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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att få en ökad förståelse för vad aktivt sociala medie-bruk i vardagen 

får för konsekvenser för individen. Frågeställningarna är: (1) Vad har användningen av 

sociala medier och den ständiga uppkopplingen för påverkan på individen, vad gäller social 

identitet, umgänge och känslan av tillhörighet? (2) Vad får det för konsekvenser för en 

höganvändare av sociala medier att kopplas ned och under en begränsad tid ställa sig utanför 

sociala medie-kontexten? 

Studien är baserad på en explorativ, kulturetnografiskt inspirerad metod, där fyra respondenter 

följts och studerats; två män och två kvinnor, alla höganvändare av sociala medier. Detta 

skedde i tre steg: inledande korta intervjuer, följt av sociala medie-dagböcker, och slutligen en 

fokusgrupp. Genom att låta dessa metoder komplettera varandra var målet att ur 

forskningssynpunkt studera respondenterna på djupet och skapa en helhetsbild betydelsen av 

sociala medier i deras vardag. Studiens tyngd ligger på den vecka då de fick föra sociala 

medie-dagbok via en applikation utformad för att kontinuerligt förse mig med uppdateringar. 

De tre första dagarna på veckan använde respondenterna sociala medier som vanligt. Varje 

gång de under dagen ägnade sig åt en sociala medie-aktivitet var uppgiften att skriva in detta i 

dagboken, samt motivering, känsla, simultan offline-aktivitet och eventuella reflektioner. 

Veckans fyra sista dagar var respondenterna förbjudna att använda sociala medier, och 

uppdaterade istället dagböckerna varje gång de fick en impuls att använda sociala medier.  

Studien syftar alltså till att kontrastera: Hur påverkas man av att vara uppkopplad, och hur 

påverkas man av att vara nedkopplad. Den är ett empiriskt forskningsbidrag och kan ses som 

ett förstoringsglas som zoomar in på fyra individer som har ålder (20-26), sysselsättning 

(studenter) och hemstad (Uppsala) gemensamt. Empirin tolkas i ljuset av ett teoretiskt 

ramverk från kultursociologin och delar av medie-och kommunikationsvetenskapen. Det är 

uppdelat i två delar; en som rör sociala medier och samhället utifrån teoretikerna Jan van 

Dijk, Henry Jenkins och Allen S. Hammond. Den andra delen behandlar sociala mediers 

påverkan på individen och social identitet, utifrån Sherry Turkle, Nanna Gillberg och Erving 

Goffman. 

Denna studie visar att sociala medier till stor del formar individen och den sociala identiteten. 

Att kopplas ned fick respondenterna att inse att sociala mediers ständiga närvaro till stor del 

påverkar dem mer negativt än positiv. De känner ett krav att vara konstant tillgängliga, vilket 

påverkar välmående samt hur de umgås i verkliga livet; simultant med online-interaktion. 

Offline-dagarna var till stor del en positiv upplevelse; koncentration förbättrades, de umgicks 

mer koncentrerat med vänner och familj och kunde slappna av mer. Dock innebar offline-

dagarna känslor av exkludering, utanförskap och brist på socialt kontaktnät. Konflikten 

mellan förnuft och känsla uppstår. Förnuftet säger att de borde dra ned på sociala medie-

aktiviteten men känslan säger motsatsen.  

Nyckelord: Sociala medier, social identitet, individen, identitet, jaget, digitalt jag, påverkan, 

online, offline, uppkopplad, nedkopplad, nätverkssamhället, applikation, app 

 



 
 

 
 

Abstract 

Title: Online or offline? -The conflict between reason and emotion (An ethnographically-

inspired study of four student’s everyday lives online and offline) 

Author: Nathalie Saller 

Tutor: Ylva Ekström 

Purpose: The aim of this thesis has been to study and obtain greater understanding of the 

consequences of active social media use. Specifically, in terms of social identity, social life 

and the sense of belonging. Secondly, the thesis studies the consequences of disconnecting 

and for a limited amount of time opt out of the social media context. 

Method and material: The study is based on an explorative, cultural ethnographically-

inspired method, in which four respondents were studied: two men and two women, all 

frequent users of social media. This was done in three steps: initial interviews, followed by 

social media diaries and finally a focus group. By allowing these methods to complement 

each other, the goal was to create an overall picture of the importance of social media in their 

everyday lives. The study's focus lies on the week in which the respondents kept a social 

media diary. This was done with an application designed to continuously provide me with 

updates. The first three days of the week, the respondents used the social media as usual. 

Every time they were active on social media, the task was to update the diary with the 

activity, as well as motivation, emotion, simultaneous offline activity and eventual reflections. 

The last four days of the weak, the respondents were prohibited from using social media, and 

instead they updated the diaries every time they had an impulse to use social media. 

Main results: The study shows that social media plays a big role in shaping the self as well as 

the social identity. The respondents feel a social requirement to be constantly available, which 

stresses them and affects offline-activities and how they socialize in real life. The days 

without social media meant great relief in many ways; they began to read books, socialized 

more concentrated with friends and family and were able to relax more. Despite these 

surprising insights, they want to continue using social media since being without social media 

was also very stressful since they often had the feeling of being excluded and left out. The 

conflict between reason and emotion arises. Sense dictates that they should cut down on their 

social media activity but the feeling says the opposite. 
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1. Inledning 
Här presenteras en introduktion till ämnet, bakgrund, problemformulering, studiens syfte och 

frågeställningar, avgränsningar och rapportens disposition. 

1.1 Introduktion 

Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat. Smartphones, iPads och bärbara datorer har blivit en 

självklar del av vardagen. I och med den teknologiska konvergens som skett har vi i fickan 

tillgång till vänner, familj och sociala medieplattformar där vi till stor del lever våra liv. 

Digital interaktion är tillgänglig 24 timmar om dygnet och vi är beroende av den, nästan lika 

mycket som vi är beroende av elektricitet och vatten. Många kan inte tänka sig ett liv utan 

sociala medier, och den digitala närvaron är enligt många en förutsättning för att kunna vara 

del i samhället och delta i sociala sammanhang. Detta skapar ett nytt socialt klimat, och nya 

sätt att se på samhället, på social identitet och umgänge. 

1.2 Bakgrund 

Redan 1984 skrev forskaren, psykologen och sociologen Sherry Turkle en bok, där hon 

uttryckte oro inför det faktum att vissa fann datorer så tilldragande att de inte ville bli 

separerade från dem. Risken fanns för att maskinens värld skulle distrahera folk från att möta 

sina problem i verkliga livet. På 1990-talet började människors relationer till datorer 

förändras. 1980-talets interaktion med datorer var ”one-on-one”, en person ensam med en 

maskin, men snart var detta inte längre fallet. Datorn hade blivit en portal som tillät 

människor att leva parallella liv i virtuella världar, och man var inte längre begränsad till en 

handfull nära vänner och kontakter. Nu kunde man ha hundratals, till och med tusentals.  

Sedan dess har den digitala interaktionen ökat och tillväxten av sociala nätverkssidor och 

användningen av dessa har blivit enorm. Idag lever en genomsnittlig smartphoneanvändare 

fyra år av sitt liv online (The Mobile Insurance Team 2013). Sociala medie-användningen 

börjar i allt yngre ålder, och för varje generation ökar den. Enligt den årliga studien av 

svenskarnas internet- och mediavanor som en del av det internationella projektet World 

Internet project ökade sociala medie-användningen för unga i åldern 12-15 från fem procent 

till hela 75 procent mellan 2011 och 2013 (Nilsson 2014). 

De flesta av oss använder sociala medier varje dag och många använder dem som primära 

källor till information och interaktion. Att vara online börjar bli ett normaltillstånd och brist 

på mobiltäckning eller wi-fi är snarast ett irriterande undantag (Statens medieråd 2013). 2011 

var Facebook, efter Google, en av världens mest populära websidor och ökade i status på en 

anmärkningsvärt kort tid (Fenton 2012, s. 124). Andra studier visar att det globala dagssnittet 

för tid spenderad på Facebook är 25 minuter och 5 minuter läggs på populära nyhetssajter 

(Fenton 2012, s. 123). År 2010 hade Facebook över 500 miljoner användare- var trettonde 

människa i världen- med över 250 miljoner människor som loggade in varje dag. 48 procent 

av 18-34-åringar går in på Facebook när de vaknar, och 28 procent gör det redan innan de 

stiger upp ur sängen (Ibid.). 

I sin bok Uppmärksamhetssamhället (2014) diskuterar Nanna Gillberg det privatas entré i det 

offentliga i och med mobiltelefonens uppkomst. Med den började intimsfären successivt 
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trappas ned. Skeptiker kunde konstatera att det blev allt svårare att freda sig, exempel från 

växande krav på att ställa sitt privata liv till förfogande. För att anses tillgänglig räckte det inte 

med att svara på e-postmeddelanden och telefonsamtal. Förväntningarna handlade också om 

att tillgängliggöra sig socialt och emotionellt. Mobiltelefonen bidrog till och var ett uttryck för 

ökad personifiering i samhället (Gillberg 2014, s. 33). Mobiltelefonen påverkade också 

människors interaktioner ansikte mot ansikte (Licoppe & Heurtin 2001; Gillberg 2014, s. 33). 

Det blev snabbt vanligt att interagera via mobilen parallellt med verkligt umgänge. Att ringa, 

ta foton och sms:a under direktinteraktion med andra gick från något otänkbart till en naturlig 

del av umgänget. Nya beteendemönster och normer utvecklades och ofta togs den medierade 

interaktionen som utgångspunkten som andra typer av umgängen förhöll sig till (Gillberg 

2014, s. 33). 

1.3 Problemformulering.  

I och med den teknologiska utvecklingen har förutsättningarna för och behovet av 

kommunikation ändrats, och det har skapats nya former av socialt umgänge. Vi är mer 

sammankopplade än någonsin via olika digitala nätverk; nätverk som många upplever att de 

behöver vara med i för att inte hamna utanför. Men vad får det egentligen för konsekvenser att 

så stor del av livet levs online? 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Jag vill i min studie analysera hur man påverkas av att leva i ett samhälle där digital närvaro 

är så viktigt. Mer specifikt, vad aktivt sociala medie-bruk i unga människors vardagsliv får för 

konsekvenser för individen vad gäller social identitet, umgänge och känslan av samhörighet. 

Dessutom vill jag analysera hur man påverkas av att ställa sig utanför den digitala sociala 

kontexten och under en begränsad tid inte vara del av cybersamhället.  

Studien ska alltså kontrastera: Hur påverkas man av att vara Uppkopplad, och hur ändras 

förhållandena när man blir Nedkopplad? 

Mina frågeställningar är: 

1. Vad har användningen av sociala medier och den ständiga uppkopplingen för påverkan på 

individen, vad gäller social identitet, umgänge och känslan av tillhörighet? 

2. Vad får det för konsekvenser för en höganvändare av sociala medier att kopplas ned och 

under en begränsad tid ställa sig utanför sociala medie-kontexten? 

1.5 Avgränsningar 

När det kommer till sociala mediers påverkan på unga finns det mycket att säga och många 

olika spår att följa. Detta är en kvalitativ kulturstudie med sociologiska inslag som begränsar 

sig till att besvara frågor om sociala mediers konsekvenser och påverkan på människor. Den 

är ett empiriskt forskningsbidrag som baseras på respondenternas subjektiva syn samt mina 

observationer av dem, och påstår sig inte kunna ge några övergripande svar för sociala 

mediers påverkan. Däremot gör den en ansats till att ge en enhetlig bild av hur sociala mediers 

betydelse i fyra unga individers liv. Genom att belysa subjektiviteten hoppas jag föra fram nya 

dimensioner sociala mediers påverkan och bidra till en mångperspektivistisk konstruktion av 

kunskap (Olsson, 2008, s. 212). 
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Denna studie behandlar inte effekterna av att under en längre tidsperiod vara utan sociala 

medier, till exempel långvariga effekter på karriären och kontaktnät, då offline-dagarna var få.  

1.6 Disposition 

Denna uppsats är indelad i fem kapitel. Första kapitlet ger en introduktion till ämnet och 

behandlar uppsatsens syfte. Där presenteras även frågeställningar, en kort presentation av 

teori, metod, forskningsbidrag och studiens avgränsningar. Andra kapitlet presenterar tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket, som är uppdelat i två delar. Först tre teoretikers syn på 

sociala mediers påverkan på samhället; Jan van Dijk, Henry Jenkins och Allen S. Hammond. 

Sedan presenteras teorier om sociala mediers påverkan på individen och social identitet, 

utifrån Sherry Turkle, Nanna Gillberg och Erving Goffman. I tredje kapitlet presenteras metod 

och material, urvalet för studien samt genomförande. Sedan följer analysmodellen, utifrån 

vilken resultaten tolkas. I slutet av kapitlet presenteras en metoddiskussion samt en närmare 

presentation av de fyra respondenterna. I det fjärde kapitlet presenteras resultat och analys 

utifrån analysmodellen. I det femte kapitlet diskuteras resultatet utifrån det teoretiska 

ramverket och frågeställningarna besvaras. Slutligen redovisas en käll- och 

litteraturförteckning och därefter följer bilagor.  

Orden ”uppkopplad” och ”nedkopplad” används genomgående i uppsatsen. ”Uppkopplad” 

syftar till att vara online och tillgänglig på sociala medier. ”Nedkopplad” syftar till att vara 

offline, och inte tillgänglig på sociala medier. ”App” är en förkortning för applikation, och 

används för att det är ett mer välkänt uttryck än det sistnämnda. Under bilaga 4 finns 

förklaringar till andra ord som används i uppsatsen. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras det teoretiska ramverk där jag studerar olika begrepp, 

vilka kommer att ligga till grund för analys, slutsatser och diskussion. Fokus ligger på teorier 

från kulturstudieområdet och kultursociologin, samt delar av medie- och 

kommunikationsvetenskapen. 

 

2.1 Sociala medier och samhället 

 

Nätverkssamhället- Dijk och Hammond 

Dijk (2012) använder sig av begreppet network society för att beskriva det uppkopplade 

samhället. I hans bok The Network Society är en av slutsatserna att det moderna samhället är 

på väg mot att bli ett nätverkssamhälle. Han definierar det som ”A modern type of society 

with an infrastructure of social and media networks that characterises its mode of organization 

at every level; individual, group/organizational and societal.” (Dijk 2012, s. 22). Ett samhälle 

som allt mer organiserar relationer i medienätverk, och gradvis ersätter sociala nätverk av 

kommunikation ansikte mot ansikte. Människor blir länkade till varandra och får konstant 

tillgång till information och kommunikation med varandra. Personlig kommunikation ersätts 

av digital teknologi. Internet ger tillgång till ”hela världen” från hemmet och jobbet. Dijk 

menar att då internet blir allt mer avancerat och används i allt större utsträckning av allt större 

delar av populationen, blir andra, äldre sätt att kommunicera på daterade (Dijk 2012). 

 

Sociala medier tillåter människor att få en röst i samhället och i världen i stort. Dijk 

argumenterar för att en av konsekvenserna blir stora förändringar i det sociala livet. Inte som 

följd av internet eller ny kommunikationsteknologi men som följd av logiken i 

kommunikationsnätverken. Detta är framväxten av networked individualism, då sociala 

strukturer och historisk evolution framkallar ett mer individualistiskt samhälle. Man bygger 

det sociala livet kring självvalda kommunikationsnätverk, online och offline, beroende på 

behov och humör hos varje individ. Nätverkssamhället är ett samhälle med nätverkade 

individer, och med fokus på just individen snarare än kollektivet. Det är det individualiserade 

samhället där var och en måste kämpa för en plats och visa sitt värde nätverket för att inte bli 

isolerad eller exkluderad. Dijk poängterar att kommunikation ansikte mot ansikte fortfarande 

är viktig, men att den gradvis ersätts av medierad kommunikation (Dijk 2012). 

 

Dijk talar även om ”The seven laws of the web”, som är bra regler att använda sig av och utgå 

ifrån när man tittar på ett nätverk. I den här studiens fall, det sociala, digitala nätverket. Den 

första lagen är även den viktigaste:  

1. The law of network articulation: Relations are getting more important in comparison to the units or 

nodes they are linking.  

I nätverkssamhället är individen viktig, men inte om personen inte har en stark koppling till 

ett nätverk.  

Den andra lagen är: 
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2. The law of network externality: Network have effects on things/people external to the network. The 

more people participate in a network, the more others are likely to join. There is a pressure to connect.  

Vissa forskare argumenterar för att om man inte är en del av detta nätverkssamhälle så är det 

svårt att vara del i samhället över huvud taget; livet utanför nätverket är inte av relevans. Att 

lära sig saker, att interagera socialt, att få ett bra jobb et cetera, blir problematiskt utan tillgång 

till ett bra nätverk. Redan 1997 drog Allen S. Hammond det så långt som att säga att icke-

uppkoppling är liktydigt med icke-existens.  

 

As the networks and the equipment attached to them become the preferred mode of political participation, 

lifelong learning, employment and commerce, as well as personal expression, nonaccess and 

nonconnection could become tantamount to 'nonexistence (Hammond, 1997, s.185). 

 

Forskning har gjorts på hur sociala medie-användare ser på icke-sociala medie-användare. En 

studie visade att individers frånvaro på Facebook ingav en känsla som Facebook-användare 

att de hade något att dölja, då man förväntar sig att normala människor ska vara uppkopplade. 

Att inte ha Facebook upplevdes som konstigt (Strand, 2014). 

 

Konvergenskulturen – Jenkins  

Konvergenskultur är ett begrepp som myntats av Henry Jenkins i hans bok Convergence 

Culture: Where Old and New Media Collide (2006). Det betecknar en digital kultur där 

medier möts och smälter ihop till den grad att de konvergerar till både innehåll och form. I sin 

bok välkomnar han oss med orden: ”Welcome to convergence culture, where old and new 

media collide, where grassroots and corporate media intersect, where the power of the media 

producer and the power of the media consumer interact in unpredictable ways” (Jenkins 2006 

s. 2). Konvergens sker hos individer genom deras sociala samspel med andra. Alla skapar sin 

egen personliga mytologi från bitar ur medieflödet som vi använder oss av i vardagen 

(Jenkins 2006). Idag sker även sociala medie-konvergens i mindre skala; på till exempel 

Facebook, som tidigare hade ett begränsat antal funktioner, konvergerar mer och mer 

funktioner till en och samma plats. Även online- och offline-aktiviteter konvergerar, det vill 

säga överlappar varandra och fungerar parallellt (Foot & Schneider 2006, s. 87). 

 

2.2 Sociala medier, individen och social identitet 

 

Ensamma tillsammans: nya interaktionsformer - Turkle 

Sherry Turkle är en amerikansk forskare, sociolog och psykolog som har beskrivits som ”The 

Margaret Mead of digital culture” (Stent Speakers 2014). Hon har forskat i hur teknologin 

formar våra moderna förhållanden; med oss själva, med andra och med själva teknologin. Hon 

menar att dessa nya digitala förhållanden inte bara ändrar vad vi gör, men även vilka vi är, i 

oss själva och i förhållande till andra. I takt med att vi förväntar oss mer från tekniken, 

förväntar vi oss mindre från varandra (Turkle 2011). 

 

För några år sedan skrev Turkle en bok som hyllade våra liv på internet. När hon i efterhand 

pratade om boken så beskrev hon det som att på den tiden var man på internet, lärde sig saker 
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om världen och om sig själv, och sedan loggade man ut. Turkles tanke var att man kunde 

använda sig av det man lärde sig i den virtuella världen, om sig själv och sin identitet, för att 

leva ett bättre liv i den verkliga världen (Ibid.). 

Idag loggar vi inte längre ut. Våra mobiler är med oss konstant, till och med när vi sover. 

Turkle är fortfarande exalterad över teknologin men menar att den tar oss till platser där vi 

inte vill hamna. Hon har intervjuat hundratals människor om deras uppkopplade liv. 

Slutsatsen är att våra mobiler inte bara ändrar vad vi gör, de ändrar också hur vi är. Saker vi 

gör med våra mobiler idag är sådant som vi bara för några år sedan tyckte var konstigt. Vi 

sms:ar under möten, chattar under föreläsningar, umgås och är tillsammans fast vi inte är 

mentalt tillsammans. Hon menar att detta skapar problem i hur vi relaterar till varandra men 

också i hur vi relaterar till oss själva. Vi är ensamma tillsammans, konstaterar hon i sin bok 

Alone Together (2011). Människor kan inte få nog av varandra, men bara på ett avstånd som 

de kan kontrollera, och är samtidigt någon annanstans, mentalt uppkopplade till där de vill 

vara. Den digitala interaktionen minskar den direkta interaktionen (Ibid.). Under ett föredrag 

om boken säger hon:  

When I ask people what’s wrong with having a conversation, people say: “I’ll tell you what’s wrong with 

having a conversation. It takes place in real time and you can’t control what you’re going to say.” That’s 

the bottom line. Texting, e-mail, posting, all of those things let us present the self that we want to be. We 

get to edit, and that means we get to delete, and that means we get to retouch. The face, the voice, the 

flesh, the body. Not too little, not too much. Just right. Human relationships are rich, and they are messy 

and they are demanding. And we clean them up with technology (Turkle 2012). 

Turkle menar även att konstant uppkoppling ändrar hur människor tänker om sig själva. Det 

skapar ett nytt sätt att vara. Det bästa sättet att beskriva det på är:  

I share, therefor I am. 

 

Vi använder tekniken för att definiera oss själva genom att dela våra tankar och känslor. 

Offline är bara en av kontaktytorna, och kanske inte ens den viktigaste. Problemet med detta 

är att om vi inte är uppkopplade så är vi inte bekväma med oss själva: det är nästan som att vi 

inte finns. Så vad gör vi? Vi kopplar upp oss själva ännu mer (Turkle 2011). 

  

Jagets omformning- Gillberg 

Att vårt samhälle kräver att vi är så mycket online leder till att vi lever våra liv annorlunda 

idag. Individen snarare än kollektivet står i fokus och i takt med att en allt större del av vårt 

värde i människors ögon baseras på bilden som ges på sociala medier, ser många forskare att 

detta får stora konsekvenser för individen och jaget. 

 

I boken Uppmärksamhetssamhället (2014) diskuterar författaren och forskaren Nanna 

Gillberg vad som händer när den medierade verkligheten utmanar den direkta som 

primärverklighet. 

 

Möjligheterna att på digital väg mediera sina liv och relationer och offentliggöra sig inför en potentiellt 

världsomspännande publik är nya (Gillberg 2012, s. 12). Teknologiska framsteg har skapat nya medier 

och sociala medier, vilket har bidragit till att samhället omformats, och i början av 1990-talet lades 
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grunden till ett uppmärksamhetssamhälle, i vilket synlighet, offentliggörande och medierotation stod i 

centrum (Gillberg 2014, s.17 ). 

 

Uppmärksamhetssamhället växte fram i ett sammanhang präglat av nyliberala värderingar, där 

individens ansvar för sin situation och självförverkligande betonades (Gillberg 2014, s. 36). 

Våra beteenden ändras, vi söker bekräftelse och kan få den omedelbart tillfredsställd på ett 

sätt som inte var möjligt för några år sedan. Gillberg diskuterar etableringen av det personliga 

varumärket som något som alla måste ha och vara. Självrepresentation på internet skiljer sig 

från den fysiska verkligheten, bland annat då användaren riktas sig mot en diversifierad 

publik av personer och roller som i den fysiska världen vanligtvis hålls åtskilda. Som exempel 

konstaterar Gillberg att det är brukligt att i den fysiska världen kommunicera en bild till 

chefen, en annan till föräldrarna, en tredje till partnern och en fjärde till vännerna. 

Hanteringen av de skilda krav och förväntningar som kommer med de olika rollerna medför 

en upplösning av privat och offentligt jag (Gillberg 2014, s. 84). 

 

I sociala nätverk på internet spelar den så kallade profilen en central roll för att representera 

individen. Profilernas sociala och semi-offentliga karaktär får användarna att aktivt ta 

ställning till och utforma sina självrepresentationer. Att identitet utvecklas i relation till 

omgivningen är ett socialkonstruktivistiskt och interaktionistiskt synsätt (Berger &Luckmann 

1866/1991; Gillberg 2014, s. 87). I vårt uppmärksamhetssamhälle menar Gillberg att 

självrepresentationen och andras reaktion på denna tenderar att i stället bli identiteten. Alltså 

blir självrepresentationen synonym med och verkligare än identiteten den avser referera till. 

”Resultatet är en utifrån-och-in-identitet, i vilken självbilden blir en funktion av antalet gilla-

klick, re-tweets och kommentarer på blogginlägg och statusrader” (Gillberg 2014, s. 87). 

 

Offentlighetsprincipen - Gillberg 

Gillberg använder sig av begreppet Offentlighetsprincipen för att belysa individens påverkan i 

Uppmärksamhetssamhället. Hennes definition är inte densamma som den vi redan innan är 

bekanta med, utan lyder: ”Principen om att värdeskapande utgår från offentliggörande- saker, 

personer och upplevelser får ett värde först när de offentliggörs” (Gillberg 2014 s.27). Detta 

kommer till uttryck till exempel när medierad interaktion i sociala sammanhang prioriteras 

framför direkt interaktion. Det blir viktigare att dela med sig av sin tillvaro än att uppleva den 

(Ibid.). 

 

Jaget och maskerna - Goffman 

Även sociologen Erving Goffman har, även om han inte diskuterar just medierad interaktion, 

synen att jaget befästs utifrån publikens förväntningar. I hans studie Jaget och maskerna 

etableras en samhällssyn som brukar kallas för ”Det dramaturgiska perspektivet” (2004). Vi 

spelar alla teater, och liksom skådespelare på en scen vill vi göra intryck på vår publik. När vi 

interagerar och agerar med andra människor försöker vi därför kontrollera den information vi 

överför och som andra baserar sina intryck på. Djupare sett handlar det också om hur vi 

bygger upp och befäster våra ”jag”.  
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Ibland kommer individen att handla på ett alltigenom beräknande sätt och uttrycka sig på ett visst bestämt 

sätt enbart för att åstadkomma ett slags intryck som han tror kan framkalla en speciell reaktion hos de 

andra som han är angelägen om att uppnå (Goffman 2004 s.15). 

 

Goffman definierar även begreppet fasad som en del i individens framträdande; den 

expressiva utrustningen. En del som ingår i fasaden är inramningen, ”the setting”, som syftar 

till alla platsbunda inslag på scenen och till scenariot. Ett vanligt sätt att upprätthålla rollen är 

att anpassa sitt skådespel till sin publik, vilket kallas för publiksegregation.  
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3. Metod och material 
 

I detta kapitel presenteras val av insamlingsmetod, vilka deltagare som valts samt 

genomförande. Sedan diskuteras metod och material, och slutligen presenteras 

respondenterna.  

 

I min studie har jag kombinerat tre olika metoder i tre steg; korta intervjuer, sociala medie-

dagböcker och en fokusgrupp.  

 

3.1 Intervjuer  

På söndagen, dagen innan dagboksveckan skulle börja, hade jag möten med respondenterna 

med syftet att hålla korta intervjuer, ge instruktioner men också att etablera en första kontakt i 

gruppen. Då det var svårt att få till ett gemensamt gruppmöte, blev det istället tre möten à 40 

minuter. Där ställde jag frågor om respondenternas sociala medie-beteenden och hur de ser på 

sig själva som sociala personer på och av sociala medier. Intervjuguide finns under Bilaga 2. 

En presentation av respondenterna finns i slutet av detta kapitel. 

3.2. Dagböcker  

Under en veckas tid fick de fyra respondenterna föra dagbok, vilket är en användbar teknik 

när man vill kunna följa den vardagliga medieanvändningen (Olsson 2008, s. 72). De tre 

första dagarna på veckan: måndag, tisdag och onsdag, fick respondenterna använda sociala 

medier som vanligt. På torsdagen avinstallerades alla sociala medie-appar på deras mobiler 

och de förbjöds att gå in på sociala medier via dator. Det som i denna studie klassas som ett 

socialt medium är webbplatser och mobila appar som kan användas för interaktion med andra 

människor. 

Jag funderade länge och väl över hur jag skulle kunna samla in materialet under veckan. 

Fokusgruppen, som beskrivs senare, ägde rum dagen efter dagboksveckans slut, och det var 

därför viktigt att få in dagboksanteckningarna kontinuerligt för att ha tid att analysera och 

identifiera teman som underlag till gruppdiskussionen. Av en bekant som jobbar med 

kvalitativa marknadsundersökningar fick jag höra att deras företag använder sig av en bra 

tjänst för att samla information från respondenter under längre tid. Till min besvikelse fick jag 

också veta att deras tjänster var ”säkert till en kostnad som inte passar för en C-uppsats”. Jag 

skickade ändå ett mail till företaget där jag förklarade mitt ärende och att priserna på deras 

verktyg inte direkt är kompatibla med min studentplånbok. Två dagar senare fick jag det 

glädjande svaret att de gärna gav mig gratis tillgång till sin plattform.  

Med deras guidning programmerade jag en app som skulle kunna användas av respondenterna 

under veckan. Appen utformade jag med olika tidsintervall, och under respektive tidsintervall 

fick respondenterna svara på olika frågor varje gång de använde sig av ett socialt medium. 

Under online-dagarna var frågepunkterna följande: Socialt medium, Online-aktivitet (Vad, 

med vem?), Motivering (varför?), Känsla Inför online-aktiviteten (varför?), Offline-aktivitet 

(vad, med vem?) samt Eventuella reflektioner. Under offline-dagarna var frågorna nästan 

identiska, men istället för Online-aktivitet stod det Online-aktivitetssug. För varje dag fanns 
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även kategorin Sammanfattning, som syftade till aktiviteter de ägnade sig åt upprepade gånger 

under dagen, till exempel en kontinuerlig chatt eller upprepat skrollande i flöden. Där kunde 

de även fylla i övergripande reflektioner som inte var knutna till en specifik tidpunkt. 

Möjligheten fanns även att bifoga bilder, för att illustrera aktivitet, reflektion eller känsla, 

dock utan några strikta riktlinjer för att ge rum för kreativ frihet. Alla tidsintervall gick att 

fylla i när som helst under dagens gång, fram till dagens slut då den aktuella dagen försvann 

från appen. 

Appen var ett bra sätt att samla in information och ge respondenterna ett enkelt, snabbt och 

säkert sätt att uppdatera mig. Syftet med dagböckerna var dels att få ett gediget material till 

studien, och få fram individuella tankar och reflektioner som kanske inte skulle komma fram i 

fokusgruppen. Dessutom syftade de till att sätta igång tankeprocesser hos respondenterna 

rörande deras sociala medie-användning och mediesamhället i stort inför fokusgruppen. Dessa 

kunde sedan användas som stöd och minnesanteckningar för respondenterna själva under 

diskussionen  

 

TID SOCIALT 

MEDIUM 

ONLINE-

AKTIVITET 

- Vad, med 

vem? 

MOTIVERING 

- Varför? 

KÄNSLA 

INFÖR 

ONLINE-

AKTIVIT-

ETEN 

- Varför? 

OFFLINE-

AKTIVITET 

- Vad, med vem? 

EV. REFLEK- 

TIONER 

00.01-

06.00 

      

06.01-

10.00 

 

 

 

 

 

 

1.Facebook 

2. Twitter 

3.Instagram 

1. Kollade flödet 

2. Kollade flödet 

3. Kollade flödet 

Ville kolla vad 

som hände 

 

Lite störd av 

att folk 

verkade ha så 

kul och vara 

så lyckade 

Satt vid datorn 

och åt frukost 

Känner lite 

tvång att kolla 

sociala medier, 

det stressar 

mig 

10.01-

13.00 

 

 

 

 

 

 

Facebook Chattade med 

Knut och Knot 

Ville diskutera 

festen på lördag 

Kul och bra 

att vi kunde 

planera och 

diskutera 

trots att de 

var på 

seminarium 

Fikade med Sven Kanske var lite 

otrevligt mot 

Sven att chatta 

så mycket. 

Gud vad 

mycket jag 

hänger på 

facebook, vad 

stor det av mitt 

liv det utgör. 
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13.01-

16.00 

 

 

 

 

 

Instagram La upp en selfie 
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på en uppslagen 

bok, med texten: 

“tjej som 

behöver 

hemtentepepp” 

Kände mig 

uppgiven pga 

hemtenta hela 

dan och sökte 

interaktion med 

omvärlden, 

upplysa folk om 

att jag led och få 

stöd/pepp 

Kände mig 

lite löjlig 

men var rätt 

snygg på 

selfien så helt 

ok 

Pluggade hemma AHHH vad 

svårt det är att 

fokusera på 

plugget 
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19.00 

Twitter En tweet om att 

kritiken mot 

Alice bah 

Kunke är 

onödigt hård 

Reagerade på 

taskiga tweets 

och kände ett 

behov av att 

göra min röst 

hörd och ge ett 

bidrag till 

debatten 

Härligt att 

delta i 

samhälls-

debatten, 

kände mig 

lite viktig. 

Hoppades på 

retweets. 

Promenad till 

ICA 

 

19.01-
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00.00 

 

 

 

 

 

 

      

Figur 1. Dagboksall för online-dagarna med illustrerande exempel på hur den kan fyllas i. 
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Figur 2. Skärmdump på appens förstasida.             Figur 3. Skärmdump på tidsintervall. 

Längst upp till vänster finns dagens uppgifter        På varje tidsintervall går det att fylla 

att fylla i. I mitten syns en meddelandeikon,           i svar på frågor. 

där jag som moderator kunde skicka meddel- 

anden. Högst upp till höger finns en chatt- 

funktion som inaktiverats.. 

                           

Figur 4. Skärmdump på frågorna under                 Figur 5. Skärmdump på hur jag kunde  

offline-dagarna.                                                      kommunicera med respondenterna. 

                                                                                 . 
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3.3 Fokusgrupp 

I den andra delen av min metod låg fokus på att samtala med respondenterna. Genom samtal 

lär vi känna andra människor, får kunskap om deras erfarenheter, attityder och den värld de 

lever i (Kvale & Brinkmann 2014, s. 15). Fokusgrupper kännetecknas av att de är 

sammansatta för ett speciellt syfte, att de är fokuserade kring ett angivet tema och att det finns 

en särskilt utsedd samtalsledare som intar en styrande roll (Esaiasson m.fl. 2012, s. 318). 

Några fördelar med fokusgrupper att gruppen själv skapar intervjumaterialet med mindre 

intervjuarstyrning, att de fungerar bra för diskussioner runt olika typer av medieinnehåll och 

att de ofta ger oväntade uppslag och idéer (Olsson 2008, s. 68). Nackdelar är att de kan vara 

svåra att kontrollera och att det finns risk för att mer talföra intervjupersoner tar stor plats 

(Ibid.). Det är bra att ha dessa saker i åtanke, även i en liten fokusgrupp. 
 

Då min studie var explorativ, lämpade sig en öppen och semistrukturerad intervju väl. 

Interaktionen mellan respondenterna kunde ge mer spontana expressiva och emotionella 

uppfattningar än den individuella, ofta mer kognitiva intervjun (Olsson 2008, s. 191). Min 

uppgift som moderator var att skapa en atmosfär som tillät deltagarna att ge uttryck åt 

personliga uppfattningar i ämnena som diskuterades. Målet var inte att nå samförstånd i 

gruppen och framställa den som en enad röst. Dock var det ett samtal i en specifik kontext, 

och med en grupp som var teoretiskt intressant för min problemformulering. (Ibid.) Upplägget 

gav mig chansen att göra ändringar i hur jag formulerade frågorna och i vilken ordning, samt 

ställa följdfrågor om jag fick oväntade, intressanta svar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 165). 

 

Det finns ingen standard när det kommer till genomförandet av en gruppdiskussion, men det 

finns däremot standardval när det gäller angreppssätt och tekniker. Då jag utformade min 

intervjuguide var jag styrd av de teman som jag själv identifierat utifrån de sociala 

mediedagböckerna. Samtidigt utgick jag från modellen i Esaiasson med flera, som innebär 

gradvis insnävning mot ämnet. Först ställs uppvärmningsfrågor, sedan tematiska frågor, då 

respondenterna får utveckla vad de upplever som viktiga dimensioner i de företeelse som står 

i centrum för undersökningen. Sedan följer uppföljningsfrågor, som knyter an till de tematiska 

frågorna för att få mer innehållsrikt svar genom att be dem utveckla resonemang eller ge 

konkreta exempel. Nästa steg enligt modellen är direkta frågor, som tillämpas då de inledande 

svaren börjar tunnas ut. Sista steget är tolkande frågor; att förtydliga och kanske testa de 

potentiella förklaringar man har till olika företeelser, dock utan att styra personerna för 

mycket mot ett specifikt svar. Dessa olika kategorier av frågor följdes inte kronologiskt, men 

samtliga hade jag i åtanke under fokusgruppen.  

 

Den större delen av fokusgruppen bestod av samtal, men vid ett tillfälle använde jag mig av 

en mer kreativ, visuell metod. Då kulturella studier berör hur kultur skapas, utförs och 

konsumeras, är det oundvikligt att forska inom området och inte använda sig av det visuella 

(Pickering 2008, s. 128). Respondenterna fick på varsitt stort, tomt papper med hjälp av 

färgpennor rita och beskriva sig själva och sina upplevelser under online-dagarna, och på 

andra halvan av pappret offline-dagarna. Sedan förklarade en i taget sin bild och vad den 

innebar. Detta används senare i resultatdelen, för att illustrera studien i stort. Bilderna finns 

under Bilaga 7. 
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3.4 Urval/deltagare  

Åsikterna kring storleken på en fokusgrupp varierar beroende på vilken litteratur man läser 

men allt mellan tre och tio deltagare föreslås. Mycket talar dock för att gruppen inte ska vara 

för stor (Wibeck 2010, s. 61). I Medievardagen (2008) rekommenderas fem personer, 

eftersom gruppen blir tillräckligt liten för att det ska gå att hålla i diskussionen samtidigt som 

gruppen blir stor nog för att olika synpunkter som kan brytas mot varandra ska inkluderas 

(Olsson 2008, s 66).  

 

Min fokusgrupp består av två män och två kvinnor. Detta antal är för litet för att kunna 

generalisera slutsatser, men tillräckligt för att kunna få ingående och intressanta resultat. I en 

studie som ämnar förstå världen som den upplevs av en enskild person kan det till exempel 

vara tillräckligt med en enda person (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). Kriterierna för att 

delta i studien var att vara mellan 20 och 26 år, studera i Uppsala och vara höganvändare av 

sociala medier. Åldersspannet kändes passande då den åldersgrupp som använder sociala 

medier främst i Sverige är 16-25-åringar (Statens medieråd 2012). För att avgöra vad som 

kännetecknar en höganvändare tittade jag på statistik för sociala medie-användningen i 

Sverige. Dessutom vägdes vilka sociala medier deltagarna använder in, hur mycket och hur, 

samt den subjektiva synen på användningen hos respektive respondent. 

 

Det visade sig vara svårt att hitta deltagare till studien, då Uppsalastudenter som använder 

sociala medier mer än snittet och är villiga att vara utan dem inte finns i överflöd. Jag fick ett 

antal nej innan jag till slut hade fyra respondenter klara, som kontaktades antingen via 

Facebook eller telefon. Två av respondenterna var bekanta med varandra sedan tidigare och 

två hade flyktigt träffat de förstnämnda men var inte bekanta med varandra. Somliga betonar 

att deltagarna i en fokusgrupp inte ska vara bekanta med varandra på förhand, andra menar att 

det inte gör något men att de helst inte bör utgöra en färdig grupp (Olsson, 2008, s. 67).  

3.5 Intervjuguide, genomförande och transkribering 

Under det inledande mötet med respondenterna gav jag instruktioner om studiens upplägg och 

hur appen fungerade. Jag delade även ut pappersdagböcker, som de kunde använda som back-

up om appen mot förmodan inte skulle fungera. Dessutom kunde de använda 

pappersdagböckerna om de tyckte att det var mer bekvämt att skriva för hand, eller om de 

under offline-dagarna helt enkelt kände för att lägga bort smartphonen helt och inte vara 

knutna till någon app. 

 

Under dagboksveckan fick jag kontinuerligt in dagboksanteckningar och kunde på så sätt följa 

mina respondenter under hela dygnet. Under sista dagen tematiserade och kategoriserade jag 

materialet för att utforma en intervjuguide till fokusgruppen. Den bestod av 44 frågor, 

indelade i 6 olika teman: 1. Användning av sociala medier, 2. Sociala medier och relationer, 

3. Online-dagboken, 4. Påverkan av sociala medier, 5. Sociala medier och identitet och 6. 

Offline: att kopplas ned. Den fullständiga intervjuguiden finns i kapitel 7, Bilaga 3. 

 

Fokusgruppen beskrivning av upplägget, syftet med fokusgruppen, min roll som moderator 

samt deras roll som respondenter. Jag informerade även om att jag skulle spela in samtalet för 
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att få korrekta citat och kunna analysera det i efterhand. Sedan de fått möjlighet att ställa 

frågor, följde en presentation av deltagarna laget runt, med namn, ålder, sysselsättning och 

intressen. Jag har smärtsamma minnen från en intervju jag gjorde med en upptagen och viktig 

forskare i somras, då jag efter 40 minuters intensivt samtal insåg att det enda som fanns 

inspelat var min egen röst som sade: “Okej, då kör vi igång då...” Med den erfarenheten i 

bakfickan hade jag tre olika inspelningsapparater till hands under fokusgruppen. Det gav mig 

frihet att koncentrera mig på ämnet, då orden, tonfallet, pauserna och dylikt registrerades i en 

auditiv och bestående form som jag kunde återvända till hur många gånger jag ville för 

omlyssning (Olsson, 2008, s. 218). Fokusgruppen varade i 2,5 timme.  

 

Transkriberingen resulterade i 21 sidor text. Somliga använder sig av mjukvarupaket för att 

direkt koda ljudet eller tar in extern hjälp. Genom att som forskare sköta transkriberingen 

själv lär man dock känna sitt material bättre, samt kan förbättra sin moderatorroll till nästa 

gång. Det är svårt att göra samtalsintervjuer rättvisa i text. Olsson (2008) beskriver utskrifter 

som kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande intervjumaterial 

(Olsson, 2008, s. 218). I och med att syftet med fokusgruppen inte var att analysera 

personerna eller hur saker sades så skrev jag oftast inte ut tvekljuk, skratt och dylikt, med 

undantag för enstaka fall då det behövdes för att förstå budskapet i det som sades. Materialet 

som används i resultatdelen har ibland skrivits om för att underlätta läsarens förståelse, såsom 

upprepningar, grammatiska fel, syftningsfel, tempusförändringar och talspråk till skriftspråk. I 

resultatdelen används även citat från både dagböckerna och fokusgruppen 

3.6 Analysmodell 

Då det är en explorativ studie som ursprungligen inte hade ett spikat teoretiskt ramverk, var 

det utifrån det insamlade materialet som teman bestämdes inför fokusgruppen. Wibecks 

(2010) beskrivning av analysen är att det handlar om att ”koda materialet, dela upp det i 

enheter och söka efter trender och mönster” (Wesslén 1996 i Wibeck 2010 s. 100) Ett bra sätt 

är att börja med att utveckla kategorier som fångar de studerade erfarenheterna och 

handlingarna fullt ut, och sedan vidta en mer fokuserad kodning, så att analysen förskjuts 

gradvis från en deskriptiv till en mer teoretisk nivå, vilket gör att materialet till slut blir 

“mättat”. Detta betyder att inga nya insikter eller tolkningar kan framgå ur ytterligare 

kodningar (Olsson 2008, s. 242). 

Sättet jag gick tillväga på var att inledningsvis sammanfatta varje dagboksinlägg med några 

ord, för att få en överblick av vad som kunde knytas an till mina frågeställningar och vad som 

var intressanta, återkommande teman. Sedan sammanställde jag det i ett dokument under 

olika rubriker. När allt material var samlat; en veckas dagboksinlägg från fyra personer och 21 

transkriberade sidor, närmade jag mig materialet med så oförutfattade meningar som möjligt. 

Ett traditionellt sätt för att analysera material slå sig ned med färgpennor, och helt enkelt 

klippa och klistra ihop intressanta delar av transkriptionen. (Wibeck 2010, s. 101). Jag skrev 

helt enkelt ut materialet och skapade kategorier, var och en med sin specifika rubrik eller 

frågeställning, och färgmarkerade var respektive citat hörde hemma.  

Slutligen bestod min analysmodell av tre övergripande undersökningsteman:  
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- Uppkopplad: Sociala mediers påverkan på social identitet och individen. 

- Uppkopplad: Tillgänglighet och konvergens. 

- Nedkopplad: Frånvaron av sociala medier.  

 

De två första berör den del av studien som handlar om den uppkopplade vardagen, och det 

tredje berör livet som nedkopplad. Under respektive tema finns underrubriker med mer 

specifikt studerade fenomen. Första temat, Uppkopplad: Sociala mediers påverkan social 

identitet och individen, har två huvudunderrubriker: 1. Relationer och social interaktion och 2. 

Påverkan på individen och jaget. Tema nummer två, Uppkopplad: Tillgänglighet och 

konvergens, har två underrubriker: 1. Tillgänglighet, stress och tvång och 2. Beroende: 

konflikt mellan förnuft och känsla. Tema nummer tre, Nedkopplad: Frånvaron av sociala 

medier, har underrubrikerna 1. Online-krav, abstinens och utanförskap och 2. Nedkoppling-

avkoppling. Utifrån denna modell analyseras resultaten i kapitel 4. 

3.7 Metoddiskussion 

I ett gruppsamtal kan samtalet ta oväntade svängar, och risken finns för att samtalet styrs in på 

andra tankegångar än det spår som respondenten kanske hade tagit i en individuell intervju. 

Fokusgruppen kompletterades dock med dagböckerna, som på ett mer omedelbart sätt 

fångade in sporadiska och subjektiva tankar och i större utsträckning gav varje individ 

utrymme att bestämma vad de skulle reflektera över och på vilket sätt (Olsson 2008, s. 73). 

Tre online-dagar och fyra offline-dagar kändes som en bra tidsrymd för att respondenterna 

skulle få chansen att reflektera över sin användning. Längre tid än så är det svårt att dels hålla 

koll på sin användning, och dels beskriva den (Olsson 2008, s. 73).  

I Olsson diskuteras olika traditionella invändningar mot den kvalitativa forskningsintervjun, 

och hävdar att då det är forskaren som bestämmer vad som ska belysas så blir studien 

subjektiv och mindre vetenskaplig än den kvantitativa metoden. Olsson (2008) poängterar 

dock att definition på vetenskap kan vara “metodisk produktion av ny, systematisk kunskap” i 

relation till den undersökningen (Olsson, 2008, s. 210). 

En potentiell fallgrop i studien var uppriktigheten som krävdes av respondenterna. Jag 

avinstallerade inte personligen några appar och blockerade inga sociala medie-sidor, utan fick 

förlita mig på deras ärlighet. Samtidigt som jag ville vara tydlig med att de förväntades hålla 

vad de lovat var det viktigt att skapa en förtrolig stämning så att de inte kände sig manade att 

dölja något, då en brytning av förbudet vore en intressant aspekt att ha med i studien. 

Ett problem som uppstod under dagboksveckan var att respondenterna de första två dagarna 

kunde de se varandras dagboksanteckningar. Detta var problematiskt då jag inte informerat 

dem om att om att någon annan än jag skulle få tillgång till dem. Dessutom fick jag 

kommentarer från respondenterna om att appen nästan kändes lite som ett socialt medium. 

”Det var som en liten fyramannawall” (Noah Fokusgrupp). Som tur var kom en kommentar 

om detta under dag två, så att jag kunde ändra inställningen. 

3.8 Etiska överväganden, reliabilitet och validitet  

Informerat samtycke innebär att man informerar undersökningspersonerna om syftet med 

undersökningen och hur den är utformad (Kvale & Brinkmann 2014, s. 107). Å ena sidan blir 
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kanske motivationen att delta och engagera sig i studien större om man får mycket 

information om vad exakt det är som ska undersökas. Å andra sidan finns det en risk för att 

samtalet blir för styrt om mycket information om studiens syfte ges. Det är en känslig 

balansgång att varken ge för mycket information eller utelämna aspekter som kan vara bra för 

undersökningspersonerna att känna till.  

Forskarens roll som person är avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och 

hållbarheten i de etiska beslut som fattas. Ett osäkerhetsområde när man reflekterar över 

forskarens roll är avvägningen mellan professionell distans och personlig vänskap (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 111). Det faktum att jag var mer eller mindre bekant med mina 

respondenter sedan tidigare kunde vara problematiskt, då man tar mycket för givet i en 

vänskapsrelation (Esaiasson m.fl. 2012, s. 47). Jag hade detta i åtanke under studien för att 

hålla en professionell distans. 

Under studiens gång diskuterades anonymitet. Respondenterna gav sin tillåtelse att använda 

och citera fokusgruppsmaterialet och dagböckerna. Jag delade i studiens slut ut 

pappersversioner av de digitala dagböckerna så att de skulle kunna meddela ifall det var 

någon dagboksanteckning de var obekväma med. Vi kom även fram till att det bästa är om de 

inte kallas vid deras rätta namn, och de har som följd namngivits efter namnsdagar under 

dagboksveckan. Då bifogade bilder använts resultat och analys är all information som kan 

knytas till respondenterna dold. På en bild syns Katarinas vänner, med hennes samt 

personerna på bildens tillstånd. 

Under fokusgruppen lades vikt vid att undvika den så kallade forskareffekten, vilket innebär 

att man är för ledande i sina frågor. Samtidigt var jag tvungen att styra samtalet med en inte 

allt för mjuk hand, för att hålla det inom ramen för mitt forskningsområde. Jag hade tydliga 

ämnesramar för det jag ville diskutera, men då dessa baserade sig på dagboksmaterialet var 

det respondenterna som indirekt genererade teman. I min mening utgör det därför inget större 

problem för studiens reliabilitet.  

Något som man under forskningsprocessen bör ha i åtanke är att man som forskare måste akta 

sig för att tolka materialet selektivt eller subjektivt. Självklart har man förutfattade meningar 

och tankar kring forskningsämnet. Det är viktigt att inte bara redovisa yttringar som 

rättfärdigar de egna slutsatserna och bortse från belägg som pekar i en annan riktning (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 254). 

3.9 Presentation av respondenter 

3.9.1 Malte 

Malte är man, 22 år och ursprungligen från Stockholm. Idag studerar han statskunskap i 

Uppsala. Han beskriver sig själv som en person med många järn i elden och är aktiv inom 

många studentföreningar. Aktiv på sociala medier har han varit på ända sedan han upptäckte 

att det fanns något att vara aktiv på. Övergången till Facebook minns han knappt, förutom att 

den var snabb och skoningslös mot tidigare hemsidor han varit aktiv på. Malte beskriver sig 

själv som lite sociala medie-nördig, och när han gick i trean i grundskolan gjorde han sin 

första egna hemsida. Då han bad alla sina kompisar att söka sig dit blev det som en egen 

social gemenskap. 
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Malte ser sig själv som en höganvändare av sociala medier. Idag är han mest aktiv på 

Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter, framförallt på de två förstnämnda. Där chattar 

han och lägger upp bilder. Malte beskriver sig själv som en social person som gillar att 

interagera mycket med andra människor. Han finner glädje i att odla djupare relationer med 

nära vänner, men har även ett brett kontaktnät och tycker sig ha lätt att knyta nya kontakter. 

Malte är kluven inför offline-dagarna, då han tror att det är tuffare än man tror att vara 

bortkopplad från sociala medier. Dock provade han i somras på att vara utan Instagram ett tag, 

efter att han blivit så uppgiven av att scrolla igenom bilder som bara kändes meningslösa. Han 

inbillar sig att han inte kommer ha några större problem med att inte vara på sociala medier i 

några dagar och att kanske till och med kommer vara skönt, men att det kommer svida mer än 

man vill erkänna. 

3.9.2 Astrid 

Astrid är kvinna, 23 år gammal från Stockholm. Hon studerar språk i Uppsala, där hon är 

bosatt sedan några år tillbaka. På frågan om vilka intressen hon har är det spontana svaret att 

chatta; hon är en väldigt social person så hennes intresse är mest andra människor och hon har 

väldigt många vänner. När hon var yngre var hon medlem i många forum och när sociala 

medier gjorde intåg på internet innebar det en ganska naturlig övergång. Facebook skaffade 

hon ganska tidigt, runt 2007, och Twitter kort därpå. Innan dess hade hon Playahead ”och allt 

vad det hette”.  

Även idag är Astrid väldigt aktiv på sociala medier, framförallt Facebook, Snapchat, 

Instagram och lite på Tinder. På Facebook postar hon inte särskilt mycket, men hon like:ar 

desto mer. En gång blev hennes Facebook-konto spärrat för att hon like:ade så mycket att de 

tyckte att hon spammade, och var därefter förbjuden att göra det i en månad. ”Det sög.” På 

Instagram lägger hon upp mycket bilder. Twitter har hon kvar, där hon mestadels läser och 

kollar flödet, men lägger upp egna tweets ibland. 

Astrid skulle säga att lite mer än hälften av hennes umgänge uträttas på sociala medier. När 

hon vaknar är det inte ovanligt att hon har tre nya meddelanden, och efter det fortlöper 

chattandet parallellt med offline-aktiviteter under hela dagen. Hon beskriver sig själv som 

väldigt social, gillar inte att vara ensam då hon lätt blir rastlös och uttråkad.  

Då Astrid sköter så stor del av sin kommunikation via Facebook Messenger-appen, även 

jobbkontakter, känner hon sig stressad inför offline-dagarna. Dock kommer det bli skönt att få 

chans att lägga mer tid på sin C-uppsats. Det kommer att bli intressant att de hur hennes 

relationer kommer att påverkas av att inte upprätthållas på sociala medier, och gissningen är 

att de kommer att minska i intensitet. 

3.9.3 Noah 

Noah är man, 26 år och ursprungligen från västkusten men studerar i Uppsala sedan en tid 

tillbaka. Planen är att studera klart retorik, och sedan satsa på journalistyrket. Han beskriver 

sig själv som en glad kille med många intressen, varav musik, kreativt skrivande och naturen 

och allt som ryms under den banderollen, är viktiga delar. Riktigt aktiv på sociala medier har 

han varit från gymnasietiden och framåt, och han hade även Lunarstorm när det begav sig.  
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Noah använder främst Facebook, där han chattar och väldigt ofta uppdaterar sin status och 

delar material. Allt från underhållning till politiska texter och egna reflektioner kring dessa. 

Han är även en frekvent besökare på Reddit, och har Snapchat, Tinder och Twitter. På frågan 

om hur hans sociala liv ser ut svarar Noah att han har några få nära vänner, men många 

kontakter utspridda över hela världen. Dem håller han mycket kontakt med via Facebook i 

perioder. Han har väldigt lätt för att skaffa vänner och knyta kontakter. 

Noah tycker att det ska bli väldigt spännande att vara utan sociala medier i några dagar, med 

tanke på hur aktiv han är. Dagarna innan experimentet har han gått runt och varit lite nervös, 

vilket är lite skrämmande. Han ser inte sig själv som så beroende av sociala medier, men inser 

under vårt samtal att han kanske är det ändå. Sociala medier har blivit ett så vanligt inslag i 

livet att han inte reflekterar över det, och han tror att det ska bli nyttigt att få lite distans till 

Facebook och Snapchat. Det kommer bli lite krångligt att få studierna att gå ihop, med tanke 

på att han använder Facebook mycket med syftet att hålla sig uppdaterad och hålla kontakt 

med klasskamrater. 

3.9.4 Katarina 

Katarina är kvinna, 23 år från östkusten. Hon pluggar Media och kommunikation i Uppsala. 

Hennes största intresse är träning i alla dess former, och hon tycker också att det är väldigt 

roligt att vara aktiv sociala medier. Där gillar hon att chatta, titta på bilder och ta del av bra 

skriven text. Aktiviteten på sociala medier har gått lite i perioder, men hon var aktiv på olika 

tidiga sociala medie-plattformar redan innan begreppet sociala medier fanns med i Svenska 

Akademiens ordlista.  

Idag är Katarina mest aktiv på Facebook, Instagram och Snapchat men har även konto på 

Pinterest och Twitter. Hon beskriver sig själv som lite av en ”lurker” på sociala medier; en 

som snarare observerar än deltar. Undantaget är Instagram, där hon har ett slutet konto där 

hon lägger upp bilder för sin närmsta krets. Då Katarina har rest och arbetat mycket 

utomlands mellan studenten och universitetsstudier har hon vänner och bekanta världen över. 

Dem håller hon kontakt med främst via Facebook, och tycker att det är fantastiskt att ha den 

plattformen i det syftet. Överlag gillar hon mycket att vara i centrum, är pratglad och social 

och får energi av att prata med människor. 

Det nalkande frånvaron av innebär blandade känslor för Katarina. Hon vet inte riktigt hur det 

kommer kännas att vara utan, men det kommer vara intressant att till exempel inte somna med 

mobilen i handen under den regelbundna Instagram-turen kvällstid. Hon tror att det ligger 

väldig mycket rutin i att vara aktiv på sociala medier, och att den biten inte kommer svida så 

mycket att vara utan. Liksom de andra respondenterna känner hon dock att det kommer bli lite 

svårt att inte kunna använda Facebook för att hålla koll på skolan och hålla kontakten med 

folk.  
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4. Resultat och analys 
I resultatdelen finns både egna observationer av respondenternas sociala medie-användning- 

och – frånvaro; utifrån dagböcker och fokusgrupp, men även deras egna åsikter och tankar ur 

dagböckerna och fokusgruppen, ofta i citatform. Då dagboksinlägg citeras är oftast inte 

inlägget i sin helhet med på grund av platsbrist. Jag har ändå försökt att ha med det som är 

relevant och det som krävs för att ge läsaren en helhetsbild som gör materialet rättvisa. De 

allra flesta citaten återges ordagrant, men några få har komprimerats eller skrivits om för att 

öka förståelsen. Några få dagboksutdrag används som exempel på två ställen ställen, då de 

illustrerar olika aspekter av studien. 

En aspekt att ha i åtanke är att jag avsiktligen valt individer som är väldigt aktiva på sociala 

medier och som har ett brett kontaktnät och ett aktivt socialt liv. Det finns självklart personer 

som inte har samma aktivitet på sociala medier och som inte har samma behov av eller 

förutsättningar för socialt umgänge.  

 

Den tematiska analysen bygger på en noggrann och systematisk genomgång av alla fyra 

respondenters material. Då respondenternas uppgift var relativt fri, hade de ibland olika fokus 

i sina dagböcker, såväl som under fokusgruppen. Dessutom uppdaterade de dagböckerna olika 

frekvent. Det är därför en ojämn fördelning i hur representerade respektive respondent är 

under varje rubrik och sammanlagt i studien. Under somliga rubriker finns ämnen som bara 

diskuterades av två eller tre respondenter. Dock var jag noga med att inte utelämna några 

åsikter i ett specifikt ämne så att resultatet blev vinklat, utan bara utelämna saker som inte 

hörde till ämnet. Jag har valt att tydliggöra detta inledningsvis, istället för att under dessa 

rubriker skriva ”Respondent x hade inget att tillägga i just detta segment av diskussionen”. 

 

Då denna uppsats som sagt är empirisk i det avseendet att det är en djupgående studie av 

etnografisk karaktär, har den resulterat i en rik empirisk del. I en sådan studie är det svårt att 

särskilja resultat från analys, och därför finns båda delar i detta kapitel. Dock analyseras inte 

materialet explicit i ljuset av det teoretiska ramverket, utan detta är något som görs i nästa 

kapitel.    

4.1 Uppkopplad: Sociala mediers påverkan på social identitet och individen 

4.1.1 Relationer och social interaktion 

Facebook 

En stor del av respondenternas interaktion med vänner och bekanta äger rum på sociala 

medier. Detta sker dels i privata chattar på Facebook med enstaka personer och dels i 

gruppchattar med flera deltagare. Tidsmängden som läggs ned på att chatta varierar, men alla 

fyra använder kontinuerligt chatten varje dag, även för att prata med vänner som de träffar 

frekvent.  

Alltså chatten skulle jag säga att den pågår från när jag vaknar tills jag går och lägger mig. Med 

undantag när man är med andra personer (Astrid Fokusgrupp). 

Gruppchatten är en typ av interaktion som är ganska exklusiv för Facebook, och detta tycker 

Noah är ett fint komplement i umgänget. Om gruppen av vänner ägnat sig åt en offline-

aktivitet kan man ofta ändå följa händelseförloppet via chatten, säger han i fokusgruppen. Ett 
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färskt exempel han tar upp är då han inte kunde vara med på ett biobesök med sin klass, men i 

slutet av kvällen hade 50-60 missade meddelanden i gruppchatten. Han kunde då ta del av en 

del av interaktionen som ägde rum även om han inte var fysiskt på plats. Facebook spelar 

även en stor roll i att arrangera offline-umgänge, då man kan bjuda in eller bli inbjuden till 

events som man eventuellt hade missat utan Facebook, konstaterar respondenterna under 

fokusgruppen. De anser dock att Facebook blivit sämre på sistone, att det har blivit för mättat. 

I flödet finns ett överflöd av saker, personer, annonser, filmklipp och sponsrade länkar. 

Snapchat 

Snapchat är ett socialt medium som används kontinuerligt av alla fyra respondenter, både för 

att skicka och ta emot snaps. Det som uppskattas med detta relativt nya sociala medium är att 

det är ett väldigt direkt tillvägagångssätt för att interagera med vänner. Meddelandet 

försvinner efter max tio sekunder, och kräver därför full uppmärksamhet. Som avsändare vet 

man därmed att mottagaren inte gör någonting annat än att titta på det. Därför känns det 

väldigt personligt och intimt. Dessutom är det ett bra sätt att skicka en rolig bild eller att få en 

reaktion från nära vänner (Malte Fokusgrupp). 

Instagram 

Instagram använder tre av fyra respondenter ganska frekvent, främst för att ta del av vänner 

och bekantas bilder, och ibland även för att själva lägga upp bilder.  

Twitter 

Twitter har alla fyra och använder mer eller mindre frekvent, där de tar del av ett flöde med 

människor som inte bara utgörs av vänner, med även av personer de inte känner, såsom 

politiker och kändisar. 

De sociala medier som främst används för att hålla kontakt med den närmsta kretsen är 

Facebook, Snapchat och Instagram. Katarina berättar under fokusgruppen att hon i princip 

aldrig sträcker sig längre ut än så, förutom med vännerna i utlandet. Noah håller med om att 

han har sina allra närmsta på Snapchat, vänner och perifera vänner och bekanta på Facebook, 

men han använder också sociala medier för att söka sig utanför vänkretsen. På Reddit, där han 

är aktiv, är det potentiellt miljoner människor som kan se ens kommentarer. På Soundcloud, 

där han lägger upp sina egenkomponerade låtar, interagerar han med en annan krets 

människor som uppskattar hans gitarrmusik.  

De kompletterar varandra väldigt bra, den här klungan av sociala medier. Det pågår ett socialt utbyte, där 

man ger något i online-relationen genom att skriva och lägga upp saker, och får saker tillbaka (Noah 

Fokusgrupp). 

Jag tycker mig märka att synen på hur man använder sociala medier för social interaktion 

skiljer sig åt i fokusgruppen. När jag frågar respondenterna om hur deras sociala interaktion 

ser ut på sociala medier, och deras inställning till detta, får jag lite olika besked. Malte och 

Astrid är aktiva i många gruppkonversationer och anser att det är ett bra sätt att stärka en 

social krets, ett komplement till offline-umgänget som är viktigt att ta del av. Malte anser att 

det är skillnad på att vara med i chatten när idén om en offline-aktivitet kläcks, till exempel att 

gå ut och ta en öl, och att bli tillfrågad i efterhand på annat sätt. Katarina håller inte med om 
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att det är viktigt att vara med från början i online-interaktionen, bara man får reda på var och 

när offline-aktiviteten ska äga rum.  

 

 
Figur 6. Skärmdump från Astrid på måndagen. ”Har kontakt med vänner” (Astrid Dagbok 

141125). 

Sociala medier som ersättning för social interaktion 

Vissa relationer som respondenterna har är enbart online-baserade. Det rör sig oftast om 

personer som bor på annan ort eller i ett annat land. Astrid har just nu en relation som får 

frodas i Facebook-chatten, med en flirt som bor på annan ort. Innan de sågs första gången 

hade de skickat 6000 meddelanden till varandra, och när de väl sågs tyckte hon att de kände 

varandra väl då de hunnit chatta så mycket. Under online-dagarna trillar många 

dagboksuppdateringar in från henne med aktiviteten ”chatt med flirt”. Hon har även en bästa 

vän som bor i en annan stad, som hon nästan bara har online-interaktion med nuförtiden. 

Katarina har ett flertal vänner som hon lärt känna under resor utomlands, som hon håller 

kontakten med via sociala medier. Även Noah har några vänner från sin hemstad och i 

utlandet som han då och då har kontakt med på Facebook. Malte hade en e-brevvän på Åland, 

men har ingen sådan kontakt i nuläget. 

Sociala medie-umgänge verkar även delvis ersätta umgänge med vänner som finns inom ett 

avstånd som tillåter offline-interaktion. Detta baserar jag på att Malte och Astrid under 

fokusgruppen säger att de, om de inte haft tillgång till sociala medier, antagligen skulle söka 

sig mer till andra människor och tillbringa med tid på offentliga platser. Inför det faktum att 

det inte är ansikte mot ansikte som interaktionerna sker råder lite olika känslor. Om sin 
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sociala medie-aktivitet på måndagen skriver Noah i sin dagbok: ”Kul med interaktioner och 

aktivitet. På något sätt känns det ju ändå som social interaktion” (Noah Dagbok 141124). 

Malte skriver samma dag: ”Chattade med en vän, snapchattade med en annan. Kul, känns 

motiverat när det är med vänner. Det här kommer jag sakna mest under offline-dagarna. Det 

genuina sociala utbytet på nätet med enskilda. Men det kan man ju få IRL också. Eller via 

sms” (Malte Dagbok 141124). Dock finns det en rådande känsla av att den sociala 

interaktionen på sociala medier kan bli alltför intensiv och till och med lite olustig. ”Mobilen 

är med en mer än typ ens partner. Vilket är lite obehagligt” (Malte Fokusgrupp). Någonting 

som Noah reagerat på sedan han flyttade till Uppsala, där man träffar så mycket nya 

människor hela tiden, är att man ofta slänger ur sig ett ”Vi hörs på Fejjan” istället för att vårda 

relationerna i verkligheten. I fokusgruppen säger han: 

 

Det känns som att vissa saker som äger rum på sociala medier egentligen inte hör hemma på en 

Facebook-chatt utan borde få hända i verkligheten. Både vad gäller romantiska och vänskapliga 

relationer. En chatt kan aldrig bli samma sak som att sitta öga mot öga med någon (Noah Fokusgrupp). 

Ett utdrag ut Maltes dagbok som kan illustrera det ovanstående är då han träffar en gammal 

bekant på stan under offline-dagarna, och får en impuls att adda henne som vän på Facebook. 

Motiveringen är: ”Känns bra att ha ett stort socialt nät på Facebook” (Malte Dagbok 141129). 

Sedan lägger han till: ”Fast hon kan ju faktiskt adda mig också. Så det är ju ingen fara 

egentligen” (Ibid). Istället för att bestämma träff eller byta nummer förlitar sig båda parter på 

det faktum att de kommer i kontakt på sociala medier.  

När jag frågar vad gruppen tycker om att lära känna någon via en chatt istället för i verkliga 

livet, säger Noah att han tycker att det kan vara problematiskt. Problematiken ligger i att man 

på en chatt får mer tid på sig att formulera ett svar, och att det man till slut skickar iväg inte 

riktigt gör verkligheten rättvisa.  Han jämför med hur det hade sett ut i en dialog ansikte mot 

ansikte; det hade varit märkligt och inte socialt accepterat om den andra parten tog jättelång 

tid på sig att tänka ut ett svar. Både Malte och Noah är ense om att ett problem med att lära 

känna varandra digitalt är att relationen kan accelerera onaturligt snabbt, i skyddet av varsin 

dataskärm. 

Det kan lätt bli så att relationer accelererar snabbare och går längre än den hade gjort om den uteslutande 

ägt rum i verkligheten, istället för på sociala medier. Man säger saker som man kanske inte hade vågat i 

verkligheten, vilket kan vara positivt, men inte om man inte vågar säga det i verkliga livet. Och om man 

inte agerar efter det i verkligheten så uppstår ju problem (Noah Fokusgrupp). 

Astrid deltar inte i konversationen under detta segment men jag får anta att hon inte håller 

med, då hon tidigare i positiva ordalag nämnt att hon lärt känna killen hon dejtar nästan 

uteslutande via sociala medier.  

Sociala medier som krydda till social interaktion 

Användningen av sociala medier är för respondenterna ofta inte en enskild aktivitet, utan 

snarare en addering till den offline-aktivitet de ägnar sig åt. Katarina säger under 

fokusgruppen: ”Om jag sitter på Facebook så är det ju oftast så att jag inte bara enbart sitter 

på Facebook. Om nån skriver till mig och frågar ’Vad gör du?’, såhär, då skulle jag aldrig 
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skriva tillbaka att ’Jag är inne på Facebook’” (Katarina Fokusgrupp). Hon möts av ett skratt 

från resterande respondenter.  

Ofta är sociala medier alltså närvarande, även då respondenterna umgås med vänner. Att inte 

vara mentalt närvarande i stunden och ha simultan digital interaktion med personer som inte 

är fysiskt på plats verkar, att döma av dagböckerna, vara socialt accepterat. 

Jag tycker att det finns en mys-faktor i ett använda sociala medier som krydda på offline-aktiviteter. Om 

man till exempel sitter med sina föräldrar, kollar på tv och pratar, liksom hänger… Då kan jag tycka att 

det finns något mysigt i att liksom krypa upp i soffan, prata lite slentrianmässigt och liksom ba: ”Kolla 

den här roliga bilden som jag fick i mitt flöde” typ. Visst kan man få ångest av att använda sociala medier 

för mycket, men den där lilla mysgrejen som bara är att liksom kolla medan man gör nåt annat som inte 

förstörs av det. Det saknade jag skitmycket under offline-dagarna (Astrid Fokusgrupp). 

Nedan följer några utdrag ut dagböckerna då respondenterna använt sociala medie-interaktion 

som krydda till sitt offline-umgänge: 

Malte Dagbok:  

Online-aktivitet: Kolla flöden, chatta med vänner, ta emot och skicka snaps ur vardagen med vänner. 

Offline-aktivitet: På middag och té-häng med två vänner. 

Motivering: Kolla flöden: reflexmässigt. Varför gör jag detta? Chatta: kul, mycket internskämt som är 

roliga och dessutom byggs relationer på. Snapchat: roligt, känns genuint med utdrag ur vardagen 

Reflektioner: Att kolla flöden är något jag INTE kommer att sakna under offline-dagarna. Däremot chatta 

och ta emot meddelanden på Facebook och Snapchat kommer fattas mig (Malte Dagbok 141125). 

Online-aktivitet: Kolla flöden på Facebook, Instagram, twitter 

Offline-aktivitet: Hos flickvän 

Motivering: Reflexmässigt beteende 

Känsla: Likgiltig 

Reflektion: Vad ofta jag bara har det här som rapport. Jag verkar ju knappt ens gilla sociala medier? 

(Malte Dagbok 141126). 

Astrid Dagbok: 

Online-aktivitet: Ströchatt 

Offline-aktivitet: Kaffe med vän 

Reflektion: Chattar jag 16h/dygn??? (Astrid Dagbok 141125). 

Online-aktivitet: Chat med flirt och vänner. 

Offline-aktivitet: Intromöte med Nathalie samt möte på radion. 

Motivering: Upprätthålla relationer samt lösa andras problem. 

Reflektion: Tyckte det var jobbigt med mina ”irl-aktiviteter” eftersom jag inte kunde svara på folks 

meddelanden direkt, vilket kändes rätt knäppt samtidigt som det också var rimligt eftersom jag stöttade 

många i tunga situationer genom chatten. (Astrid Dagbok 141127). 

Online-aktivitet: Chatt m *flirt*+postade Grattis till en kompis. 

Offline-aktivitet: Middag med kompis. 

Motivering: Vårda relationerna. 

Känsla: Roligt men lite stressigt. 

Reflektion: Det är svårt att både vara trevlig och uppmuntrande irl och i en chatt samtidigt och det blir ofta 

ett stressmoment för mig!!! Måste tvångsmässigt vara tillgänglig för alla alltid (Ibid.). 
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Under förmiddagen på måndagen dör Astrids mobil, vilket tillåter henne att för en gångs ha 

”bara” ansikte-mot-ansikte-umgänge. ”Vilket var skönt eftersom jag kunde umgås 

koncentrerat med min syrra” (Ibid.). 

Noah Dagbok: 

Online-aktivitet: Kolla klassgruppen och chatta om dagens Champions League-omgång med två goda 

vänner. Betygsätta två nya öl på Untappd. Skicka en snap på den fina stämningen på Uplands. 

Offline-aktivitet: Ute på pubrunda med massa folk. 

Motivering: Facebook för att messenger plingade. Untappd: för att jag drack två goda nya öl. Snapchat: 

För att en kompis och jag lolade loss i soffan på Uplands. 

Känsla: Sociala medier är skoj även när man är ute och super! 

Reflektion: Sociala medier verkar få något annorlunda användningsområden på fyllan. På ett bra sätt! 

Omväxling förnöjer :) (Noah Dagbok 141125). 

I fokusgruppen visar jag upp en bild som en av respondenterna bifogat under offline-dagarna, 

som illustrerar hur socialt umgänge kan se ut, och ber dem diskutera utifrån den. Det visar sig 

att vissa av respondenternas syn på denna företeelse är en annan än vad som nu och då 

framkommer av deras dagböcker.  

 

Figur 7. Dagboksbild från Katarina under fredagen. ”Sitter och fikar hehe men dem jag är 

med hänger inne på sociala medier. Socialt???” (Katarina Dagbok 141128). 

Kommentaren från Malte är att det inte finns något som säger att man inte interagerar med 

varandra trots att man sitter med mobiler. Visst är uppmärksamheten delad mellan mobilen 

och offline-umgänget, men bara alla är med på det så är det inga problem. Noah däremot 

säger att han har väldigt svårt för det där beteendet, inte minst när han märker samma tendens 

hos sig själv. ”Så många kontaktytor som man tänker på som sociala, men den verkliga 

kontaktytan blir bara en i mängden. Jag gillar inte den utvecklingen” (Noah Fokusgrupp). 

Katarina, som har tagit bilden, förklarar att den är tagen innan en överraskningsfest för hennes 

sambo, vars mamma från Mariestad, som hon träffar två gånger per år, var på besök. Ingen 
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märkte ens att bilden togs. Själva festen såg ungefär likadan ut: gästerna interagerade online 

och offline simultant. En äldre gäst började prata om att det var för jävligt att se föräldrar sitta 

med sina mobiler istället för med sina barn. Tankarna som väcktes i Katarina var att å ena 

sidan vill man kämpa emot utvecklingen mot att bli allt mer digitala, och å andra sidan är det 

svårt att stå bredvid och tycka att det är fel för att det inte är som det alltid har varit. Hon tror 

att det är viktigt att följa med i utvecklingen, och att ovanstående bild symboliserar 2014 

ganska bra. ”Det är vardag att typ behöva skriva till den andra på Facebook för att få dens 

uppmärksamhet” (Katarina Fokusgrupp). 

 

Astrid har en lite annan inställning. Sedan hon blev utskälld av en vän en gång på grund av 

simultan sociala medie-aktivitet försöker hon att inte använda mobilen när hon umgås med 

kompisar. Men hon menar att det också beror på vilken aktivitet man ägnar sig åt offline.  

Det är olika om en person typ pratar om något som är jobbigt för den, då kan det vara respektlöst att sitta 

och chatta. Men det är annorlunda om man typ chillar och kollar på film ihop. Problemet uppstår när man 

känner att man inte får den andras fulla uppmärksamhet när man hade behövt den. ”Jag är inte det 

prioriterade hänget eller personen just nu”. Det kan jag tycka är väldigt stressigt (Astrid Fokusgrupp). 

Noah tycker att sociala medie-användning kan fungera som en undanflykt då offline-

umgänget inte är hundra procent bekvämt. Är det stel stämning är mobilen allas första 

tillflyktsort.  

Telefonen dyker alltid upp, istället för att hantera den pinsamma tystnaden och försöka bryta isen. Så det 

är en verklighetsflykt som skärmunderhållning alltid har omtalats som, tills det blev liksom ”sociala” 

medier (Noah Fokusgrupp). 

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen handlar enligt Gillberg om att det är viktigare att förmedla till världen 

vad man gör än att vara i nuet och uppleva det man gör.  

Tillfällen då det under dagboksveckan känns befogat för respondenterna att dela med sig av 

vad de gör via sociala medier är bland annat under öldrickande, korridorsfester, fikor och 

middagar med vänneer. Alla fyra respondenter är överens om att sociala medier vid många 

tillfällen är ett bra komplement till offline-aktiviteter. Som nämnt använder de sig frekvent av 

Snapchat, för att ta del av andras snaps och för att upplysa andra om vad som händer i deras 

liv. Det rör sig om alla möjliga olika sorters bilder, såsom bilder på vädret, sig själva och 

scener ur vardagen.  

Utifrån dagböckerna drar jag slutsatsen att mycket av det respondenterna gör på sociala 

medier är med syftet att få uppmärksamhet från sin omgivning. Därför förpassas ofta social 

interaktion, vars synlighet egentligen hade kunnat begränsas till de två personer den berör, till 

ett mer offentligt forum. Ett exempel på detta är att skriva grattis på folks Facebooksidor när 

de fyller år, dels för att det är ett snabbt och praktiskt sätt att få gratulationen ur vägen, men 

också för att göra gratulationen offentlig, så att andra kan se den. Vid ett tillfälle under 

måndagen skriver Astrid på en väns tidslinje på Facebook med motiveringen ”För att göra 

henne glad samt själv få lite uppmärksamhet. Trevligt och kul att visa uppskattning för nån 

offentligt” (Astrid Dagbok 141127). 
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Under offline-dagarna känner respondenterna frustration då de upplever saker i verkliga livet 

som de inte får dela med sig av till sina sociala kontaktnät på nätet. Ett exempel är då Noah 

uppdaterar dagboken om att han ser på fyrverkerier med sin klass och får en impuls att dela 

med sig av detta på Facebook och Snapchat, med motiveringen att han har för vana att dela 

med sig av sådant som är fint. En reflektion som läggs till på slutet är: ”Fyrverkerierna var 

lika fina ändå :P” (Noah Dagbok 141130). 

4.1.2 Påverkan på individen och jaget 

 

Det digitala jaget: polerad yta eller rättvis bild 

Under fokusgruppen diskuterar vi om det finns någon skillnad på respondenternas online-jag 

och deras offline-jag. Två av respondenterna nämner att det finns skillnader. 

Malte säger: ”Online-jag festar väldigt mycket och ser bra ut i en viss vinkel och lyckas på 

tentor och åker på resor. En kliché av den lyckade ytan” (Malte Fokusgrupp). Noah håller 

med om att man är väldigt selektiv i vad man väljer att visa av sig själv på sociala medier. Till 

exempel framstår han själv som mer politiskt engagerad än han egentligen är, och nämner att 

han inte skulle skriva om han till exempel vore deprimerad, utan att det är sådant man väljer 

bort. De är överens om att man aktivt gör val i vad som ska utgöra ens polerade yta. För till 

exempel en person som bildat familj är det mycket kärnfamiljslivet som står i fokus på sociala 

medier. ”Det är aldrig hela sanningen” (Noah Fokusgrupp). 

Att få bekräftelse är en drivkraft till att framställa sig i god dager på sociala medier.  

Jag tycker verkligen att det ger bekräftelse. Jag använder framförallt Twitter för att skriva politiskt eller 

för att vara lite rolig. Att få en favorite eller retweet är som att få en like på en bild typ på Facebook. Och 

på Instagram: Jag kan vakna och prokrastinera hela dan, ta 180 selfies, redigera kanske 17 av dom och 

sen lägga ut en. Det tar 4 timmar och så får man kanske 34 likes. Då är den dagen gjord (Astrid 

Fokusgrupp). 

Noah håller med.  

Jag använder sociala medier jättemycket för bekräftelse. Nästan uteslutande för Soundcloud, för att ge 

och få bekräftelse för musik. Men också på Facebook. När man skriver politiskt så vill man ha medhåll, 

det vill säga bekräftelse (Noah Fokusgrupp). 

I sin dagbok skriver han, då han lagt upp låtar på Soundcoud och en status på Facebook: ”Det 

är jättekul att se om folk uppskattar min musik först och främst, men också lite längre 

statusar, eftersom folk verkar gilla det jag skriver. Bekräftelsebehovet får sin dagliga dos ;)” 

(Noah Dagbok 141126). Som reflektion skriver han: ”Det här är väl något av det roligaste 

med sociala medier. Feedback på ens kreativa alster från såväl vänner som främlingar” (Ibid.). 

Även Malte känner igen sig väldigt mycket i att använda sociala medier för bekräftelse men 

tycker att behovet av bekräftelse online minskat mycket för honom den senaste tiden. 

Orsaken? Han har skaffat flickvän. 

Hade jag fört sociala medie-dagbok för några månader sedan så hade det sett helt annorlunda ut. Bara i 

somras valde jag mellan olika bilder länge, jag redigerade dem och sen la jag upp dem. Sen gjorde jag den 

klassiska: att i realtid följde hur likes:en rasslade in, kolla var tredje minut hur många och från vilka. Men 

under hösten har jag träffat någon, och att få väldigt mycket av någons tid har gett mig väldigt mycket 
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offline-bekräftelse. Och jag har märkt under experimentet att om jag hade gjort det i somras hade det varit 

helt annorlunda för mig. Nu har jag knappt ens märkt av särskilt mycket att jag var avstängd från flöden. 

Och jag har själv inte lagt upp en enda bild på Instagram på tre veckor, vilket är jättelänge för mig. Så jag 

skulle säga att det är tätt sammankopplat hur stabil jag känner mig offline, och hur mycket jag behöver 

hämta online. Just nu känner jag att jag inte alls skulle bry mig om hur många likes jag skulle få på en 

bild (Malte Fokusgrupp). 

Skrivs jaget om? 

Ett perspektiv som kommer fram under fokusgruppsdiskussionen är att självrepresentationen 

på sociala medier och förutsättningarna för att ge en rättvis bild av sig själv på internet, 

förändrats över tid. När respondenterna var yngre och började använda sociala medier var det 

Playahead och Lunarstorm som gällde. Då gällde det att på sin profil visa upp sig från sin 

bästa sida. Med nya sociala mediers intåg tycker vissa i fokusgruppen att det skapar en mer 

heltäckande bild av vem man är. Astrid ger exempel på sociala medium där det inte handlar 

om att visa upp de polerade ytan. 

På Twitter till exempel framhäver man sig själv ofta på ett kul sätt, men det är mycket så att folk skriver 

såhära ”Jag skulle pluggat idag, men fastnade i konstig vinkel i sängen 14 timmar…” Jag tycker att alla 

sociala medier sammanlagt ger en samlad bild. Speciellt nuförtiden. Den jag vill vara på Facebook, den 

information jag lägger ut där, den handlar inte så mycket om att jag vill framstå som en härlig person, 

utan mer att jag vill det ska spegla den jag är. Jag tycker att det har blivit mer så är att man försöker 

framställa sig själv som perfekt. Det är klart att det är kul att taggas i en jättesnygg och kul bild men det 

spelar inte så himla stor roll tycker jag (Astrid Fokusgrupp). 

Ändå visar vissa dagboksanteckningar att man blir påverkad av det andra visar upp på sociala 

medier; När Malte sitter på radion och datorn laddar passar han på att kolla flöden på 

Instagram och Facebook. Han skriver i sin dagbok: ”Svag obehagskänsla när folk ser hurtiga, 

snygga, glada och roliga ut. Känner mig lite trist idag som person, borde dra ut och springa” 

(Malte Dagbok 141124). Vid ett tillfälle kollar Katarina Instagram-flödet, konstaterar att det 

är mycket träningsbilder och reagerar i dagboken: ”Splittrad! Får man ens träna utan att 

slänga upp en uppdatering om det på sina sociala medier?” (Katarina Dagbok 141125). 

Katarina tycker att mycket har förändrats med åldern gällande hur man konstruerar sin 

identitet digitalt. När hon var yngre var det viktigare att framställa sig själv på ett visst sätt. 

Idag skulle hon säga att hon inte direkt har någon online-identitet. Astrid håller med om att 

det var jobbigare när man var yngre med hur folk framställer sig på internet. Idag finns en 

överenskommelse och en förståelse för att man mest lägger ut det som ser bra ut, tycker hon. 

Tidigare blev hon stressad och kände sig utanför och avundsjuk när andra via sociala medier 

visade upp en lyckad bild. Idag känner hon sällan någon stress över det. 

Noah tycker inte att jaget går förlorat genom sociala medier, men att det skrivs om, och till 

viss del anpassas efter folks förväntningar på en. Han tar sitt eget politiska engagemang som 

exempel. Även om han inte har varit särskilt aktiv på Facebook på sistone, kan gamla bekanta 

komma fram till honom på krogen när han är på besök i sin hemstad och berömma honom för 

hans politiska engagemang. Han märker då att de ”ser honom som en sån”, vilket ger enorm 

bekräftelse och drivkraft till att fortsätta ha den politiskt engagerade roll han har på sociala 

medier. 

Katarina tror inte att jaget skrivs om och förändras, utan skulle snarare säga att det förstärks. 
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Man kan välja vilka man vill interagera med, vilka man vill följa. Jag får reklam riktad direkt till mig. Det 

blir som att mina personlighetsdrag och mitt jag förstärks genom att jag kan välja och vraka på ett sätt 

som jag inte kan i verkliga livet. Dessutom så är det ju en oskriven regel att man inte heller offline är helt 

transparent. Frågar någon man springer på hur det är så säger man att det är bra även om det är asdåligt 

(Katarina Fokusgrupp). 

Hon tycker dock inte själv att hon har någon online-persona. 

Man har olika roller på sociala medier, jag är inte den som lägger upp en status och säger ’Yes, satte 

tentan, fick VG!” Den typen av bekräftelse söker aldrig jag. Men det kan vara att jag inte har tagit den 

rollen på sociala medier. Men andra tar den rollen. Skriver liksom ’Hörrni, nu har hon har slutat med 

blöjor!’ och så kommenterar folk grattis och lycka till. Man antingen tar eller får sina roller på sociala 

medier (Ibid.). 

Min observation är att det Katarina tar upp inte behöver innebära att inte ha någon online-

persona, om man gör en poäng av att inte framställa sig själv som särskilt sociala medie-aktiv. 

För Katarina verkar det nästan ligga prestige i att vara en person som inte lägger upp mycket 

statusar och bilder. Då blir det ändå jag-skapande på något sätt, om det avsiktligt för att skapa 

en viss image. ”Jag laddar aldrig upp bilder flera dagar i rad utan låter det ofta gå några dagar 

mellan varje uppdatering” (Katarina Dagbok 141124). Det är ett aktivt val att ”låta det gå 

några dagar mellan varje uppdatering”. 

Det privata och det offentliga  

Vid ett tillfälle under fokusgruppen visar jag upp en bild med citatet: ”Gränsen mellan 

privatliv och offentligt liv suddas ut allt mer” (Gillberg 2014). Jag förklarar att det är en syn 

som problematiserar att den privata sfären går allt mer förlorad när vi bjuder in det offentliga 

och alltid är tillgängliga men sällan ensamma.  

Malte tycker att även om man kan skapa sig en bild av en människa på sociala medier, finns 

det samtidigt aspekter av ens person som inte kommer fram. Han tror att därmed blir det 

privata som fortsätter vara privat ännu mer privat. Man får veta mycket om människor via 

sociala medier, men det finns en gräns för det mesta. Noah tycker att citatet stämmer väldigt 

bra i största allmänhet, då det inte är alla som väljer bort de mest privata delarna.  

På nåt sätt han man godkänt utsuddandet av gränsen mellan privat och offentligt när man godkänner 

licensavatalet på Facebook; ditt liv är inte lika privat längre. Det är något man knappt reflekterar över för 

man vill ju ha Facebook. Man måste ha Facebook (Noah Fokusgrupp). 

Katarina tycker att det beror på individen ifall gränsen suddas ut. Personligen skulle hon 

aldrig dela med sig av det mest privata och reagerar när folk lägger ut bilder på sina barn som 

badar. ”Gränsen suddas ut men det grundar sig fortfarande i vad individen fattar för beslut. 

Alla gör det inte” (Katarina Fokusgrupp). 

Alltid tillgänglig, aldrig ensam 

Som konstaterat är respondenterna tillgängliga på sociala medier den absoluta majoriteten av 

dagarna. I vissa fall verkar det fungera som en verklighetsflykt; ”Jag lever hellre mitt online-

liv än det riktiga just nu” skriver Noah i sin dagbok. Det verkar vara så att de mycket sällan är 

ensamma med sina tankar. Det händer att de är fysiskt ensamma men desto mer sällan är de 

psykiskt och mentalt ensamma.  
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När jag tar upp detta i fokusgruppen säger Astrid:  

Det faktum att jag är så har nog formats offline hela mitt liv liksom och har nog ganska lite att göra med 

sociala medier egentligen. Jag hade nog interagerat socialt på annat sätt om sociala medier inte fanns. 

Men det är svårt att säga, för det är klart att man formas av interaktion med människor och av samhället 

och det som man möter, och det är klart att man kanske skapas av det också till viss del. Men det är klart 

att det finns ett problem i att det var flera år sen man sist gick på promenad utan att ha med sig internet 

eller någonting annat på ett eller annat sätt. Åtminstone att man alltid lyssnar på musik eller på en pod. 

Man blir lite rastlös och också rädd för tystnad och ensamhet på ett sätt som jag tror inte är så himla bra 

(Astrid Fokusgrupp). 

Något jag reagerar på under fokusgruppen och i observation av dagböckerna är att Astrid och 

Katarina ofta använder formuleringen ”mina sociala medier”. Till exempel skriver Katarina 

under måndagen: ”Obligatoriskt för mig att kolla mina sociala medier samtidigt som jag äter 

frukost och dricker kaffe” (Katarina Dagbok 141124). Sociala medier verkar vara så pass 

integrerade i livet och den sammanlagda identiteten.  

Online-bilder 

Vid ett tillfälle under fokusgruppen delar jag ut varsitt stort, tomt papper och ställer fram en 

låda färgpennor. Pappret är uppdelat i två delar: den vänstra sidan representerar Online och 

den högra Offline. Sedan uppmanar jag dem att på papprets vänstra halva rita och skriva sig 

själva och sin upplevelse under de dagar då de var online. Bilderna finns under bilaga 1.  

Maltes beskrivning av bilden: 

Jag började med att rita fönstret för det pågår en massa saker därute. Det lyser en sol och det går 

människor därute. Jag ligger i min, inte favoritposition, men den positionen jag hamnar i tillslut, för min 

laddkabel till mobilen ligger under sängen. Så jag ligger alltså på sidan kanten av min säng för att sladden 

är för kort. På mitt skrivbord ligger en öppen bok och kallar på mig. Sen så finns det en klocka som visar 

antingen klockan två på natten eller klockan 2 på dan, båda är lika illa att ligga och använda mobilen. Jag 

känner mig ensam. För fan om det inte finns roligare saker utanför fönstret (Malte Fokusgrupp). 

Astrids beskrivning av bilden: 

Det vänstra ögat är ledset och det högra ögat är glatt. Jag är hälften glad och hälften ledsen. Den glada 

delen är mitt ego och den delen som är glad. Som känner: jag har tusen personer som chattar med mig 

samtidigt, jag känner mig inte så himla ensam eller ledsen. Men sen så har jag en stress- och ledsen-sida 

också som framförallt kommer från, alltså, min största sociala medie-användning är att jag chattar 

jättejättemycket. Och då kanske det är en person som säger: ”Vad gör du?” Och är glad. Och en som 

säger ”Jag är snygg och vill prata med dig”. Men sen är det tre som säger: ”Jag är ledsen, hjälp mig”, och 

det är där jag hittar mina tvångskänslor. Att jag känner att jag inte kan prioritera den stora högen med 

saker som växer hela tiden, utan jag måste lägga tid på att trösta alla de här sjutton personerna som 

skriver saker till mig. Nu kommer jag bli lite privat, men det är så att jag går i terapi just nu, och min 

psykolog har sagt till mig att jag har tvångsmässigt chattbeteende. Det är på riktigt ett tvång, att jag går in 

och svarar på ett sätt som inte är normalt. Som gör att jag chattar 16 timmar om dygnet om jag inte träffar 

nån annan liksom (Astrid Fokusgrupp). 

Noahs beskrivning av bilden: 

Det här är jag framför tre olika skärmar. En med Facebook, en med Twitter, en med Aktuellt. Tiden bara 

tickar tills det blöder ur ögonen och jag sitter och dreglar som ett fån framför datorn och bara gör 

ingenting. Det var så jag kände mig när jag blev ombedd att reflektera kring mitt online-beteende. Det är 

en väldigt dystopisk bild av online-dagarna här. Med det här är det normala för en kväll med online-
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tillgång, för mig själv. Oftast tre skärmar om vartannat och sociala medier på två av dem och det som går 

på TV, ofta något hemskt som bombarderar en med information (Noah Fokusgrupp). 

Katarinas beskrivning av bilden: 

Så här har det sett ut senaste veckan. Jag har skrivit c-uppsats, så jag sitter vid datorn i princip hela tiden. 

Öppen bok på bordet. Använder datorn till att leta vetenskapliga artiklar och skriva men också för att vara 

inloggad på Facebook eller kolla på Twitter, liksom hela tiden. Och på bilden sitter jag och pratar i 

telefon men det är mer att jag har telefonen alltid liggandes på bordet bredvid datorn. Den påverkar mig 

hela tiden. Jag får sämre koncentration därför att jag känner att jag måste svara på notiser i telefonen, 

vilket är stressigt och uppmärksamhetskrävande (Katarina Fokusgrupp).  

4.2 Uppkopplad: Tillgänglighet och konvergens 

 

4.2.1 Tillgänglighet, stress och tvång 

Ett mönster som jag identifierar utifrån dagböckerna är att det sista som händer innan 

respondenterna somnar och det första de gör när de vaknar är att ägna sig åt en specifik 

aktivitet: att kolla sociala medier i sängen. Det är en del av kvälls-och morgonrutinen. På 

morgonen rör det sig om att svara på meddelanden som kommit under tiden de sov, kolla 

inkomna snaps, och mycket tid ägnas åt flöden. Att läsa och svara på inkomna meddelanden 

beskriver Malte som en reflex, då han vet i bakhuvudet att vissa konversationer är oavslutade 

sen igår. Efter den dagliga morgonrutinen fortsätter respondenterna vara tillgängliga under 

dagen. 

Mängden sociala medie-interaktion under en dag verkar styras mycket av vilka förväntningar 

omgivningen har på en, framförallt för undersökningens två kvinnliga respondenter. 

Alltså, typ, om jag sitter och pluggar så vill jag verkligen alltid vara tillgänglig om någon skriver nånting 

på chatten. I och med att Facebook-chatten har den funktionen att såhära, att man ser när nånting är läst, 

så har man liksom ett väldigt stort krav på sig att svara på saker snabbt. Jag tycker att det tar väldigt 

mycket fokus från mina studier för jag känner väldigt mycket social press liksom (Astrid Fokusgrupp). 

Även Katarina säger att hur mycket tid hon lägger på sociala medier beror lite på vad som 

förväntas av henne, och hon får väldigt dåligt samvete om hon inte är kontaktbar. Skriver 

någon i chatten måste man kunna svara.  

På Instagram till exempel så har jag många kompisar som skriver till mig att ’Vad skulle jag göra under 

mina dagar om jag inte såg dina roliga uppdateringar’ till exempel.  Det blir många timmar per dag. 

Under föreläsningar är väl enda tillfället då jag inte är tillgänglig i princip. Annars så hör jag ju 

vibrationerna, signalerna. Det påverkar mig, det blir någon form av stress. Jag kan ibland glömma bort att 

svara på meddelanden och då får jag sjukt dåligt samvete. Man måste hålla koll helt enkelt, man måste 

göra det (Katarina Fokusgrupp). 

Den respondent som verkar bli mest stressad av att vara konstant tillgänglig är dock Astrid. 

Nedan finns några utdrag ut hennes dagbok för att illustrera stressen och pressen som det 

innebär att ständigt vara tillgänglig via sociala medier. 

Online-aktivitet: Chatt med *flirten* och kompisar. 

Motivering: Upprätthålla relationer och finnas där för vänner. 

Känsla: Roligt men stressigt. 

Reflektion: Skulle plugga men kände mig tvungen att svara på mess från ledsna vänner, krävande att alltid 

vara tillgänglig” (Astrid Dagbok 141127). 
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Online-aktivitet: Chat med flirt och vänner. 

Offline-aktivitet: Intromöte med Nathalie samt möte på radion. 

Motivering: Upprätthålla relationer samt lösa andras problem. 

Reflektion: Tyckte det var jobbigt med mina ”irl-aktiviteter” eftersom jag inte kunde svara på folks 

meddelanden direkt, vilket kändes rätt knäppt samtidigt som det också var rimligt eftersom jag stöttade 

många i tunga situationer genom chatten (Ibid.). 

Online-aktivitet: Chatt m *flirt*+postade Grattis till en kompis. 

Offline-aktivitet: Middag med kompis. 

Motivering: Vårda relationerna. 

Känsla: Roligt men lite stressigt. 

Reflektion: Det är svårt att både vara trevlig och uppmuntrande irl och i en chatt samtidigt och det blir ofta 

ett stressmoment för mig!!! Måste tvångsmässigt vara tillgänglig för alla alltid (Ibid.). 

Online-aktivitet: Chatt med diverse personer, både vänner och jobb. 

Offline-aktivitet: Jobba i butik. 

Motivering: För att rådgiva vänner med problem samt sköta jobbkontakter. 

Känsla: Roligt och givande, men stressigt att ibland inte hinna svara. 

Reflektion: Det var stressigt att behöva jobba och inte ha mobilen eftersom jag hade många personer på 

tråden som behövde hjälp av mig (Astrid Dagbok 141125). 

Online-aktivitet: Chattar och kollar flöden på Facebook och Twitter 

Reflektion: Det finns ett tvång att svara på allas meddelanden som stundtals blir jävligt jobbigt (Ibid.). 

Vid ett tillfälle sitter hon på ett tåg och chattar med diverse personer. Hon tycker då att det är 

frustrerande att hennes online-aktiviteter tar för mycket tid… från andra online-aktiviteter! 

Jag chattar så mycket just nu att jag inte ens hinner kolla mina flöden?! Stressigt och tråkigt för jag älskar 

att kolla flöden!!!! Många som drar i mig samtidigt nu (Ibid.). 

Jobb på lekplatsen 

Alla fyra respondenter använder Facebook främst till social interaktion med vänner och 

bekanta, men även i princip all kommunikation som rör jobb och studier sköts på Facebook. 

Då de är tillgängliga via sociala medier under den absoluta majoriteten av dagen, innebär det 

att även jobb- och studierelaterade meddelanden och interaktioner kan nå dem närsomhelst. 

Ibland besvaras jobbmeddelanden i sängen, redan innan uppstigning. Malte använder frekvent 

olika grupp-chattar för att koordinera jobb och projekt, och känner att det ofta stjäl tid från 

studierna. ”Detta skulle egentligen kunna förpassats till jobbmejl om vi inte levde i en tid då 

alla våra sociala och digitala interaktioner började samlas mer och mer på samma ställe” 

(Astrid Dagbok 141125). Även Noah använder Facebook för pluggchattar och pluggrupper. 

När vi inför studiens start diskuterade hur den skulle gå till, var ett stort orosmoment att inte 

kunna ta del av studiegrupperna på Facebook, för att få information och kunna planera 

projekt, studiebesök och gruppmöten.  

En känsla som alla fyra respondenter delar är frustrationen över att jobb och fritid blandas på 

sociala medier. Samtliga upplever att det är problematiskt att nytta konvergerar med nöje på 

det här viset. Det är jobbigt att få förtroendeuppdragsmail via Facebook, tycker Astrid. ”Om 

folk kunde sluta skicka seriösa jobbmail till ens favoritfritidsställe så vore det bra. Det är 

jobbigt att man alltid blandar ihop lekplatsen med jobb” (Astrid Fokusgrupp). Katarina håller 

med om att sociala medier inte fungerar ihop med arbete. ”En lekplats är vad det är, där mina 
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sociala medier i princip konvergerar med mina arbetsuppgifter. Jag får ett mail på Facebook, 

klickar på en länk i flödet, hamnar på Youtube. Det är värdelöst” (Katarina Fokusgrupp). 

Gränsen mellan arbete och fritid, nytta och nöje, suddas ut, vilket är en stressfaktor.  

En lösning som diskuteras i fokusgruppen är om man kunde utveckla något socialt medium 

som fungerar som Facebook, men förflyttas till en app som är lika enkel, med samma 

funktioner, men bara med arbetsplatsstämning, utan någon social interaktion. Malte gör en 

liknelse vid appen som användes för sociala medie-dagböckerna.  

Det fanns inget mer att göra än sina uppgifter. Försökte man klicka runt gick det inte, jag tror säkert att vi 

alla försökte med det. Det var starka färger, det gick fort, man kunde ha profilbild. Så det kändes som ett 

socialt medium, men egentligen var det bara fokus på arbetsuppgiften (Malte Fokusgrupp). 

4.2.2 Konflikt mellan förnuft och känsla 

Ofta verkar användningen av sociala medier vara förknippade med negativa känslor i 

dagböckerna, då de uppmanas till reflektion, motivering och känsla inför aktiviteten. Något 

jag observerade när jag transkriberade fokusgruppen var den frekventa användningen av ord 

som ”måste” och ”behöver”, när deltagarna ombeds beskriva sin sociala interaktion. En 

känsla av maktlöshet och uppgivenhet genomsyrar konversationen, som att sociala medier är 

ett tvång. Ett exempel är då Malte pratar om att slösurfa morgon och kväll, vilket han tycker 

är en ovana. Han till ”men det är så det går till”. Om sociala medie-användningen på kvällen 

säger han: ”På kvällen, alltså, kan jag inte sova, och det ger ju varandra, att jag inte läser en 

bok utan jag tittar på något som lyser mig rakt i ansiktet, så kan jag ju ligga vaken två timmar 

mer än jag egentligen vill” (Malte Fokusgrupp). Formuleringen ”mer än jag egentligen vill” 

antyder att man är slav under sociala medier, istället för tvärt om. Katarina skriver i sin 

dagbok på måndagen:  

Obligatoriskt för mig att kolla mina sociala medier samtidigt som jag äter frukost och dricker kaffe. Måste 

kolla de givna sociala medierna varje morgon för att ta reda på vad som har hänt under natten och kvällen 

innan. Vill varken missa något gällande skolan, nyheter eller annat ”skvaller” som brukar bidra till dagens 

samtalsämnen offline (Katarina Dagbok 141124). 

Noah säger i fokusgruppen följande om känslan av tvång inför att använda sociala medier: 

”Ja, det är det konstanta liksom... nästan tvångsmässigt har det blivit. Det har jag tänkt på väldigt mycket 

nu, under Offline-dagarna inte minst, och ja, under hela den här perioden. Den här rörelsen (gör 

skrollande rörelse med fingret) bara för att konstatera att inget har hänt. Det är ju hela tiden, och det tar så 

mycket tid som hade kunnat göras bättre saker av. Nu vet jag inte om jag har gjort bättre saker, enligt 

definitionen, under offline-dagarna, men det har helt klart fått mig att ifrågasätta det här konstanta 

tittandet. Framförallt när det bara är att titta igenom random förströelser som man klarar sig väldigt bra 

utan (Noah Fokusgrupp). 

Sociala medie-användningen är uppenbarligen ofta för nöjes skull, men ofta infinner sig en 

känsla av stress. Nedan följer utdrag ur respondenternas dagböcker kring sociala medie-

aktiviteter som illustrerar känslan av uppgivenhet och maktlöshet. 

Astrid Dagbok: 

Aktivitet: Facebookchatt med *flirt* i sängen innan läggdags 

Motivering: Upprätthålla relationen. 

Känsla: Roligt & mysigt att chatta tills man somnar. 
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Reflektion: Slutade chatta vid 03 vilket var fyra timmar efter att jag skulle somna. Lite ångest över det!!! 

(Astrid Dagbok 141127). 

Aktivitet: Kolla flöden på Facebook, Twitter, Instagram i sängen på morgonen 

Motivering: För att vakna och se om något hänt på nätet när jag sov. 

Reflektion: Scrollade flöden längre än jag planerat så gick upp senare än tänkt vilket sabbade mina planer 

(Ibid.). 

Aktivitet: Chattar och kollar flöden.  

Känsla: Stressad eftersom jag skulle ha pluggat tidigt och känner att jag skjuter upp allt bara för att vara 

inne i den himla chatten (Astrid Dagbok 141127). 

Aktivitet: Kollar flöden och chattar på Facebook, Twitter, Instagram 

Motivering: För att hjälpa vänner med olika problem samt för att se om nåt kul händer i mina flöden 

Känsla: Jättestressad över att jag egentligen borde plugga men är tvångsmässigt inne i mobilen ändå 

(Ibid.). 

Aktivitet: Chatt med flirt innan läggdags 

Motivering: För att kunna hålla vår relation levande eftersom han inte bor i samma stad. 

Känsla: Roligt och mysigt att kunna prata. 

Reflektion: Tanken var att jag skulle somna halv tolv men chattade till halv två istället och fuckade upp 

planen om att plugga (Astrid Dagbok 141125). 

Aktivitet: Kolla flöden och svara på meddelanden på Facebook, Instagram och Twitter 

Reflektion: Fastnade för mycket i chatten och gick upp alldeles för många timmar sent (Ibid.). 

Noah Dagbok: 

Aktivitet: Chatta och kolla flöden under frukosten. 

Motivering: Definitionen av att göra ingenting som det känns. 

Känsla: Likgiltighet, meningslösa minuter av mitt liv som flyger förbi (Noah Dagbok 141124). 

Aktivitet: Kolla flöden 

Reflektion: Inte så konstigt att jag ”aldrig hinner plugga” när man håller på så här varje dag (Noah 

Dagbok 141125). 

Aktivitet: Kolla flödet och skicka snaps på föreläsning. 

Reflektion: Det är ju egentligen väldigt dumt att slänga iväg delar av sin utbildning på meningslös 

förströelse på sociala medier, men ack så lättillgängligt... (Ibid.). 

Aktivitet: Chatta och interagera på Facebook, Snapchat och Soundcloud hemma 

Känsla: Likgiltighet och rastlöshet när man blir sittande så länge som idag istället för att göra något 

(Noah Dagbok 141126). 

Katarina Dagbok: 

Aktivitet: Kolla Facebook, Twitter, Instagram, Blogg.se under frukosten 

Reflektion: Nu kollade jag på klockan och insåg att denna internet-aktivitet tagit lite längre tid än vad jag 

hade räknat med. Därför är jag något stressad och måste iväg till skolan (Katarina Dagbok 141124). 

Aktivitet: Instagram och Facebook 

Motivering: Fick en notis från Facebook vilket bidrog till att jag spenderade 20 min på Facebook… 

Reflektion: Tog lite mycket tid från mina studier (…) Hade förmodligen varit ”klar” om jag skippade 

interaktionen med mina vänner under ”skoltid” (Ibid.). 

Aktivitet: Facebook, Instagram, Snapchat 

Reflektion: Tog kanske lite för mycket tid från mina studier när jag egentligen hade kunnat göra det när 

jag kom hem istället? (Katarina Dagbok 141125). 
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Aktivitet: Facebook, Insta, Snapchat, Twitter kontinuerligt under hela dagen 

Reflektion: Jag borde inte använda sociala medier när jag pluggar men ibland gör jag det ändå… Tiden 

går och det är helt onödigt! Jag skulle vara tidigare färdig med skolan om jag inte var inne på sociala 

medier... (Katarina Dagbok 141127). 

Malte dagbok: 

Aktivitet: Kolla flöden på kvällen i sängen med flickvän. 

Känsla: Ovärt. Jag borde verkligen sova istället. Men jag är inte sömnig. 

Reflektion: Man kanske borde läsa en bok istället? (Malte Dagbok 141124). 

Aktivitet: Läser flödet på Twitter och gräver i ett onlinebråk med olika kulturpersonligheter 

Känsla: Spännande!! Men jag borde verkligen lägga ifrån mig mobilen och träna nu. 

Reflektion: Alltså denna ständiga uppskjutning av saker för att mobilen finns till hands… (Ibid.). 

Aktivitet: Kolla flöden på Instagram, Facebook, Twitter. 

Motivering: Vanemässigt, som en reflex. 

Känsla: Nollställd. Inga känslor. Bara scrolla scrolla. Inte ens kul ju. 

Reflektion: Vad gjorde jag innan sociala medier fanns en tumme bort? (Ibid.). 

Aktivitet: Kolla flöden på Instagram, Facebook, Twitter. 

Motivering: Reflex, uttråkning. 

Känsla: Helt omedvetet användande, så likgiltig? 

Reflektion: Hur mycket tid dödar jag med den här telefonen egentligen? (Malte Dagbok 141125). 

Aktivitet: Flöden på Facebook och Twitter, skickar och får Snapchats i biblioteket 

Motivering: Uttråkning, okoncentrerad på plugget. 

Känsla: Likgiltig, får ingen njutning av det, känns nästan bara som en ovana ärligt talat. 

Reflektion: Fan vad sociala medier pajar plugget… (Ibid). 

Aktivitet: Flöden på Facebook, Instagram, Twitter 

Motivering: Reflexmässigt beteende 

Känsla: Likgiltig 

Reflektion: Vad ofta jag bara har det här som rapport. Jag verkar ju knappt ens gilla sociala medier? 

(Malte Dagbok 141126). 

När Malte vaknar på onsdagen är hans första aktivitet att kolla sociala medier i sängen. 

Reflektionen är: 

Denna studie har verkligen visar hur mycket mer effektiv jag skulle kunna vara. Men är även i en 

höstsvacka generellt, och då flyr jag till prokrastinering (Malte Dagbok 141126). 
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Figur 8. Bifogad skärmdump från Respondent l. ”Exempel på totalt meningslös grej i FB-

flödet” (Malte Dagbok 141126). 

Reflex 

I dagböckerna är som sagt en återkommande aktivitet slentrianmässigt kolla flöden. ”Lite på 

samma sätt som att slå på telefonen för att vara kontaktbar och följa eventuell aktivitet” (Noah 

Dagbok 141126). Det verkar vara standard för alla respondenter och i de flesta fall görs det 

nästan omedvetet. I slutet av måndagen får han en insikt. ”Satan vad jag pillar mycket med 

sociala medier på en dag. Det är stundtals som en reflex och det känns ju väldigt märkligt. 

Håller tummarna för att offline-dagarna ger nån slags distansering!” (Noah Dagbok 141126). 

”Nu när jag uppmanas till eftertanke är det ju rätt sjukt…” skriver han under tisdagen. Malte 

berättar i fokusgruppen att i dagboken bestod mer än hälften av hans uppdateringar om sociala 

medie-användning åtminstone delvis av slentrianskrollande. ”Helt meningslöst. Jag märkte att 

jag inte fick ut någon njutning av det alls, och att jag inte tog in någonting. Jag rör tummen 

och låter sidan skrolla, men om ni frågar mig vad jag nyss såg för 10 sekunder sen så skulle 

jag inte kunna berätta det” (Malte Fokusgrupp). Under fokusgruppen säger han: 

När jag under offline-dagarna skulle fylla i varför jag ville använda Facebook, så var det ofta ”Jomen för 

att min hand sträckte sig efter mobilen bara för att titta.” Men jag kände inte nåt sug egentligen i att få 

reda på nåt om världen eller nånting om mina vänner (Malte Fokusgrupp). 

När jag frågar varför de tror att det är så, får jag svaret: 

Jag tror att det finns nån form av indoktrinering, eller alltså liksom nån pavlovsk reaktion till min mobil, 

att jag har gjort det så länge nu att det sitter i reptilhjärnan. På nåt sätt. Alltså att jag inte ens hinner tänka 

på det aktivt. Så omedvetet tror jag att det är det här jag behöver göra när jag inte har något bättre för mig. 

Och bättre med citationstecken (Ibid.). 

Noah säger: 
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Jag håller med om att det sätter sig i reptilhjärnan, det är som just en reflex. Att man använt det så länge, 

så pass mycket, och alla gör det. Det faller sig som en naturlig del av vardagslivet liksom (Noah 

Fokusgrupp). 

4.3. Nedkopplad: Frånvaron av sociala medier 
Inför offline-dagarna råder lite blandade känslor hos deltagarna. ”Förvånansvärt nervös, 

orolig och ångest inför offline-dagarna nu” rapporterar Noah i dagboken timmen innan 

onsdag byts till torsdag. Malte skriver: ”Okej nu börjas det strax. Jag tror faktiskt inte att jag 

kommer sakna sociala medier så mycket som jag trott…” (Malte Dagbok 141126). Astrid 

klämmer under onsdagskvällen ut det sista av tiden i chatten. ”Har SÅ mycket ångest för att 

lämna Facebook och inte kunna se framför allt mina gruppchattar” (Astrid Dagbok 141126). 

 
Figur 9. Bifogad skärmdump från Noah onsdag kväll. ”Orolig, nervös och lite ångest men nu 

kör vi! :D” (Noah Dagbok 141126). 

4.3.1 Online-krav, abstinens och utanförskap 

Omgivningen ifrågasätter/kräver 

Tre av fyra respondenter lägger dagen innan offline-dagarna upp en status på Facebook för att 

informera omvärlden om den kommande sociala medie-frånvaron. Detta sker innan jag ber 

dem att avinstallera alla sociala medie-appar och meddela världen. (se Figur 5) 
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Figur 10: Skärmdump på Facebook-statusar från Astrid, Malte och Noah. (från vänster) 

Jag frågar under fokusgruppen varför de kände ett behov av att skriva statusarna. 

Malte:  

Den nobla anledningen är att jag har lite olika ansvarsposter, och skrev för att ingen skulle bli sur. Den 

mindre nobla anledningen är att jag ville skryta lite för att jag var med i ett forskningsprojekt. Så jag 

valde att dela med mig av det för att det verkar lite spännande och coolt i mitt liv (Malte Fokusgrupp). 

Astrid:  

I första hand så är det för att jag har en förtroendepost. Dessutom har jag ett enormt socialt ansvar vad 

gäller folks känslor och problem. Hade varit taskigt att inte säga något (Astrid Fokusgrupp). 

Noah:  

Jag är så aktiv hela tiden. Facebook-folket har väl vant sig vid det. Storasyrran till exempel som har lätt 

för att oroa sig. ”Nu försvinner en av de mest aktiva i ert flöde” (Noah Fokusgrupp). 

Katarina:  

Jag skrev faktiskt en men suddade ut den (Katarina Fokusgrupp). 

Omgivningen ställde sig väldigt frågande till alla fyra respondenters plötsliga frånvaro från 

sociala medier och de flesta krävde en förklaring, berättar de. Vissa gav pikar om att de måste 

vara tillgängliga, att man inte bara kan försvinna från sina ansvarsposter så där. När jag frågar 

dem hur de själva ställer sig till personer som inte har Facebook och inte har ett 

forskningsexperiment att skylla, skiljer sig svaren åt. Malte och Astrid tycker att det nästan är 

en plikt att ha Facebook idag. Astrid säger: ”Jag tycker att det är jätteirriterande. Jag är ledsen, 

men folk som inte har Facebook, de får fan skärpa sig” (Astrid Fokusgrupp). Malte fyller i: 

”Ja, de får fan ta sig i kragen” (Malte Fokusgrupp). När jag påpekar att de under de senaste 

timmarna suttit och pratat om hur stressigt och tvångsmässigt det är med sociala medier, får 

jag svaret: ”Ja, men varför ska de må bra och inte vi?” (Malte Fokusgrupp). Anledningen är 

att det blir väldigt problematiskt för andra om en person inte har Facebook, till exempel för att 

koordinera studier och få kontakt. Minimumkravet är att starta ett konto med ett annat namn, 
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bara för att kunna ta del av till exempel gruppinformation. När jag frågar om jag förstått rätt: 

Man ett ansvar att vara med på sociala medier, svarar Astrid och Malte ja. Noah och Katarina 

håller inte med. Katarina klarar utmärkt av att hålla kontakt med sin syster som inte har 

Facebook och Noah känner sig till och med avundsjuk på avkopplingen de som valt bort 

Facebook får uppleva.  

Under fokusgruppen konstateras också att det kan finnas olika anledningar till att man inte är 

aktiv på sociala medier.  

Jag har verkligen båda typerna av kompisar som inte har Facebook. Alltså, dels en kompis som alltid går 

sin egen väg och är väldigt så liksom. Men mina andra kompisar som inte har Facebook, där är jag helt 

säker på att det bara beror på att det är för psykiskt jobbigt att ha Facebook. Det handlar inte så mycket 

om att det är ett aktivt val att inte ha Facebook, utan mer att ”Jag klarar inte av att se att folk är taggade i 

fler bilder än vad jag är” till exempel (Astrid Fokusgrupp). 

Offline-bilder 

Låt oss vi återigen ta en titt på bilderna uppdelade i Online och Offline. (Bilaga 1). Denna 

gång är det höger halva som fylls med bilder och skrift, för att beskriva respondenternas 

upplevelser av att vara offline.  

Maltes beskrivning av bilden: 

Jag har samma ansiktsuttryck överallt. Jag springer och är glad, pluggar och pussas och pratar och är glad. 

Ärligt talat så satt jag ibland och spelade mobilspel också, men det var så här jag upplevde mig själv 

under de här dagarna. Jag trodde inte jag skulle känna så här, trodde det skulle påverka mig mer än det 

gjorde faktiskt (Malte Fokusgrupp). 

Astrids beskrivning av bilden: 

Jag är avslappnad och uttråkad men ganska fokuserad. Jag märkte att to do-högen inte minskade särskilt 

mycket och jag blev inte så mycket mer fokuserad. Jag spelade mobilspel tvångsmässigt hela morgnarna, 

men fick lite mer gjort ibland. Jag lyssnade mer på vad mina syskon sa och kunde gå och lägga mig 

tidigare. På det sättet fick jag mer gjort. Men mitt prokrastinerande är mer grundläggande än så. Men när 

jag umgicks med folk var det skönt att inte vara stressad för att folk ville få tag i mig. Jag saknade inte 

sociala medier så mycket som jag trodde. Men jag var fan mer uttråkad faktiskt (Astrid Fokusgrupp). 

Noahs beskrivning av bilden: 

Jag har målat grejer som tog fokus från det faktum att jag var utan sociala medier. Pingis, 04 på Orvars, 

vanliga telefonsamtal, spela gitarr, läsa mig till sömns. Under offline-dagarna har jag läst mer än jag gjort 

på resten av terminen. Jag har inte saknat sociala medier så mycket, förutom när jag satt ensam hemma 

bakfull och inte hade energi för att läsa. Så jag är mestadels positiv (Katarina Fokusgrupp). 

Katarinas beskrivning av bilden 

I pratbubblan står det: ”Hallå hör du ens mig?”, vilket jag säger till min kompis med sin telefon i handen. 

Det har såklart påverkat mig att jag inte fick sitta med sociala medier. Jag skrev 10 sidor på 3 dagar på 

min uppsats och fick sjukt mycket gjort. Jag har kommit fram till att från och med nu så ska sitta med min 

uppsats tio timmar per dag och under de timmarna har jag inte lov att använda sociala medier (Katarina 

Fokusgrupp). 

Abstinens 

Det första dagboksinlägget under offline-dagarna kommer redan halv 03.30 på natten, från 

Noah: ”Alltså de första timmarna är ju inga problem så sett, men känslorna som medföljer är 
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ändå redan (om än bara stundtals) som någon slags abstinens. Lite ”Jaha, så vad gör jag nu 

då? :P” (Noah Dagbok 141127). Astrids första dagboksuppdatering följer samma mönster.  

Saknar mest Facebook och att chatta samt se om jag har fått likes på min statusuppdatering om att jag ska 

vara offline. Jobbigt att inte ha kontakt med folk och jobbig känsla att inte ha kontroll över vad som 

händer på min sida (Astrid Dagbok 141127). 

Redan en halvtimme senare trillar nästa uppdatering in:  

Online-aktivitetssug: Saknar Facebook!!! Vill scrolla flöden. Blir genast rastlös. 

Offline-aktivitet: Själv i sängen 

Motivering: Vet inte riktigt vad jag ska göra av morgonen utan mina flöden (Ibid.). 

Under torsdagseftermiddagen får både Astrid och Katarina abstinens. Astrid skriver i 

dagboken: ”Saknar Facebookchatten. Börjar bli jobbigt att inte kunna prata mä flirten 

eftersom vi inte kan höras på annat vis” (Astrid Dagbok 141127). Katarina skriver: ”Jag har 

verkligen velat använda Instagram och Snapchat. Jag skickar bilder via mms istället för att 

skicka över Snapchat och det är inte lika effektivt…” (Katarina Dagbok 141127). 

Sociala medie-lusten faller på ett flertal gånger även hos Noah. När han på torsdagskvällen 

tittar på TV klickar han upp webbläsaren av ren reflex på datorn, men klickar direkt ned 

fönstret när han insett sitt misstag. ”Det är så hårt inpräntat med dessa jävla sociala medier… 

Reflexmässigt beteende på internet” (Noah Dagbok 141127). Även Malte är på väg att slinta 

redan den första offline-morgonen. Reflexen slår till, och han är på väg att spontant gå in i 

flödet genom datorn under en föreläsning. ”Är nog betingad att slentrianmässigt surfa. Jäklar 

vad programmerad man är! Tur att jag hejdade mig själv” (Malte Dagbok 141127). 

Morgon och kväll verkar vara extra svåra tidpunkter att vara utan sociala medier. När Malte 

vaknar på fredagen blir han sugen att kolla flöden på Twitter, Facebook och Instagram, då det 

är vad han brukar göra när han vaknar. ”Jo visst har man en vana och reflex som sitter 

inne…” (Malte Dagbok 141128). När han ligger i sängen på lördag kväll får han en impuls att 

kolla flöden på Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat, som reflexmässig kvällsaktivitet. 

Känsla: ”Likgiltigt, liksom bara ett starkt ’behov’ jag får när jag ska somna.” Reflektion: 

”Undrar hur lång tid ett avbrott från detta skulle ta innan vanesuget försvann” (Malte Dagbok 

141129). 

Utanförskap 

En av de jobbigaste aspekterna med att inte ha sociala medier är känslan av att missa saker, 

konstateras under fokusgruppen. Framförallt när det kommer till socialt umgänge, men också 

vad gäller information. Katarina är rädd för att missa folks födelsedagar, vilket hon vanligtvis 

använder Facebook till. Malte blir under söndagen sugen på att gå in på Twitter och söka på 

en för en ny festival, som har mer info via sin hashtag. Han skriver i dagboken: ”Återigen ett 

exempel på när socialt medium faktiskt har en praktisk, nyttig funktion. Leva helt utan sociala 

medier ökar en risk för att stängas ute från nya saker som ’händer nu’” (Malte Dagbok 

141130). Den första gången under torsdagen som Noah upplever ”offlineläget” som ett hinder 

är då han behöver interagera med sina klasskompisar i en Facebook-grupp för att lägga upp 

och ta del av material från en workshop. ”Facebook är ett ovärderligt verktyg för samtal och 

samordning i grupprelaterade sammanhang” (Noah dagbok 141127). Även Malte upplever det 
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som ett problem att vara utan sociala medier då han är rädd att missa viktig information i 

arbetsgrupper och chattar. Han blir lite orolig, känner att han borde hålla koll och konstaterar 

att det är en stor nackdel med att delta i studien. Någon dag senare upplever han samma 

problem, då han ska sälja kläder på loppis för musikhjälpen och all kommunikation sköts via 

en Facebookgrupp. Han skriver i dagboken: ”Åh nej, vad missar jag nu? Ska vi verkligen 

träffas 09.30? Har nåt ändrats? Vem kommer? Hoppas ingen är sur på mig för att jag inte är 

nåbar på sociala medier…” (Malte Dagbok 141129). Senare på dagen konstaterar han att det 

visade sig ina vara någon fara, och att han inte hade missat någonting. ”Skönt. Men det är 

fortfarande planmässigt riskabelt att leva att liv utanför Facebook-grupper när man har en 

ansvarspost på radion…” (Ibid.). 

Bortsett från konkreta exempel på informationsbrist och dylikt, verkar det jobbigaste vara att 

en överliggande känsla av utanförskap, framförallt då respondenterna inte umgås med folk. 

En känsla av att missa saker, att inte veta vad som sker på sociala medier, att inte kunna delta 

i online-gemenskapen. Att vara isolerad och inte hänga med i vad vännerna de hörs med 

regelbundet med har för sig. ”Ingen skickar sms längre så livet utan chatt är lite deppigt” 

(Astrid Dagbok 141127). Att vakna på lördagen utan nya mess eller flöden att kolla på känns 

fruktansvärt för Astrid.” Man känner sig exkluderad utan Facebook. INGEN POSITIV 

KÄNSLA!!!!!” (Astrid Dagbok 141129). 

Ett tillfälle då Noah blir frustrerad är då han sitter hemma och tittar på fotboll i Superlive. Tre 

killar och en tjej kommenterar matchen i studen, och han blir irriterad då killarna inte verkar 

ta tjejens kommentarer på allvar. Impulsen blir att vilja twittra frågor för att kunna trycka till 

dem, till exempel fråga tjejen om hur det känns att sitta som ensam tjej med dessa killar i 

studion. ”Lite tråkigt att inte kunna delta i deras twitterflöde, men ändå inga ’problem’” 

(Noah dagbok 141127). Då han sitter hemma, bakfull på lördagsförmiddagen kommer suget 

extra starkt att gå in på Facebook, Snapchat, Reddit och Soundcoud. ”Sociala medier är 

lättillgänglig underhållning och lagom ansträngande kontakt med omvärlden på en sliten 

lördag, lite tråkigare att vara bakfull utan dem. Säga vad man vill, men det är såna här dagar 

som är perfekta tidsfördriv på sociala medier” (Noah Dagbok 141129). Även lite senare på 

eftermiddagen trillar en dagboksanteckning in: ”Jättesugen på att slöa runt på sociala medier – 

chatta med vänner och kolla vad som hänt de senaste dagarna. Lördagen känns extra lång och 

ensam när man sitter själv hemma utan någon social interaktion” (Ibid.). På kvällen 

konstaterar han att hundraprocentig frånvaro från sociala medier i fortsättningen inte är något 

han överväger. Men däremot att till exempel logga ut och stänga ner dem tidigare på kvällen 

eller ha en dag i veckan utan eller något i den stilen hade varit skönt. Sista uppdateringen 

trillar in klockan 23.26: ”Idag har det varit trist att vara utan sociala medier. Det blir tråkigare 

att vara hemma själv utan dem och just nu längtar jag tills klockan slår 00.00 imorgon ;)” 

(Ibid.). 

En intressant aspekt att diskutera är att två av respondenterna faktiskt mer eller mindre 

fuskade med sitt sociala medie-förbud. När jag under fokusgruppen ber dem att, handen på 

hjärtat, svara ärligt på om de har fuskat och bedyrar att jag inte kommer bli arg så följer en 

tystnad. Till slut kommer det fram.  

Astrid:  
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Jag har inte loggat in. Jag har tvingat folk att skicka skärmdumpar på min wall. Kände mig lite smart som 

hackade systemet (Astrid Fokusgrupp). 

Malte:  

Jag var tvungen att logga in på Facebook två gånger för studentradions räkning, vid tillfällen då det var 

tvunget. Jag gjorde mitt bästa för att få tunnelseende och bara hämta det jag behövde (Malte Fokusgrupp). 

Under fokusgruppen visar jag återigen upp Katarinas bild då hon fikar med sina sociala 

medie-användande vänner, för att diskutera känslan av exkludering utan sociala medier. Noah 

tar upp lördagen då han inte hade någon offline-kontakt med någon på hela dagen. ”Utan 

sociala medier en sån dag blev det väldigt mycket att känna sig mer ensam. Man brukar ha 

tillgång till ett forum där andra människor också är, liksom” (Noah Fokusgrupp). Astrid säger 

att med sociala medier märker man att någon vet att man finns, men om man bara är själv vet 

man att man verkligen är själv. Malte tror att utvecklingen har gjort att man vänjer sig vid 

känslan av att aldrig vara ensam, och känslan av isolering är nog att man är så ovan. ”Utan 

sociala medier finns ingenstans att fly” (Malte Fokusgrupp). 

När jag frågar hur känslan av att vara med, och att ingå i en social kontext, skulle påverkas av 

att vara offline en längre period, får jag svaret att man i så fall skulle behöva umgås mer i 

verkliga livet. De skulle söka sig mer till andra människor, spendera mer tid på publika 

platser. Och dessutom få vänja sig vid att vara mer själva helt enkelt. Men alla är överens om 

att de nog skulle känna sig mer ensamma överlag utan sociala medier.  

Det är så många relationer som vårdas primärt genom Facebook-chatten. Hela vänskaper kanske skulle 

falla bort om jag inte skulle ha Facebook längre. Det var en lättnad att studien bara varade i fyra dagar 

(Noah Fokusgrupp). 

Under kvällen sista offline-dagen skriver han i sin dagbok: ”’Snart får jag facebooka igen’ går 

som ett mantra genom hjärnan när experimentet närmar sig till slut…” (Noah Dagbok 

141130). 

Nonconnection-nonexistence 

Jag frågar under fokusgruppen hur respondenterna ställer sig till påståendet om nonconnecion 

och nonexistence; att icke-existens online till viss del innebär icke-existens i samhället. 

Malte:  

Det är klart att de man inte ser online ser man inte lika mycket. På min kurs är det 130 pers. De som inte 

är nära vänner till mig känner jag till främst för att jag ser deras profilbilder flimra förbi på sociala 

medier. Men så finns det människor som inte existerar för mig, som jag inte har nån aning om vilka de är. 

Hade de funnits på Facebook så hade jag väl vetat om att de fanns kanske. Senast idag såg jag några och 

tänkte ”Har du gått med mig hela min studietid?” (Malte Fokusgrupp). 

Astrid:  

Jag tycker också att det märks. De två vänner jag har som inte har Facebook har jag inte lika nära kontakt 

med som med mina andra vänner. Man kommer inte alltid ihåg att bjuda in dem till events man har. Så 

det är nog lätt att halka ur umgänget. Det är en annan sak med typ syskon. Men med kompisar är det lätt 

att tappa kontakten (Astrid Fokusgrupp). 

Noah:  
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Jag vill tänka på nonexistence som nånting positivt. Eftersträvansvärt i dagens samhälle, att inte existera i 

brist på sin ”connectivitet” är att inte vara en offentlig person, som vi alla är. Det är att vara fri i större 

bemärkelse än någon av oss här. Fast att överhuvudtaget definiera någons existens utifrån deras varande 

eller icke-varande på sociala medier känns sorgligt och som ett av många problem i samhället idag (Noah 

Fokusgrupp). 

Katarina:  

Jag tycker att det handlar om personliga värden. Om man ställer sig frågan: För vem finns jag egentligen, 

för vem syns jag? Och svaret är att jag egentligen inte bryr mig, eller jag vill tro att jag inte bryr mig om 

jag finns eller inte finns för människor som inte är relevanta för mig. Men jag vet inte, påståendet kanske 

stämmer (Respondent 4, Fokusgrupp). 

Nedan kommer utdrag jag ur dagböckerna då möjligheten inte funnits för respondenterna att 

dela med sig av sina offline-aktiviteter och ta del av andras via sociala medier, då det väckt 

frustration. 

Noah: 

Online-aktivitetssug: Snapchat. 

Offline-aktivitet: Ute och super på nation. 

Motivering: Det är så skoj med snapchat när man är full, men nu kan jag ej snapa :(  

Känsla: Tråkigt att inte kunna vara spontan med sociala medie-interaktion! 

Reflektion: För stunden känns det mer som ett handikapp än något positivt (Noah Dagbok 141128). 

 

Online-aktivitetssug: Bild på Facebook och Snapchat. 

Offline-aktivitet: Ute med några klasskamrater och tittar på UNT-fyrverkerierna. 

Motivering: Hade velat dela med mig av fina bilder från UNT-fyrverkerierna, har för vana att dela med 

mig av sånt som är fint. 

Känsla: Eftersom jag ändå på något sätt har vant mig nu så var det bara en tanke som swischade förbi och 

inget mer med det. 

Reflektion: Fyrverkerierna var lika fina ändå :P (Noah Dagbok 141130). 

Astrid: 

Online-aktivitetssug: Lägga ut bilder och se upplagda bilder på Instagram och Facebook. 

Offline-aktivitet: Fest med mina korridorare. 

Motivering: För att vi kalasade igår och det lades ut bilder på Facebook och Insta jag inte kan se 

Känsla: Tråkigt att inte få se vilka som gillar en bild jag är taggad i (Astrid Dagbok 141129). 

Online-aktivitetssug: Kolla flöden och bild på Facebook och Insta. 

Offline-aktivitet: Frukost med mina syskon. 

Motivering: Saknar att ha nåt att vakna till i mobilen. Vet att många har messat mig och att en bild på mig 

blivit postad på FB – vill se vilka som gillar den för att få bekräftelse!! (Astrid Dagbok 141130). 

Katarina:  

Online-aktivitetssug: Kolla bilder, uppdateringar och födelsedagar på Instagram, Twitter och Facebook. 

Offline-aktivitet: Vid köksbordet och äter frukost med familjen som är på besök. 

Motivering: För att det är ett bra tidsfördriv som går på rutin. 

Känsla: När alla sitter med sina telefoner känner jag mig utanför. 

Reflektion: Dessa fyra dagar kommer att kännas långa (Katarina Dagbok 141127). 
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Figur 11. Skärmdump på abstinens-sms från Astrid på söndagen, sista offline-dagen. 

4.3.2 Nedkoppling-avkoppling 

Under de nedkopplade dagarna växlar respondenterna ganska mellan positiva och negativa 

känslor. Även om livet utan sociala medier stundom är plågsamt så finns det många fördelar, 

konstaterar de. Klockan 23.58 kvällen innan offline-dagarna börjar skriver i Malte att han inte 

kommer sakna sociala medier så mycket som han trott. Inte heller Noah har några större 

problem, och skriver på morgonen att han känner sig lite frihetsberövad, men att det samtidigt 

känns spännande på ett skönt sätt.  

Lättnad, koncentration och fokus  

Något som alla fyra respondenter upplever under offline-dagarna är att deras koncentration 

och effektivitet blir mycket bättre. Första offline-dagen vaknar Maltehelt utan sug, och med 

en bra och positiv inställning till offline-dagarna.  

Tänkte att det här ska bli en produktiv och skön dag utan reflexmässigt tidsödande på sociala medier. 

Gick upp snabbare än vanligt och kom igång ordentligt med plugg! (Malte Dagbok 141127) 

I slutet av dagen skriver han:  

Inget sug denna period! Nöjd med mitt projektmöte, gick sen på ett annat möte innan jag drog och tränade 

och sen åt middag. Allt helt frikopplat från sociala medier. Tror verkligen jag kommer minska mitt intag 

av sociala medier efter denna studie, även om det tar tid att få bort ovanan att ha sociala medie-reflex är 

det värt det för jag mår i slutändan mycket bättre av att vara produktiv (Ibid.). 

Även under fredagen har han inga större problem med offline-livet. Under förmiddagen 

skriver han i dagboken att han jobbar på och pluggar, och att det går bra. Inte heller några 

timmar senare faller något sug på. Plugget låter honom tänka på annat och så länge som han 
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känner sig produktiv faller inget behov på. Vid ett tillfälle deltar han i ett planeringsmöte. 

Vanligtvis samordnar de allt i Facebookgruppen, så det får bli lite omstrukturering nu när en 

deltagare inte var tillgänglig online. Dock konstaterar han i dagbokboken att de blev väldigt 

mycket mer effektiva då deras arbete inte stördes av Facebook-notiser. Även om det blev lite 

omständligt att ändra på rutinerna tycker han att det gick riktigt bra ändå. ”Bättre faktiskt!”. 

Även Astrid konstaterar att hon får mycket mer gjort under offline-dagarna, och att hon 

därmed är mindre stressad. Inte bara fokus, men även välmående. Även om hon ofta tycker att 

det är plågsamt att vara utan framförallt Facebook-chatten skriver hon i dagboken:  

”Skönt att se ikapp och koncentrera mig på TV-serier – har valt bort det för chatten den 

senaste månaden pga. *min flirt*”. 

Att inte distraheras av digital interaktion gör att man är mer närvarande i nuet och kan njuta 

mer av umgänget med personerna som de faktiskt fysiskt umgås med. Malte spenderar under 

söndagen kvalitetstid ihop med sin flickvän: lagar middag och går på fyrverkeriuppvisning. 

Han skriver i dagboken att han faktiskt känner sig mer ”där” utan sociala medier, inte lika 

lättdistraherad som när man ständigt kan kika flöden. Astrid skriver samma sak i sin dagbok: 

”Skönt att kunna fokusera på samtalen och inte känna sig otillräcklig antingen online eller offline” (Astrid 

Dagbok 141129). 

Samma kväll är det första gången på länge som Noah spenderar sista stunden innan läggdags 

med att läsa istället för att slentriansurfa på sociala medier. ”Håller tummarna för att det kan 

bli en mer långvarig positiv biverkning av den här studien :)” (Malte Dagbok 141129). 

Olika förutsättningar för nedkoppling 

Någonting som respondenterna ofta återkommer till i såväl dagböckerna som under 

fokusgruppen, är hur behovet av sociala medier står i paritet till hur man mår i övrigt, i sina 

relationer och i livet. Katarina säger i fokusgruppen att när hon bodde i Thailand så hade hon 

ett väldigt stort socialt behov och bombarderade folk med meddelanden på sociala medier. 

Idag måste hon nästan påminna sig om att svara på meddelanden. Det hör ihop med att hennes 

sociala liv tillfredsställs av offline-relationerna hon har, mycket för att hon bor i ett kollektiv 

med sina två bästa vänner. Men hon tillägger att så kommer det ju inte alltid vara, så hon 

måste vårda sina andra online-relationer. Flera av respondenternas positiva 

dagboksanteckningar under offline-dagarna är i stil med: ”Så länge jag håller mig sysselsatt så 

är det ju inga problem och faktiskt skönt att inte hålla på och fippla med mobilen stup i 

kvarten” (Noah Dagbok 141127). När Malte under helgen är hemma, tittar på film och har det 

härligt skriver han: ”Verkar som att sociala medier-sug sällan faller på när saker ’händer’ i ens 

liv och man liksom mår bra” (Malte Dagbok 141129). Noah drar samma slutsats då han under 

första offline-dagen är upptagen med offline-aktiviteter hela dagen. ”Jag håller mig sysselsatt 

så det är inga problem allt just nu, bara skönt att inte sitta med mobilen hela jävla tiden!” 

(Noah Dagbok 141129). Under söndagskvällen skriver Malte: 

Inget sug! Flickvän hemma från en weekendresa, så vi spenderade kvalitetstid ihop istället, lagade 

middag och gick på fyrverkeriuppvisning. Återigen ett exempel på hur suget försvinner när fokus ligger 

på roligare saker i verkligheten (Malte Dagbok 141130). 
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Lärdomar 

I slutet av fokusgruppen frågar jag respondenterna vad de har fått ut av att vara med i studien. 

Svaret blir att de insett att de inte får ut så mycket av sociala medier som de trodde. Att det 

ofta använder dem av reflex. Alla fyra tycker att det till stor del har varit skönt att vara offline, 

och är överens om att de kommer minska på sitt sociala medie-intag hädanefter, eller 

åtminstone vara mer medvetna i sin användning. Till exempel genom att göra tydligt för 

vännerna att de inte alltid är tillgängliga, eller att avsätta tid specifikt för sociala medie-

användning, så att det inte blir en konstant sysselsättning under dagen. När jag frågar om det 

var något som förvånade dem under studiens gång svarar de: 

Katarina:    

Jag insåg att jag inte har missat någonting överhuvudtaget när jag var offline. Det kan bero på att det bara 

var fyra dagar och det kan bero på att mina sociala medier inte betyder så mycket för mig som jag trodde 

att de gjorde (Katarina Fokusgrupp). 

Noah:  

Hur extremt lite det krävdes för att faktiskt slappna av och kunna läsa en bok (Noah Fokusgrupp). 

Astrid:  

Att jag inte slutade prokrastinera (Astrid Fokusgrupp). 

Malte:  

Det var förvånande att det visade sig att de flesta av mina dagboksinlägg under online-dagarna var 

negativa. Jag trodde ändå att jag fick ut någonting av sociala medier, men jag var ofta likgiltig. Den 

insikten har jag aldrig fått tidigare, och jag blev förvånad över att jag faktiskt tycker så illa om det (Malte 

Fokusgrupp). 

Alla respondenter vill ha kvar kontakten med sociala medier, för det är en förutsättning för att 

kunna vara med i samhället, men de vill förändra sina förhållningssätt. Istället för att vara 

styrda och nästintill beroende är det de som har kommandot och väljer vad, när och hur.  

Det skulle vara optimalt ifall man bara kunde känna att det var frivilligt och kul och att man närsomhelst 

kunde välja att inte vara på sociala medier och istället göra något som man intellektuellt vet är viktigare. 

Mina sociala medier ska skötas på mina villkor (Katarina Fokusgrupp). 
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5. Slutsatser och diskussion 
I det här kapitlet sammanfattas studien kortfattat. Sedan följer en diskussion kring uppsatsens resultat 

och slutsatser, i ljuset av det teoretiska ramverket. Sist presenteras sammanfattning och avslutande 

reflektioner. 

5.1 Slutsatser och diskussion  
Denna studie har syftat till att analysera hur höganvändare av sociala medier påverkas av att 

leva i ett samhälle med konstant digital närvaro. Jag har även studerat vad konsekvenserna 

blir av att kopplad ned. För att försöka besvara frågeställningarna har jag använt mig av en 

explorativ, etnografiskt inspirerad metod, där jag följt fyra respondenter genom inledande 

korta intervjuer, följt av en dagboksvecka och slutligen en fokusgrupp. Resultat och analys 

tolkas nedan i ljuset av ett teoretiskt ramverk bestående av två delar; den första om sociala 

mediers påverkan på samhället, med teoretikerna Jan van Dijk, Henry Jenkins och Allen S. 

Hammond. Den andra delen består av teorier om sociala mediers påverkan på individen och 

social identitet, utifrån Sherry Turkle, Nanna Gillberg och Erving Goffman. 

1. Vad har användningen av sociala medier och den ständiga uppkopplingen för påverkan på 

individen, vad gäller social identitet, umgänge och känslan av tillhörighet? 

Min studie visar att användningen av sociala medier har stor betydelse i respondenternas 

sociala liv. En stor del av de vakna tiden spenderas online, och en stor del av den sociala 

interaktionen äger rum där. De interagerar med vänner utanför Uppsala, men även med 

personer som finns geografiskt nära. I stort sett hela den vakna tiden är de tillgängliga via sina 

mobiltelefoner och därmed via sociala medier. När respondenterna fick tänka till kring sin 

användning blev de förvånade över att de använder sociala medier så mycket, och även över 

på vilket sätt de använder dessa. Dels till ”nyttiga” saker, såsom koordinering, planering och 

information, men även som en näst intill omedveten sysselsättning kontinuerligt under dagen.  

Den konstanta tillgängligheten får åtskilliga konsekvenser. Umgänget i det verkliga livet 

pågår ofta simultant med umgänge via sociala medier. Respondenterna såväl stark stress som 

social press, då det känns som de förväntas vara online och nåbara så gott som dygnet runt. 

Detta påverkar välmåendet negativt.  

Sociala medier minskar fysisk direktkontakt 

En intressant aspekt i studien är att då respondenterna höll sig sysselsatta och var tillfreds med 

sitt offline-liv, påverkades de inte nämnvärt av frånvaron av sociala medier. När de blev 

ensamma med sina tankar, upplevdes det däremot jobbigt att inte ha tillgång till sociala 

medier. Även om sociala medier framförallt används som komplement till socialt umgänge 

visar studien visar också online umgänget i vissa fall minskar offline-umgänget, vilket står i 

linje med vad Dijk anser kännetecknar nätverkssamhället. Alla i fokusgruppen var överens om 

att om de trappade ned på sociala medier mer, skulle de antagligen söka upp mer offline-

umgänge, till exempel tillbringa mer tid på publika platser och hemma hos vänner. En slutsats 

är alltså att stor aktivitet på sociala medier gör offline-livet mindre aktivt och låg aktivitet på 

sociala medier kan göra offline-livet mer aktivt. 
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Detta bekräftar Sherry Turkles teori om hur teknologin formar våra förhållanden till varandra, 

och att med den digitala interaktionen minskar den direkta interaktionen (Turkle 2011). 

Människor kan inte få nog av varandra, men på ett avstånd som de kan kontrollera. Dijk 

(2006) beskriver nätverkssamhället som ett samhälle som allt mer organiserar relationer i 

medienätverk, och gradvis ersätter sociala nätverk med kommunikation ansikte mot ansikte. I 

detta samhälle blir människor länkade till varandra och får konstant tillgång till information 

och kommunikation med varandra. Personlig kommunikation ersätts delvis av digital sådan. 

Konflikt mellan förnuft och känsla  

Respondenternas känslor av stress inför sociala medier kan kopplas till Jenkins teori om 

konvergenskulturen. Sociala medier är idag präglade av konvergens, vilket innebär att det 

finns en mängd olika funktioner samlade på samma ställe. Konvergensen innebär att 

respondenterna liknar Facebook vid ett frustrerande flugpapper, som det är svårt att slita sig 

ifrån. Alla fyra respondenter använder sociala medier till social interaktion, men även det 

mesta av kommunikationen som rör jobb och studier sköts via Facebook. Ibland besvaras 

jobbmeddelanden i sängen, redan innan de stiger upp på morgonen. Denna konvergens mellan 

nytta och nöje upplevs både problematisk och frustrerande. 

Om folk kunde sluta skicka seriösa jobbmail till ens favoritfritidsställe så vore det bra. Det är jobbigt att 

man alltid blandar ihop lekplatsen med jobb (Astrid Fokusgrupp). 

En lekplats är vad det är, där mina sociala medier i princip konvergerar med mina arbetsuppgifter. Jag får 

ett mail på Facebook, klickar på en länk i flödet, hamnar på Youtube. Det är värdelöst (Katarina 

Fokusgrupp). 

Även om respondenterna märker att de påverkas negativt av sociala medier, fortsätter de med 

sina beteenden. En del i Astrids terapi är att prata om hennes känsla av att alltid förväntas vara 

tillgänglig i chatten och den sjukligt stora ansvarskänslan hon har blir ett stort problem för 

henne. Rapporter visar att vissa online-användare blir beroende av internet, mycket på samma 

sätt som andra blir beroende av droger och alkohol. 4.4% av europeiska ungdomar har en 

”patologisk internetanvändning” (Durkee m. fl. 2012).  Min syn är dock att problemet är 

större än så. Om man definierar beroende som ”okontrollerbart begär” (Malmquist, 

Nordström & Thulin 2015) så skulle man kunna påstå att samtliga respondenter är beroende 

av sociala medier. Websidan Internetakuten.com (2013) skapades för att så många missbrukar 

internet, och på hemsidan erbjuds hjälp och råd. På förstasidan står att de inte använder ordet 

beroende, utan istället missbruk, och att de inte hävdar att det är en sjukdom då det i dagsläget 

inte finns någon diagnos på problematiken. På hemsidan kan man klicka sig in till ”Missbruk 

av social media”, och där är rubriken: ”Kontrollerar du din ”feed” på Facebook, Twitter, 

Instagram eller andra sociala nätverk mer än tio gånger om dagen eller blir ditt sociala liv och 

jobb lidande på grund av all tid du spenderar på nätet? Läs vidare på den här sidan i så fall” 

(Internetakuten 2013). Tio gånger om dagen är långt färre gånger än hur ofta respondenterna i 

srudien kontrollerar sin feed. 

Sociala medier påverkar utformningen offline-umgänge 

I resultatkapitlet finns många exempel på tillfällen då respondenterna använder sociala medier 

som krydda på social offline-interaktion. Online- och offline-aktiviteter konvergerar, det vill 

säga överlappar varandra och fungerar parallellt (Foot & Schneider 2006, s. 87) Att inte vara 
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mentalt närvarande i stunden och ha simultan digital interaktion med personer som inte är 

fysiskt på plats verkar, att döma av dagböckerna, till stor del vara socialt accepterat. Sherry 

Turkle (2011) menar att i takt med att vi förväntar oss mer från tekniken så förväntar vi oss 

mindre av varandra. Malte och Katarina tycker till viss del att det bara är att acceptera att 

samhället ser ut så. Malte anser att ja, uppmärksamheten är delad mellan mobilen och offline-

umgänget, men bara alla är med på det är det inga problem. Katarina uttrycker, under offline-

dagarna, i sin dagbok att hon känner sig utanför när hennes vänner sitter med mobilen och hon 

inte kan använda sin, men verkar tycka att så länge som hon själv också kan sitta med 

mobilen, är det okej. Det är viktigt att följa med i utvecklingen, och det är hit utvecklingen är 

på väg, menar hon. Astrid och Noah är dock delvis negativa till den här utvecklingen.  

”Så många kontaktytor som man tänker på som sociala, men den verkliga kontaktytan blir bara en i 

mängden. Jag gillar inte den utvecklingen” (Noah Fokusgrupp). 

Här är ännu ett plan där jag noterar en konflikt mellan förnuft och känsla. Alla fyra 

respondenter använder till exempel sociala medier simultant då de umgås med vänner offline 

nu och då. Dock ser Astrid och Noah på beteendet som något negativt och försöker att 

undvika det hos såväl sig själva som hos andra. Även här kan vi alltså se en återkommande 

situation som de ställer sig negativa till, men som ändå fortsätter uppstå.  

 

Sociala medier påverkar individens umgänge med sig själv 

Det är ytterst sällan som respondenterna är ensamma. Inte ensamma i fysisk bemärkelse, utan 

psykiskt och mentalt. Mobiltelefonen är alltid med, och den första tillflyktsorten då de är 

ensamma är just sociala medier. Enligt Turkle (2011) finns det en problematik i det faktum att 

man aldrig får chansen att vara ensam med sina tankar, att vi inte är bekväma med att vara 

psykiskt själva. Jag noterar en problematik i det faktum att i samma sekund som 

respondenterna hamnar själva med sina tankar, till exempel i sängen vid uppvaknande på 

morgonen eller vid läggdags, på tåg, eller när de är ensamma hemma, sträcker sig handen 

automatiskt efter mobilen. Mobilen, som i början var tänkt att vara ett hjälpmedel i livet, har 

blivit livet.  

Det är klart att det finns ett problem i att det var flera år sen man sist gick på promenad utan att ha med 

sig internet eller någonting annat på ett eller annat sätt. Åtminstone att man alltid lyssnar på musik eller 

på en pod. Man blir lite rastlös och också rädd för tystnad och ensamhet på ett sätt som jag tror inte är så 

himla bra (Astrid Fokusgrupp). 

Sociala medier påverkar jaget  

Gillberg diskuterar i sin bok Uppmärksamhetssamhället (2014) uppluckringen mellan offentligt 

och privat, och att det blir tydligt när man tittar på icke-offentliga personers självrepresentation 

i sociala nätverk på internet. Genom att man då man utformar sin profil på sociala medier har 

en publik bestående av en mängd olika personer, uppstår en konflikt i individen och man 

utformar sitt sociala medie-jag för att tillfredsställa den diversifierade publiken.  

Även Goffman har synen att det är i mötet med andra som jaget byggs upp och befästs. Vi 

försöker kontrollera bilden av oss själva genom att liksom skådespelare i våra framträdanden 

på scenen skådespelare, i våra framträdanden på scenen. Han definierar begreppet ”fasad” som 
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en del i individens framträdande; den expressiva utrustningen. En del i fasaden är 

inramningen, ”the setting”, som syftar till alla platsbundna inslag på scenen och till scenariot. 

Jag vill likna detta vid hur jaget utformas på sociala medier. Scenen är till exempel Facebook, 

publiken är det sociala kontaktnätet som utgörs av Facebookvänner, och fasaden utformar man 

för att forma bilden av sig själv som sänds ut. Då min studie tydligt visar att en stor del av 

umgänget med vänner och bekanta, nära såväl som perifera, äger rum på sociala medier, spelar 

det stor roll hur man framstår där. Goffman använder sig av begreppet publiksegregation för att 

förklara hur rollen upprätthålls genom att anpassa sitt skådespel till sin publik, vilket i min 

Facebook-metafor utgörs av Facebook-vänner.  Enligt Goffman och Gillberg är alltså följden 

av den stora digitala närvaron i respondenternas liv, att deras jag påverkas, mer eller mindre 

omedvetet.  

Under fokusgruppen bekräftar två av respondenterna att sättet man framställer sig själv på 

sociala medier inte stämmer helt med verkligheten.  

Online-jag festar väldigt mycket och ser bra ut i en viss vinkel och lyckas på tentor och åker på resor. Det 

är mitt online-jag. En kliché av den lyckade ytan (Malte Fokusgrupp). 

Gillbergs teori om att det digitala jaget till stor del utformas av omgivningens, publikens, 

förväntningar på individen, bekräftades av Noah. Han är väldigt selektiv i vad han lägger ut på 

sociala medier, och sade under fokusgruppen att han framstår som mer politisk på Facebook än 

han egentligen är. Responsen han fått från personer som följer hans digitala jag på Facebook 

har varit positiv, vilket har gett honom bekräftelse och drivkraft till att fortsätta ha den politiskt 

engagerade roll han har på sociala medier. Detta är ett exempel på en situation där Noahs jag 

har påverkats åt ett visst håll, baserat på människors respons på hans sociala medie-jag.  

De andra två respondenterna, Astrid och Katarina, håller dock inte med om detta. Katarina 

tycker snarare att Jaget förstärks genom sociala medier, då hon kan välja hur hon vill, vad hon 

ska ta del av och hur hon ska framställa sig själv. Astrid tycker att i takt med att sociala medier 

blir fler och mer mångfasetterade, görs jaget mer rättvisa. Den sammanlagda bilden på sociala 

medier ger en heltäckande bild av vem man är, och hon anser att hon själv inte har målet att 

framstå som perfekt, utan att den ska spegla den hon är. Samtidigt säger hon under 

fokusgruppen att ”(…) Jag kan vakna och prokrastinera hela dan, ta 180 selfies, redigera kanske 

17 av dom och sen lägga ut en. Det tar 4 timmar och så får man kanske 34 likes. Då är den 

dagen gjord” (Astrid Fokusgrupp). Det motsägelsefulla i dessa två segment från samma 

respondent, som fördes fram vid olika tillfällen i fokusgruppen, är intressant. Astrid framställer 

sig själv i bästa möjliga dager och använder sociala medier för bekräftelse, men samtidigt tycker 

hon att sociala medier gör Jaget rättvisa. Anledningen till det motsägelsefulla i detta verkar vara 

att hon anser att det idag finns en överenskommelse och en förståelse för att man mest lägger 

ut det som ser bra ut. Då alla har denna förförståelse så blir man inte påverkad av det. 

2. Vad får det för konsekvenser för en höganvändare av sociala medier att kopplas ned och 

under en begränsad tid ställa sig utanför sociala medie-kontexten? 

Nätverkssamhällets gemenskap, offline-livets utanförskap 

Respondenterna blev överraskade av upplevelsen av att vara utan sociala medier. De insåg att 
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sociala medier faktiskt inte är en så fundamental del av livet som de trodde, och att det 

faktiskt går att klara sig ganska bra utan. Faktum är att de på vissa sätt klarade sig bättre. Det 

var dock mer eller mindre plågsamt för alla fyra respondenter att stå utanför cybersamhället, 

och en känsla av att vara exkluderad infann sig emellanåt. Under offline-dagarna rådde en 

överhängande, lite abstrakt känsla av att vara utanför. Detta kan kopplas till Dijks teori om the 

network society. Deltar man inte i nätverkssamhället blir man exkluderad. I hans seven laws 

of the web (2006) konstaterar han att i nätverkssamhället är individen viktig, men inte om den 

inte har en stark koppling till nätverket. Det finns en press att vara uppkopplad. Forskare 

hävdar att om man inte är en del av det digitala samhället är det liktydigt med att på något 

plan inte existera. Ett citat från Hammond så tidigt som 1997 får illustrera detta: ”Nonaccess 

and nonconnection could become tantamount to nonexistence” (Hammond 1997). 

Sherry Turkle (2011) menar att då vi använder tekniken för att definiera oss själva genom att 

dela våra tankar och känslor, blir vi obekväma med att inte vara uppkopplade. Det är nästan 

som att vi inte finns. ”I share, therefor I am”. Även Nanna Gillberg (2014) talar om 

”Principen om att värdeskapande utgår från offentliggörande - saker, personer och upplevelser 

får ett värde först när de offentliggörs”. Respondenterna använder ofta sociala medier för att 

dela med sig av sig själva och sina liv, och mycket de gör på sociala medier är för att få 

uppmärksamhet från omgivningen. I denna studie har presenterats en rad 

dagboksuppdateringar från då respondenterna under online-dagarna delar med sig av vad de 

gjorde via sociala medier; öldrickande, korridorsfester, fikor och middagar med vänner. 

Under offline-dagarna upplevdes det ibland frustrerande att inte få chans att göra det.  

Vi lever i ett samhälle som blir allt mer digitalt och det har bevisligen sina nackdelar att ställa 

sig utanför. Det går idag i princip per automatik att svepas med av sociala medie-strömmen, 

utan att man reflekterar över det något nämnvärt (förutom när en C-uppsats-student dyker upp 

och tvingar en att göra det.) Även om respondenterna konstaterar att sociala medier på många 

sätt orsakar dem mer smärta än njutning, tycker ändå två av dem att det är en skyldighet att 

vara på sociala medier. Dessutom verkar de nästan vara en så integrerad del av identiteten och 

vardagen, att även om man bortser från det de praktiska skälen till att vara online, vore det 

väldigt svårt att ge upp sociala medier helt.  

Nedkopplad-avkopplad 

Alla fyra respondenter tyckte dock att det på många sätt var väldigt skönt att vara utan sociala 

medier. Offline-dagarna var jobbiga, men verkade ge dem en, om än påtvingad, välbehövlig 

vila från och distans till sociala medier.  

Sociala medier - att styra eller styras 

Respondenterna konstaterar alltså att de faktiskt inte mår särskilt bra av den ständiga 

tillgängligheten som sociala medier innebär. De är ändå överens om att de vill ha kvar 

kontakten med sociala medier, då det är en förutsättning för att kunna vara med i samhället 

och interagera socialt med andra, men vill förändra sina förhållningssätt. Frågan är hur lätt det 

är. När jag under fokusgruppen frågar hur många av respondenterna som har för avsikt att 

faktiskt ändra sin sociala medie-användning räcks samtliga fyra händer upp. När jag följer 

upp med frågan hur många som faktiskt tror att de kommer lyckas ändra, är bara två händer i 

luften. 
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5.2 Sammanfattning och avslutande reflektioner 
En väldigt förenklad sammanfattning av svaret på mina frågeställningar lyder: 

1. Vad har användningen av sociala medier och den ständiga uppkopplingen för påverkan på 

individen, vad gäller social identitet, umgänge och känslan av tillhörighet? 

Svar: Mycket stor. 

2. Vad får det för konsekvenser för en höganvändare av sociala medier att kopplas ned och 

under en begränsad tid ställa sig utanför sociala medie-kontexten? 

Svar: Positiva för psyket, koncentration etc. men negativa på grund av känslan av exkludering 

som uppstår. 

Sociala medier formar individen och social identitet 

Denna studie visar att sociala medier har en betydande roll i såväl hur individen formas som 

hur den sociala identiteten och umgänget med andra formas. Att leva en stor del av sitt liv 

online har konsekvenser för en rad olika faktorer. Social interaktion ändras, hur individen 

formar sitt jag ändras, liksom förutsättningarna för att känna social tillhörighet. Det som 

motiverar studiens respondenter att vara på sociala medier är främst känslan av att annars 

missa något och att det krävs aktivitet på sociala medier för att behålla det sociala 

kontaktnätet. Om detta dras till sin spets, kan vi tala om känslan av att sociala medier krävs 

för att finnas. Hammonds teori om nonconneciton och nonexistence och Dijks begrepp 

nätverkssamället som ett samhälle som kräver digital närvaro, bekräftar detta.  

Negativa konsekvenser av sociala medier 

Jag har i studien konstaterat att ovanstående påverkar individen negativt på en rad punkter. 

Respondenterna insåg att de blir mer negativt påverkade av sociala medier än de trott och att 

de är mer negativa till dem än vad de hittills insett. Ständig uppkoppling bidrar till att 

samhället blir individualiserat, det vill säga att individen digitalt ska marknadsföra sig själv, 

visa upp sig själv i god dager. Därigenom skapas och formas individen och jaget genom 

andras ögon. Att detta stämmer kan vi konstatera utifrån respondenternas dagböcker, i ljuset 

av Sherry Turkles, Nanna Gillbergs och Erving Goffmans teorier. Jenkins teori om 

konvergenskulturen bidrar till att sociala medier konvergerar allt mer vad gäller funktioner; 

jobbrelaterad interaktion och umgängesrelaterad interaktion samlas på ett och samma ställe, 

vilket innebär ökad stress och att man sällan känner sig helt ledig.  

Positiva konsekvenser av frånvaron av sociala medier 

Att vara nedkopplade medförde en rad positiva konsekvenser för respondenterna: de började 

läsa böcker, umgicks med koncentrerat med vänner, respektive och familj, kände sig mer 

avkopplade och mindre stressade samt mer koncentrerade på studier och jobb offline-

aktiviteter överlag. Under studiens gång fick de en rad insikter. När de efter offline-dagarna 

kopplades upp igen, förvånades ett par av dem då de insåg att de inte hade missat något 

väsentligt under sin frånvaro av sociala medier.  

Trots dessa insikter, väljer samtliga ha kvar kontakten med sociala medier. 
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Konflikt mellan förnuft och känsla 

Två ord som kan sammanfatta min studie är: konflikt mellan förnuft och känsla. Förnuftet 

säger respondenterna att de borde dra ned på sina sociala medie-aktiviteter, medan känslan 

säger motsatsen. Inom sociala medier finns nyckelbegreppet sustained engagement. Det 

beskriver det repetitiva beteende som naglar fast oss vid innehållet på våra miniplattskärmar – 

”som till exempel: hitte-på-bondgården, knäpp-i-fingrarna-chatten, flaxiga fåglar, bilder med 

text som börjar på #, och… (trumvirvel) Facebook. Vi kan inte rå för att gilla det. Det är som 

med fett, salt och socker samtidigt – vi är helt körda från början. Facebook är vår sociala 

’designer drug’” (Helgegren 2014).  

Går vi mot ökad användning av sociala medier?  

Från det att internet kom, har utvecklingen gått mot ett allt mer digitalt samhälle, och den 

generella synen är att denna trend kommer fortsätta; hoppa på sociala medie-tåget eller bli 

lämnad kvar på perrongen. En del forskare kikar i sina kristallkulor och ger prognoser om att 

vi snart kan ha mobilen inopererad i armen. Det är dock inte helt säkert att det är ditåt 

utvecklingen är på väg. Allt fler börjar bli medvetna och reflektera kring användningen av 

sociala medier och dess påverkan trots, eller delvis tack vare, insikten om det nämnda 

begreppet sustained engagement. 

James Curran tar i sin bok Misunderstanding the internet (2012) upp vikten av att vara kritisk 

och skeptisk när det kommit till att förutspå framtiden. Faktum är att det inte alls är särskilt 

länge sedan internet introducerades i våra liv, även om det kan kännas så för unga människor. 

Vid internets inträde i början på 90-talet, var förväntningarna många.  Internet skulle bli 

universums medelpunkt, skapa demokrati, världsfred och jämlikhet. (Curran m.fl. 2012). Tji 

fick de, konstaterar Curran. Det stämmer att internet är användbart till väldigt mycket, men vi 

måste ha i åtanke den sociala kontexten. Även om alla tecken pekar mot en fortsatt 

internetutveckling, och trenden pekar på allt mer digitaliserade liv, innebär det inte 

nödvändigtvis att det kommer att bli så. Respondenternas ökade medvetenhet om sociala 

mediers påverkan stöder detta antagande. I slutet av studiens blev jag till och med tackad av 

respondenterna för att de fått chansen att vara med.  

Jag skulle bara vilja säga tack. Vi har lärt oss någonting om oss själva genom att vara med. Visst har vi 

gjort dig en tjänst genom att vara med i det här experimentet men jag har också gjort mig själv en tjänst. 

(…) Så tusen tack för att jag fick vara med, alltså verkligen (Katarina Fokusgrupp). 

Frågan ”Uppkopplad eller nedkopplad?” har inget facit. En del klipper med sociala medier 

helt och hållet; drar av plåstret med ett ryck för att de helt enkelt inte längre orkar med 

pressen den ständiga uppkopplingen innebär. Allt fler stänger ned sina Facebook-konton 

runtom i världen; miljontals användare lämnar de sociala nätverk, skriver the Gurdian 

(Adolfsson 2013). Andra, som mina respondenter, är kvar online, trots att de inser att de 

påverkas negativt. Att tänka att vi framöver ska behöva välja mellan att vara Uppkopplade, 

med den sociala press och stress det innebär, eller Nedkopplade, med känslan av exkludering 

och att inte vara delaktig i samhället på samma sätt som de uppkopplade, är en dystopisk syn 

och ingen slutsats jag vill dra av den här studien. Ändå är jag är enig med att Hammond’s 

teori om nedkoppling och exkludering och Dijk’s begrepp nätverkssamhället, som beskriver 

ett samhälle där man måste vara online, till stor del stämmer. 
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Min förhoppning är att denna studie ska bidra till en ökad förståelse för hur sociala medier 

påverkar oss. Förhoppningsvis ska den hjälpa människor att använda sociala medier med 

större medvetenhet, och reflektera över utvecklingen och vad den innebär för såväl samhället 

som individen. Denna studies resultat erbjuder en möjlighet att påverka utvecklingen. För att 

det ska vara möjligt krävs reflektion och eftertanke, och strävan efter att finna en balans där 

sociala medier blir en tillgång istället för en belastning. 

“What technology makes easy is not always what nurtures the human spirit” — Sherry Turkle (2012). 

5.3. Utvärdering av studien 

Denna studie har varit metodprövande. Att kombinera tre steg genererade ett gediget material, 

med djupgående information om fyra individers uppkopplade och nedkopplade vardag. Att 

programmera appen och effektivisera studien för respondenterna och för mig som forskare, 

var inte det lättaste. I slutändan visade det sig vara en oerhört värdefull metod och jag 

överraskades av mängden material som den medförde.  

Resultatet i denna studie, konflikten mellan att veta att man mår bättre av nedkoppling, men 

känna att samhället och den sociala gemenskapen kräver uppkoppling, säger något om 

samhället i stort, och pekar ut en problematik som kräver ytterligare reflektion. Min 

förhoppning är att denna studie får läsaren att reflektera ur två perspektiv; dels över sitt eget 

användande och dels sociala mediers betydelse för samhället i stort.  

5.4 Framtida forskning 

Denna studie var begränsad till ganska kort tid. Det vore intressant att vidare undersöka vad 

man skulle få för resultat om man använde sig av den här typen av kombinerade metoder 

under en längre tid. Synen på tiden det tar att avvänja sig vid någonting är olika beroende på 

vem man frågar, men den generella åsikten är att det tar minst ett par veckor, kanske månader. 

Skulle känslan av att vara exkluderad och att missa saker hålla i sig eller skulle den gå över då 

deltagarna vande sig vid frånvaron? Att genomföra en liknande studie med höganvändare och 

låganvändare, och med äldre och yngre, vore även det intressant. På senare tid har äldre 

åldersgrupper börjar använda sociala medier allt mer. Framtida forskning skulle kunna vara 

att undersöka användningsområden och hur sociala medier integreras i vardagen, likheter och 

skillnader. Det vore även intressant att gräva djupare i vad beroendeproblematiken, som för 

många är en följd av sociala medier, får för konsekvenser, samt hur denna kan hanteras. 

Denna problematik är förmodligen betydligt mer omfattande än vad vi ser idag och dessutom 

tror jag att den kommer att fortsätta öka.  
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7. Bilagor 

Bilaga 1: Respondenternas bilder. 

Malte:

Astrid:

 

 



 
 

 
 

Noah: 

 

Katarina: 

 



 
 

 
 

Bilaga 2: Intervjuguide intervju 

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

- Vart ifrån kommer du? 

- Vad studerar du? 

- Vilka sociala medier använder du? 

- När började du använda sociala medier? 

- Kan du beskriva sin sociala medie-användning? 

- Hur stor del av ditt umgänge utgörs av internet-interaktion? 

- Beskriv dig själv som social varelse. (På och av sociala medier) 

- Hur känns det att du kommer vara utan sociala medier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3: Intervjuguide fokusgrupp 

 

Inledning och bakgrund 

Intervjupersonerna hälsas välkomna  

Beskrivning av upplägget och syftet med fokusgruppen förklaras.  

Informera om inspelning och hur materialet kommer att användas. 

Frågor? 

Presentation av deltagarna  

Tema 1: Användning av sociala medier  

- Vilka sociala medier använder ni? I vilket syfte, generellt för varje medium?  

- När använder ni sociala medier? Hur ofta är ni inne? Hur stor del av dygnet ägnas åt 

sociala medier?  

- Hur använder ni sociala medier? 

 (“Baserat på era dagböcker så har jag gjort en mindmap med teman jag har kunnat 

identifiera. Prokrastinering, slentriananvändning/reflex (kollar flöden), social 

interaktion, underhållning, information/koordinering, bekräftelse, Krydda på offline-

aktiviteter, ersättning för offline-aktiviteter. Diskutera utifrån detta. På varje punkt: 

varför?”) 

- Varför tror ni att ni använder sociala medier så mycket? 

- Händer det att ni frivilligt är offline, och i så fall när och varför? 

 

Tema 2: Sociala medier och relationer  

- Hur använder ni sociala medier i era sociala liv? Som komplement till relationer eller 

har ni enbart online-baserade relationer? 

- Hur många Facebook-vänner har ni? Hur många av dem interagerar ni med? 

- Hur många av era Facebook-vänner ser ni som nära vänner? 

- Har era sociala liv förändrats i takt med sociala mediers expansion? Umgås ni på 

andra sätt idag än tidigare? Hur tänker ni kring det? 

(Diskutera kring bild: “Sitter och fikar hehe men dem jag är med hänger inne på 

sociala medier. Socialt???”) 

- Om man jämför er, som upplevt tiden innan sociala mediers expansion, och 

generationen som föds idag. Vad tror ni att det är för skillnad?  

-  

Tema 3: Online-dagboken  

- Vad var er upplevelse av att föra sociala medie-dagbok, sammanfattningsvis?  

(Varvet runt) 

 



 
 

 
 

Tema 4: Påverkan av sociala medier  

Rita och beskriv på papprets vänstra halva er själva/er upplevelse av de dagarna då ni 

var online.  

(Diskussion kring bilderna) 

(Diskutera utifrån mindmap med identifierade teman: ”Sämre koncentration/plugg, 

stress/uppmärksamhetskrävande, tvång/beroende, tillhörighet/gemenskap ensamhet.”) 

- Hur påverkar det er att alltid vara tillgängliga?  

- Hur påverkas offline-aktiviteter såsom plugg, koncentration? 

- Hur påverkas ert välmående? 

- Hur påverkas er känsla av tillhörighet och gemenskap? 

- Tycker ni att ni har ett beroende av sociala medier? 

 

Tema 5: Sociala medier och identitet  

- Är det någon skillnad på era online-jag och offline-jag? Vilken är skillnaden? Varför 

tror ni det är så? 

- Vad har det för konsekvenser att man kan forma sitt jag så mycket online? Framställa 

sig själv lite som man vill? 

(Diskussion kring lapp med påstående om att jaget skrivs om) 

- Håller ni med om det? Vad har det för konsekvenser? 

 

(Visa lapp med påstående om att gränsen mellan privatliv och offentligt liv 

suddas ut allt mer.) 

- Hur tror ni det påverkar oss? Går vår privata sfär förlorad när vi allt mer bjuder in det 

offenliga i den? Hur påverkar det oss att vi alltid är tillgängliga, sällan är ensamma 

med våra tankar? 

 

Tema 6: Offline: att kopplas ned  

(Diskussion kring statusarna de lade upp på Facebook) 

- Varför kände ni ett behov av att skriva dessa? 

(Katarina, varför skrev inte du en status?) 

- Hur togs er frånvaro från sociala medier emot av er omgivning? 

- Är det självklart att vara aktiv på sociala medier i dagens samhälle? 

- Hur ser ni på människor som avsiktligen inte har sociala medier? 

 

Rita och beskriv på papprets vänstra halva er själva/er upplevelse av de dagarna då ni 

var online.  



 
 

 
 

- Vad är det första som kommer upp i era huvuden när ni tänker på offline-dagarna? 

- Hur var det att vara utan sociala medier?  

 

- Helt ärligt: har ni fuskat?  

- Hur påverkades välmåendet? 

- Hur påverkades känslan av tillhörighet? 

- Hur påverkades era relationer? Hur hanterade ni er sociala kommunikation? 

- Hur påverkades era offline-aktiviteter? (plugg, umgänge, sömn) 

 

- Kan ni ge exempel på när det var skönt att vara utan sociala medier? 

- Kan ni ge exempel på när det var jobbigt att vara utan sociala medier? 

- När ville ni instagramma? När ville ni twittra? När ville ni chatta? Varför? 

 

(Diskussion kring ”nonconnection-nonexistence”) 

- Vad får det för konsekvenser att ställa sig utanför det digitala samhället, dvs. inte ha 

sociala medier? 

- Tror ni att det är jobbigare för vissa än för andra att vara utan sociala medier? Skiljde 

det sig åt mellan er? Varför är det så, tror ni?  

- Kan ni tänka er en vardag utan sociala medier? Eller stunder? Vilka och varför? 

- Hur kommer er fortsatta sociala medie-användning att se ut efter studien? 

- Har ni lärt er något om er själva? Fått någon lärdom eller självinsikt? 

- Var det något som förvånade er under studiens gång? 

- Hur många av er har för avsikt att ändra er sociala medie-användning hädanefter? 

- Hur många av er tror att det faktiskt kommer hända? 

- Vad tar ni med er av den här studien? 

 

AVSLUTNING  

- Är det något ni vill tillägga? 

- Utvärdering av appen, av upplägget, av fokusgruppen 

- Diskutera anonymitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 4: Begreppsförklaringar  

 Sociala medier: Webbplatser och mobila appar som kan användas för interaktion med 

andra människor. 

 Att lurka: Att vara med i ett diskussionsforum på internet men inte delta.  

 Att like:a: Att klicka ”like” och uttrycka gillande för något som lagts upp på ett 

socialt medium. 

 Att posta: Att lägga upp något på ett socialt medium. 

 Tweet: En text på max 140 tecken som läggs upp på Twitter. 

 ”Att få en favorite eller retweet”: Att på Twitter få uppskattning för en tweet. 

 Selfie: En bild man lägger upp på sig själv. 

 Hashtag: Genom att markera nyckelord i texten med #, till exempel #sociala medier, 

gör man dem sökbara som nyckelord. 

 App: Förkortning för applikation. Program som körs på mobila enheter och laddas ned 

via internet. (Henriksson 2015) 

 Wall: En sektion på Facebook där andra kan skriva meddelanden. Det är en publik 

plats, där andra kan titta på en persons profil och se vilka meddelanden som skrivits på 

wall:en. När man fått ett meddelande från en vän så kan man svara direkt genom att 

kommentera på meddelandet. 

 Fyramannawall: Liknelse använd av Noah, för att beskriva känslan av att kunna 

interagera med vänner på dagboks-appen. 

 Skärmdump: Bild som visar innehållet på eller delar av en bildskärm i ett givet 

ögonblick. 

 IRL: In Real Life, översatt i verkliga livet. 

 Pod: Kort för podcast. Metod för att posta och lyssna eller prenumerera på ljudfiler 

via ett program eller en app. Användaren väljer vad hen vill lyssna på, och får sedan 

nya avsnitt löpande. Den vanligaste plattformen för att distribuera en podcast är att 

använda sig av iTunes Store.  

Sociala medium: 

 Tinder: Matchmaking app. Genom GPS-teknologi kan användare ställa in en viss 

radie, och får möjligheten att matchas med personer inom distansen. (Mulshine 2014) 

 Facebook: Webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004. 

Facebook utgörs till stor del av dess användares profiler, vilka knyts samman till olika 

nätverk inom vilka interaktionen sker (af Schmidt & Gruvö 2015). Användare kan 

skapa en personlig profil, lägga till andra vänner och skicka meddelanden till 

varandra, publikt eller privat. 

 Instagram: Webbplats för fotodelning som lanserades 2010. Användare kan ta bilder, 

lägga på filter, dela bilderna på andra sociala nätverk och ta del av andras bilder. 

 Twitter: Webbsida som tillåter användare att skicka och läsa korta 140 tecken långa 

meddelanden kallade ”tweets”. Skapades 2006 och har snabbt växt i popularitet 

världen över med över 100 miljoner användare som under 2012 postade 340 miljoner 

tweets per dag. (Twitter.com 2012) Under 2013 var Twitter en av världens tio mest 



 
 

 
 

besökta sidor och har beskrivits som ”internets sms”. I december 2014 hade Twitter 

mer än 500 miljoner användare, varav 284 var aktiva. (Keach 2012) 

 Snapchat: Används för att skicka bilder och filmer med text och målningar, även 

kallade ”snaps” till ett begränsat antal mottagare. Avsändaren bestämmer hur länge 

”snapen” kan synas. Sedan försvinner den från mottagarens app och från Snapchat’s 

server. Bilder tas direkt och kan inte läggas till från kameraalbumet. (Wikipedia 2015) 

Enligt Snapchat skickade Snapchat’s användare i maj 2014 700 miljoner foton och 

videos per dag. (Lunden 2012) 

 Reddit: En social nätverkssajt skapad 2006 för underhållning, sociala nätverkstjänster 

och nyheter där medlemmar kan lägga upp innehåll, såsom text och länkar. Andra 

medlemmar kan sedan rösta upp eller ned för att organisera det och avgöra dess 

position på sajten. (Alexis [kn0thing] 2014) 

 Soundcloud: En online-plattform för att distribuera musik, som tillåter användare att 

ladda upp, spela in och promota sin egenskapade musik. I december 2014 hade 

företaget, enligt egen utsago 175 miljoner unika lyssnare i månaden. (Glevén 2014)   

 Untappd: Social nätverssida för ölentusiaster som tillåter användare att registrera 

olika ölsorter då de dricker dem, och checka in på olika ställen med sina vänner. Man 

kan även betygsätta öl, dela bilder och bli rekommenderade ölsorter. (Untappd, LLC. 

2014) 

 Playahead och Lunarstorm: Två stora internetsidor som framförallt riktade sig till 

svenska tonåringar. Playahead grundades 1998 och Lunarstorm år 2000, och de blev 

två av de mest populära nätverkssajterna i Sverige. Användare kunde prata, skriva till 

varandra, titta på varandras bilder och debattera i forum. (NE 2015) Båda sidorna 

stängdes 2010, då det skedde en förflyttning av användandet från nationella till globala 

medier, som Facebook och My Space, på bekostnad av nationella och mer lokala 

medier. (Lindström 2010) 

 Pinterest: en sorts digital klippbok där användare kan sortera in sina bilder i olika 

kategorier och sedan dela resultatet med andra på digitala anslagstavlor, pinboards. 

(Appel 2012) I januari 2012 var Pinterest med 10,4 miljoner registrerade användare 

världens tredje största sociala nätverk efter Twitter och Facebook. (Hansson 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 5: Pressrelease 

 

Uppkopplad eller nedkopplad? 

Sociala medier är en självklar del av de flestas vardag. Ny forskning visar att den 

ständiga uppkopplingen till stor del påverkar oss negativt. Känslan hos unga är att man 

måste vara online för att inte bli exkluderad. Detta skapar en stark konflikt mellan 

känsla och förnuft. 

En student vid Uppsala universitet har genom en innovativ metod gjort en ansats att förstå 

vilken betydelse sociala medier har för unga människor, vad gäller social identitet och känslan 

av tillhörighet.  

Under en veckas tid följdes fyra Uppsalastudenters vardag genom dagboksanteckningar via en 

specialutformad app. Under veckans tre första dagar använde studenterna sociala medier som 

vanligt, medan de fyra återstående dagarna tillbringades helt utan sociala medier. 

Dagböckerna kompletterades med intervjuer och en fokusgrupp, för att få en djupgående 

förståelse för hur just dessa fyra individers liv påverkades av närvaron respektive frånvaron av 

sociala medier. 

Studien visar att sociala medier spelar en stor roll såväl för hur individen formas som för hur 

den sociala identiteten och umgänget med vänner formas. Undersökningspersonerna insåg 

under studiens gång att de påverkas mer negativt av sociala medier än de dittills insett. De 

känner ett socialt krav att vara konstant tillgängliga, vilket skapar stress och gör det svårt att 

fokusera på umgänge och aktivitet i verkliga livet.  

Å ena sidan innebar dagarna utan sociala medier på många sätt en stor lättnad; studenterna 

började läsa böcker, fick mer gjort i skolan, umgicks mer koncentrerat med vänner och familj 

och kunde koppla av mer. Ändå vill de ha kvar kontakten med sociala medier. 

Å andra sidan var det väldigt påfrestande för undersökningspersonerna att vara utan sociala 

medier, då det skapade en överhängande känsla av att vara utanför. En tydlig konflikt mellan 

uppkoppling och nedkoppling uppstår. Förnuftet säger att man borde dra ned på sociala 

medie-aktiviteterna, medan känslan säger motsatsen. 

Studien visar att vi måste börja reflektera mer över hur sociala medier påverkar oss. “What 

technology makes easy is not always what nurtures the human spirit.” - Sherry Turkle (2012) 
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