av sociala medier, och just därför är det symbolisk-interaktionistiska 

perspektivet väldigt relevant när man studerar identitetsskapande på sociala medier. Vidare 

fortsätter författaren med att självrepresentation i det här sammanhanget syftar på två olika 

aspekter; den direkta självrepresentationen syftar på det sätt som människor väljer att beskriva 

sig själva i sina personliga profiler på sociala medier medan den indirekta 

självrepresentationen handlar om individens aktivitet på sociala medier i form av inlägg, 

uppdateringar, kommentarer, vem man blir vän med eller följer (Andersson 2017, s 24). 
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I ett symboliskt-interaktionistiskt perspektiv ses en människas online- och offline-verklighet 

som som interagerande och som att dessa två sfärer överlappar varandra. Detta visar sig på 

sociala medier genom att olika evenemang som tar plats offline ofta planeras online, där 

människor bjuder in- och informerar varandra om eventet. Studier visar också att människor 

ofta pratar om sådant som skett online i det verkliga livet. Det är alltså tydligt att dessa två 

världar, online och offline, samspelar i många människors liv (Andersson 2017, ss 24-25). 

 

2.5 Pushback 

Den sammansmältning som Andersson (2017) beskriver mellan livet online och offline kan 

enligt annan forskning göra att människor väljer att ta avstånd från sociala medier. Detta visar 

sig exempelvis i Morrison och Gomez studie från 2014, där de tagit fram en rad beteenden 

och motiv som ofta återkommer hos människor som väljer att ta avstånd från sociala medier 

och uppkoppling överlag. Dessa motiv och beteenden kommer att användas som teori för att 

analysera det insamlade materialet. Som nämnt i inledningen gör mediernas överflöd det 

nästintill nödvändigt att göra ett aktivt val mellan att vara uppkopplad eller frånkopplad 

(Kaun & Schwarzenegger, 2014). Då uppkoppling kan ses som ett oundvikligt krav för att 

vara en del av samhället, visar en del studier att detta ger motsatt effekt då fler unga väljer att 

ta avstånd från sociala medier. Morrisons & Gomez (2014) beskrivning av begreppet 

“pushback”, som innebär ett avståndstagande från konstant uppkoppling är ett exempel på en 

sådan studie. Författarna menar att ungas avståndstagande från sociala medier kan bero på en 

känsla av informationsöverflöd och  att människor känner att de har tappat kontrollen över sitt 

uppkopplade liv, samt att tekniken tar för stort utrymme. De menar att en del människor inte 

vill vara ständigt kontaktbara längre utan vill istället skapa gränser för sitt eget uppkopplade 

liv och ta tillbaka kontrollen. 

  

Vidare förklarar Morrison & Gomez (2014) att connectivity pushback handlar om en slags 

motreaktion mot både överflödet av information, men också mot hur relationer förändras på 

grund av internet och teknikutvecklingen. Evertime syftar till hur människor idag näst intill 

förväntas vara ständigt uppkopplade och tillgängliga på olika kommunikationsplattformar. En 

reaktion på detta kan vara pushback. Författarna till artikeln presenterar också fem primära 

orsaker och fem beteenden relaterade till pushback. Dessa delas in i två övergripande teman, 

där det ena handlar om fem motiv som får människor att ta avstånd, och den andra kategorin 
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syftar till fem olika beteenden kopplade till pushback, det vill säga vad människor faktiskt gör 

för att ta avstånd (ibid.). 

 

De fem motiven för pushback som Morrison & Gomez (2014) beskriver är starkt 

sammankopplade med känslor. 

  

1. Emotionellt missnöje: användare tar avstånd på grund av att deras behov inte blir 

uppfyllda 

Detta innebär att användaren har haft höga förväntningar på den använda plattformen, som 

har visat sig inte stämma överens med verkligheten. Detta missnöje kan bero både på tekniska 

problem likväl användarens personlighet 

  

2. Externa omständigheter: användare tar avstånd på grund av moraliska, politiska 

eller religiösa anledningar 

En önskan om att återansluta med familj eller att ansluta sig till politiska religiösa 

värderingar, som uppmuntrar till direkt interaktion med andra samt osjälviskt beteende. En del 

människor är rädda för att marknadsföring och konsumtionshets påverkar användare av 

internet väldigt mycket 

  

  

3. Att ta tillbaka kontrollen: användare tar avstånd för att återfå kontroll över sin tid 

och energi 

En väldigt vanlig orsak till pushback är känslan av att sociala medier eller internetsurfande 

stjäl tid av individen. Det är alltså tidsaspekten som är i fokus 

  

4. Beroende: Avståndstagande som ett resultat av teknikberoende 

En oro för att vara beroende är återkommande både hos yngre och äldre människor, men 

framför allt hos den yngre generationen 

  

5. Integritet: Användare tar avstånd på grund av rädsla för att deras privatliv kränks 

En del användare känner oro för att bli övervakade, och vill ta avstånd från sin online-identitet 

på grund av detta 

  

Vidare presenterar Morrison & Gomez (2014) följande fem beteenden kopplade till pushback: 
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1. Beteendeanpassning: hantera sin teknikanvändning för att minska missnöje 

Det finns flera beteenden som är vanliga att ta till när användaren känner ett behov av att ta 

avstånd. Dessa kan vara att endast vara uppkopplad vissa tider, ta bort en del appar, vara 

frånkopplad under en speciell dag per vecka etcetera 

  

2. Socialt avtal: ett kollektivt beslut för att begränsa medieanvändande 

Istället för att göra en individuell förändring bestämmer sig en del människor för att gruppvis 

börja använda kommunikationsteknologier på nya sätt, och till exempel införa mobilförbud på 

möten eller vid middagar 

  

3. ”Tech solution”: ett tekniskt ingripande för att minska sitt medieanvändande 

Det har blivit allt vanligare att människor byter ut sin smart phone mot en så kallad ”dumb 

phone” för att förebygga informationsöverflöd. Då ”tvingas” användaren att anpassa sig till 

mer begränsad teknologi 

  

4. ”Back to the woods”: avståndstagande från teknik 

En del människor tar till mer drastiska åtgärder och frånkopplar sig helt från internet och 

teknik, eller använder till exempel mobiltelefoner och internet väldigt lite. Detta kan 

exempelvis ske i en hel familj eller hos endast en individ 

  

5. Motreaktion mot avståndstagande 

En del människor reagerar istället mot att andra tar avstånd, och menar att det inte alls är 

negativt att vara uppkopplad och använda sig av teknik 

  

2.6 ”Fear Of Missing Out” 

Som en kontrast till Push back, som förklarar beteenden och motiv kopplade till frånkoppling, 

behandlar den andra centrala teorin för studien en typisk känsla hos unga individer som väljer 

att vara uppkopplade. Fear of Missing Out, ofta förkortat FOMO, kan beskrivas som en 

upplevd rädsla eller oro för att andra människor har givande upplevelser som man själv går 

miste om. Detta kan leda till ett behov av att ständigt hålla sig uppdaterad på vad andra 

människor gör (Przybylksi, Murayama, DeHaan & Gladwell 2013). Begreppet är inte direkt 

kopplat till sociala medier, men FOMO har visat sig vara återkommande hos unga individer 
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som tillbringar mycket tid på att vara uppkopplade på framför allt sociala medier (Oberst, 

Wegmann, Stodt, Brandt & Chamarro 2017). Detta kan bero på att människor som upplever 

hög grad av FOMO ofta känner ett behov av att hålla sig informerade på vad andra gör, och 

då blir sociala medier ett naturligt forum för detta (Przybylski m.fl 2013). Det blir ett sätt att 

kunna vara uppdaterad på vad vänner gör eller planerar att göra, för att inte missa något själv 

(Oberst m.fl 2017). För individer som upplever FOMO blir det således mycket tilltalande att 

tillbringa tid på sociala medier då detta kan skapa en känsla av engagemang och en slags 

social gemenskap (Stead & Bibby 2017). Genom att använda sig av sociala medier kan 

individer som upplever FOMO med andra ord känna en slags tillhörighet. Att vara accepterad 

och känna samhörighet med vänner kan ses som mycket viktigt för unga individer, vilket kan 

påverka dessa individers sociala medie-vanor då detta kan öka känslan av socialt engagemang 

(Oberst m.fl 2017). Samtidigt kan FOMO också vara sammankopplat med negativa känslor av 

avundsjuka och exkluderande, som uppkommer då individen ser andra människor göra saker 

och umgås med andra (Stead & Bibby 2017). Genom att använda sociala medier tillgodoser 

sig individer möjligen behovet av att känna samhörighet, men risken för att uppleva ångest 

ökar också då en annan känsla av att känna utanförskap och om att gå miste om olika 

händelser också tillkommer. Man har också kunnat påvisa ett samband mellan FOMO och 

smartphone- beroende, samt att individer som tillbringar mycket tid på att vara uppkopplade 

på sociala nätverkssajter kan få mycket negativa psykologiska konsekvenser (Oberst m.fl 

2017). 
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4. Metod och material 

 

För att ta reda på hur uppkoppling kontra frånkoppling påverkar ungas mående och sociala 

relationer genomförde vi en jämförande studie. Utgångspunkten för denna typ av 

forskningsdesign är just själva jämförelsen av de två företeelserna uppkoppling och 

frånkoppling, och att se vilka skillnader och likheter som förekommer (Lindstedt 2017, s 94). 

Vi valde att använda oss av triangulering då vi ansåg att två metoder kan komplettera 

varandra och ge oss en ökad förståelse för undersökningen. Som insamlingsmetoder valdes 

fokusgruppsintervjuer samt autoetnografisk självobservation. Som gemensam analysmetod 

valdes tematisk textanalys. 

   

4.1 Fokusgruppsintervjuer 

För att få en djupare inblick i hur unga tänker, tycker och diskuterar kring sitt användande av 

sociala medier valde vi fokusgruppsintervjuer som primär metod i vårt arbete. Förhoppningen 

var att metoden skulle hjälpa oss att få förståelse för aspekter som vi inte själva reflekterat 

kring innan och ge oss nya insikter. Fokusgruppsintervjuer är en lämplig metod när man vill 

undersöka hur olika grupper kommunicerar om ett visst ämne. Metoden är passande för att 

studera människors attityder, tankar och uppfattningar gällande en fråga (Larsson 2010, s 79). 

När fokus ligger på människors uppfattning om sitt eget handlande, beskrivs metoden som 

särskilt passande. Dessutom kan fokusgruppsintervjuer hjälpa till att klarlägga skillnader i 

människors handlande (ibid., s 80). På grund av detta ansåg vi att metoden var mycket 

passande för vår studie. Vi intresserade oss för att förstå hur unga människor upplever att 

sociala medier påverkar dem, vilket vi förväntade oss att få insikt i genom denna typ av 

diskussion.  

  

4.1.1 Genomförande av fokusgruppsintervjuer 

Fokusgruppsintervjuns process kan delas in i fyra steg; planering, rekrytering, 

diskussionsledning samt analys (Larsson 2010, s 80). I planeringsstadiet är det 

forskningsfrågan som avgör till vilken grad intervjuerna ska vara strukturerade eller inte, samt 

hur grupperna bör sättas samman. Vad gäller antalet deltagare per fokusgrupp är minst fyra 

och max sex deltagare en bra riktlinje. När man sätter ihop grupper måste också hänsyn tas till 
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ifall grupperna ska vara enhetliga eller blandade, exempelvis vad gäller intressen och 

erfarenheter. När syftet är att studera uppfattningen om ett visst ämne där man vill jämföra 

åsikter hos individer med olika syn på ämnet, rekommenderas en sammansättning av 

enhetliga deltagare i separata grupper (Larsson 2010, ss 81-82). Deltagarna i en fokusgrupp 

som regel bör ha minst en gemensam egenskap (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson,Towns & 

Wängnerud (2012, s 322). I vårt fall var den gemensamma egenskapen att deltagarna i den 

ena gruppen ansåg sig vara uppkopplade, medan den gemensamma egenskapen i den andra 

gruppen var att deltagarna ansåg sig vara frånkopplade. 

 

Intervjuerna var strukturerade, då vi hade ett antal teman som vi ville att deltagarna 

diskuterade. Under en strukturerad intervju har intervjuaren möjlighet att styra vilka frågor 

som ska avhandlas, vilket kan vara positivt om det är nödvändigt att ta sig igenom flera 

specifika frågeområden. I en strukturerad intervju är det dock viktigt att intervjuaren inte 

påverkar och styr deltagarna allt för mycket. Till en strukturerad intervju krävs en del 

detaljerade frågor (Larsson 2010, s 83). 

 

4.1.2 Urval av fokusgruppsintervjuer  

Vi valde att använda oss av två fokusgruppsintervjuer som bestod av fyra personer i varje 

grupp: en grupp utgjordes av individer som var mycket uppkopplade på sociala medier och en 

grupp individer där deltagarna var frånkopplade från sociala medier. Trots att Larsson (2010) 

beskriver att tre till fyra grupper är lämpligt så beslutade vi oss i samråd med handledare för 

att endast genomföra två fokusgruppsintervjuer, både på grund av tidsbegränsning men också 

då två grupper gav oss tillräckligt med material.  

 

I urvalsprocessen använde vi oss av ett kallat ändamålsenligt urval genom snöbollsurval. 

Denna typ av urval innebär att man genom en person som man känner till hittar fler för 

studien passande deltagare (Larsson 2010, s 82). Då vi sökte deltagare som antingen var 

uppkopplade eller frånkopplade från sociala medier var det viktigt att vi kände till detta till 

urvalet. 

 

Alla respondenter var studenter vid Uppsala och Stockholms universitet. Vi hittade 

respondenterna via universitet samt genom bekanta. I princip alla studerade vid olika 

institutioner.  
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4.1.3 Presentation av respondenterna 

Frånkopplade respondenter: 

Ali, 23, tog bort sina konton från sociala medier när han kände att sociala medier innebar att 

man måste vara tillgänglig hela tiden. Han har dock kvar vissa konton som han aldrig eller 

sällan besöker.  

Linnéa, 23, försöker ta avstånd från sociala medier men upplever att familj och vänner i 

väldigt stor utsträckning förväntar sig att hon ska vara uppkopplad. Hon beskriver att hon 

ibland missat händelser relaterade till skolan och fritidsintressen då uppdateringar sker via 

Facebook, där hon loggar in väldigt sällan.  

Samuel, 24, har tagit ett aktivt beslut att frånkoppla sig helt då han inte ser något värde i att 

ha kvar sina konton. Han menar att sociala medier tar alldeles för mycket tid och att det är 

orimligt att omgivningen ska förvänta sig att människor alltid är uppkopplade.  

Kalle, 25, har aktivt tagit avstånd från sociala medier då han tycker att det inkräktar på hans 

sociala sfär. Idag har han ett Facebook-konto som han använder sällan och ett Twitter-konto 

för att se nyheter. Han anser att sociala medier påverkar människors bekräftelsebehov.  

Sara, 21, har ett Facebook- och Instagramkonto som hon använder mindre än en gång i 

veckan. Hon använder messenger främst för att kommunicera med familj och väljer ofta att 

lämna telefonen hemma när hon ska gå hemifrån.  

 

Uppkopplade respondenter: 

Jenny, 24, använder sociala medier i mycket stor utsträckning dagligen, dock utan att 

publicera inlägg eller bilder själv speciellt ofta. Trots en hög grad uppkoppling har hon en 

generell kritisk bild kring sitt sociala medie- användande.  

Aron, 19, uttrycker sig också använda sociala medier varje dag. Han använder sociala 

plattformar för att interagera med sina vänner samt lägger mycket tid på att publicera bilder.   

Ronja, 22, använder också sociala medier dagligen och ser det som en nödvändighet i hennes 

sociala vardag. Hon uttrycker sig dock känna en slags lättnad om hon glömmer mobilen 

hemma eller om batteriet tar slut.  

Nadia, 20, använder sociala medier dagligen med fokus på att publicera bilder och texter. 

Hon uttrycker sig dock vara medveten om eventuella negativa effekter av hennes 

medieanvändande.  

Vincent, 22, har en allmän kritisk syn på sociala mediers påverkan på honom. Trots att han 

idag är uppkopplad dagligen vill han i framtiden ta avstånd från sociala medier. Dock tror han 

att detta skulle leda till känslor av ensamhet och utanförskap.  
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4.1.4 Analysmetod för fokusgruppsintervjuer 

Ett lämpligt sätt att analysera material från fokusgrupper är genom att identifiera 

återkommande teman i materialet, så kallad tematisk textanalys (Fangen & Sellerberg 2011, s 

21) En sådan kvalitativ analysprocess kan delas in i tre steg; kodning, tematisering och 

summering. Analysmetoden är lämplig för att nå en induktiv slutledning vilket innebär att 

forskarens målsättning är att se effekten av en viss faktor på en annan faktor (Sohlberg & 

Sohlberg 2013, s 156). 

 

Efter att ha transkriberat fokusgruppsintervjuerna började vi att sortera textmaterialet med 

hjälp av kodning. Syftet med kodning är att reducera materialet till de mest väsentliga delarna 

samt att kategorisera dessa (Hjerm & Lindgren 2010, s 91). Nästa steg var att leta efter 

mönster bland koderna, vilket kallas tematisering. Detta är en viktig del av analysen där målet 

är att hitta de kopplingar och mönster som anses vara mest betydelsefulla samt att fundera 

över hur dessa kategorier kan relateras till varandra. När kodningen och tematiseringen är 

genomförda dras slutsatser från dessa. Detta kallas för summering och syftar till att förklara 

eller beskriva studieobjektet (ibid., s 94). Genom dessa beskrivningar och förklaringar 

besvarades våra forskningsfrågor som en sista del i processen. 

  

4.1.5 Etiska överväganden och forskarens roll 

För att få hög kvalitet på undersökningen och nå fram till respondenternas innersta känslor 

strävar forskaren efter ett skapa ett gemensamt förtroende i samtalet. Förtroende resulterar i 

öppenhet och bidrar därmed till ett mer sanningsenligt samtal med respondenterna (Larsson 

2010, s 73). Forskaren styr intervjun, men ska lämna rum för respondenterna att ta egna 

initiativ. Det finns alltid en risk att forskaren styr samtalet för mycket och därmed påverkar 

informationsutbytet, exempelvis genom att ställa ledande frågor som stödjer egna antaganden 

eller inte låta vissa respondenter komma till tals (ibid., s 74). Under fokusgruppsintervjuerna 

granskade vi därför våra roller som moderatorer i planerandet av hur vi la upp intervjuerna. 

Målet var att leda samtalet i rätt riktning utan att påverka respondenternas svar och 

undersökningens utfall genom att öppna intervjuerna med öppna frågor som under intervjuns 

gång blev smalare och mer konkreta, utan att bli helt stängda. Moderatorns roll är inte främst 

att intervjua, utan att främja samspelet mellan deltagarna (Ahrne & Svensson 2015, s 87).  
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Respondenter i fokusgruppsintervjuer tenderar att dela med sig av mer information om de 

känner förtroende för att deras uppgifter kommer att hanteras med försiktighet (Larsson 2010, 

s 75). Respondenterna i fokusgruppintervjuerna är givetvis inte anonyma för forskaren, men 

hålls anonyma för resten av deltagarna för att bereda så god anonymitet som möjligt. Då 

respondenterna varken är offentliga personer eller vana att bli intervjuade är det speciellt 

viktigt att hålla anonymitetsprincipen då samtalen kan komma att handla om känsliga ämnen 

(ibid.). För att säkerställa respondenternas anonymitet i studien valde vi att tilldela dem 

pseudonymer, alltså påhittade namn, redan vid transkriberingen av ljudinspelningen. För att 

minska spårbarhet av materialet samlades heller inga personuppgifter om respondenterna in. 

 

Vetenskapsrådet (2017) poängterar vikten av att värna om individskyddskravet när det 

kommer till studier där människor deltar. Kravet innebär att ta hänsyn till människor som 

deltar i forskning och att skydda dessa. I vår studie var detta av stor betydelse då vi använde 

oss av fokusgrupper. Det var mycket viktigt att informera deltagarna ingående om hur studien 

skulle genomföras och vad materialet skulle användas till, samt att få deras samtycke till 

studien vilket Vetenskapsrådet (2017) beskriver som ytterligare etiska aspekter att ta hänsyn 

till. Vi informerade respondenterna om att det insamlade materialet endast skulle användas till 

studien, att deras medverkan var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet i studien. Efter att vi informerat om detta var vi mycket noga med att få muntligt 

samtycke från alla respondenter. Vi samlade inte heller i några personuppgifter om 

respondenterna, detta för att minska spårbarheten ytterligare. Vidare talade vi om att vi var de 

enda som skulle lyssna på och hade tillgång till de inspelade ljudfilerna. Vi meddelade också 

att transkriberingarna endast delades med handledare och att de redan i detta stadie skulle bli 

tilldelade pseudonymer för att skydda deras identitet. Konfidentialitet beskrivs som en 

grundläggande skyldighet att inte dela med sig av information man fått under 

materialinsamlingen (ibid.).  

 

4.5 Autoetnografisk självobservation 

Den autoetnografiska studien kompletterade fokusgrupperna med egna tankar och upplevelser 

för att få en bättre förståelse för ämnet som undersöktes. Syftet med att komplettera 

fokusgruppsintervjuerna med den autoetnografiska studien var att förstärka analysen och för 

att få en fördjupning av de teman som förekom i båda metoderna. Vi ville utveckla förståelsen 
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för ämnet och bli mer analytiskt kompetenta. I och med att vi själva exponerade oss för de två 

utgångspunkterna, det vill säga uppkoppling samt frånkoppling, hoppades vi få ökad 

förståelse för respondenternas upplevelser i båda fokusgrupperna. Den största fördelen med 

autoetnografi som metod i vår studie var att den tillät oss att kontrollera exakt hur mycket 

eller lite uppkopplade vi som deltagare faktiskt var under studien, till skillnad från 

respondenterna i fokusgrupperna. Där kunde vi endast förlita oss på att respondenterna talade 

sanning då vi omöjligt kunde veta precis hur upp- eller frånkopplade de faktiskt var. 

Förväntningen var att upplevelserna från den autoetnografiska studien skulle hjälpa oss att 

belysa utmärkande teman i fokusgrupperna och hitta likheter och skillnader mellan de båda 

grupperna. Den autoetnografiska studien påbörjades först och var pågående under i princip 

alla andra moment av studien då den genomfördes under fyra veckor. 

 

Vi använde oss av kvalitativ autoetnografi, en specifik typ av etnografisk observation där 

forskaren observerar sig själv. I boken Autoethnography as a method av Heewon Chang 

sammanfattas begreppet som ett berättande om verkligheten snarare än en beskrivning av den 

(2008, s 46). Den teknik av autoetnografi som användes i vår studie innefattar systematisk 

självobservation där forskaren själv kliver in i det fenomen som ska undersökas. Metoden 

innebär att forskaren själv för anteckningar i nutid om exempelvis sina beteenden, tankar och 

känslor i ett narrativt format (Chang 2008, s 91). Metoden var passande då det hjälpte oss att 

skapa en personlig uppfattning av hur uppkoppling kontra frånkoppling påverkar våra egna 

beteenden, mående och sociala relationer. Genom denna typ av systematiska självobservation 

skapade vi en djupare förståelse kring sociala mediers påverkan på unga vuxna. Som 

forskningsmetod skapar autoetnografi utrymme för en förändring eller ett förnyat 

övervägande av hur vi tänker, hur vi forskar och hur vi lever (Holman Jones 2013, s 19). 

Autoetnografin gav åtkomst till en stor mängd data som inte hade kunnat samlas in på andra 

sätt och öppnade upp möjligheten att behandla känsliga ämnen såsom stress, psykisk ohälsa 

och sociala relationer, vilka var relevanta för vår uppsats. 

  

4.5.1 Genomförande av autoetnografisk självobservation 

Den primära insamlingen av den autoetnografiska självobservationen skedde genom en digital 

forskningsdagbok. I två veckor förde vi dagbok under tiden vi var uppkopplade på sociala 

medier, för att därefter föra dagbok i två veckor som frånkopplade. Under dessa sammanlagda 

fyra veckor av självobservation skrev vi om hur uppkoppling eller frånkoppling påverkar vårt 

beteende, mående och sociala relationer. 
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Forskningsdagboken fördes varje kväll för att få en så tillförlitlig bild som möjligt av våra 

tankar och känslor, samt skapa en slags rutin. Om någonting specifikt hände, en specifik 

känsla eller ett avvikande beteende under dagen som kändes relevant att anteckna direkt var 

det självklart tillåtet att frångå denna kvällsrutin. Under tiden vi förde forskningsdagbok 

försökte vi skapa en distans till forskarrollen för att få ett så sanningsenligt material som 

möjligt. 

  

4.5.2 Analysmetod för autoetnografisk självobservation 

När insamlingen av materialet var avslutad genomfördes en kvalitativ analys av 

dagboksanteckningarna. Även i denna insamlingsmetod valde vi att analysera materialet med 

hjälp av en tematisk textanalys. Metoden är lämplig när man ska analysera empiriskt material 

som exempelvis dagboksanteckningar (Lindstedt 2018, s 202). Ett sätt att närma sig sina egna 

texter grundar sig i att man som forskare redan har bestämda intressen som man ska leta efter 

i texten (Lindstedt 2018, s 233). Då vi utförde denna analys efter att ha tematiserat och 

analyserat materialet från fokusgruppsintervjuerna hade vi redan förutbestämda teman som vi 

letade efter. Vid denna slags textanalys kan man säga att texten dekonstrueras och de olika 

beståndsdelarna separeras, då målet är att hitta bestämda teman (Lindstedt 2018, s 233). Vi 

var dock öppna för att finna nya teman för att ställa de i relation till de material vi samlade 

in  under fokusgruppsintervjuerna, för att se hur dessa skiljde sig åt. Ett lämpligt sätt att 

analysera material från fokusgrupper är genom att identifiera återkommande teman i 

materialet, så kallad tematisk textanalys (Fangen & Sellerberg 2011, s 21). 

  

4.5.3 Etiska överväganden och forskarens roll 

I den autoetnografiska metoden var det inte nödvändigt att ta hänsyn till etiska aspekter så 

som känsligt material då materialet består av våra egna tankar och berättelser. När vi berättar 

om oss själva finns det ingen annan person att ta hänsyn till, och därför krävdes inget etiskt 

förhållningssätt. I den delen av materialet som berättar om hur uppkoppling kontra 

frånkoppling påverkar sociala relationer kunde det dock ha varit relevant att tala om andra 

personer än sig själv. Här uppstår en etisk konflikt då dessa personer inte vet om att de deltar i 

en studie. Man bör i all forskning ge uppgiftslämnarna så god anonymitet som möjligt i 

rapporteringen (Larsson 2010, s 75). Vi valde därför att använda fingerade namn under 

materialinsamlingen. 
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Autoetnografi möjliggör för forskaren att tolka det egna materialet vilket fördelaktligen 

minskar risken för en viss filtrering eller misstolkning av uttalanden. Dock betonar Winkler i 

artikeln “Doing Autoethnography: Facing Challenges, Taking Choices, Accepting 

Responsibilities” att metoden kräver en balans mellan auto och etno, det vill säga våra egna 

känslor och upplevelser i förhållande till att vi som forskare faktiskt undersöker ett visst 

fenomen (Winkler 2017). Vi försökte därför skapa en distans till forskarrollen, utan att förlora 

den helt, för att få ett sanningsenligt men samtidigt relevant material. 

  

Jämfört med etnografin som fokuserar på realism är målet med den autoetnografiska metoden 

att förmedla personliga känslor. Detta betyder dock inte att berättelserna kan innefatta ett 

analytiskt och reflekterande tillvägagångssätt. Winkler betonar hur forskaren själv måste finna 

ett passande sätt att föra sin materialinsamling på när man arbetar med autoetnografisk metod. 

Forskaren ska inte ägna sig åt narcissistiskt upphöjande utan vara reflexiv och professionell, 

där den egna integriteten och privatlivet samtidigt värnas (Winkler 2017). 

  

4.6 Tillförlitlighet och validitet 

Vid undersökningar av olika data finns det två viktiga saker att beakta; tillförlitlighet och 

validitet. Inom vetenskapen ställs höga krav på tillräckligt goda skäl för att något ska påstås 

vara sant. Slutsatsen bör därför byggas av argument som är giltiga (validitet) och 

tillförlitlighet (tillförlitlighet) (Larsson 2010, s 14). Validitet uppnås om uppgifterna som 

anges är riktiga och har med ämnet att göra. Tillförlitlighet handlar i stort om 

undersökningens pålitlighet, att den går att upprepa och då ge samma resultat. 

 

Vad gäller tillförlitligheten i de båda insamlingsmetoderna finns flera omständigheter som vi 

inte har kunnat påverka, till exempel individens trötthet eller känslomässiga tillstånd. Om 

personer i fokusgruppsintervjuerna har varit trötta eller distraherade på något sätt är det större 

risk att det blir en missuppfattning i diskussionen. Om den autoetnografiska 

självobservationen sker under tiden någon av forskarna går igenom en personlig kris kan detta 

exempelvis påverka utgången i resultatet. 
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5. Resultat och analys 

 

I det här avsnittet presenteras studiens resultat och analys av fokusgruppintervjuerna och den 

autoetnografiska självobservationen. Resultatet i fokusgruppernarna presenteras i olika 

teman som sedan analyseras i relation till vår tidigare forskning och teoretiska ramverk. 

Temana har vuxit fram genom att vi har identifierat återkommande begrepp och känslor som 

respondenterna uttryckte. Liknande teman hittades även i materialet från den 

autoetnografiska självobservationen. Efter de teman som förekommer i de båda metoderna 

följer därför en analys av den autoetnografiska studien tillsammans med urklipp från 

forskningsagboken, med syfte att förstärka och fördjupa analysen. De teman som vi har valt 

att analysera är; Tidskrävande, stress och tillgänglighet, Frihet kontra ensamhet, Online-

identitet och bekräftelse, Att missa något och hamna utanför, Bekantskapskretsen samt 

Avskärmning och närvaro.  

  

5.1 Tidskrävande, stress och tillgänglighet  

I den frånkopplade fokusgruppsintervjun beskrev flera av respondenterna uppkoppling som alldeles 

för tidskrävande för deras livsstil. En av respondenterna uttryckte att hans tid är för dyrbar för att 

slösas på sociala medier, och fortsatte med att beskriva hur den tidskrävande aktiviteten tidigare har 

fått honom att må genom att förklara att han sällan känner sig som en gladare människa efter att ha 

slösat en massa tid på exempelvis Instagram.    

 

“Jag tycker inte att det ger något värde och tar tid som jag hellre lägger på annat” 

... 

“Jag har sällan gått ut och sprungit och kommit in och känt ba fan det där skulle jag inte 

gjort, men det kände jag ganska ofta med till exempel Instagram” 

-Samuel, frånkopplad 

  

En av de uppkopplade respondenterna berättade hur hon har börjat reflektera kring hur 

uppkopplingen kan vara tidskrävande, och menade att det påverkar hennes mående negativt. 

  

“… Jag har börjat reflektera över hur mycket jag kan sitta och dö-surfa, alltså bara ligga och 

bläddra istället för att göra det jag ska. Sen ba; oj, nu gick det en och en halvtimme, och jag 
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har fortfarande inte börjat med det där jag borde ha gjort. Det kan stressa mig ganska 

mycket, att man kan fastna och att den tiden ju var helt bortkastad, för jag kommer inte ens 

ihåg vad jag har suttit och kollat på den senaste en och en halvtimmen. “ 

-Jenny, uppkopplad 

 

En annan respondent i den uppkopplade gruppen pratade också om att hon märker att hon 

lägger väldigt mycket tid på att kolla mobilen, vilket hon beskrev som stressande. 

 

“Jag kan verkligen komma på mig själv med att sitta och trycka på min mobil bara för att se 

om det har hänt något, fast att jag har ljud och vibration på. Så jag märker ju om det händer 

något, men jag gör ändå det för att se om jag har missat något. Och det om något är ju ett 

stressmoment, när man märker hur många gånger man klickar upp mobilen på en timme typ. 

Och det är väl också det här med att känna att man vill vara uppkopplad, eller man vill ändå 

vara tillgänglig” 

-Nadia, uppkopplad 

  

I likhet med Morrison & Gomez (2014) studie kring Pushback visade det sig att flera av 

respondenterna i den frånkopplade fokusgruppen tidigare har varit mer uppkopplade än i 

dagsläget, men att de på grund av att de upplevde uppkoppling som tidskrävande och 

stressande valt att ta mer avstånd och sätta upp gränser för sitt uppkopplade liv. Detta 

avståndstagande är det som författarna kallar för pushback. De respondenter i den 

frånkopplade fokusgruppen som pratade om sociala medier som tidskrävande och stressande 

var framför allt de som tidigare varit mer uppkopplade och därefter tagit mer avstånd eller 

frånkopplat sig helt. De andra respondenterna i denna grupp tycktes mer eller mindre alltid ha 

haft samma inställning till sociala medier och de talade inte heller om sociala medier som 

stressande eller tidskrävande i lika stor utsträckning som de respondenter som beskrev att de 

tagit ett aktivt beslut att frånkoppla sig mer. 

 

Att en del av respondenterna i den frånkopplade fokusgruppen aktivt satt upp gränser och 

tagit avstånd från sociala medier i olika utsträckning kan kopplas till det tredje motivet som 

författarna till studien beskriver. Detta handlar om att ta tillbaka kontrollen över sitt sociala 

medie- och internetanvändande då det tar för mycket tid av individens liv. Motivet har i sin 

tur lett till att dessa respondenter förändrat sitt beteende på grund av ett upplevt missnöje. 

Morrison & Gomez (2014) beskriver att det är vanligt att individer som vill ta avstånd ofta 
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kontrollerar sitt användande genom att endast tillåta sig själv att vara uppkopplad en viss tid 

eller visst länge. En annan metod kan vara att ta bort vissa appar. Båda dessa beteenden 

diskuterades i den frånkopplade fokusgruppen, där åtminstone flera av respondenterna 

uttryckte att de tagit till liknande åtgärder. 

  

I den uppkopplade fokusgruppsintervjun berättade flera av respondenterna att de kan bli 

stressade av sociala medier då de upplever en känsla av att alltid behöva vara uppkopplade, 

vilket i sig stressar respondenterna. En respondent beskrev att det kan vara jobbigt när folk 

skriver mycket i gruppchatter. 

 

“...Jag brukar stänga av chatter ibland. Men då får man istället skit på sig, och folk blir 

såhär: ”vadå, har du inte sett vad vi skrivit i gruppchatten? Du ska ju veta det här.” Jag får 

lite dåligt samvete när jag gör det, men samtidigt så... Jag vet inte, det blir alldeles för mycket 

för mitt huvud, och jag klarar inte… alltså det går bara inte. Typ som när man ska sova och 

det bara plingar, plingar, plingar, plingar. Då känner jag bara ”nej.” Jag tycker också att 

det är sjukt att man ska känna dåligt samvete över det här, att man ska vara så himla 

uppkopplad hela tiden. När ens kompisar tycker att man sitter med mobilen hela tiden och 

därför tycker att man ska ha koll på vad som har hänt till exempel i chatten. Det är svårt.” 

 -Ronja, uppkopplad 

  

En annan respondent beskrev: 

 

“… Det är en stress att alltid behöva vara tillgänglig. Jag kan uppleva att jag har blivit bättre 

på att lägga bort min telefon, eller tänka att när jag pluggar så ska jag verkligen koncentrera 

mig på det. Men då blir det nästan lite som en kraftansträngning sen att ta upp sin telefon och 

tänka: okej, jag har såhär mycket meddelanden som jag inte har läst, jag behöver läsa ikapp” 

“Och det tror jag också är en grej som jag börjat reflektera mer över på senare tid, att det är 

lite stressigt att hela tiden behöva vara kontaktbar” 

- Jenny, uppkopplad 

 

Även de frånkopplade respondenterna påverkades av denna typ av stress. De uttryckte sig 

kritiskt när de talade om sociala mediers tendens att ge notiser och vänners förväntan att man 

genom sociala medier ska vara tillgänglig hela tiden. 
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“Det är så ineffektivt att hela tiden avbryta, oavsett om det är plugg eller jobb eller vad det 

än är. För att någon annan anser att den får avbryta mig. Det tycker jag att jag bestämmer” 

- Samuel, frånkopplad 

 

En annan respondent i den frånkopplade fokusgruppen instämde: 

 

Jag tycker också ofta att det är ganska jobbigt. Lite som du sa (Samuel), att det känns lite som 

att folk känner att man ska avbryta . Och beroende på vad det är så kanske det är rimligt men 

ofta är det inte det. Jag lämnar ofta mobilen hemma när jag ska bort eller så, till exempel på 

helgen. och då när man kommer hem så har man en hel radda och då får man liksom lite 

panik. Dels tror jag att jag får skuldkänslor för att jag inte svarar men dels orkar jag typ inte 

svara. Jag vill liksom inte hantera det, jag vet inte.  

-Sara, frånkopplad 

 

En respondent menade att notiser kan göra att en inte känner att en får vara ifred. 

  

 “Det inkräktar på min privata sfär” 

-Kalle, frånkopplad 

  

När en annan respondent talade om hur han under en period i hans liv valde att frånkoppla sig 

helt genom att gå ut och tälta ensam och utan mobiltelefon, gestikulerade personen för att visa 

hur rastlös upplevelsen fick honom att känna sig. 

  

“Det var bland värsta jag har gjort “  

“Det var lärorikt, fast jobbigt” 

-Samuel, frånkopplad 

  

När de uppkopplade respondenterna talade om hur det skulle kännas att vara frånkopplade 

framkom det att flera kände ett verkligt beroende av att vara uppkopplade och tillgängliga. 

Detta beroende skapade i sig ännu mer stress hos respondenterna. 

 

“Jag skulle se det som något bra om jag var tvungen att vara utan mobil ett tag, jag skulle 

nästan behöva att den dog eller gick sönder en vecka, och att jag inte fick ha någon mobil 

under den tiden. Det skulle nog vara skönt för mig. Jag har ibland testat att lägga mobilen till 
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exempel i köket, och så sitter jag i ett annat rum och pluggar. Men då vet jag ju att jag bara 

kan gå och hämta den om jag vill. Och då gör jag ju det. Så jag måste nästan vara helt borta 

från mobilen, för att komma in i att jag inte hela tiden ska kolla på den. 

 -Nadia, uppkopplad 

 

En annan respondent i den uppkopplade gruppen trodde att han skulle må väldigt dåligt av att 

frånkoppla sig under en längre period. 

 

Jag hade mått skit. Jag använder som sagt sociala medier mycket för egen kreativitet. För att 

se vad andra gör, så blir man inspirerad av det. Jag älskar till exempel design och konst, och 

tar mycket inspiration från sociala medier. Och då känns det som att allt det skulle försvinna. 

Samtidigt så blir det ju att man hamnar i en egen bubbla, men om jag skulle fastna själv bara 

med mina egna tankar så skulle det vara som självmord typ.  

- Aron, uppkopplad 

 

En tredje respondent i den uppkopplade fokusgruppen hade svårt att veta hur frånkoppling 

skulle påverka henne. 

 

“Jag tycker att det är jättesvårt att säga. Jag vet inte alls hur jag skulle må faktiskt. Jag skulle 

kunna må skit, eller jag skulle kunna må bättre. Jag har ingen aning faktiskt.” 

- Ronja, uppkopplad 

 

En annan respondent beskrev en slags stress när mobilen laddas ur. 

 

“Det kan stressa mig lite att veta att jag har varit utan mobil i fyra timmar, och tänka att det 

kanske faktiskt är någon som vill få tag i mig. Det kanske är någon som blir orolig över att de 

inte får tag på mig, jag borde gå hem.” 

- Jenny, uppkopplad 

  

I den uppkopplade fokusgruppen beskrev alla respondenterna att de någon gång blivit 

stressade av sociala medier eller upplevt att det är allt för tidskrävande. En intressant aspekt är 

dock att dessa respondenter inte övervägt att verkligen sluta eller åtminstone minska sitt 

sociala medie- användande, trots att de alla lyfte fram denna negativa aspekt av att vara 

uppkopplade. Det fanns en märkbar skillnad mellan de två grupperna. De frånkopplade 
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respondenterna som upplevde stress kopplat till sociala medier har valt att avsluta eller 

begränsa sitt sociala medie-användande. Respondenter i den uppkopplade fokusgruppen höll 

alla med om att de ibland blir stressade av sociala medier, men ansåg istället att de positiva 

aspekterna av sociala medier var avgörande i deras val att inte ta avsluta eller begränsa deras 

användande. Däremot nämnde en del av dem att det kanske hade varit skönt att vara mer 

frånkopplad och begränsa sitt sociala medie-användande mer. I den uppkopplade gruppen 

talade respondenterna om att de kan känna sig stressade på olika sätt; stressen av att behöva 

vara kontaktbar samt stressen av att sociala medier är för tidskrävande då de ofta lägger tid på 

sociala medier när de egentligen har andra, viktigare saker att göra. 

  

Det beroende som de uppkopplade respondenterna började beskriva i samband med en 

eventuell frånkoppling kan kopplas till de fjärde motivet i Morrisons & Gomez (2014) studie 

om varför människor väljer att ta avstånd från sociala medier. Författarna menar att om oron 

över att vara beroende blir tillräckligt stark kan detta resultera i att individen väljer att ta 

avstånd från sociala medier. De nämner också att känslan av att vara beroende av 

tillgänglighet främst förekommer hos yngre generationer. 

  

De femte motivet i i Morrison’s & Gomez (2014) studie beskriver hur personer kan välja att 

ta avstånd från sociala medier på grund av en rädsla för att deras privatliv kränks. Den 

frånkopplade respondeten Kalle uttrycker just en sådan stress över att sociala medier inkräktar 

på hans sociala sfär, vilket enligt studien kan anses vara en anledning till hans aktiva val att 

frånkoppla sig. 

 

Temat återkommer i våra forskningdagböcker då vi båda upplevde olika sorters stress över 

användandet och icke-användandet av sociala medier. Bådadera påverkas av vad Morrison & 

Gomez (2014) benämner Evertime, som tidigare nämnt handlar om att människor idag 

ständigt förväntas vara uppkopplade. Upplevelsen beskrivs som att det inte riktigt är 

accepterat eller vanligt att inte vara kontaktbar, vilket skapar oro och stress. Detta kan även 

kopplas till Taylor och Kents (2010) beskrivning av hur samhället idag är så pass präglat av 

sociala medier att människor till viss del tvingats anpassa sig till sociala medier. 

 

“Jag blir stressad av folk som skriver och som begär svar direkt. Flera olika konversationer 

gör en stressad, och jag vill bara stänga av. Det gör att jag skjuter på att svara tills det blir 

för många meddelanden, och stressen är värre.”  
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- Malin som uppkopplad 

 

“Jag blir ganska irriterad av mobilen, det känns som att jag får notiser hela tiden och det blir 

många meddelanden i gruppchatter som inte ens är riktade till mig vilket kan kännas 

onödigt.” 

- Lisa under tiden som uppkopplad  

 

Lisa identifierar sig med två av de motiv som Morrison & Gomez (2014) beskriver under 

temat stress. Den första är att ta tillbaka kontrollen, vilket handlar om tidsaspekten som 

beskrivs ovan. Hon anser att sociala medier tar för mycket tid som hon hellre skulle vilja 

lägga på annat. Den andra är beroende, då forskaren beskriver hur hon alltid vill ha mobilen 

nära sig för att kolla sociala medier, vilket leder till stress. 

 

“Mitt mobilanvändande gör att jag känner att tiden springer ifrån mig och jag är ofta väldigt 

stressad överlag, och att då ständigt ha koll på mobilen hjälper inte direkt.” 

- Lisa som uppkopplad 

 

“Jag inser att jag har ett mobilberoende som handlar om ett behov av att alltid ha mobilen 

nära mig. Att lämna mobilen i ett annat rum kan fortfarande kännas stressande”  

- Lisa som frånkopplad 

 

5.2 Frihet kontra ensamhet 

Vid frågan om hur de uppkopplade personerna trodde att deras sociala relationer hade 

påverkats om de hade varit frånkopplade berättade flera av respondenterna att de skulle känna 

sig ensamma, och förlora vissa av deras vänner som de inte är så nära med men ändå vill ha 

kvar. En av respondenterna beskrev att hon hade känt sig ensam vid en frånkoppling, men 

hoppas ändå att det skulle leda till ett slags lugn. Hon var dock inte övertygad om detta: 

 

“Jag skulle nog känna mig lite ensam, tror jag. Sen så hoppas jag att det skulle leda till 

någon slags harmoni av att inte vara uppkopplad. Men jag är inte övertygad om att det skulle 

bli så. Jag tror att jag skulle känna mig lite ensam i att inte få den vardagliga kontakten som 

ju egentligen är en fake-kontakt, för jag har ju inte pratat med en vän bara för att jag sett vad 
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hon gjort idag.” 

-Jenny, uppkopplad 

 

I den frånkopplade fokusgruppsintervjun framkom det dock att respondenterna inte alls 

känner ensamhet när de inte är uppkopplade. De talade positivt om deras inre välmående när 

de diskuterade om hur frånkoppling får en att må. En av respondenterna tog upp hur en resa 

utan mobil fick honom att känna sig fri. 

  

“Inga sociala medier, ingenting. Det var så skönt, jag kände mig så fri, jag kunde tänka fritt” 

-Ali, frånkopplad 

  

En annan respondent instämde och menade att de “fria” tankarna är de tankar som man annars 

inte måste tänka på. 

  

“Jättejobbigt i början och sen var det lite såhär att det är här de bra idéerna uppstår” 

-Samuel, frånkopplad 

  

Respondenterna i de två fokusgrupperna pratade väldigt olika om hur deras mående påverkas 

av att vara just frånkopplade, eller ifall de uppkopplade respondenterna hade varit 

frånkopplade. Medan de som redan var frånkopplade beskrev en slags frihetskänsla av att inte 

ständigt behöva vara kontaktbara eller att kunna gå hemifrån och lämna mobilen hemma, 

menade de uppkopplade respondenterna att frånkoppling skulle leda till känslor av ensamhet. 

Jenny i den uppkopplade gruppen beskrev att hon inte är säker på att hon skulle må bra av att 

frånkoppla sig. Dessa känslor hos de uppkopplade respondenterna skulle kunna kopplas till 

delar av teorin om FOMO; Oberst m.fl (2017) beskriver att känslan av samhörighet är mycket 

viktig hos många unga individer, och genom att använda sig av sociala medier kan känslan av 

gemenskap öka. Det betyder alltså inte nödvändigtvis att respondenterna i den uppkopplade 

gruppen upplever FOMO i nuläget, men det skulle möjligen kunna vara så att dessa individer 

hade upplevt FOMO i större utsträckning om de inte kunde stilla sitt sociala behov genom 

sociala medier. Oberst m.fl (2017) beskriver nämligen FOMO som något som antingen kan ge 

positiva känslor av samhörighet, men att detta också kan gå över i känslor av exkluderande 

och ensamhet. De frånkopplade individerna tycktes helt enkelt inte ha ett behov av att känna 

denna samhörighet online, utan såg det som något positivt att endast kunna fokusera på deras 

fysiska relationer. 
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I den autoetnografiska självobservationen framkommer det att Malin använder under den 

uppkopplade perioden sociala medier som en flykt från verkliga problem. Precis som Turkle 

(2011) beskriver i sin forskning är denna typ av flykt inte en lösning på problem så stress 

ensamhet, utan en förskjutning på det. När författare 1 istället frånkopplade sig visade sig 

detta stämma, då mycket av den upplevda ångesten kring exempelvis skuldkänslor försvann. 

 

“Jag går ständigt in på sociala medier, flera gånger i minuten, för att se om någonting har 

hänt istället för att hantera tristess och ensamhet. Mobilen blir lite min “vän” och ett sätt för 

mig att känna att jag “är med” och kommunicerar” 

- Malin som uppkopplad 

 

”På morgonen använder jag ofta sociala medier som ett sätt att vakna på. Under den 

frånkopplade tiden använde jag substitut som dock var digitala, exempelvis Youtube. På 

kvällarna kommer jag ofta hem efter att ha varit runt folk och känner mig helt tom. Jag 

känner ett starkt begär att se vad andra gör och känner mig ensam utan att kunna se eller 

vara med i konversationer som jag vet pågår utan mig.” 

- Malin som frånkopplad 

  

5.3 Online-identitet och bekräftelse 

De frånkopplade respondenterna uppfattade uppkopplade personers identitet på sociala 

medier som icke överensstämmande med deras verkliga identitet. En respondent talade om 

hur han under en depression mådde sämre av att vara uppkopplad och ta del av vad hans 

vänner la ut på sociala medier. 

  

 “...eftersom vad folk vill visa och vad deras liv egentligen är stämmer ju aldrig överens. Men 

det är svårt att koppla bort när man mår dåligt” 

-Kalle, frånkopplad 

  

Vissa av de uppkopplade respondenterna beskrev att de tror att de kan påverkas negativt av att 

ta del av andra människors “filtrerade” innehåll på sociala medier. 
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“På Instagram så målas alltid en sån perfekt bild upp, man ska ta den optimala bilden där 

man ser så jävla snygg ut. Man vet ju själv hur det är när man sitter och väljer bilder, man 

får ju en skev bild av hur andra människors liv är. Vilket gör att man kanske blir missnöjd 

med ens eget liv.” 

 -Vincent, uppkopplad 

  

En respondent förklarade även hur sociala medier gör det lätt att jämföra sitt utseende med 

andra. 

 

“Jag tror att jag påverkas negativt av att se alla andras bilder. Att jag jämför mig mycket 

med andra, jag kan fastna på olika konton och tänka att någon har fint hår typ, och tänka att 

mitt hår är tunt och så vidare, eller se träningsbilder och tänka att jag verkligen borde 

komma igång med träningen och så. Den biten kan nog ibland bli negativt för mig.” 

-Jenny, uppkopplad  

  

Däremot pratade flera av respondenterna i den uppkopplade fokusgruppen om att de tror att 

detta har blivit allt mer uppmärksammat i dag, och att människor istället vill visa en mer 

verklig bild av sina liv: 

  

“Jag har märkt att vissa har börjat dela med sig av mer vardagsbilder där det inte ser så 

himla fint ut. Mitt i deras perfekta flöden slänger de in en bild på när de ligger i sängen och 

mår skitdåligt. Och jag tycker att det är så bra, även om man själv kanske inte skulle göra det 

så är det bra att den här fasaden börjar förstöras lite. På ett bra sätt.” 

 -Ronja, uppkopplad 

  

De andra respondenterna i den uppkopplade fokusgruppsintervjun instämde. 

 

“Men jag tycker att det är bra att det har blivit mer uppmärksammat. Det här med att man 

inte lever ett perfekt liv. Det är något som det pratas mer om nu, upplever jag, jämfört med 

för bara något år sen.” 

 - Jenny, uppkopplad 

 

Två av de frånkopplade respondenterna diskuterade hur de uppfattar människors behov av 

bekräftelse på sociala medier. En av respondenterna (Sara) berättade att hon uppfattar att 
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hennes vänner blivit mer beroende av att andra bekräftar att ens liv är bra i och med sociala 

medier. Den andre respondenten svarade: 

  

“Inte bara att ens liv är bra, utan alla ens åsikter och allting i princip. Jag tror det främjar 

narcissism på ett ganska skadligt sätt i många fall. Att man bygger upp en bild av sig själv 

och till slut börjar man själv gå på den bilden” 

-Kalle, frånkopplad 

  

Den första respondenten tillade att denna typ av bekräftelse online leder till att människor blir 

mer osäkra som individer. 

  

“Ja, och jag tänkte inte på narcissism, utan snarare att man blir mer osäker som person helt 

enkelt. Alltså att man hela tiden måste titta på någon annan för att få bekräftelse. För att det 

jag har gjort är bra, eller mina åsikter är bra. Att man liksom inte själv kan ge bekräftelse till 

sig själv. Men det finns säkert också en sån komponent.” 

-Sara, frånkopplad 

 

Respondenterna i de båda fokusgrupperna tycktes vara överens om att de tror att människor 

riskerar att påverkas negativt av att ta del av vad andra människor väljer att publicera på sina 

sociala medier. I framför allt den frånkopplade fokusgruppen nämnde de också att personer 

som aktivt delar med sig av bilder och texter på olika sociala plattformar troligtvis påverkas 

mycket negativt själva. Speciellt de uppkopplade respondenterna pratade om att de själva tror 

att de påverkas negativt av att se andra människors “perfekta liv” och bilder. Samtidigt 

menade alla att de är medvetna om att människor överlag och även de själva vill visa den 

bästa sidan av sig själv, men trots sin medvetenhet så påverkades de ändå av detta. De 

frånkopplade respondenterna, som uppenbarligen själva inte var aktiva på det här sättet på 

sociala medier, fokuserade som sagt mer i sin diskussion på hur jobbigt det måste vara för 

individer som är aktiva på sociala medier att söka bekräftelse från andra och att vara beroende 

av det. Detta kan kopplas till symbolisk interaktionism och både den direkta och indirekta 

självrepresentationen som Andersson (2017, s 24) redogör för, genom att människor både 

medvetet väljer vad de vill publicera på sina sociala kanaler samt att all aktivitet som sker 

indirekt skapar en viss bild av individen utåt. Det fenomen som respondenterna pratar om, vad 

gäller att människor vill visa en viss bild av sig själva utåt, kan liknas med Goffmans främre 

och bakre region (ibid.). Detta är även något som de uppkopplade respondenterna gör då de 



 34 

beskriver att de ofta lägger mycket tid och energi på vilken bild de ska publicera och att de 

uppträder olika på olika sociala plattformar. 

 

I den autoetnografiska själbobservayionen framgår det att Malin påverkas negativt av 

identitetsskapandet på internet och den bekräftelsen man kan få genom social interaktion som 

uppkopplad, i form av exempelvis likes eller kommentarer. Det liknar det Andersson (2017) 

talar om när han applicerar den symbolisk-interaktionistiska teorin på dagens sociala medier. 

Precis som författaren beskriver blir självpresentation tillsammans med sociala relationer 

viktigt i användandet av sociala medier. Vikten i hur man framställer sig och den bekräftelsen 

som de sociala relationerna tar tid och bidrar med oro och besvikelse hos forskaren. 

 

“Jag lägger alldeles för mycket tid på att redigera en bild som jag skulle lägga upp på 

Instagram, och ännu mer tid på att kolla och analysera vilka som gillar bilden. När inte 

tillräckligt många, eller rätt personer gillar den, blir jag besviken.” 

- Malin som uppkopplad 

 

“En av de största skillnaderna, som jag heller inte hade förväntat mig, är hur 

tillfredsställande det känns att inte lägga upp bilder på Instagram. Att inte behöva bry sig om 

vem som ser, vem som inte ser, vem som gillar eller vem som inte gillar är en befriande 

känsla.”  

- Malin som frånkopplad 

 

Det framgår också att Malin påverkas negativt av vilka som är aktiva på hennes sociala 

kanaler. Precis som Turkle (2011) förklarar, kan livet online tyckas vara viktigare än det 

verkliga livet (ibid.). Malin beskriver under tiden som uppkopplad ett exempel på hur 

relationer online kan verka viktigare, men även verkligare, än relationer i verkligheten.  

 

“Sociala medier påverkar min relation med en gammal vän som jag har börjat glida ifrån. 

Jag kollar när hen senast har varit inloggad, och blir nästan som besatt. Hoppas på 

interaktion men lämnas bara mer tom och ångestfylld efter varje ”titt”. Instagram har en 

funktion där man kan se vilka vänner som är mest interaktiv med ens konto. Samma vän 

hamnar längre ner på den listan, vilken gör mig ledsen. Att hen försvinner från mitt flöde 

känns som ett tecken på att hen försvinner från mitt riktiga, men nästan mer konkret och 

verkligt. För hens namn står fortfarande där, fast längre ner, som ett bevis på vad som 
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faktiskt händer. I verkligheten behöver jag inte tänka på att kanske “poppar” upp, till skillnad 

från sociala medier.” 

- Malin som uppkopplad 

 

5.4 Att missa något och hamna utanför 

I diskussionen om varför man använder sociala medier nämns det i båda 

fokusgruppsintervjuerna att det är ett sätt att “hålla koll på vad som händer”. I den 

uppkopplade fokusgruppen beskrevs detta som en viktig funktion, men också som ett sätt att 

hålla koll på vänner: 

  

“För mig är det för att hålla koll på mina vänner tror jag, ett sätt att ha kontakt fast när man 

egentligen inte har kontakt”  

 -Linnéa, frånkopplad 

 

En uppkopplad respondent beskrev hur Facebook är ett sätt att hålla koll på vad som händer: 

 

“Hade jag inte börjat plugga i Uppsala, och hade hittat hela den här grejen med evenemang 

liksom, eller att man attendar ett event eller får veta vad som händer i Uppsala, så hade jag 

nog inte haft kvar Facebook mer än... asså man kan ju ha kvar bara messengerappen. Och 

jag är typ inte säker på att jag hade haft kvar min Facebook om det inte var på grund av just 

alla… att liksom ha koll på vad som händer i Uppsala typ. 

 -Jenny, uppkopplad 

 

En annan respondent i samma grupp instämde: 

  

 “Det blir ju typ som ens kalender” 

 -Nadia, uppkopplad 

  

När vi frågade hur respondenterna påverkas av att se eller inte se vad vänner och andra gör på 

sociala medier hade de skilda uppfattningar. Vissa menade att de hade mått bättre av att inte 

ta del av detta, medan vissa trodde att de skulle glömmas bort. 
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“Jag hade nog mått bättre av att inte kunna se det, för då hade jag inte varit medveten om 

det. Lite så. Men sen är det klart att… Man vet ju inte. Men jag tror det, för då hade man ju 

inte sett de bilderna.” 

 -Nadia, uppkopplad 

  

“Jag vet att det är mycket svårare att bli inbjuden om man inte har sociala medier, man 

glöms ofta bort. En kompis hemifrån har aldrig haft Facebook eller Instagram, han har bara 

en gammal telefon. Och det blir rätt ofta att man inte bjuder in honom för att han inte är med 

i gruppchatten. Det är ju inget personligt mot honom, man tänker bara inte på det.” 

 -Vincent, uppkopplad  

  

I den frånkopplade fokusgruppsintervjun togs det upp exempel på hur man kan glömmas bort 

och missa saker om man inte är aktiv på sociala medier. 

  

“När jag spelade innebandy så hade vårt lag en Facebooksida där all information delades, 

vilket gjorde att när jag inte kollade så ofta så kunde jag missa att en träning hade blivit 

inställd. Så man var nästan tvungen att gå in för att inte missa någonting” 

-Linnéa, frånkopplad 

  

Dock menade flera av respondenterna i den frånkopplade fokusgruppsintervjun att det finns 

andra sätt för vänner att kontakta och bjuda in dem på i sociala sammanhang, men att detta 

kräver mer engagemang från vänner. 

  

“Om folk vill bjuda in en, alltså verkligen vill bjuda in en, då vet dem att de inte kontaktar en 

på Facebook” “De får ju skriva direkt till mig om de tycker det är viktigt att jag är med” 

-Kalle, frånkopplad 

  

När diskussionen i den frånkopplade fokusgruppsintervjun handlade om att missa saker, dök 

termen “JOMO” upp, vilket är en slags biprodukt av uttrycket “FOMO”. Respondenten 

menade att han känner “Joy Of Missing Out” istället för “Fear of Missing Out” 

  

“Alltså jag kan snarare tycka gud vad skönt att jag är där jag är istället för att fundera på 

vad de gör på en nollning eller för mig poänglöst event. Och då hoppas jag i alla fall att dem 
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jag umgås med där och då tycker det är trevligt att jag inte sitter och önskar att jag var på en 

annan fest utan att jag faktiskt är glad att jag är där” 

-Samuel, frånkopplad 

  

Samtliga respondenter i den frånkopplade fokusgruppsintervjun höll med om att de inte 

upplever en större grad av “FOMO” av att vara frånkopplade, snarare tvärtom. Däremot 

framkom det att flera av de frånkopplade respondenterna upplevde att de kan känna 

skuldkänslor gentemot deras vänner och familj. 

  

“Jag kan tycka att man känner lite skuldkänslor ibland, när någon vill ha ens 

uppmärksamhet” 

-Linnéa, frånkopplad 

  

“...alla kanske inte är med på att jag är lite frånkopplad liksom. Lite skuldkänslor faktiskt. Nu 

har någon taggat mig, eller skrivit till mig och jag har inte haft koll på det. På något sätt 

känns det inte så bra” 

-Ali, frånkopplad 

  

“Man kommer hem så har man en hel radda att svara och då får man liksom lite panik. Dels 

tror jag att jag får skuldkänslor för att jag inte svarar men dels orkar jag typ inte svara. Jag 

vill liksom inte hantera det” 

-Sara, frånkopplad 

  

Tre av respondenterna menade att de kan känna skuldkänslor till följd av deras 

avståndstagande från sociala medier, medan de resterande två inte alls höll med. 

 

När det kommer till temat “Att missa saker” skiljde det sig markant mellan respondenterna i 

de två fokusgrupperna. De uppkopplade respondenterna menade att det troligtvis skulle missa 

mycket om de inte hade sociala medier. De pratade om att det är lätt att glömmas bort om 

man inte har sociala medier. De frånkopplade respondenterna menade snarare att om personen 

som håller i eventet tycker att det är viktigt att en viss person blir bjuden kommer denne att 

bjuda in personen trots att hen inte har ett konto på sociala medier. Respondenterna tycktes 

dock vara eniga om att det kräver större engagemang att bjuda in någon som inte har sociala 

medier eller inte är aktiv särskilt ofta. De uppkopplade respondenterna beskrev också 
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Facebook som det viktigaste forumet för att hålla koll på evenemang och vara uppdaterad 

överlag. I den frånkopplade fokusgruppen nämndes denna funktion till viss del, och några av 

de frånkopplade respondenterna pratade om Facebook som ett bra forum för att hålla koll på 

konserter, föreläsningar och liknande evenemang. Den frånkopplade gruppen tycktes dock 

inte värdesätta denna funktion lika högt som de uppkopplade respondenterna, som snarare 

tycks mena att det inte går att klara sig utan denna funktion och att det delvis är anledningen 

till att åtminstone en av dem ens har kvar Facebook. De frånkopplade respondenterna pratade 

inte om Facebook som ett forum för att hålla koll på vad andra människor, som den 

uppkopplade gruppen gjorde. Dessa tankar och beteende hos de uppkopplade respondenterna 

liknar Pryzybylksi m.fl (2013) beskrivning av hur FOMO ofta är återkommande hos individer 

som spenderar mycket tid på sociala medier, även om begreppet ursprungligen inte är direkt 

kopplat till sociala medie-användande. Vidare beskriver Oberst m.fl (2017) att sociala medier 

kan bli ett mycket viktigt forum för att hålla koll på vad vänner planerar att göra och andra 

evenemang, för att inte gå miste om något. 

 

I den autoetnografiska självobservationen framgår det att både Malin och Lisa upplever 

“FOMO” när de är uppkopplade, men uppfattar känslan avta under den frånkopplade 

perioden. Pryzybylksi m.fl (2013) menar att rädslan av att missa saker kan leda till ett behov 

av att ständigt hålla sig uppdaterad och uppkopplad. Om detta stämmer blir “FOMO” i detta 

fall en slags ond cirkel där uppkoppling leder till en rädsla av att missa saker, vilket i sin tur 

leder till ett större behov av uppdatering och uppkoppling. Frånkoppling verkar, enligt denna 

självobservation, vara nödvändigt för att bryta denna cirkel och komma ifrån känslan av 

“FOMO”. 

 

“Jag har alltid mobilen nära för att se om något händer. Att jag ständigt har koll på mobilen 

gör mig väldigt stressad då det känns som att jag gör flera saker samtidigt. Av någon 

anledning känner jag detta behov av att se om något händer, och tänker att ”något viktigt kan 

ju hända” så att jag behöver kunna svara snabbt” 

- Lisa som uppkopplad 

 

“Ikväll bestämde jag mig för att vara hemma och plugga. När jag ser att andra umgås och 

exempelvis ska gå ut och festa fylls jag med någon slags ångest över att inte vara med. Jag 

tror det bidrar till en känsla av ensamhet, som egentligen är väldigt dum då jag själv valt att 

stanna hemma.” 
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- Malin som uppkopplad 

 

“Jag är inte rädd för att missa när vänner ska ses för jag vet att de kommer att sms:a mig om 

de ska träffas då jag berättat för de flesta att jag ska vara utan sociala medier.” 

- Lisa som frånkopplad  

 

“Jag har bett alla nära vänner att ringa mig om de ska göra någonting för att jag är så rädd 

att hamna utanför när jag är frånkopplad.” 

- Malin som frånkopplad 

 

En relevant observation är också att de frånkopplade respondenterna i 

fokusgruppsintervjuerna hade en generell negativ inställning till att deras avståndstagande 

från sociala medier skulle betyda att de missar saker, då det talade om hur olika grupper i 

samhället förväntar sig en viss uppkoppling. Detta är någonting som tas upp i tidigare 

forskning som beskriver uppkoppling som nödvändigt att anpassa sig till för att fungera i 

dagens samhälle. Även det som Morrison & Gomez (2014) kallar för Evertime, det vill säga 

den påstådda förväntan att alla människor idag ska vara uppkopplade, beskriver just det som 

de frånkopplade respondenterna talade om. I studien förklarar författarna att avståndstagande 

från sociala medier kan vara en reaktion på just denna förväntan, vilket i detta fall stämmer. I 

den frånkopplade fokusgruppsintervjun framgick det även att flera av respondenterna känner 

skuldkänslor gentemot deras vänner när de inte är lika tillgängliga som majoriteten i 

samhället. Skuldkänslorna är högst troligt en följd av den typen av förväntan av att hela tiden 

vara tillgänglig som, i det här fallet vänner, lägger på respondenterna och som tas upp i 

Morrisons & Gomez (2014) studie. 

 

 

5.5 Bekantskapskretsen 

Flera av de uppkopplade respondenterna beskrev att de tror att bekantskapskretsen hade 

minskat om de inte hade använt sig av sociala medier. En respondent menade att hon tror att 

det finns en möjlighet att de nära relationerna hade förändrats om man tog ett kollektivt beslut 

där flera personer i ens umgängeskrets frånkopplade sig, men beskriver också att hon hade 

förlorat andra mindre nära relationer.  
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“Om man hade varit flera som hade gjort det (frånkopplat sig) så kanske man skulle börja 

umgås och socialisera sig på ett annat sätt. Men sen är det klart att man fortfarande skulle 

sakna den här biten med att inte veta vad kompisar man inte längre umgås med gör, eller att 

ha möjligheten att höra av sig till dom och så.” 

-Nadia, uppkopplad 

  

Antagandet om att frånkoppling skulle resultera i en minskad bekantskapskrets verkar stämma 

enligt diskussionerna i den frånkopplade fokusgruppsintervjun. Där beskrevs den minskade 

bekantskapskretsen dock som någonting positivt. 

  

”Bekantskapskretsen minskar, men dem vännerna man har umgås man mer med” “Man får 

andra typer av relationer. Jag har färre bekanta än vad jag hade tidigare men jag har flera 

nära vänner” 

-Kalle, frånkopplad 

  

När respondenterna talade om en minskad bekantskapskrets som konsekvens av att vara 

frånkopplad gjordes detta med olika attityder. Flera av de uppkopplade respondenterna trodde 

att det skulle påverka dem negativt, medan de frånkopplade respondenterna menade att en 

minskad bekantskapskrets resulterar i fler nära relationer. Detta går att anknyta till Sherry 

Turkle’s  (2011) tidigare forskning som förklarar hur ungdomar ofta vänder sig till tekniken 

för att inte känna ensamhet. Hon menar dock att de bekantskaper som kräver teknik för att 

leva är alldeles för ytliga för att vara sanna. Att hålla kvar vid illusionen av att ha en större 

bekantskapskrets än vad man faktiskt har, stoppar individen att skapa de verkliga och intima 

relationerna. Precis som de frånkopplade beskriver, menar Turkle (2011) att ett 

avståndstagande från sociala medier främjar nära relationer med vänner, vilket i sin tur leder 

till en lyckligare tillvaro. 

5.6 Avskärmning och närvaro 

I den frånkopplade fokusgruppsintervjun menade respondenterna att de känner sig mer 

närvarande i sociala sammanhang i jämförelse med individer som är uppkopplade. 
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“Man själv är mer närvarande, men man blir också otroligt frustrerad när andra inte är det” 

“Det tråkigt om du är på en middag, så sitter alla andra förutom du med telefonen” 

-Sara, frånkopplad 

  

De beskrev hur bristen på närvaro kan vara ett hinder när det kommer till relationsskapande 

med nya människor. 

  

“Jag tänker att det påverkar, speciellt nya relationer, när man börjar i en ny kurs till 

exempel. Om alla sitter med telefonen är det ju jättesvårt att ta första steget liksom” 

“Folk tar mindre sociala initiativ, nya kontakter, på grund av sociala medier” 

-Ronja, uppkopplad 

  

Ronja fortsätter att beskriva hur hon ofta hon tar upp mobilen i sociala sammanhang med nya 

personer. 

 

“Det blir som en ond cirkel, för att om alla gör det så gör man ju det själv. Om det var fler 

som inte skulle göra det så skulle jag inte heller ta upp mobilen. Det är som en kompis liksom, 

den finns där.” 

-Ronja, uppkopplad 

  

En annan respondent svarar: 

 

“Jag håller med. Att ta upp mobilen blir lite som ett försvar, som för att visa att man inte står 

helt ensam typ… Eller i något sammanhang när man känner sig lite obekväm och det är 

mycket folk, när man ska gå igenom universitetet ensam till exempel. Det är sjukt men det blir 

som en trygghet.” 

-Jenny, uppkopplad 

 

Även en tredje respondent i den uppkopplade fokusgruppen beskrev detta beteende. 

 

“Det blir ju på något sätt naturligt, det blir som en safe ground (att ta upp mobilen). När man 

hamnar i en social situation till exempel så tänker man ju att man måste träffa nya 

människor, det känns ansträngande, kommer de gilla mig, kommer de hata mig, whatever. 

Men med mobilen blir det så enkelt, man har en rastlöshet som man tillfredsställer med en 
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mobil. Och det är ju fel. För att bara det faktum att en mobil finns med i bilden så stör det 

interaktionen.  

-Aron, uppkopplad 

  

I den frånkopplade fokusgruppsintervju försökte en respondent också förklara detta beteende 

som en slags försvarsmekanism, dock med en negativ underton; 

  

“Det är ju typ någon typ av försvarsmekanism, eller ja, en hjälpreda för att slippa andra 

människor också, att ta upp mobilen och liksom hålla på med den” 

“… det främjar ju inte den social kompetensen hos den gemena populationen” 

-Kalle, frånkopplad 

 

När Vincent Miller (2011) beskriver Telepresence, det vill säga känslan av att känna sig 

närvarande på flera ställen samtidigt genom kommunikativa plattformar, argumenterar han för 

att denna divergerande närvaro gör uppfattningen av närvaro mer komplex än innan. 

De uppkopplade respondenterna verkade vara medvetna om komplexiteten som telepresence 

för med sig när de beskrev det som ond cirkel eller ett försvar som de inte kan kontrollera, 

men som ändå ger dem trygghet i sociala situationer. Även de frånkopplade kallade beteendet 

för en slags försvarsmekanism. De frånkopplade respondenterna är dock inte en del av 

fenomenet och har därför möjligheten att se problematiken med telepresence från ett annat 

perspektiv när de beskriver hur det påverkar människors initiativtagande och social 

kompetens. 

  

Det respondenterna från båda fokusgrupperna kallar som “försvar” eller “försvarsmekanism” 

beskriver Turkle (2011) som ett sätt för människan att slippa ensamhet. Hon förklarar i sin 

föreläsning hur ensamhet har kommit att bli ett problem som människan ständigt måste lösa 

genom att ansluta sig till sociala medier och på så sätt avskärma sig från verkligheten. Precis 

som en av de frånkopplade respondenterna sa, menar Turkle (2011) att detta påverkar ungas 

sociala kompetens på ett negativt sätt. Vidare menar hon att det även påverkar människans 

kompetens att kommunicera med sig själv och därmed vår självreflektion, det vill säga hur vi 

ser oss själva och vad vi tycker om oss själva. Teknologin, menar Turkle, påverkar indirekt 

människors självbild (Turkle, Connected, but alone?, 2012). 
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6. Slutsats och diskussion 

 

 Den här undersökningen har handlat om hur personer i åldrarna 18-25 påverkas av att vara 

uppkopplade kontra frånkopplade från sociala medier. Syftet har varit att jämföra hur unga 

individer upplever att uppkoppling kontra frånkoppling påverkar deras mående och sociala 

relationer, samt vad detta säger om vad de behöver förhålla sig till när det gäller 

användningen av sociala medier. Med hjälp av fokusgruppsintervjuer samt en autoetnografisk 

självobservation har vi sökt svar på följande frågeställningar: 

 

-       Hur resonerar och diskuterar uppkopplade unga vuxna kring hur sociala medier 

påverkar deras mående och sociala relationer? 

-       Hur resonerar och diskuterar frånkopplade unga vuxna kring hur sociala medier 

påverkar deras mående och sociala relationer? 

-      Vad kan detta säga oss om vad unga individer behöver förhålla sig till när det gäller 

användning av sociala medier?  

  

Studien har visat en generell önskan hos de som inte är frånkopplade att ta mer avstånd från 

sociala medier. Den visar även ett kritiskt förhållningssätt till sociala medier och en 

medvetenhet om att valet kring att vara uppkopplad eller frånkopplad är betydelsefullt. 

Resultaten har visat att unga i allmänhet är medvetna om att uppkoppling kan ha en viss 

negativ inverkan på deras mående och sociala relationer. 

  

De uppkopplade respondenterna anser dock att sociala medier är positivt för deras sociala 

relationer, men relativt negativt för mående och känsla av närvaro. De upplever sig bli 

stressade av sociala medier, men beskriver deras användande likt ett beroende. De 

uppkopplade respondenterna tror dessutom att frånkoppling skulle påverka deras sociala 

relationer negativt. 

  

De frånkopplade respondenterna menar istället att frånkoppling har gjort deras sociala 

relationer en tjänst; de har fler nära relationer och färre ytliga. De menar dessutom att de mår 

bra av att inte använda sociala medier, och tror att uppkoppling skulle påverka deras mående 

negativt.  
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Ett relativt oväntat resultat i studien är de frånkopplade respondenternas positiva attityd till 

frånkoppling i relation till de uppkopplade respondenternas kritiska attityd till uppkoppling. 

Här identifierar vi den största skillnaden i attityd hos de olika grupperna. De frånkopplade 

respondenterna uttrycker sig vara tillfreds med deras relation till sociala medier medan de 

uppkopplade respondenterna tycks ha en komplicerad relation till sociala medier, och en 

förhållandevis negativ syn på hur sociala medier påverkar deras mående. En mycket intressant 

aspekt är att de uppkopplade respondenterna trots detta inte tycks överväga att på allvar ta 

avstånd från sociala medier. De uppkopplade respondenterna verkar tycka att de positiva 

aspekterna av sociala medier väger upp för detta vilket skulle kunna kopplas till deras positiva 

inställning till hur sociala medier påverkar deras sociala relationer.  

 

I relation till tidigare forskning och de valda teorierna kan vi konstatera att de motiv och 

beteenden som ska förklara varför folk väljer att frånkoppla sig i studien om “Pushback” är 

mycket relevanta för studien. Vi har observerat att även de uppkopplade respondenterna har 

anammat flera beteenden som anses vara typiska för individer som har valt att frånkoppla sig. 

Av detta kan vi avläsa en allmän önskan att ta mer avstånd från sociala medier. 

  

En intressant upptäckt i studien är att det enbart var de uppkopplade respondenterna som 

upplevde en rädsla av att missa saker i sociala sammanhang, det vill säga “FOMO”. Stead och 

Bibby (2017) förklarar detta genom att påstå att individer som redan känner “Fear Of Missing 

Out” vänder sig till sociala medier för att skapa en känsla av social gemenskap. Om detta 

stämmer är graden av “FOMO” inte ett resultat av uppkoppling eller frånkoppling, utan ett 

slags karaktärsdrag som bestämmer om individen kommer att vara uppkopplad eller 

frånkopplad. Detta behöver således inte vara sant, då det är svårt att fastställa. I kontrast till 

detta kan man exempelvis påstå att rädslan av att missa någonting helt enkelt är en följd av att 

vara frånkopplad. 

  

Vad kan detta säga oss om hur unga individer behöver förhålla sig till när det gäller 

användning av sociala medier? Vi har, utifrån våra forskningsmetoder och analys, konstaterat 

att ju mer samhället låter individen ta avstånd från sociala medier, desto mindre stressad blir 

unga individer. Problematiken verkar ofta ligga i att samhället inte låter människan 

frånkoppla sig, då flera vardagliga tjänster blir digitala och det sociala livet förflyttas till 

sociala nätverk. Både tidigare forskning och respondenternas diskussioner visar att samhället 

är så starkt präglat av sociala medier att det är näst intill omöjligt att vara helt frånkopplad. 
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Det är svårt för den enskilda individen att bryta detta mönster, och vi anser att någonting 

måste ske på en mer samhällelig nivå. 

  

När det finns en allmän strävan till avståndstagande av sociala medier i ett samhälle där en 

viss uppkoppling nästintill är ofrånkomligt, blir det också viktigare för unga att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till deras relation till sociala medier. Resultaten i studien visar att många 

uppkopplade unga strävar efter att ta mer avstånd från sociala medier, men menar att de inte 

“kan” för att de kommer hamna i ett socialt utanförskap. Med kritiskt förhållningssätt menar 

vi att unga bör reflektera kring, och helst testa, hur det skulle påverka dem att i viss grad ta 

avstånd från sociala medier för att se hur det påverkar deras mående och sociala relationer. 

  

Denna studie bidrar med att belysa problemet med att det idag är svårt att frånkoppla sig för 

människor som upplever att de mår dåligt av sociala medier. Trots en ökad önskan till 

frånkoppling tycks det vara mer accepterat att vara uppkopplad än frånkopplad och även fast 

sociala medier bidrar till negativa effekter i måendet, så som stress och oro, ser vi att rädslan 

av att hamna utanför tar över. Studien har visat en opraktisk relation mellan samhälle och 

individ när det kommer till uppkoppling, då många vill ta avstånd från sociala medier men 

anser att samhällets sociala sfär inte tillåter dem. Det implicerar att samhällets krav på 

uppkoppling inte anpassar sig individens behov, utan att det snarare är individen som behöver 

anpassa sig till samhällets krav på uppkoppling.  

  

Dock utgår vår studie endast från få, och dessutom utvalda respondenter. Den frånkopplade 

fokusgruppsintervjun gav oss flera viktiga insikter och användbart material. När vi 

genomförde den uppkopplade fokusgruppsintervjun insåg vi att alla respondenter var kritiska 

till sociala medier och uttryckte en önskan om att vara mer frånkopplade. Slutsatsen blir då att 

uppkopplade unga har en allmän strävan att ta avstånd från sociala medier. Dock kan detta 

resultat vara en följd av ett felaktigt urval från vår sida. Respondenterna i den uppkopplade 

gruppen kan eventuellt ha en ovanligt kritiskt uppfattning av sociala medier i jämförelse med 

andra uppkopplade unga. För att nå en mer riktig bild av hur unga uppfattar deras relation till 

sociala medier och hur det påverkar dem, skulle det behövas ett flertal fokusgruppsintervjuer. 

  

I en vidare forskning skulle man kunna se närmre på just samhällets relation till frågan om 

uppkoppling kontra frånkoppling. Vilka för- och nackdelar finns det med att göra vardagliga 

tjänster digitala när vi ser till individens mående och sociala relationer? Efter att ha genomfört 
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denna studie kan vi ana ett allmänt avståndstagande från sociala medier. Om detta skulle ske, 

hade det varit högst relevant att forska vidare om hur samhället skulle anpassa sig till detta 

avståndstagande. 
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Bilagor 

Bilaga 1-intervjuguide 

 

Intervjuguide uppkoppling 

  

Presentation av c-uppsats 

Vad vi anser sociala medier är 

Förklaring av vad fokusgrupp är 

Anonymitet, inspelning 

 

Inledning (5) 

Vilka sociala medier använder du? 

  

Varför använder ni dessa? 

  

Tema: Hälsa 

 

Hur tror ni att uppkopplingen påverkar ert mående? (10) 

Positivt/negativt 

  

Eventuella frågor om respondenterna inte själva kommer in på det och inte pratar så 

öppet/mycket som vi vill: 

-Tycker ni att ni lägger lagom/ för mycket / för lite tid på på sociala medier? Hur påverkar 

det er? (TID) 

-Känner du dig någonsin stressad över att vara uppkopplad? (STRESS) 

-Kollar du mobilen innan du ska sova? Hur påverkar detta din sömn? (SÖMN) 

-Använder ni någonsin sociala medier som avslappning / för att få inspiration? 

(AVSLAPPNING) 

 

Tema: Identitetsskapande (10) 
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När man är uppkopplad har man makten av att framställa sig på ett viss sätt. Man skapar en 

vad vi kallar “online” identitet. 

-Känner ni igen er i det? 

-Stämmer den bilden överens med er verkliga bild av er själva? 

-Hur tror ni det påverkar er? (Bekräftelse i form av likes etc, vad man lägger upp, hur man 

beskriver sig själv) 

  

Hur påverkas ert mående av en eventuell frånkoppling, exempelvis när mobilen dör? 

(10) 

  

  

Eventuella frågor om respondenterna inte själva kommer in på det: 

-Skulle ni känna ni missar något, och i så fall vad? 

-Skulle ni känna er mer eller mindre stressade? 

  

  

Tema: Sociala relationer 

 

Hur påverkar uppkoppling era sociala relationer? (10) 

  

Specifika frågor ifall respondenterna ej kommer in på 

-Hur ser ni på att kolla mobilen/ha den framme när man sitter och tex äter middag med 

någon?Gör ni det själva? 

-Hur påverkas ni av att se vad andra gör, FOMO? 

  

  

Hur tror ni att frånkoppling skulle påverka era sociala relationer? (10) 

  

Specifika frågor ifall respondenterna ej kommer in på 

-Känner ni att ni missar något? 

-Känns sociala medier som ett måste för era sociala relationer (vänner, familj etc)? 

-skulle det påverka era sociala relationer om man inte kunde se vad vänner gör, dvs i form av 

stories på Instagram, Snapchat  osv 
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Intervjuguide frånkoppling 

 

Vilka sociala medier använder ni? 

  

Varför använder ni dessa? Vilken funktion har dessa för er? 

  

När använder ni framför allt sociala medier? 

  

Hur mycket tid om dagen tror ni att ni är uppkopplade? 

  

Tema: Hälsa 

Ni alla i den här gruppen är ju helt eller delvis frånkopplade 

  

Var frånkoppling ett aktivt val, eller något som bara kom naturligt? 

Varför valde ni att ta avstånd från sociala medier? (Följdfråga ifall det varit ett aktivt val) 

Hur tror ni det kommer sig? 

Är detta någonting ni tänker på, att ni är frånkopplade? 

Hur tror ni att frånkopplingen påverkar ert mående? Vilka negativa/positiva aspekter ser ni 

med frånkoppling? 

Eventuella frågor om respondenterna inte själva kommer in på det och inte pratar så 

öppet/mycket som vi vill: 

-När kan man må bra av att vara frånkopplad? När kan man må dåligt av det? 

-Känner ni er någonsin stressade över att vara frånkopplade? 

  

Folk som är uppkopplade bygger ofta en identitet på sociala medier, hur tror ni att det 

påverkar er att inte ha en sådan identitet? Hur tror ni att folk ser på er, som inte använder 

sociala medier i lika stor utsträckning som andra? (Identitetsskapande)  

  

Tema: Sociala relationer 

Hur tror ni att frånkoppling påverkar era sociala relationer? 

Specifika frågor ifall respondenterna ej kommer in på 

-Känner ni att ni missar något genom att vara frånkopplade? 
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-Hur känner ni att er frånkoppling påverkar närvaron i sociala sammanhang? Exempel: 

middagar, möten. 

  

Hur tror ni att era sociala relationer skulle påverkas om ni var mer uppkopplade? 
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Bilaga 2-Arbetsfördelning 

 

Under processens gång har vi båda varit delaktiga i samtliga delar av uppsatsen, och valt att 

inte dela upp arbetet allt för mycket. Både för att få en mer sammanhängande text men också 

för att en mer gemensam arbetsinsats kan leda till nya tankesätt och insikter. Vi valde därför 

att ha en kontinuerlig diskussion och samarbete under skrivandet. Den tydligaste fördelningen 

vi gjorde var att Malin ansvarade för kapitlet ”Tidigare forskning” och Lisa för kapitlet 

”Teori”. Däremot har vi båda varit högst delaktiga i respektive delar och redigerat dessa 

kapitel tillsammans. 
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Pressrelease 

Online kontra offline 

  

Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan psykisk ohälsa och användande 

av sociala medier. Samtidigt visar studier på att uppkoppling på sociala medier är mer 

eller mindre ofrånkomligt i dagens samhälle, och att det är lätt att hamna i ett socialt 

utanförskap om man väljer att distansera sig från sociala medier. 

  

Studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har inom ramen 

för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, undersökt hur unga 

individer upplever att uppkoppling kontra frånkoppling påverkar deras mående och sociala 

relationer, samt vad de behöver förhålla sig till när det gäller användning av sociala medier. 

Genom fokusgruppsintervjuer och en autoetnografisk studie kan en relativt kritisk syn på 

sociala medier och dess påverkan på människor påvisas. 

  

Diskussionen mellan de uppkopplade individerna visar en önskan att ta mer avstånd från 

sociala medier då uppkoppling ofta resulterar i stress och negativ påverkan på måendet. De 

uttrycker dock att detta i princip är omöjligt då samhället är så starkt präglat av sociala medier 

och att uppkoppling är mer normaliserat än frånkoppling. Dessutom menar dessa individer att 

deras sociala relationer skulle påverkas negativt av en frånkoppling. De frånkopplade 

individerna i sin tur talar om en slags frihet i att inte vara uppkopplade, och känner inte heller 

ett behov av detta. Samtidigt beskriver de frånkopplade individerna att det finns en viss 

förväntan från omgivningen i att vara uppkopplad vilket de uppkopplade individerna 

instämmer i. Detta är något som båda grupperna anser är problematiskt. 

  

Detta är med andra ord ett komplext samhällsproblem då det tycks finnas svårigheter i att 

faktiskt ta avstånd från sociala medier, även om individen så önskar. Det är svårt att på 

individnivå ta tag i problemet och istället skulle något behöva göras på en mer övergripande 

samhällsnivå. 
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