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Abstract 

This essay aims to find out what impact social media have on the daily lives of Swedish people 

in regard to their usage and sociability. In order to find that out we have performed four group 

interviews with a total of 16 people from two different age categories that were later compared. 

 

To analyze the empirical data we’ve used the theories on the Network Societies by Jan Van 

Dijk as a help of understanding. The results show that social media have become an integrated 

part in the lives of our informants and that a considerable amount of time is spent on them every 

day. In the younger group Facebook was considered the most useful medium as it makes the 

planning of events easier and can be used as a way of keeping oneself updated on news as well 

as on the lives of others. Also the older group were of all social media most frequently using 

Facebook, both for checking updates and producing posts themselves. Through the interviews 

we also got to the conclusion that social media could have a positive as well as a negative effect 

on the social lives of our informants. The easy way of connecting to people and communicating 

with bigger groups helps in the organizing of meet-ups and thereby in the forming of relations. 

However, the informants expressed an annoyance over others using social media while 

spending time with them. There was also an awareness of doing so themselves and therefore 

experiencing a divide of attention. People would then feel less connected to each other in the 

actual physical world and in the face-to-face talking which could affect their relationships 

negatively. Most of the interviewed did not view this as any major issue though. 
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1. Inledning 
 
Sociala medier har blivit en så integrerad funktion i samhället och människors vardag att många 

inte längre reflekterar över vilken stor del de tagit över i våra liv. Genom så kallade smartphones 

är plattformar som Facebook, Instagram och Twitter alltid tillgängliga och det ständigt 

uppdaterade informationsflödet är inte mer än ett knapptryck bort. Användningen av sociala 

medier har ökat starkt under se senaste åren och är idag en självklarhet i samhällets alla delar 

(Jordaan & Surujlal, 2013: 282. Sett ur en sådan kontext tycker vi att det vore intressant att ta 

reda på hur människors tankar ser ut kring användandet av sociala medier och vilken påverkan 

de upplever att dessa sociala medier faktiskt har på vardagslivet och umgänget. Sociala medier 

är trots allt något som i grunden förändrat människors möjligheter till kommunikation och på 

förhållandevis kort tid rotfäst sig i samhällets alla grenar och börjat spela en betydande roll både 

socialt, kulturellt, politiskt och ekonomiskt. Genom fyra gruppintervjuer, två med yngre 

personer i åldern 20-30 år och två med äldre personer i åldern 50-60 år, har vi samlat in tankar 

kring sociala medier. De två åldersgrupperna möjliggör en jämförelse för att se om det finns 

några skillnader dem emellan. 

1.2 Syfte och problemformulering 
 
Undersökningens syfte är att ta reda på de tankar och reflektioner som finns hos människor idag 

kring deras användande av sociala medier och den påverkan sociala medier har på människors 

liv och sociala umgänge. Sociala medier är ett fenomen som stjäl mer och mer av människors 

tid och även i sällskap av vänner verkar det finnas ett behov av att hela tiden hålla sig uppdaterad 

på dem. Vi vill ta reda på vilka attityder människor har kring beteenden som dessa och den 

effekt de upplever att det egna användandet har på vardagen. 

Uppsatsen ämnar också utreda huruvida det finns några skillnader mellan hur de informanter 

som är 20-30 år och de som är mellan 50-60 år använder sociala medier. Sådana resultat kan 

bidra till en ökad förståelse kring hur människor använder sociala medier och utgöra ett 

komplement till den redan extensiva forskning som finns inom området. Det har däremot, vad 

vi har kunnat se, skrivits mycket lite om skillnaderna i användandet av sociala medier mellan 

äldre och yngre och det är ett hål vi med vår uppsats hoppas fylla. Frågan kring sociala medier 

och hur det påverkar våra liv är högaktuell och i och med den snabba teknikutvecklingen 

behöver den, vartefter förutsättningarna förändras, besvaras om och om igen. 
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1.3 Frågeställningar 
 

 Hur används de sociala medierna och hur inverkar de på människors vardagsliv? 

 Hur upplever människor att sociala medier påverkar deras umgänge? 

 Finns det några skillnader och likheter i förhållandet och användandet av sociala medier 

mellan unga vuxna och vuxna i övre medelåldern? Hur ser dessa i så fall ut? 

 

1.4 Disposition 
 
Efter denna inledning följer i kapitel två en bakgrund om sociala medier för att förse läsaren de 

förkunskaper som krävs för att kunna följa med i texten. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

sociala medier varefter följer ett avsnitt med forskningsbakgrund för att ge läsaren en mer 

övergripande insikt i vad som tidigare forskats om inom området. I kapitel tre presenteras den 

teori som undersökningen bygger på. Efter detta kapitel följer en genomgång i kapitel fyra av 

undersökningens metod och material där det beskrivs hur vi i arbetet har gått till väga och vilket 

material och vilka källor som använts för att analysera och tolka den empiriska datan. I kapitel 

fem redogörs för våra insamlade data och en sammanställning med utdrag och citat från de 

genomförda intervjuerna presenteras. Materialet är uppdelat utefter de två teman vi valt att utgå 

från som beskrivs i metodkapitlet. Sedan följer analysen i kapitel sex där det empiriska 

materialet kopplas till och tolkas med hjälp av den valda teorin. I kapitel sju förs en vidare 

diskussion av resultaten och analysen och det följs av den slutgiltiga slutsatsen i kapitel åtta. I 

kapitel nio finns exempel på framtida forskning. Referenserna går att finna i kapitel tio och 

slutligen i kapitel elva de bilagor där bland annat intervjuguiden finns presenterad. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Sociala medier 
 
Sociala nätverkssajter, som i denna uppsats kommer benämnas “sociala medier”, har lockat 

miljontals användare som dagligen interagerar i olika nätverk online som till exempel Facebook 

(Boyd and Ellison, 2007: 210). Definitionen av sociala medier är enligt Nationalencyklopedin 

ett ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 

med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” (NE.se). Till skillnad från massmedier är 

innehållet på sociala medier producerat av användarna själva. De sociala medierna används i 

syfte för organisering, kulturutbyte, nyhetsförmedling och kanske främst underhållning. Ofta 

är det ett företag som äger servern där all information lagras och tjänsten tillhandahålls, men de 

producerar inte innehållet på sajten utan det skapas av användarna. På så sätt behöver 

användarna inte ha en egen webbserver och det behövs ingen ekonomisk investering för att 

kunna skicka och ta emot information på de sociala medierna. Det enda som krävs är tillgång 

till en dator eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Fenomenet sociala medier har hyllats 

för den demokratiska tillgång till kommunikationsteknik de tillhandahåller men däremot har 

det riktats kritik mot att information och personuppgifter hamnar i händerna hos några få stora 

företag som själva har makten över dessa (NE.se). 

 

De tekniska användningsområdena på de olika sociala medierna liknar ofta varandra, men 

kulturerna runt omkring varierar desto mer. De flesta sociala medier är utformade som ett 

verktyg i underhållandet av det redan existerande sociala nätverk som användarna har. Men det 

finns även möjligheter att komma i kontakt med främlingar genom till exempel delade 

intressen. Dessa webbaserade tjänster tillåter individer att skapa en offentlig eller halvoffentlig 

profil på det sociala mediet samt ha en vänlista med andra användare som de har en anslutning 

till. Det som gör sociala medier unika är att de tillåter användarna att göra sitt sociala nätverk 

synligt och det kan resultera i upprättandet av kontakter som annars inte hade knutits. Trots att 

de tekniska varianterna ofta är lika kan de skilja sig i olika sociala medier men grunden i 

samtliga är att de består av användarnas profiler och deras innehåll (Boyd & Ellison, 2007: 210-

11). 

 

Den första sociala nätverkssajten kom 1997 och hette SixDegrees.com. Där kunde användarna 

skapa en profil och ha en vänlista och året senare kunde de även se sina vänners vänlistor. Sidan 
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var till för att kunna kontakta personer och den fick ett par miljoner användare men lades ned 

år 2000 då intresset inte verkade vara tillräckligt stort. Det har sagts att SixDegrees.com var 

före sin tid (Boyd and Ellison, 2007: 214). Under 2000-talet kom flera nya sociala medier och 

allt eftersom fenomenet växtebörjade de bli mer och mer fokuserade på delning av media. 

Exempel på detta är Flickr som är en sajt för delning av foton, Last.FM som delar musik och 

Youtube där videor laddas upp. Till skillnad från tidigare sociala medier skapades Facebook 

2004 som en social nätverkssajt för Harvard-studenter. För att kunna registrera sig på sidan 

behövdes en harvard.edu mailadress. Men successivt började Facebook öppnas upp för fler 

skolor och blev tillslut öppet för alla (Boyd & Ellison, 2007: 216-18). Uppkomsten av sociala 

medier skapade en skiftning online. Sidor för människor med gemensamma intressen existerar 

fortfarande men sociala medier är till skillnad från dem organiserade runt individer och inte 

runt specifika intressen. Där är det tvärtemot andra intressebaserade gemenskaphetssidor, 

personen själv som står i centrum i sin egen community online. De sociala medierna skulle 

alltså kunna beskrivas som egocentriska nätverk (Boyd & Ellison, 2007: 219). 

2.2 Forskningsbakgrund 
 
Det har gjorts omfattande forskning inom området för internet, mobiltelefoner och på senare år 

sociala medier men då användandet av teknologi ständigt förändras och utvecklingen går framåt 

i allt snabbare takt är full mättnad svårt att uppnå. Många av de studier som finns tillgängliga 

har genomförts i länder med stora kulturella skillnader jämfört med Sverige. Vi har bland annat 

hittat en rapport från Taiwan skriven av Sharon Wang och en från Sydafrika skriven av 

forskarparet D.B Jordaan och J. Surujlal. Slutsatser som dragits utifrån dessa undersökningar 

kan fortfarande vara av intresse men vi tycker det saknas empiriskt material i en svensk kontext 

vilket skulle kunna vara ett hål för oss att täta. Nedan följer en översiktlig redogörelse för en 

del tidigare forskning kring sociala medier och dess påverkan på människor: 

2.2.1 Sociala effekter av mobilanvändning 

 
Professorerna D.B Jordaan och J. Surujlal vid North-West University i Sydafrika har skrivit en 

artikel med titeln Social Effects of Mobile Technology on Generation Y Students där de 

undersöker Sydafrikanska universitetsstudenter tillhörande ”Generation Y”, alltså människor 

födda mellan 1980 och 1994, och vilken påverkan användandet av mobiltelefoner har på deras 

liv. Mobiltelefoner har gått från att endast användas för samtal till att numera fungera som en 

liten, bärbar och ständigt tillgänglig dator. Ur ett kommunikationsperspektiv är det en positiv 

utveckling som möjliggör ständig uppkoppling till nätet och den enorma informationskälla det 
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utgör. Det underlättar också i kommunikationen mellan människor och till viss del i 

upprätthållandet av relationer. Samtidigt kan teknologin ha potential att ändra människors 

beteenden till att bli alltmer osocialt där individer fastnar i den digitala världen istället för att ta 

del i den fysiska och därmed negligerar umgänget med familj och vänner samt bortprioriterar 

skola och karriär (Jordaan & Surujlal, 2013: 282). Bland ungdomar har mobiltelefonen blivit 

ett permanent sällskap och en viktig komponent i organiserandet och upprätthållandet av 

relationer. Telefonberoendet kan alltså ha både positiva och negativa sociala effekter och 

Jordaan och Surujlal villevta reda på vilka dessa kan vara. De lät således genomföra en 

surveyundersökning på 350 Sydafrikanska studenter och på svaren de fick utförde de en 

statistisk analys på olika aspekter av respondenternas liv avseende till exempel självkänsla, 

social interaktion och förmåga till koncentration (Jordaan & Surujlal, 2013: 286). 

2.2.2 Ego-nätverk i sociala medier 

 
En stor del, kanske den största, av människors liv kretsar kring mänskliga relationer, och hur 

dessa hanteras har stor inverkan på individers välmående och tillfredsställelse. Sociala medier 

har idag blivit en del i vårdandet av relationer och därför är det av intresse att titta på den 

undersökning som Valerio Arnaboldi et al. har skrivit om något de kallar The Ego Network 

Model. Arnaboldi och hans forskarvänner fann att det finns mycket forskning kring hur den här 

modellen fungerar på sociala nätverk offline, i den fysiska verkligheten, men ingenting kring 

huruvida den också kan appliceras på sociala nätverk online. Alltså bestämde de sig för att 

undersöka det. The Ego Network Model går ut på att människans jag, egot, är centrerat och 

kringbyggt av lager av sociala relationer där de starkaste hamnar i det minsta lagret närmast 

egot medan de yttre, successivt växande lagren, består av kontakter och bekantskaper av 

sjunkande betydelse. Lagren, eller cirklarna, är således arrangerade kring egot i en hierarkisk 

ordning där graden av intimitet minskar med storleken på ringarna. Varje cirkel innehåller de 

personer som ingick i den föregående men dessutom ett utökat antal kontakter med svagare 

band till egot. De totala antalet kontakter i modellen överstiger sällan 150. Det är en siffra som 

benämns som Dunbar’s Number vilket är det maximala antal aktiva kontakter som en vanlig 

människa oftast är kapabel att upprätthålla med hänsyn för tid för interaktion och den 

hjärnkapacitet en människa har att minnas fakta om andra (Arnaboldi et al. 2012: 33, Van Dijk, 

2012: 186). 

 

Dunbar’s Number är baserat på de kognitiva förutsättningar som finns hos människor och som 

begränsar antalet aktiva sociala relationer.  Eftersom antalet personer som upptas i en enskild 
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människas sociala nätverk oftast inte överstiger 150 kallas de fyra cirklarna i The Ego Network 

Model också för Dunbar’s Cirklar. Arnaboldi et al. har undersökt om dessa strukturer även 

råder online. Detta undersöktes genom insamlad data som omfattade tre miljoner 

Facebookanvändare och över 23 miljoner sociala länkar mellan dem där forskarna undersökte 

hur de interagerade med varandra. Resultaten som presenterades i grafer och tabeller visar att 

egenskaperna hos sociala nätverk online i mångt och mycket är desamma som de offline, både 

sett till antalet cirklar, cirklarnas storlek och skalan mellan dem. De strukturella egenskaperna 

i sociala nätverk, vare sig de byggs i den fysiska verkligheten eller genom digitala medier, tycks 

således styras av samma kognitiva processer. Det tyder på att dessa strukturer bibehålls oavsett 

användandet av annan typ av teknik som till exempel mobiltelefoner. Den fysiska världen 

integreras i allt högre grad med den virtuella värld som skapas genom internet och digitala 

medier såsom Facebook och Instagram och även om de kontakter som knyts via sociala medier 

sker mellan människor som också träffas i den fysiska verkligheten så har de multipla 

kommunikationsverktyg som blivit tillgängliga genom sociala medier, en definitiv inverkan på 

hur människor interagerar idag. (Arnaboldi et al. 2012: 31) 

2.2.3 Personlighetsdrag, livstillfredsställelse och Facebook check-ins 

 
Mobiltelefoner kan förbinda människor och underlätta kommunikation och tillgänglighet samt 

numera också sammankoppla dem med platser genom de platsbaserade tjänster som 

tillhandahålls. Huruvida effekterna av den mobilstinna värld vi lever i är odelat positiva är dock 

omdiskuterat. Risken finns att teknikberoendet idag snarare bildar en isolerande vägg mellan 

människor än fungerar som en förmedlare av gemenskap och samspel. (Wang, 2013: 870) 

Shaojung Sharon Wang har gjort en undersökning för att se hur människor i Taiwan med olika 

personlighetsdrag använder sig av sociala medier. För att samla data skapade hon en 

enkätundersökning som hon la upp på ett populärt Taiwanesiskt internetforum vilket 

genererade  totalt 523 respondenter (Wang, 2013: 872). 

 

Facebook används av många som ett medium för själv-presentation, eller self-presentation som 

Wang skriver i sin artikel. En individ kan genom sin själv-presentation kontrollera hur hen 

framställs, stärka sin identitet samt framföra positiva känslor. Människor kan genom dator-

medierad kommunikation strategiskt planera och redigera det egna självporträttet (Wang, 2013: 

870). Just själv-presentation är enligt Wang en av de främsta anledningarna till varför 

människor använder Facebook. Wang har i första hand tittat på hur olika personlighetsdrag 

påverkar vad människor väljer att dela med sig av och inte. Hon finner att det inte finns några 
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entydiga samband men att extroverta personer tenderar att vara mer självutlämnande än 

introverta personer. Det Wang benämner som ”self-disclosure”, det vill säga självutlämnande, 

har enligt henne styrkts i hjärnforskningen som en trigger för hjärnans belöningssystem och 

därför kan det skapa ett beroende hos användaren (Wang, 2013: 871). Att dela positiva 

händelser och upplevelser kan ha en inverkan på den belåtenhet en individ upplever i livet, 

alltså innebära en ökad life-satisfaction som Wang uttrycker det. Life-satisfaction kan 

definieras som en människas egen bedömning av sin nuvarande livssituation. En viktig del i 

den spelar också social interaktion. Wang skriver att det finns studier som visat att det finns ett 

samband mellan life-satisfaction och Facebookanvändande men överlag är det svårt att dra 

alltför bestämda slutsatser kring relationen däremellan (Wang, 2013: 872). 

3. Teori 
 
Den teori som vi valt att utgå från i analysen är delar ur den bok som Jan Van Dijk skrivit om 

nätverkssamhällen - The Network Society. De aspekter han tar upp kring dessa är både av 

relevans och intresse för att få en ökad förståelse för de svar vi erhållit i intervjuerna. 

3.1 Jan van Dijk om Nätverkssamhällen 

3.1.1 Sociala Nätverk 

 
Nätverkssamhällen eller informationssamhällen är enligt van Dijk “contemporary developed 

and modern societies marked by a high level of information exchange and use of information 

and communication technologies (ICTs)” (van Dijk, 2012: 23). De minsta beståndsdelarna i det 

västerländska nätverkssamhället är varje individ som utgör en  nod i nätverket (van Dijk, 2012: 

24). Van Dijk definierar ett nätverk som “a collection of links between elements of a unit” (van 

Dijk, 2012: 28). Elementen kan här ses som noder och ”the unit” helt enkelt som systemet i 

vilket de förekommer. Minst två länkar som sammanbinder tre noder är nödvändiga för att det 

faktiskt ska handla om ett nätverk och inte bara en relation mellan två individer. 

Van Dijk skriver om sju lagar enligt vilka människors beteenden i nätverken till mångt och 

mycket styrs. En av dem talar om nätverks påverkan på den utomstående världen. Ju större ett 

nätverk blir desto större blir pressen för utomstående att ansluta sig vilket kallas för 

”nätverkseffekter”. När ungefär 20-25% av en population är medlemmar i ett nätverk innebär 

det att ännu fler kommer vilja ansluta sig. Till sist när nätverket omfattar runt två tredjedelar av 

populationen uppstår ett slags mättnad som dock inte innebär att tillväxten helt avstannar. Vid 

den punkten har nätverket fått sådan betydelse att den som väljer att stå utanför kan lida sociala 
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nackdelar vilket har blivit fallet med många sociala medier. En annan av de här lagarna 

behandlar fenomenet med skapandet av små världar inom nätverket. När ett nätverk växer till 

att bli väldigt omfattande är de flesta delarna inte längre direkt sammanlänkade men fortfarande 

nåbara genom bara ett fåtal steg. Människor hålls bundna i grupper med starka band som är 

knutna till andra grupper med svagare band (van Dijk, 2012: 38-9). Ett annat faktum är att ju 

större ett nätverk blir, ju fler människor som deltar, producerar och delar innehåll, desto mindre 

blir publiken för varje individ. Det finns en gräns för hur mycket uppmärksamhet människor 

har att ge. Att tala på internet är lätt men det är desto svårare att bli hörd (van Dijk, 2012: 40). 

 

De som vuxit upp med internet kallas av van Dijk för “the digital natives” och då syftar han på 

de människor som är födda tidigast 1990. Teknik och internet har varit en integrerad del av 

deras vardag sedan barnsben och det har varit enklare för dem att ta till sig av den nya tekniken 

än vad det har varit för äldre generationer. Men användningen av medier, internet och teknik är 

något som anpassas efter den sociala miljön och nu är det inte bara integrerat bland “the digital 

natives”  utan även i äldre generationer (van Dijk 2012: 224). 

 

3.1.2 Sociala medier och dess effekter 

 
De sociala strukturer som råder utanför nätverken råder inte bara också inom dem, utan blir 

dessutom förstärkta där. Sociala medier blir i den bemärkelsen verktyg som understryker redan 

existerande mänskliga relationer (van Dijk, 2012: 42). 

Van Dijk skriver vidare att människor som använder sociala medier gör det med intentionen att 

vara just sociala. Varje enskild individ utgör i de individualiserade nätverken de viktigaste 

delarna snarare än grupper eller organisationer. Människor kan ha en rörlig livsstil och kan 

genom de sociala medierna knyta geografiskt sett väldigt spridda kontakter. Det innebär att mer 

tid kommer spenderas online och i sällskap med teknik än tidigare men det behöver inte 

nödvändigtvis vara samma sak som att människor blir mindre sociala. Sociala medier suddar ut 

gränserna mellan masskommunikation och personliga kontakter då en profilsida kan tillhöra en 

individ eller en organisation utan att det finns mycket som särskiljer dem. Meddelanden kan 

riktas till enskilda individer eller större grupper och sidorna utnyttjas av privatpersoner såväl 

som av företag i marknadsföringssyfte (Van Dijk, 2012: 181-2). 

Enligt Van Dijk kan sociala medier ha följande sociala och personliga effekter: 
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* De kan försvåra särskiljandet mellan det privata och allmänna i människors liv och 

kommunikation. 

* De kan också innebära problem för individer att avgöra hur mycket de bör exponera 

sina privatliv och identiteter. 

* De kan möjliggöra skapandet av fler förbindelser mellan människor och därigenom 

hjälpa till att hålla sociala kontakter vid liv. 

* De kan skapa en popularisering av de traditionella medierna och vidareföra 

ojämlikheter från samhället in i de sociala medierna. 

* De kan sätta press på institutioner. 

* De kan orsaka en överbelastning av information och kommunikation. 

* De kan innebära social press och leda till beroende. 

* De kan också ge upphov till okända beteenden (van Dijk, 2012: 185). 

 

Utsuddandet av skiljelinjerna mellan privat och allmänt är knappast en negativ effekt utan ger 

tvärtom människor möjlighet att uttrycka åsikter och tankar och skapa en identitet som kan 

delas med allmänheten på ett annat sätt än vad som varit möjligt tidigare. Plötsligt finns för 

varje individ en väg ut ur den grå anonymiteten. Enligt van Dijk har sociala medier en 

identitetsskapande effekt främst för tonåringar och unga. Problem kan dock uppstå i människors 

tendens att blanda sina privata och allmänna profiler. För många är drivkraften i 

identitetsskapandet så stark att de bortser från risken för utlämnande uppgifter på sina sidor. 

Skulle människor sluta dela privata detaljer på dessa sidor skulle de falla. De sociala medierna 

tjänar på människors vilja till exponering eftersom de kan använda uppgifterna för reklam (van 

Dijk, 2012: 185). 

3.1.3 Relationer på sociala medier 

 
Mycket forskning har bedrivits rörande frågan huruvida internet har en positiv eller negativ 

effekt på människors sociala liv. Å ena sidan kan det verka isolerande på människor och minska 

den interaktion som sker ansikte mot ansikte vilket i förlängningen kan leda till depression och 

ensamhet. Å andra sidan finns också möjligheten att det tvärtom kan öka människors sociala 

kapital genom skapandet och upprätthållandet av fler sociala kontakter. Dessutom kan det 

sporra ett samhälleligt civilengagemang. Van Dijk säger att sociala medier till viss grad kan 

uppmuntra nya sociala kontakter men att de främst är ett sätt att upprätthålla relationer som 

redan etablerats offline. Genom dem kan både svaga och starka band hållas levande. Bara 

ungefär 10 % av de ”vänner” en vanlig individ har på Facebook är närstående. Sociala medier 
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förstärker ändå samhällets sociala strukturer i det att de innehåller funktioner som verkar för att 

stimulera relationer och hålla dem vid liv. Den största positiva påverkan på antalet kontakter 

har de dock för de som redan har många vänner. Den som är rik blir alltså ännu rikare. Samtidigt 

har sociala medier fått enorm spridning i hela samhället, intresset för dem skiljer sig inte mellan 

hög- och lågutbildade, det är mariginala skillnader mellan män och kvinnor och även om de 

yngre från början var de främsta användarna har nu människor i medelåldern och uppåt också i 

hög grad börjat ansluta sig (van Dijk, 2012: 186). 

3.1.4 Sociala mediers användning och påverkan 

 
Användandet av de nya medier som uppstått sedan det tidiga tvåtusentalet blir allt mer 

interaktivt, det vill säga användaren tar både del av innehållet och hjälper till att skapa det. 

Användarna har således möjlighet att generera eget innehåll så väl som att följa det andra 

producerar. Därmed är det inte sagt att alla väljer att göra både och, många vill förhålla sig 

passiva och lyssna, läsa och ta del av det som finns utan att själva bidra till flödet. Endast 

ungefär en tredjedel av internetanvändarna har egna webbsidor, deltar i onlinediskussioner eller 

lägger själva upp musik och videor. Detta till trots produceras fortfarande så mycket 

information på nätet och i sociala medier att det är omöjligt för varje enskild individ att ta till 

sig allt som sköljer över dem. Fastän det är där når således det mesta som produceras inte andra 

människor över huvud taget. Van Dijk menar dock att det inte nödvändigtvis innebär ett 

problem eftersom producerandet av information kan ha ett värde bara som uttrycksmedel för 

sändaren oavsett om det egentligen finns en mottagare eller inte (van Dijk, 2012: 229-30). Det 

finns ännu inte tillräckligt med forskning för att styrka huruvida människor faktiskt kan vara 

beroende av sociala medier även om det finns dokumenterat att det är möjligt i fråga om 

internet. Detta är dock inte att säga att många människor inte har ett tvångsmässigt behov att 

ständigt hålla sig uppdaterade på vad som händer på Facebook och Twitter och att de kollar det 

senaste vid vilken tidpunkt på dygnet som helst. Van Dijk menar att det råder en väldig social 

press på att hänga med i det som händer på sociala medier. 

 

Ett nytt fenomen som blir allt mer utbrett är det som van Dijk kallar multitasking, det vill säga 

det simultana utförandet av flera saker samtidigt. Främst bland unga har det blivit vanligt att 

använda sig av flera medier på en gång, till exempel att skanna av Facebook på telefonen 

parallellt med TV-tittande och slösurfande på Twitter på datorn (van Dijk, 2012: 228). 

Multitasking innebär inte att fokus simultant kan delas mellan flera uppgifter utan att det snabbt 

skiftar mellan dem. Hjärnan kan bara fokusera på en sak i taget och de andra pågående 
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aktiviteterna blir till ett bakgrundssurr. Det här kan resultera i koncentrationssvårigheter hos 

människor samt minskad förmåga till djupläsning (van Dijk, 2012: 253). En annan negativ 

effekt av internetanvändande som van Dijk tar upp är att det han kallar för “Filter Bubbles”, 

Internetsajter som Google och Facebook sparar information om användarna för att 

individanpassa innehållet. Det innebär att människor hamnar i egna informationsbubblor där de 

bara får del av information som de håller med om och därmed missar alla andra åsikter vilket 

skapar en ensidighet i människors informationsexponering (van Dijk, 2012: 230-31). 

4. Metod och material 

4.1 Val av insamlingsmetod 
 
Det mest självklara sättet att ta reda på hur sociala medier påverkar människor i vardagen är att 

fråga dem. Därför bestämde vi oss för att genomföra så skallade fokusgruppsintervjuer. En 

fokusgrupp samlas med ett förbestämt syfte för att diskutera kring det ämne som är av intresse 

för undersökningen. Med i gruppen finns en eller ett par moderatorer, i vårt fall två stycken, 

som leder diskussionen och presenterar nya ämnen (Esaiasson et al 2012:318). Både i intervjuer 

och gruppintervjuer är det brukligt att ställa så öppna frågor som möjligt för att undvika att 

intervjuaren styr diskussionen för mycket och istället låta deltagarna själva välja riktning i 

berättandet. Den typen av frågor är också vad vi har valt att formulera. Det blir naturligtvis en 

helt annan dynamik om intervjuobjekten tillåts föra en diskussion med varandra istället för att 

ensamt besvara frågorna i en individuell intervju. I och med bidragande åsikter från andra 

deltagare tillåts vyer att vidgas och resonemang att breddas. En individuell intervju bereder ofta 

fler och mer djupgående frågor men en gruppintervju tenderar att ge en större spännvidd på 

perspektiv att belysa forskningsfrågan med många infallsvinklar (Wibeck 2010: 50 ff). Ingen 

av frågorna vi undersöker är av särskilt känslig natur och innebär därför inga problem att öppet 

diskutera i grupp. 

 

I gruppintervjuerna upptäckte vi fördelen att idéer som lades fram av någon vidareutvecklades 

av andra och på så sätt nåddes en högre dimension än vad som hade varit möjligt i en individuell 

intervju (Wibeck 2010: 51). I och med att vi i vår undersökning ämnade ta reda på hur 

människors användning av sociala medier påverkar dem i livet var det faktum att deltagarna 

tilläts diskutera och jämföra sina vardagspussel med varandra till hjälp för att få fram tankar 

som annars kanske inte hade kommit upp. Dessutom minskade vår roll som moderatorer och 

intervjun drevs inte enbart av våra frågor utan också av deltagarnas frågor till varandra vilket 
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gav en bredare spridning på infallsvinklar. Maktbalansen ökade också i och med att deltagarna 

var fler än moderatorerna, vilket kan ha hjälpt dem att känna sig mer avslappnade och benägna 

att prata fritt och öppet (Wibeck 2010: 52-53). 

4.2 Urval 
 
Det uppkom naturligtvis en del praktiska svårigheter i genomförandet av gruppintervjuerna. Ett 

problem var att hitta tider som kunde synkroniseras med samtliga gruppdeltagares scheman 

vilket dock löste sig med en del pusslande. Att hitta en lämplig lokal dit alla relativt enkelt 

kunde ta sig och som var lugn och tyst nog för att utföra en intervju i var också lite av en 

utmaning (Wibeck 2010: 51). Vi har genomfört fyra fokusgruppsintervjuer som utgör det 

material vi baserar vår analys på. Två av intervjuerna genomfördes med en yngre grupp, 20-30-

åringar, och två med en äldre grupp, 50-60-åringar. I den äldre gruppen var det en deltagare på 

41 år som hamnade utanför det tänkta åldersspannet men då det var svårt att hitta människor 

som var villiga att ställa upp i rätt ålder fick vi göra ett undantag. Vi tror inte att det har påverkat 

resultaten på något negativt sätt. Då vi haft begränsat med tid och resurser har vi inte kunnat 

utföra fler än fyra intervjuer, men de intervjuerna anser vi vara tillräckliga för att närma oss 

teoretisk mättnad. Att ha färre medlemmar i en fokusgrupp ger mer plats åt var och en men kan 

också ha en hämmande effekt på konversationen. Blir det för många deltagare minskar dock 

utrymmet för var och en och därmed också det personliga engagemanget. Dessutom kan stora 

grupper innebära att vissa hålls tillbaka och inte törs yttra sig. Vår ambition har varit att 

deltagarna ska känna samhörighet med varandra såväl som att de har inflytande över situationen 

och med detta i åtanke valde vi att utföra intervjuerna i grupper om fyra personer (Wibeck 2010: 

61).  Rekryteringen till de två fokusgrupperna med yngre deltagare har inte inneburit några 

problem då människor i den åldern ofta pluggar och har ett rörligare schema och mer fritid än 

äldre personer som är uppbundna med arbete och familj. 

 

För bakgrund och socioekonomisk klass och andra liknande aspekter hade vi inga specifika 

kriterier men fann ändå att grupperna blev ganska homogena i detta avseende eftersom vi på 

grund av tidsbegränsningen behövt välja de människor som funnits tillgängliga och kunnat 

tänka sig ställa upp. De yngre grupperna utgörs till störst del av studenter och de äldre av en av 

våra kurskamraters arbetskollegor samt bekanta till en av författarnas föräldrar. Det faktum att 

flera av intervjupersonerna därför också kände varandra sedan innan är heller inte idealiskt. Å 

andra sidan rörde vår undersökning ingenting som hade med gruppdynamik eller 

samtalsstruktur att göra och att några av deltagarna kände varandra kan snarast ha varit till hjälp 
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i det att de kände sig mer avslappnade och benägna att prata. Samtidigt ska det inte överses att 

deltagarnas relation till varandra också kan ha haft en hämmande effekt på vad de vågar yttra 

och inte. Vi bedömer dock att den risken är liten då frågorna inte rört några ämnen som borde 

vara känsliga att diskutera inför vänner och kollegor utan tvärtom något som de har gemensamt 

och alltså är lättare att yttra sig om och fråga varandra om. För att skapa en så representativ bild 

som möjligt har vi haft en jämn fördelning av män och kvinnor i samtliga grupper. Det enda 

urvalskriteriet vi haft utöver ålder är att samtliga deltagare ska vara användare av något eller 

några sociala medier. De sociala medier som ligger till grund för analysen i denna uppsats är 

de sociala medier som våra informanter uppgett att de använder sig av. De sociala medier som 

nämnts är Facebook, Instagram, Twitter, Vine, Tumblr och LinkedIn. Facebook var det sociala 

medium som diskussionerna överlägset oftast kretsade runt. Eftersom Facebook var det 

informanterna självmant mest återkopplade till och diskuterade ägnas just det mycket fokus i 

den här uppsatsen.  Facebook är enligt informanterna det största och viktigaste mediet och tillåts 

därför också ta mest plats. . 

4.3 Genomförande 
 
För vår del fanns inget behov att skapa en alltför strukturerad intervju. Naturligtvis hade vi 

förberett ett antal frågor för att styra diskussionen i riktning av vårt forskningsområde. På grund 

av intervjuns utformning födde diskussionen sig själv och mycket information kunde utvinnas 

utan att vår förförståelse för problemområdet blev en barriär som påverkade deltagarnas 

yttranden. Eftersom ämnet inte är av det känsligare slaget minskade strukturbehovet. Däremot 

var det nödvändigt att till viss del styra gruppdynamiken genom att vi som moderatorer fick 

fördela ordet. Dessutom var vi tvungna att ingripa ibland när samtalet flöt alltför långt utanför 

ämnesramarna, detta för att syftet är att gruppernas svar ska kunna jämföras med varandra 

(Wibeck 2010: 57). För att fortfarande bibehålla någon sorts struktur under intervjuerna och 

undvika att deltagarna svävade iväg för mycket upprättade vi en så kallad intervjuguide med 

frågor som vi ansåg vara relevanta med hänsyn till våra frågeställningar. Den här intervjuguiden 

följdes sedan för att hålla en ungefärlig styrriktning under intervjuerna så att samma 

diskussionsteman genomsyrade samtliga grupper och därmed kunde generera ett jämförbart 

material. 

 

Fokusintervjuerna har dokumenterats med hjälp av ljudupptagning. Videoinspelning hade 

nämligen kunnat öka självmedvetenheten bland deltagarna och skulle heller inte vara till någon 

större nytta eftersom vi inte intresserar oss för det sociala samspelet i grupperna i sig. Det finns 
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därför ingen anledning att titta närmare på den icke-verbala kommunikationen. Samtliga 

intervjuer följde samma frågeformulär och var cirka 45 minuter vardera. Vissa följdfrågor var 

inte samma då samtalen såklart inte var identiska, men annars följde intervjuerna i sin helhet 

samma frågor. Båda uppsatsens författare närvarade som moderatorer på samtliga intervjuer 

utom en då den genomfördes på annan ort. Det var den sista intevjun och därför hade vi båda 

fått prova på att intervjua och sitta med vid flera intervjuer innan varför den aspekten inte har 

stört insamlingen av material. Transkriberingen av intervjuerna är genomfördes på en nivå där 

talspråk översattes till skriftspråk. I vår undersökning ämnar vi inte undersöka informanternas 

språkbruk utan endast deras tankar och attityder kring sociala medier. För att utlova anonymitet 

till informanterna har vi valt att ändra deras namn i uppsatsen. Männen i den unga gruppen har 

namn som börjar på bokstaven D och kvinnorna i den unga gruppen har namn som börjar på 

bokstaven E. Männen i den äldre gruppen har namn som börjar på R och kvinnorna i den äldre 

gruppen har namn som börjar på S. Detta för att underlätta ett särhållande i genomläsningen. 

 

Transkriberingarna från samtliga intervjuer finns att tillhandahålla hos författarna. 

4.4 Analysmodell 
 
Undersökningens analysmodell är utformad efter våra två första frågeställningar, hur de sociala 

medierna används och hur de inverkar på människors vardagsliv samt hur människor upplever 

att sociala medier påverkar deras umgänge. De två frågeställningarna utgör två teman genom 

uppsatsen och dessa två teman kommer analyseras med hjälp av vår teori. Varje tema redovisas 

i empiridelen och analyseras därefter i ett analyskapitel. I analysdelen presenteras efter varje 

tema en kort jämförelse mellan de två olika åldersgrupperna för att underlätta besvarandet av 

vår tredje frågeställning; det vill säga om det finns några skillnader och likheter i förhållandet 

och användandet av sociala medier mellan unga vuxna och vuxna i övre medelåldern och hur 

de i så fall ser ut? 

5. Empiri 
 
Här nedan redovisas informanternas svar om sociala mediers påverkan på deras vardagsliv som 

vi samlat in genom gruppintervjuer. 
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5.1 Sociala medier och deras påverkan på de ungas liv 

5.1.1  De populäraste sociala medierna 

 
Alla sociala medier har inte haft samma genomslag och det är utan tvekan vissa medier som 

används i större utsträckning än andra. Här följer en sammanställning av de populäraste 

plattformarna bland våra informanter. 

 

På frågan vilket socialt medium de använder sig mest av svarar Ebba: ”Det är väl Facebook, 

men det är inte så att jag statusuppdaterar och sådant, utan det är mer att jag hänger med i 

evenemang och… ja, grupper… det är väldigt smidigt att använda sig av olika aktiviteter och 

sådant.” Generellt visar intervjuerna att Facebook är det medium som i särklass används mest 

och också det som de flesta sist skulle göra sig av med. 

 

Skulle jag välja en sak att ha kvar så skulle jag välja Facebook även om det är det jag 

tycker är tråkigast. För de andra är bara rent nöje. Facebook är ju för att ha 

kommunikation med andra. Speciellt det här med grupper. (Emma) 

 

Ett annat populärt socialt medium är Instagram där alla utom en av de yngre informanterna är 

medlemmar. Ebba och Douglas kollar Instagram innan de kollar Facebook och för Emma är 

Instagram också det främsta sociala mediet som hon använder mer än Facebook. Det är där hon 

”håller koll på folk” medan Facebook tjänar ett mer praktiskt syfte för gruppkonversationer och 

organisation. Alla utom två använder också Twitter och ett par har Tumblr och någon Vine. 

Tabell 1 visar hur fördelningen över sociala medier ser ut bland de yngre informanterna: 

 

Socialt medium: Antal användare: 

Facebook 8 

Instagram 7 

Twitter 6 

LinkedIn 2 

Tumblr 2 
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Vine 1 

 

Tabell 1: Fördelningen av medlemskap på sociala medier bland de totalt åtta informanterna i 

åldersgruppen 20-30 år. 

5.1.2 Användning 

 
De sociala medierna fyller enligt våra informanter olika funktioner. Nedan följer en redogörelse 

för vilka dessa är. 

 

Ett av huvudsyftena med Facebook tycks ha blivit administration av olika aktiviteter och 

grupper och planering av sammankomster och möten. Erika säger att hon använder det för att 

”skriva i pluggrupper… sähår dumma frågor eller liksom bara försöka ta reda på vilken sal man 

ska till typ. Sådana grejer.” Emma menar att för hennes del är det evenemang som är främsta 

meningen med Facebook: ”[…] allt händer ju på Facebook typ, alla evenemang, om något ska 

hända. Men annars, jag använder aldrig Facebook till annat.” 

 

Elin tycker också att Facebook är användbart för att hålla koll på vad som händer i 

bekantskapskretsen och för att hålla kontakten med folk. Den åsikten återkommer bland 

informanterna. Facebook är det medium där de håller sig uppdaterade. Ebba säger: ”allting sker 

ju på Facebook liksom. Det är ju inte så som att man läser tidningen och, åh det här händer idag 

utan det är ju Facebook.” Vidare säger hon att Facebook har blivit som en hel kalender för 

inplanerade saker. Det är dessutom till stor hjälp för att koordinera större evenemang och fester 

då det förenklar att nå ut till många samtidigt. Erika säger att hon har Facebookgrupper för just 

det ändamålet. Möjligheten att kommunicera med flera är ett återkommande 

användningsområde i grupperna. Douglas säger: 

 

När man är ett gäng som kanske ska plugga ihop då brukar jag göra det (skicka 

gruppmeddelanden). Så skickar man bara ett meddelande så vet man att alla har sett det. 

Det är mindre omständligt. 

 

Kort och gott används Facebook i hög grad för att planera möten, oavsett om det gäller fest, 

plugg, träning eller något annat. Jämfört med andra sociala medier är alltså Facebook det de 

flesta anser vara mest användbart. Så här säger Douglas: ”Instagram är mer för nöje och 

Facebook nästan nytta.” Emma säger också att Facebook är det viktigaste sociala mediet att 
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vara delaktig i eftersom den som står utanför går miste om mycket användbar information. På 

Instagram tycker hon däremot inte att ”[…] man missar så mycket viktigt, det är bara rolig 

info.” 

 

Om Facebook enligt våra informanter har blivit mer av ett praktiskt medium så använder de 

Instagram främst för nöjes skull. Erika konstaterar att ”Instagram är ju bara kul, Alltså jag 

menar, vad skulle man göra där annars? Det är ingen nytta direkt.” Den tanken återkommer hos 

flera som tycker att Instagram är roligt men inte nödvändigt på samma sätt som Facebook. 

Douglas säger att Instagram är ”[…] mer lattjo” och lite senare säger han ”det känns inte som 

att Facebook är för skojs skull längre”. Trots det tycks både Facebook, Instagram och Twitter 

vara något våra informanter använder för förströelse. Douglas säger att: 

 

Om jag tänker på mig själv så vet jag att så fort jag är lite uttråkad så tar jag ju upp den 

(telefonen). Och så gör jag i ordningen Instagram, Facebook, vad det nu är och kollar för 

att få något lite mer action. 

 

Att bli uppdaterad om nyheter tycks vara en uppskattad funktion med Twitter. Ebba säger 

att det är bra att få ”snabba, korta, koncisa nyheter hela tiden” och Douglas tycker att ”det 

är nice, man får förstahandskällor. Det tycker jag är väldigt spännande.” Användandet av 

Facebook har förändrats sedan informanterna först skaffade det. Idag läggs det inte upp 

lika mycket bilder längre utan de hamnar på Instagram istället och statusuppdateringarna 

har också blivit färre och flyttats till Twitter. Emma säger att hon aldrig skriver 

statusuppdateringar på Facebook längre och Dennis känner igen sig i att han inte är 

särskilt aktiv på Facebook utan främst loggar in där för att hålla sig uppdaterad på 

information. Själv producerar han mer material på Twitter. Erika och Ebba har dock 

Twitter mest för att ”snoka.” 

 

När Facebook skapades handlade det till stor del om vad alla gjorde för stunden men innehållet 

har idag skiftat till nyhetsdelning och att skapa diskussion säger Ebba. Genom att lägga ut 

artiklar, filmklipp och annat tillåts Facebookanvändarna uttrycka sina åsikter. ”Speciellt inför 

valet (svenska riksdagsvalet 2014) var det hur mycket som helst. Och det tycker jag är skitkul, 

att det är så lätt att nå ut till alla och skapa något slags åsiktsforum och diskussionsforum.” 

säger Ebba och Erika säger: 
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[…] de viktiga nyheterna dyker ju alltid upp på Facebook, som om man inte orkar, alltså, 

dagar som man kanske inte orkar gå ut och läsa nyhetssidor då är det bara att gå in på 

Facebook, då ser du jaha, den här länken är delade tre gånger, ja men då är det ju något 

speciellt med den liksom. 

5.1.3 Tidsanspråk och att vara utan 

 
Ibland kan det gå till överdrift hur ofta de sociala medierna måste kontrolleras. De flesta 

deltagarna känner att de går in på dem för ofta. Elin berättar att ”det är en grej att det första man 

gör är att man går in på Facebook, det blir som en spiral liksom.” En stor anledning till det 

frekventa kontrollerandet är att det är viktigt att hänga med i det som händer, mycket för sin 

egen skull och för att andra förväntar sig det. Emma tycker att hon går in på sociala medier 

alldeles för ofta och Dennis säger: 

 

Jag vågar inte ens tänka på hur ofta man trycker på den där jävla knappen på telefonen. 

Det är så här läskigt många gånger, men jag gör ingenting, jag bara skrollar och typ 

uppdaterar, varje gång jag får en minut över så gör jag ju det. Det händer säkert femton 

gånger i timmen. 

 

Beteendet med att ständigt hålla koll på telefonen verkar inte bara avgränsa sig till stunder av 

sysslolöshet utan Emma berättar att även när hon tittar på film går hon samtidigt in på sociala 

medier. Elin säger också: 

[…] nu gör man inte bara en sak, man kollar på film eller någon serie eller någonting, du 

sitter med telefonen hela tiden. […] man gör flera saker och då är det ofta med mobilen 

att man sitter på Facebook och Instagram och sådär. 

 

Frågan är hur långt det har gått. Ebba säger: 

 

Att man hela tiden kollar Facebookflödet, det blir som en drog! Det tror jag inte är bra. 

Det måste man nog avvänja sig ifrån, men jag tycker inte man ska ta bort sociala medier 

eller Facebook, Twitter, Instagram för det. 

 

Däremot är det flera som tycker att det skulle vara bra att sätta en gräns för sig själv, ungefär 

som när man var liten och föräldrarna bestämde hur länge man fick sitta vid datorn (Erika). 

Men den här gränsen måste var och en själv kunna sätta för ingen av informanterna vill ha 
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någon statlig övervakning på användandet av medier. Dennis säger att han gärna intalar sig 

själv att han inte behöver kolla sociala medier så ofta: 

 

[…] man tror att man är så jävla cool som inte använder sociala medier, ah, jag behöver 

inte kolla Facebook, men det gör man ju ändå hela tiden […] man är exakt som alla 

andra oavsett om man intalar sig men vadå, jag kollar inte så ofta. Jag är inte så 

beroende. 

 

I och med smartphones har tillgängligheten på sociala medier ökat vilket förstås påverkar hur 

mycket tid som läggs på dem. De flesta av informanterna kollar dem oftare på telefonen än på 

datorn. Douglas berättar om när han var liten och internet gick på telefonjacket vilket innebar 

begränsad tidsanvändning medan han idag inte ens behöver tappa uppkopplingen när han 

flyger: ”Så var det internet i flygplanet, och det var inte upptaget på min telefon, utan min 

telefon är en dator!” Alla informanter är överens om att sociala medier är viktiga. ”Sjukt viktiga. 

Verkligen.” säger Ebba. Douglas minns hur det kändes när han var utan sociala medier för en 

tid sedan: ”Hemskt! Alltså framförallt kändes det hemskt att det kändes så hemskt!” Att vara 

utan ständig uppkoppling till all information och uppdatering verkar vara stressande för de 

flesta deltagarna. Ebba säger: 

 

Jo men sådär, folk säger att det är så skönt att vara utan sin telefon någon dag, men det 

är jättestressande! För jag har mycket, jag tycker att jag försöker verkligen att sluta gå 

in på Facebook så fort jag har tråkigt, för det tycker jag är såhär, vafan, men jag vill 

ändå verkligen kunna hänga med. 

 

Facebook är det som flest känner sig tvungna att vara med i på grund av såväl social press som 

av praktiska skäl. Dennis känner att han ”[…] väntar på att fler ska gå ur så att man själv kan 

göra det också, smyga ur. […] det är normen att ha Facebook, att man är onaturlig om man inte 

har det.” Erika berättar om hur frustrerande hon tyckte det var när Tele2 hade problem med 

internetuppkopplingen för en tid sedan: ”[…] jag kunde ringa och smsa, men internet fungerade 

inte. Och jag var så jävla arg under den tiden. […] man blir så handikappad.” Det är viktigt att 

alla är på Facebook för idag har människor vant sig vid att dels alltid själva vara tillgängliga på 

sociala medier och dels alltid kunna få tag på andra. Daniel säger att ”när man inte får tag på 

någon… man har sådant kontrollbehov.” För att tekniken är så snabb är det jobbigt när 

människor inte svarar direkt på ett meddelande. Han fortsätter: ”[…] om du skickar ett 
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Facebookmeddelande, dom har sett det och inte svarat på det, och det har gått typ tre timmar, 

då får ju folk panik verkligen!” 

 

Att göra sig av med Facebook är inget som informanterna i första gruppen knappt tror är möjligt 

och att det är något som kommer bita sig kvar i framtiden är de övertygade om då de menar att 

allt går via Facebook nu, även seriösa TV-kanaler och företag har en Facebooksida och på sätt 

och vis tycker de att det har det blivit viktigare att ha en sida där än att ha en hemsida. I grupp 

två har de en lite mer tveksam inställning. Emma menar att det är klart att det blir smidigare 

med sociala medier ”[…] men hade det inte funnits hade man fortfarande klarat sig lika bra.” 

De flesta är dock överens om att en nedläggning av Facebook inte kommer ske i första taget. 

Douglas illustrerar det hela med ett talande citat: ”Deleting your Facebook is like running away 

from home as a kid, everyone knows you’ll be back in ten minutes.” 

5.1.4 Hur de yngre ser på de äldres användning 

 
Flera av de yngre deltagarna märker att trenden med smartphones, ipads och sociala medier nu 

även har bitit sig fast hos föräldragenerationen och att de inte är bättre än sina barn utan gärna 

plockar fram telefonen även medan de umgås med andra. ”Jag tror min pappa börjar bli värre 

än mig” säger Douglas och Ebba menar att hennes pappa alltid har tjatat på henne om 

telefonanvändandet men att han nu sitter med telefonen mer än hon. Erika säger också att 

hennes mamma inte ringer längre utan väljer att skriva på Facebook istället: 

 

Alltså det är helt sjukt, jag blir så jävla irriterad! Tänkte ringa ett samtal idag och skälla 

lite på henne faktiskt. […] Jag tycker det är jätte konstigt. Istället för att bara typ ringa till 

en person. Går snabbare att skriva på Facebook. 

 

När de yngre grupperna får frågan om de tror att det är skillnad på hur de som är över 50 år 

använder Facebook gentemot dem själva blir svaret ett genomgripande ”ja”.  ”Dom fattar ju 

ingenting!” säger Erika. Många tycker att de äldre använder Facebook på samma sätt som de 

själva gjorde i början, med till exempel mycket statusuppdateringar och uppladdande av bilder. 

Elin säger att hennes mamma till exempel vill lägga upp bilder på kantareller när hon har varit 

i skogen för att ”alla andra gör det.” Daniel tror att skillnaden ligger i att de äldre använder 

Facebook mer för att hålla koll på vänner och barn: ”Dom vill ha tag på sin son eller dotter eller 

vill bara kolla såhär, hur går det borta i Australien nu?” Emma säger att ”många föräldrar på 

Facebook uppdaterar väldigt ofta, för att de är liksom nya. “Min pappa har blivit Instagrammare 
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nu och lägger upp massa bilder hela tiden. Bra pappa…” Samtidigt är det flera som tror att 

föräldrarna går in och tittar mer sällan än de själva, att de upptäcker bilder först flera dagar 

senare efter att de lagts upp. Emma säger att hennes föräldrar alltid gillar hennes bilder på 

Instagram. En återkommande tanke är att de äldre använder Facebook på ett annorlunda sätt 

med färre och närmre vänner som alla gillar varje liten sak som de lägger ut. Elin säger: 

 

Vi sitter hela tiden med våra mobiler och då tror de (föräldrarna/den äldre generationen) 

att vi är mer aktiva, i den bemärkelsen att vi lägger upp saker och uppdaterar, men det 

enda vi gör att kolla på vad andra gör liksom. 

 

Erika menar att de äldre inte riktigt begriper hur de sociala medierna fungerar. Hennes mamma 

kan till exempel gå in och skriva ”långa kärleksförklaringar” eller utläggningar om rökning till 

Erika på en bild som lagts upp av en, för hennes mamma, främmande människa. 

 

Man ba: säg det till mig, skicka ett meddelande eller vad som helst men så skriver hon där, 

så att alla kan se! Jag bryr mig ju inte så, men det är ändå lite konstigt. Att hon inte riktigt 

fattar ibland hur många det når ut till. (Erika) 

 

Uppfattningen är alltså att den äldre generationen inte förstår de sociala koder som gäller på 

sociala medier. Daniel säger: 

Våra föräldrars generation är inte uppväxta på det sättet som vi är. Så de har verkligen 

immigrerat till internet. […] De fattar inte de här sociala koderna. Till exempel, du skriver 

inte ett personligt meddelande på en vägg (på någons Facebook wall), för väggen är per 

definition en anslagstavla på 80-talet. 

 

Douglas tror att alla använder Facebook på olika sätt. För hans pappa är det ”helt magiskt”. 

Förut har han behövt be Douglas springa och köpa kontantkort i kiosken för att han ska kunna 

ringa släkt och vänner på andra sidan jorden men nu kan han hålla kontakten med alla genom 

exempelvis Facebook. 

5.2 Sociala medier och deras påverkan på de äldres liv 

5.2.1 De populäraste sociala medierna 

 
Även i den äldre gruppen är det Facebook som hyser flest av deltagarna. Sofia tycker dock mest 

om Instagram, det är där hon är mest aktiv och lägger upp bilder, fast inte varje dag, men hon 
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tycker det är roligt att dela med sig och också följa andra, både vänner och kändisar. Facebook 

har hon också men använder det inte i lika hög grad. För Sara är det tvärtom, där är det Facebook 

som gäller i första hand även om hon också har både Instagram och Twitter. Roger och Rolf 

använder Facebook i likhet med Robert men ingen av dem är särskilt aktiv där. Roger följer 

också en hel del människor på Twitter där han är inne och tittar varje dag, däremot försöker han 

hålla antalet Facebookvänner till ett minimum. Rikard har egentligen bara ett Twitterkonto och 

är alltså den ende av informanterna som står utanför Facebook. I tabell 2 nedan visas vilka olika 

sociala medier de använder: 

Socialt medium: Antal användare: 

Facebook 7 

Instagram 4 

Twitter 4 

Linkedin 2 

Tumblr 0 

Vine 0 

 

Tabell 2: Fördelningen av medlemskap på sociala medier bland de totalt åtta informanterna i 

åldersgruppen 50-60 år 

5.2.2 Användning 

 
Sara tycker egentligen att Facebook har blivit ganska tråkigt och opersonligt när folk mest 

använder det för att ”dela de här sidorna som man hittar, spännande saker och roliga foton. Det 

tycker jag egentligen är lite trist.” För henne är det snarare de ”små vardagsbetraktelserna” som 

är av intresse. Sofia känner att kontaktnätet på Facebook är för brett för att hon ska kunna dela 

med sig av allt hon egentligen skulle vilja. I det fallet är Instagram bättre där följarna är färre 

och står henne närmre. För Roger handlar användandet främst om att hålla kontakt med vänner 

i Sydostasien. Just det där med att hålla kontakten är också viktigt för flera av de andra, särskilt 

att hålla lite koll på barn som flyttat utomlands eller till annan ort (Sonja, Robert och Sofia). 

Nyfikenhet är det som driver användandet för några av informanterna. Rikard som inte är 
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medlem på Facebook anser sig dock inte vara nyfiken på ”det privata planet” och nyhetsmässigt 

håller han sig uppdaterad genom andra kanaler som tidningar och TV. 

 

Sofia tycker att hon genom att vara med på Facebook också har ett ansvar att aktivt bidra till 

flödet där: 

 

Ibland har jag varit väldigt inaktiv på Facebook men det tycker jag är lite glutta-mentalitet, 

ska jag bara vara med och glo utan att dela med mig av något? […] Är jag med i det här 

får jag väl bjuda lite på det då. 

 

Sofia skriver därför statusuppdateringar då och då och lägger upp en och annan bild. Men hon 

tycker inte att man bara ska dela med sig av ”flashiga” saker som resor och liknande utan också 

mer vardagliga saker som när hon fick igenom bilen på besiktningen. För Sara har Facebook 

blivit lite av vad hon kallar en ”riddagbok” där mycket av det hon skriver och lägger upp bilder 

på är relaterat till stallet och hästar. Rikard säger att han egentligen är ”väldigt osocial på sådana 

här sociala medier” och att han bara har ett Twitterkonto som han skaffade av misstag. 

 

Chattfunktionen på Facebook tycker Roger är bra, främst för att hålla kontakten med sina 

bekanta i sydostasien. Sanna är också positivt inställd: ”man får snabbt iväg ett meddelande” 

medan Sofia säger att hon använder den mindre nu efter att hon har övergått från ett användande 

på en stationär dator till att mer använda medierna på telefonen där det är mindre smidigt att 

skriva. Sanna tycker att användandet av privata meddelanden har minskat och att Facebook 

främst blivit en informationskälla för hennes del. Robert är dock inte mycket för 

chattfunktionen, han tycker det är bättre att ringa och prata med folk direkt. Roger tycker att 

det har blivit mindre ”fota maten” på Facebook sedan han gick med och istället mer fokus på 

informationsspridning och ser det som positivt att alltid kunna kolla upp information på 

telefonen. Sonja tycker också att det är bra att kunna ”dela artiklar som jag tycker att andra ska 

läsa.” 90 % av flödet på Facebook är dock skit tycker Robert men ångrar sig sedan och menar 

att det mer handlar om att allt ska vara så positivt hela tiden vilket är en åsikt som Sanna också 

har. 

5.2.3 Tidsanspråk och att vara utan 

 
Rolf tycker att det är viktigt att vara närvarande i stunden här och nu och har därför inte med 

sig sin telefon hela tiden. För Sofia och Sara är telefonerna dock ständiga följeslagare på 
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fikapauser och i de flesta andra sammanhang. ”Vi sitter kanske inte och fipplar med dem men 

vi är beredda om det skulle pipa till.” säger Sofia. Till mångt och mycket handlar det om att 

vara nåbar och tillgänglig (Sofia och Sara). Och att andra ska vara det. Sonja tar sin dotter som 

exempel: 

 

[…] för jag kan ju få panik om inte Amalia svarar. […] Men sedan tänker jag det, men 

kära någon, det är ju hennes liv! Jag kan ju inte… […] och då blir jag nästan arg om hon 

inte svarar! Men var är du? Var är du? Frågar man alltid. ’Nej jag handlar’. […] jag tror 

vi får börja släppa lite alltså… 

 

”Jag använder Facebook ofta, massor om dagen, jag skriver inte, men jag kollar av.” säger Sara. 

Sanna och Sonja är inte lika frekventa användare utan är inne och kikar ”nästan varje dag.” 

Rikard som inte själv är särskilt aktiv på sociala medier noterar dock att det tar mycket av hans 

frus tid. Roger säger att det ”rullar på i telefonen” och att det kommer upp meddelanden när det 

är något som händer men att kolla aktivt varje dag har han lagt av med nu. Det finns dock en 

oro att det kan bli för mycket. ”Jag har blivit lite trött på mig själv att jag sitter mycket med 

telefonen eller paddan, att jag kan fastna lite också i det och det tycker jag inte riktigt om, det 

vill jag inte.” säger Sofia. Också Sonja känner igen sig i det: ”[…] det är faktiskt så att man blir 

lite beroende tillslut, så att man läser den här himla Facebook på morgonen.” 

 

På frågan om det är viktigt med sociala medier svarar Sofia och Sara ja medan Roger och Rolf 

håller sig mer tveksamma. Det är naturligtvis något viktigt med sociala medier eftersom Roger 

har det men han har klarat sig utan det under fyra månader när han gick ur. När han gjorde det 

var det först svårt att avvänja sig med det reflexmässiga kollandet av telefonen men sedan gick 

det bra. Han gick dock tillbaka för att kunna hålla kontakten med sina bekanta i Laos. Robert 

tycker inte att ”det är så jädra viktigt”. Att inte ha tillgång till sociala medier är för Sofia en 

stress: 

 

Jag blir lätt stressad faktiskt, om jag är utomlands och inte har uppkoppling och man måste 

leta reda på något wifi-område, jag blir stressad, jag märker att jag är där och kollar och 

så märker jag att det inte har hänt något och så ja juste… ja, lite oroande kanske. 

 



25 
 

Sara känner igen sig i den beskrivningen men det gör inte Roger över huvud taget och Rolf 

menar på att de flesta han vill ha kontakt med ändå inte är där. Sofia nämner också när hon var 

i Paris och blev irriterad över att hon inte hade internet på telefonen: 

 

[…] och kom in på ett ställe där jag trodde att det var (wifi), och så var det inte det och då 

blev jag superirriterad och så typ: Varför? Hade det så stor betydelse för? Att jag skulle 

ladda upp en bild, och då blev jag lite orolig faktiskt. 

 

Sonja känner att hon behöver gå ifrån att alltid ha telefonen med sig och att ständigt behöva 

hålla sig uppdaterad: ”går jag ut med hunden så behöver jag inte ha med mig mobilen. Jag 

måste hitta stunder när… mer och mer så, längre och längre stunder.” Hon tycker dock också 

att det känns osäkert att lämna telefonen hemma utifall något skulle hända. Robert är nöjd med 

att han kan sätta telefonen på ljudlöst så han inte behöver titta på den stup i ett men han säger 

också att: ”det är ju känslan när du inte har den (telefonen) i fickan. Du är ju naken!”. Sanna 

tycker dock också att det kan vara en befrielse: ”vad skönt! Ingen kan nå mig!”. Sonja säger att 

hennes man också upplever en sådan typ av lättnad när de är i sin stuga där hans telefon inte 

fungerar och han inte kan gå in på Facebook eller bli kontaktad angående jobb och annat. 

Rikard menar också att telefonen, med sociala medier och att ständigt kunna sätta sig i kontakt 

med folk, blir en slags trygghet för många: ”det är ju lite läskigt att vara ensam i en stor 

folksamling. Och då fastnar ju många i telefonen och det är ju på något sätt en trygghet att ha 

kontakt med andra.” Rolf har en mer avslappnad inställning och ser sig inte som upphängd på 

sociala medier utan ser användandet som avkoppling, att helt enkelt gå in och se om någon har 

lagt upp något kul. 

5.2.4 Hur de äldre ser på de yngres användning 

 
De äldre tror att det är stor skillnad på hur yngre och äldre använder sig av sociala medier. De 

yngre är mycket snabbare tror de och hittar nya funktioner som de hunnit överge redan innan 

de äldre ens har upptäckt dem. Resultaten visar att många av de äldre tror att de unga inte längre 

använder Facebook utan har lämnat det och gått vidare till något annat. Den åsikten återkommer 

hos flera. Samtidigt är det flera som tycker att de unga överanvänder sina telefoner: ”elever 

sitter och väntar på en lektion, så sitter det 15 elever, de pratar ju inte med varandra utan de 

sitter ju med varsin, möjligen visar de ett roligt klipp eller någonting.” säger Rikard som är 

gymnasielärare. Rolf tycker också att den utvecklingen är oroande: ”Fem ungdomar som är ute 

och äter middag och alla sitter med sina telefoner. Ingen är liksom närvarande utan de är någon 
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annanstans.” Sonja som har en dotter som spelar hockey menar att det lätt blir mycket skitsnack 

på sociala medier bland de yngre. Några tror att främst unga tjejer lägger ut mycket bilder på 

sig själva på sociala medier och kommenterar på varandra också. Uppfattningen finns också att 

de knappt använder Facebook alls längre och att även ”selfies” och att lägga upp bilder har 

minskat bland de yngre. Carina säger att ”det bland ungdomar också börjar komma en insikt 

om att man kanske inte måste lägga ut allt hela tiden, “det nya, coola nu är att inte vara där. Att 

våga avstå.” 

5.3 Vad har sociala medier för inverkan på de ungas umgänge? 
 
I detta avsnitt redogörs den yngre gruppens tankar om vad sociala medier har för inverkan på 

deras umgänge, hur de används i umgängeskretsen och vad som är accepterat beteende eller 

inte i användandet 

5.3.1 Relationer och utanförskap 

 
En stor bidragande faktor till varför den unga gruppen känner ett starkt behov av att ha 

Facebook beskriver de som rädslan att annars känna sig utanför. Douglas beskriver det som 

särskilt viktigt när man är student, med tanke på all skolrelaterad kommunikation som sker 

mellan kurskamrater över Facebook. Utan den skulle han känna sig utfryst. Detta är något som 

alla de unga informanterna håller med om och Erika säger att ”[...] som du sa, att man blir typ 

utanför om man inte har Facebook. Man skulle ju missa allt. Det är ju där det sker typ”. De 

sociala medierna verkar vara otroligt viktiga och att vara utan dem “[...] skulle kännas som att 

vara ensam på en öde ö” som Ebba beskriver det. Väldigt mycket koordinering i 

umgängeskretsen sker där och det är där det bestäms tider och mötesplatser när man ska umgås 

(Ebba). Dennis skulle egentligen vilja gå ur Facebook men känner att han inte kan för att han 

skulle förlora så mycket social kontakt och gå miste om mycket information som han behöver. 

Rädslan för att vara utanför bidrar till att Facebook blir ett otroligt viktigt verktyg för att inte 

hamna i detta utanförskap. Dennis beskriver det på följande sätt: 

 

Nej men det är jobbigt viktigt. Jag vill ta bort det men det går inte, jag känner för mycket 

press från andra håll att jag måste ha kvar det för att man kommer hamna i ett utanförskap, 

ingen kommer ge en den här informationen ändå. Det vet jag inget om, kanske skulle de 

det, men jag föreställer mig att om jag inte är med och läser i den här gruppen så kommer 

jag inte få den informationen jag behöver ha. Och på det sättet tycker jag det är en press. 
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Att det stämmer är något som styrks utav Elins erfarenheter då hon berättar om tillfällen då hon 

inte fått reda på saker och hennes vänner har när hon frågat varför de inte berättat något svarat 

”vadå såg du inte på Facebook?”. Det kan vara saker som att någon gift sig, blivit med barn 

eller gjort slut. Och för den som inte är aktiv på Facebook och ser dessa statusuppdateringar 

kan det uppstå problem: 

 

Tyvärr skulle man ju då kunna hamna i några jobbiga situationer, man har kanske sett att 

några har gjort slut eller så har man missat det och så tar man upp det med någon, ja men 

såg du inte det på… man skulle jättegärna vilja skita i mycket såntdär, men då skulle nästan 

alla behöva göra det, skulle man själv göra det skulle det liksom inte spela någon roll. 

 

De tror inte att de umgås mindre än innan de började använda sociala medier. De tror sig 

fortfarande ha samma bredd på umgänget som innan men att det sker på ett lite annorlunda sätt 

än förr. Dennis förklarar umgänget förr och nu såhär: 

 

Jag tror också det är samma, men det är lite olika premisser. Om man tänker tillbaka 

jättelångt innan mobiltelefoner kom. När man gick på mellanstadiet eller lågstadiet så 

kunde man ju gå till en kompis och ringa på dörren såhär och se om den personen var 

hemma eller så ringde man till hemtelefonen och fick kanske prata med hans brorsa eller 

så. Det kan man inte göra nu, nu måste man hela tiden planera men jag tror fortfarande 

man träffas lika mycket någonstans men det är på andra premisser. Nu är det hela tiden 

att, skulle jag gå och plinga på din dörr här en eftermiddag och du inte visste om det så 

skulle du tycka det var askonstigt. Men så gjorde man ju tidigare liksom. Men nu skickar 

man först sms. Smsa innan, eller ring den personen. Och nu är det sociala medier som 

man kontaktar först på, sedan kanske man smsar att man är på väg. Det är en annan 

process i hela umgänget. 

 

De gånger som sociala medier, främst Facebook, används för att kontakta nära vänner är oftast 

då meddelandet ska nå flera samtidigt. De unga använder sig i stor utsträckning av grupper och 

gruppchatter på Facebook där de har olika grupper för kompisgänget, pluggkompisar och 

liknande. Men är det endast en nära vän som ska kontaktas så är det vanligast att ringa eller 

smsa. Funktionerna på Facebook underlättar då det är fler som ska få informationen, då är det 

alternativet att föredra istället för att ringa runt till var och en, även om det är en grupp som 

känner varandra väl. Kommunikationen sker på Facebook för att det helt enkelt är mindre 

omständigt än att ringa runt (Erika, Douglas, Ebba, Daniel). Ebba tror till och med att hon 
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umgås mer med folk nu än innan på grund av att det är så lätt att ta kontakt, genom till exempel 

Facebook, och avtala en tid. Det är även enklare att kontakta folk som inte står en närmast i 

umgängeskretsen men som man ändå vill komma i kontakt med. Till exempel kan det handla 

om en inbjudan till en fest. Det går enkelt att göra på Facebook idag utan att det ses som något 

konstigt. Förr innebar det att du var tvungen att exempelvis ringa till en person för att bjuda in 

denne, och det kanske du inte skulle komma dig för om det var någon du inte kände väl, men 

tack vare Facebook kan du bjuda in personer utan att vara nervös över det, då det inte blir lika 

intimt som ett telefonsamtal (Ebba, Douglas). 

De båda unga grupperna svarade liknande på frågorna om hur deras relationer och sociala 

umgänge påverkas av sociala medier. Främst Facebook nämndes som det sociala medium som 

skulle vara svårast att vara utan eftersom de som inte är aktiva där riskerar att missa viktig 

information och inbjudningar till olika evenemang. Men det är inte bara det egna användandet 

eller icke-användandet som påverkar umgänget, utan även vänners användande spelar stor roll. 

Informanterna återkommer flera gånger till hur irriterande det är när personer de vill ha tag på 

inte finns på Facebook. Erika berättar att en kompis till henne gått ur Facebook och hon säger 

att det är något som blivit problematiskt i deras kompisgäng. De är ett par barndomskompisar 

som har en grupp på Facebook där de pratar med varandra, och att hennes vän nu inte är 

tillgänglig där längre är något som skapar irritation bland de andra vännerna. 

 

Och då blir det ju att, man kanske skriver saker där och tänker att ja men… att hon också 

ska få reda på det och så får hon inte reda på det, då blir det liksom att man känner, man 

känner irritation för att hon inte vet vad som händer. Och så får man dåligt samvete för att 

man inte har berättat saker för henne och då blir man återigen typ lite irriterad på henne 

för att hon inte är tillgänglig. 

 

Dennis tycker dock att det kan var skönt ibland när någon som han måste komma i kontakt med 

inte har Facebook. Utan Facebook som kontaktalternativ ger det honom nämligen en ursäkt att 

ringa istället. Att ringa vissa personer som man är vän med på Facebook kan ses som konstigt. 

Den personen kommer kanske tänka ”[…] varför ringer du? Varför skriver du inte på 

Facebook?” (Emma). Samma sak gäller när det handlar om att plinga på någons dörr. Nu är 

folk vana vid att innan någon kommer hem till en så förvarnar denne genom att skicka ett 

meddelande på Facebookchatten. Det ses nästan som ett intrång i en persons privata sfär om 

någon oinbjuden och utan förvarning skulle plinga på dörren. Ebba tror att människors fysiska 

integritetszon kan ha blivit större på grund av de sociala medierna. Tänker man bara titta förbi 
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hos någon är det vanligast att skicka iväg ett Facebookmeddelande och kolla så att det är okej 

och om det personen inte svarar och säger att det går bra så går man inte och ringer på. Ebba 

tror att just integritetszonen runt hemmet har blivit större i och med att det idag är så mycket 

lättare att få tag i personer via sociala medier. På de sociala medierna kan du välja att inte svara 

direkt när du får ett meddelande utan skylla på att du inte har sett det, vilket är mer socialt 

accepterat, men det går inte att göra så när någon kommer och knackar på dörren såvida du inte 

gömmer dig och vägrar öppna dörren (Douglas). 

 

De flesta håller med om att de sociala medierna gör oss introverta och osociala när vi umgås 

med folk, men samtidigt öppnar de upp för enorma möjligheter att upprätthålla umgänget med 

personer som inte bor på samma ställe. Daniel minns när han var liten och hans morbror var i 

Australien, då kunde han ringa hem någon gång ibland och så fick han prata med honom snabbt 

i någon minut för att det kostade så mycket. Men idag är det inga problem att upprätthålla en 

sådan kontakt via sociala medier (Daniel). Umgängeskretsen beskriver de vara lika stor som 

innan sociala mediers genomslag och det är inte så att de väljer bort det fysiska umgänget och 

hellre interagerar via de sociala medierna (Emma, Erika). Däremot blir de ett verktyg för att 

ändå interagera de dagar då orken kanske inte finns att gå utanför dörren och umgås. Utan att 

ens lämna hemmet går det att prata med någon och genast få känslan av minskad ensamhet. 

Eftersom det är så lätt att nå ut till folk och interagera över nätet tror Ebba och Erika att man 

blir mindre ensam, även om det inte sker någon interaktion i samma rum, utan bara i tid, genom 

de sociala medierna (Erika, Ebba). 

 

Informanternas föräldrar har även de börjat använda sociala medier och informanterna tycker 

att föräldrarna börjar bli värre än de själva i användandet av sociala medier, vilket påverkat 

deras relation då det innan varit föräldrar som tjatat på barnen att de ska lägga ner mobilerna. 

Men nu kan det istället vara tvärtom, att det är de unga som får säga till den äldre generationen 

(Ebba). Informanterna har även starka åsikter om barns användning av sociala medier och 

Douglas säger att när han ser sina yngre kusiner och deras användande så tycker han att det är 

löjligt. De gör inte mycket annat än sitter med mobilerna och det tycker han är oroväckande. 

Han berättar att sociala medier har förändrat umgänget för barn och tonåringar gentemot hur 

det var när han var yngre. PÅ den tiden var sociala medier inte lika utbrett och skillnaden blev 

tydlig för honom när han var med som tränare till ett yngre lag på fotbollslägret Gothia Cup. 

Då han själv var yngre och åkte på det lägret handlade mycket om att springa runt och ragga på 

tjejer och snacka med folk. Där träffades ungdomar från hela världen, tog varandras 
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mailadresser och lade till varandra på msn (ett chattforum som var populärt under 00-talet). 

Detta var dock  något som gjordes först efter att man kommit hem, för under cupen skulle man 

umgås så mycket som möjligt. Därför blev Douglas väldigt förvånad när de yngre killarna han 

tränade inte verkade intresserade av att ta kontakt med andra på det sätt han själv hade gjort 

flera år tidigare. Därför frågade han dem vad de höll på med: 

 

Ni måste ju börja ragga nu och snacka med folk! Och så sa dom ba, alltså det går 

skitbra! Du tror att du vet, jag ba men ni pratar ju inte ens! Så var det några killar som 

ba, nej men det går skitbra, hon har skickat hjärtan och allting till mig! Så jag ba, va? 

Vafan snackar du om? Då hade dom kik, vet ni vad kik är? Kik är någon sort chatt-tjänst. 

Och han ba, kolla hon har skickat hjärtan, asså hon är klar! Hon är klar Douglas! Jag är 

klar! Och jag ba vafan snackar du om?! Och så såg jag såhär ba, jaha shit va nice, hon 

har skickat hjärtan, det här är ju klart! Hon har skickat hjärtan till dig, du är ju signed, 

sealed! Men sedan gick dom förbi varandra i korridoren och då var dom såhär, då 

pratade dom ju inte! Och då blev jag så jäkla besviken på den yngre 

internetgenerationen! 

 

Det exemplet är visar på att det kan bli problematiskt i relationer som sker över sociala medier. 

Det kan vara stor skillnad på hur personer beter sig på sociala medier jämfört med hur de är när 

de ses mellan fyra ögon och Ebba tror att den sociala kompetensen är något som kan bli lidande 

om det fortsätter såhär och sociala medier ersätter traditionell interaktion (Ebba). 

5.3.2 Beteenden 

 
På frågan om sociala medier har någon påverkan på det fysiska umgänget svarade samtliga 

samstämt ja. Vilken sorts påverkan de har var dock inte lika självklart. Douglas och Ebba tycker 

att de gör människor introverta och att det är väldigt oförskämt att sitta och hålla på med 

mobilen när man umgås med någon. Men alla håller inte med, Erika tycker inte att det gör så 

mycket och menar att det faktiskt går att göra två saker samtidigt. Men då påpekar de andra 

återigen att det visar brist på uppmärksamhet och intresse för personen man umgås med. 

Samtidigt verkar det som om det är mer accepterat om det är två unga personer som umgås och 

den ena tar upp mobilen. Då är båda i samma generation och vet om att det är såhär det fungerar 

just nu. Däremot är det inte alls ett acceptabelt beteende om det är äldre man umgås med (Ebba). 

Det är något som Ebba har lagt märke till: 
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Jag har verkligen börjat tänka på det. Speciellt om man typ umgås med äldre människor 

som inte är med i den här generationen. Dom tycker på riktigt att det är jätteoförskämt och 

det är ju väldigt oförskämt och sitta när man liksom är på någon middag eller nånting. 

 

Hon säger också att det är viktigt att visa hänsyn för äldre och inte sitta med mobilen i deras 

sällskap. Daniel gör en jämförelse där han funderar över hur det skulle vara om det var tvärt 

om, ifall mormor skulle göra de saker som de unga gör i sina mobiler under en middag: 

 

[...] hur skulle du reagera om din mormor till exempel under en middag helt plötsligt skulle 

dra fram ett A4-ark och en penna och sätter sig och börjar skriva ett brev. Där blir man 

liksom, såhär, vad gör du? Nej, skriver ett brev till min väninna i Stockholm! Jaha, okej? 

Liksom… man hade ju höjt ögonbrynet lite. Också typ, jag kollar min Instagram eller 

Facebook därför att jag har lite tråkigt just nu. [...] Ja, jag har inte tillräckligt med intryck 

just nu, eller stimuli i den här miljön haha. Precis så, mormor tar fram fotoalbumet och 

sitter och kollar, liksom, sommaren 79. Eller såhär reser sig upp från, går iväg och sätter 

sig och tittar på tv. Folk hade ju undrat lite. […] Det känns mer socialt acceptabelt att de 

i vår generation kanske bara rycker fram mobilen och skriver lite till någon eller kollar 

Facebookflödet. 

 

Frågan om vilken syn de har på andra generationers användande, framkallar starka 

reaktioner och några nämner irritationen mot föräldrar som inte längre ringer utan istället 

väljer att skriva på Facebook. Erikas mamma är en väldigt aktiv Facebookanvändare, 

vilket innebär att de inte pratar i telefon lika mycket längre. Det gör henne riktigt irriterad 

och hon tycker det är ett konstigt beteende att en förälder väljer Facebook före telefonen 

för att kontakta sitt barn (Erika). 

5.4 Vad har sociala medier för inverkan på de äldres umgänge? 
 
I detta avsnitt redogörs för den äldre gruppens tankar om vad sociala medier har för inverkan 

på deras umgänge, hur de används i umgängeskretsen och vad som är accepterat beteende eller 

inte i användandet. 

5.4.1 Relationer och utanförskap 

 
I den äldre gruppen var det många som skaffade Facebook i samband med att deras barn flyttade 

hemifrån eller åkte iväg på någon lång resa. Sonjas son bodde ett år i Kanada och då skaffade 

hon Facebook för att ”[…] annars hade inte jag fått se någonting av hans bilder. Han la inte ut, 
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han skickade ingenting eller så. Och sen blev jag kvar liksom.” Roberts dotter var i Australien 

och på Nya Zeeland och då var Facebook en viktig del i kommunikationen dem emellan. Några 

utav informanterna använder sig av Instagram, Twitter och LinkedIn men det medie alla pratar 

mest om är Facebook. Det är bara en av informanterna, Rikard, som inte har Facebook men han 

beskriver att trots att han själv inte har Facebook påverkas hans liv inte negativt eftersom alla 

runt omkring honom ändå har det. 

 

Förutom att hålla koll på barnen så använder de sociala medier, främst Facebook, för att hålla 

kontakten med personer de annars kanske inte skulle komma sig för att ringa (Sara). Det kan 

vara gamla klasskompisar från gymnasiet eller barndomsvänner som de inte haft kontakt med 

på flera år men som de hittat genom Facebook och nu återigen har kontakt med. Sara har en 

kompisrelation som hon tack vare Facebook har kunnat ta upp igen. Det är en barndomsvän 

som hon inte träffat alls på senare tid, men genom Facebook kommunicerar de med varandra 

samt har koll på vad som händer i varandras liv. ”Så på ett sätt kan man säga att umgänget har 

utvecklats tycker jag. För det är folk som jag inte skulle ha hållit kontakt med annars som jag 

faktiskt håller en viss kontakt med även om den inte är djup på något sätt” (Sara). Sara säger 

också att förutom gamla klasskompisar  är det många andra som hon någon gång under sitt liv 

haft nära kontakt med som hon genom detta sociala medium hittat tillbaka till. Flera utav 

informanterna uttrycker att vissa personer kan vara jobbiga att ha på Facebook men att det är 

svårt att säga nej om en jobbarkompis skickar en vänförfrågan på Facebook (Rolf). Vänlistan 

på Facebook utgörs av personer de träffat offline och Facebook är inget ställe att träffa nya 

vänner på, utan snarare någonstans att återuppta kontakten med gamla vänner och bekanta 

(Rolf). De vänner de har är kollegor, släkt och personer som är med i samma föreningar som 

dem (Sara). Till en början blev Rolf vän med många på Facebook. Han säger att ”ett tag var ju 

alla kompisar med alla. Ett tag var det lite löjligt. Jag tror vi var vänner med alla här i korridoren, 

det är ju svårt att tacka nej till grannen och sen se henne varje dag”. Det är inte bara Rolf som 

tycker sådant är jobbigt. Sonja beskriver att hon tagit bort personer från sin vänlista för att det 

förekom mycket ”tjafs”. Även Roger har gjort en rensning och tog bort hälften av sina vänner 

på Facebook. Sofia håller med och vill inte ha hur många vänner som helst på Facebook då hon 

inte vill dela med sig av det hon lägger upp till precis alla, utan bara till sin lilla vänkrets. 

 

Att vissa i umgängeskretsen inte finns tillgängliga på sociala medier kan vara problematiskt. 

Sofias syster har inte Facebook och hon berättar: 
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Då händer det ibland att vi inom familjen, eller släkten, att de gör inbjudningar till olika 

saker men det vet jag ju då att det nås inte Karin av så då för man se till att hennes dotter 

verkligen får veta det för de jobbar tillsammans. Det är inget stort problem men då vet man 

att hon inte vet samma saker som jag vet då om småbarn i släkten. Nej men vi nås ju på 

annat sätt. Eller jag kan nå henne på annat sätt. 

 

Sara som kommit i kontakt med några gamla klasskompisar på Facebook berättar att de bestämt 

sig för att gå ut och äta tillsammans och det organiserades genom att de allihop är vänner på 

Facebook (Sara). Rolf undrar vad som händer med de klasskompisar som inte är med på 

Facebook och om Sara har tagit kontakt med dem så att de inte blir utfrysta. På det svarar Sara 

helt enkelt att det är synd för dem att de inte har Facebook. 

Robert tycker att de sociala medierna är en viktig del för att hålla kontakten med folk, men han 

ringer hellre än skickar meddelande till någon online. Då får han bekräftelse direkt och behöver 

inte fundera över om personen fått meddelandet eller ej. Sanna håller med men säger också att: 

 

Alltså jag kan ju känna lite som du, att man har ju på Facebook blivit vän med människor 

som annars skulle varit någonstans i minnet. Alltså, studentkompisar och sådär. Först när 

man blir vän så är det ju såhär att ”åh, vad kul!” och så skriver man lite meddelanden och 

sen så dör det ut. Och om inte den personen är en sådan som skriver väldigt mycket så, ja, 

så finns den där någonstans men jag har inte mer kontakt med den personen än jag skulle 

haft annars medan vissa som är väldigt aktiva som jag absolut inte skulle haft någon 

kontakt med överhuvudtaget, aldrig fundera på att ringa eller så. Dom vet jag helt plötsligt 

jättemycket om och det kan bli lite skumt att en människa som… men jag kan väl känna att 

man kanske blir lite lat med sådana som står närmare en, som man annars kanske skulle 

ringt. Nu blir det, ja men människan finns ju på Facebook så är det nåt kan jag ju skicka 

ett meddelande där. Man har någon slags känsla av att man har kontakt fast man kanske 

egentligen inte har det och det där telefonsamtalet kanske skulle varit viktigare. Jag kanske 

är lite som du, att när man inte har, eller jag är inte jätteförtjust i att prata i telefon, men 

har man inte ringt på ett tag så gör man det inte heller. Och då kan jag känna att det blir 

en liten skärm, att vi har kontakt, fast vi egentligen inte har det. Det är en svår fråga! 

 

Rikard, som är den ende av informanterna som inte har Facebook, håller med om att det kan 

vara problematiskt att inte ha Facebook när de flesta i hans omgivning har det. Det är viss 

kommunikation som han borde ha koll på som han går miste om på grund av hans frånvaro på 

mediet. Han berättar att invånarna i det lilla samhället där han bor har en Facebooksida där 
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mycket av samhällets kommunikation förs och i och med att så många är med i Facebook så 

har mycket kommunikation som innan sköttes via telefon och mail flyttats dit, så för honom är 

det ett problem. Han berättar också att han var med och spelade tennis i somras, men att  han 

”[…] hade inte en koll på hur det gick någonstans eftersom allt sköttes via Facebook.” Han 

menar att fenomenet sociala medier är som ett socialt experiment om hur lång tid någon klarar 

av att stå utanför. Han säger själv att han står på gränsen just nu och hans fru är en bidragande 

faktor till att han hittills lyckats stå emot, eftersom hon ger honom information om de viktiga 

saker i deras gemensamma umgänge som sker på Facebook som hon tycker att Rikard borde 

känna till. 

 

På frågan om hur de skulle känna om de var utan tillgång till sociala medier så svarar Sanna att 

hon skulle känna sig utanför. Hon är själv med i en bokcirkel där all kommunikation inom 

gruppen sker över Facebook och det skulle bli problematiskt om någon av dem gick ur 

Facebook. Hon säger att 

 

[...] då måste man ju bestämma att, okej nu får du ta ansvar för att ringa till den personen 

om vi ändrar något eller det strular till sig. Nu är det väldigt smidigt att man på något sätt 

räknar med att alla är inne där så pass ofta att man hinner se uppdateringar. Det tas inte 

riktigt den hänsynen längre utan vill du veta vad som händer då får du väl gå med, lite den 

känslan är det tycker jag. 

 

De tycker inte att deras fysiska umgänge har ändrats på så sätt att de umgås mer eller mindre 

fysiskt än innan, men däremot har de kontakt med många personer genom sociala medier som 

de inte skulle haft någon kontakt med alls annars. Samtidigt händer det att de bestämmer träff 

när de är i samma stad eller att de drar ihop en klassfest med gamla klasskompisar, så på så sätt 

har umgänget kanske ändrats något (Sonja). 

5.4.2 Beteenden 

 
Många av informanterna känner irritation när personer i umgänget sitter med sina mobiler när 

de umgås. Rolf säger att han är orolig för var världen är på väg då folk inte längre är närvarande 

i nuet eftersom de sitter med sina telefoner och är någon annanstans när man är ute och äter 

middag till exempel. På frågan om han själv sitter med mobilen ibland svarar han ”inte en chans, 

här och nu, här och nu, man får fan bestämma sig, jag förstår inte varför man går ut och äter 

middag om alla sitter sådär.” Sofia påpekar att hon och Sara brukar ha med mobilerna när de är 
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ute och fikar, men det tycker inte Rolf stör särskilt mycket då de ändå verkar vara närvarande 

eftersom de inte håller på med mobilerna hela tiden. 

 

Rolf beskriver det som det värsta han vet när folk i en grupp sitter med telefonerna och kollar 

sociala medier istället för att samtala med dem runt omkring. Han berättar att han brukar fräsa 

till åt Roger som ofta sitter med telefonen under möten. ”Jag kan fräsa åt honom, vad fan håller 

du på med, har du en nervös tumme, han sitter och rullar hela tiden såhär, som den värsta 

tonåring!” Roger försvarar sig med att han gör det väldigt sällan, vilket Rolf inte håller med 

om. ”Du bara inbillar dig” svarar Roger. Men det är sådana saker som de flesta irriterar sig på 

och, som Rolf beskriver det, att ”[…] det blir som en nagel i ögat på mig, jag tycker folk sitter 

alldeles för mycket sådant här…”. Han tycker att det är ”[…] så jävla irriterande” och Sara 

menar att de sociala medierna verkligen påverkar umgänget och syftar på sina döttrar som 

hemma sitter med sina mobiler näst intill hela tiden. Rikard bryr sig egentligen inte så mycket 

om hur folk runt honom använder sociala medier och menar att alla måste få ha egentid som de 

själva bestämmer över. Robert håller med, men säger att ”[…] ibland kan man ju faktiskt undra 

om folk inte har något annat att göra än att kommentera i princip allting, gilla och gilla och en 

kommentar här och en kommentar där. Men det är ju deras problem egentligen.” Men det ses 

som störande eftersom de flesta kollar sina sociala medier genom mobilen. Sanna berättar om 

sin man och hans telefonbruk: 

 

Men min man till exempel, använder sin telefon jättemycket och det är ju både för att läsa 

nyheter, för att kolla sin jobb-mail, Facebook eller vad han nu gör. Men man ju ser ju inte 

vad det är. Sitter man och läser tidningen, då ser man att okej, nu läser du Tranåstidningen, 

eller tittar på tv så ser jag att nu tittar du på sporten, så det är mer mediet eller tekniken i 

sig som jag kan tycka är lite problematiskt. Att den i sig tar mycket tid och man själv vet 

inte vad det är. Och egentid måste man ju få ha men det är ändå lite svårt att… ibland 

förhålla sig till kan jag tycka. Men man är ju väldigt teknikbunden. 

 

Rikard berättar att det tydligt går att se ändrat beteende bland människor nu efter att sociala 

medier har slagit igenom. Han beskriver hur elever som sitter och väntar på en lektion inte 

längre pratar med varandra lika mycket som förr, utan att de istället sitter och tittar i sina 

mobiler. Angående den yngre generationens användande av sociala medier och hur det påverkar 

deras umgänge så är samtliga överens om att det är väldigt utbrett och viktigt för de yngre och 

att de spenderar väldigt mycket tid med att prata med sina vänner på sociala medier. Men det 
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råder viss osäkerhet om ifall de är kvar på Facebook efter att äldre generationer också blev 

användare. Rolf tror att ”när vi klampa in på Facebook så drog de.” 

 

 

 

 

 

6. Analys 

6.1 Sociala medier och deras påverkan på de ungas liv 

6.1.1 Populäraste medierna 

 
Van Dijk skriver i sin bok ”The Network society” om nätverks påverkan på den yttre världen 

och hur de, när de växt till en viss gräns, skapar en press för utomstående att gå med varpå de 

fortsätter växa och pressen ökar ytterligare (Van Dijk, 2012: 38-9). Facebook har uppenbarligen 

lyckats locka till sig så många användare att det blivit en mer eller mindre nödvändighet att 

vara med för den som inte vill hamna utanför samhället. Eftersom Facebook är det största 

sociala mediet är det också det som är svårast att lämna även om det, som Emma säger, är det 

hon egentligen tycker är tråkigast. 

 

Skulle jag välja en sak att ha kvar så skulle jag välja Facebook även om det är det jag 

tycker är tråkigast. För de andra är bara rent nöje. Facebook är ju för att ha 

kommunikation med andra. Speciellt det här med grupper. (Emma) 

 

Intervjuerna med de yngre indikerar tydligt att Facebook är det medium som används allra mest 

och som också är svårast att överge. Instagram tycks ha ungefär samma dragningskraft som 

Facebook då alla utom en av informanterna är medlemmar där men intervjuresultaten visar ändå 

att det inte tycks råda samma sociala press på att ansluta sig dit. Inte heller Twitter verkar vara 

en nödvändighet även om de flesta även har det. Några är med i övriga sociala medier såsom 

Tumblr och Vine vilket syns i tabell 1 i empirin men det är uppenbart att dessa alltså inte vuxit 

sig stora nog att utgöra något ”måste”. Eftersom Van Dijk menar att när ett nätverk omfattar 

20% av befolkningen börjar det bli svårt för andra att hålla sig utanför, går det att sluta sig till 

att så många som 20% ännu inte är medlemmar på de mindre sociala medierna eftersom 

informanterna inte upplever någon press på att gå med (Van Dijk, 2012: 38). 
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6.1.2 Användning 

 
De flesta vetenskapliga artiklar fokuserar på användande av sociala medier utifrån ett 

relationsperspektiv och vi har inte funnit någon som undersökt vilka sociala medier människor 

generellt använder sig mest av eller hur de använder dem. Van Dijk reflekterar dock en del 

kring det här med interaktivitet. Han menar att många av de nya medierna karakteriseras av ett 

tydligt drag av interaktivitet, det vill säga möjligheten för användaren att själv bidra till 

innehållet. Enligt van Dijk är det emellertid endast en tredjedel av alla internetanvändare som 

faktiskt gör det, de flesta nöjer sig med en mer passiv hållning (van Dijk, 2012: 229-30).  Det 

här verkar överensstämma till mångt och mycket med den syn som våra yngre informanter har. 

De flesta säger att de inte aktivt statusuppdaterar på Facebook längre utan mest använder det 

för att hålla koll på andra. Trots det har interaktiviteten inte helt försvunnit från Facebook utan 

existerar fortfarande, fast på ett mer inofficiellt plan som van Dijk inte tagit hänsyn till. Det 

verkar mer populärt att producera innehåll på ”hemliga” grupper med bara ett begränsat antal 

medlemmar än att lägga ut saker på den egna profilen och bidra till det ”stora flödet”. Mycket 

av de yngres aktivitet sker i sådana slutna grupper där de kan kommunicera med människor om 

en specifik sak, till exempel ett evenemang som ska gå av stapeln, eller något skolarbete som 

ska skrivas. 

 

Det är förstås svårt också att veta var gränsen ska dras mellan interaktion och kommunikation. 

Bland de yngre informanterna används till exempel Facebook i hög grad för att planera 

sammankomster och möten vilket sker inom de här inofficiella grupperna. I det läget handlar 

det om interaktion och kommunikation (van Dijk, 2012: 229-30). Emma säger till exempel att 

”[…] allt händer ju på Facebook typ, alla evenemang, om något ska hända. Men annars, jag 

använder aldrig Facebook till annat.” Facebook verkar också fungera som ett ställe för 

nyhetsdelning och nyhetsuppdatering för många av informanterna. Van Dijk pratar om så 

kallade filter bubbles vilket Facebookanvändare lätt hamnar i då det de exponeras för endast är 

sådant som delas av bekantskapskretsen. Ebba säger: ”allting sker ju på Facebook liksom. Det 

är ju inte så som att man läser tidningen och, åh det här händer idag utan det är ju Facebook.” 

Den synen återfinns hos flera av informanterna även om många också besöker nyhetssajter. 

Erika säger till exempel att de viktigaste nyheterna “dyker ju alltid upp på Facebook” så det är 

lätt att gå in där och titta istället för att besöka nyhetssidor. 

Informanterna har noterat att det delas mycket artiklar för att skapa diskussion, särskilt innan 

riksdagsvalet när Facebook nästan blev ett slags åsiktsforum. Skulle all nyhetsuppdatering dock 
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centreras till Facebook kan de “filter bubbles” som van Dijk pratar om skapa verkliga problem. 

Också Andreas Beinstein tar upp problematiken med filter bubbles i sin artikel ”Filter Bubble 

and Enframing: On the Self-Affirming Dynamics of Technologies.” Han menar att ett allt mer 

individanpassat internet innebär att människor får del av det de vill få del av snarare än det de 

behöver få del av. Den information som når användarna är bara den information som delas av 

dem som ingår i deras nätverk. Eftersom det närmaste nätverket oftast består av människor med 

liknande bakgrund och åsikter minskar chansen att exponeras för motsatta argument. Denna 

tendens styrks ytterligare av att Facebook själv filtrerar vilka statusuppdateringar användarna 

får del av genom att mäta hur ofta de klickar på länkar delade av olika människor. De vänner 

som får få klick försvinner successivt ur Facebookflödet så även om en användare har ett brett 

spektrum av åsikter bland Facebookkontakterna kommer bara de som intresserar hen mest dyka 

upp på sidan (Beinstein, 2012: 1). Detta riskerar att ge människor en endimensionell 

världsuppfattning och göra dem trångsynta. Visserligen är hela poängen med nätverk att alla 

individerna, eller noderna, är sammankopplade genom bara ett fåtal steg, samtidigt menar van 

Dijk att strukturen håller människor bundna i grupper med starka band som sedan är knutna 

med svagare band till andra grupper (van Dijk 2012: 38-9). Grupperna som hålls i de starkare 

banden delar mest med varandra och har alltså svårare att nå ut till de andra. 

 

Enligt informanterna har de sociala medierna fått olika användningsområden där Facebook är 

det som är till störst nytta medan Instagram bereder mer förströelse och nöje. På Facebook har 

det för de yngre blivit mindre intressant att uppdatera. Istället skrivs egna inlägg på Twitter och 

bilder läggs upp på Instagram. Det här skulle också kunna kopplas till van Dijk som menar att 

ju fler som producerar innehåll på ett medium, desto mindre blir publiken för varje person. 

Eftersom Facebook är det största mediet är det här mest innehåll produceras och alltså också 

här inläggen måste slåss mest för uppmärksamhet eftersom det finns en begränsning för hur 

mycket information människor kan ta till sig. Det är alltså tänkbart att människor har flyttat 

uppdaterandet till andra medier som exempelvis Instagram där de, som det verkar, har färre 

följare och varje uppdatering alltså kan få större gehör (van Dijk, 2012: 187-88). Enligt van 

Dijk skulle det också kunna finnas ett identitetsskapande värde i uppdaterandet på sociala 

medier, det vill säga att även om ett meddelande i egentlig mening saknar mottagare så fyller 

det en funktion för den som skriver det (van Dijk, 2012: 187-88). Det här är dock inget som 

styrks av intervjuerna med de yngre där de intervjuade alltså mer och mer verkar ha frångått 

statusuppdaterandet på Facebook. Naturligtvis innebär inte det att alla har slutat helt och hållet, 

uppenbarligen finns det fortfarande de som producerar innehåll. Facebook skulle falla ganska 
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snabbt utan användarnas engagemang. I enlighet med van Dijks teori kan vi dock troligtvis dra 

slutsatsen att det då är den här tredjedelen av användarna han pratar om som skapar hela 

innehållet. 

 

 

6.1.3 Tidsanspråk och att vara utan 

 
Med tanke på all den tid som läggs på sociala medier bland våra informanter är det lätt att dra 

slutsatsen att den måste tas någonstans ifrån. Borde det inte rent krasst vara så att sociala medier 

innebär ett minskat socialt umgänge? Van Dijk menar att det inte är fallet. Även om mer tid 

spenderas online görs den ofta det i sociala syften. Kontakter knyts och bibehålls bland de 

intrikata nät av ettor och nollor som medierna i grund och botten består av. Gränserna mellan 

individuell kontakt och masskommunikation blir allt diffusare med medier som Facebook där 

det går att kommunicera med enskilda individer, små grupper eller stora grupper, allt efter 

tycke, preferens och sammanhang (van Dijk, 2012: 181-2). Van Dijk pratar vidare om att 

användandet av sociala medier knappast är endimensionellt. Det kan främja byggandet och 

underhållandet av relationer men kan samtidigt ha en isolerande verkan. En minskad interaktion 

ansikte mot ansikte kan resultera i depressioner och nedstämdhet enligt van Dijk. Detta verkar 

dock inte vara något som de intervjuade upplevt. 

Är det möjligt att vara beroende av sociala medier? Enligt van Dijk finns det ännu inte några 

vetenskapliga studier som styrker ett sådant påstående, däremot är Internet-beroende ett 

accepterat begrepp i forskarvärlden. Bland intervjudeltagarna verkar det finnas en oro för 

utvecklandet av ett beroende, inte bara hos dem själva, utan också hos andra, och speciellt yngre 

barn. De tycker själva att det egna ständiga kontrollerandet av det senaste på de sociala 

medierna är överdrivet och att de går in på dem för ofta. Van Dijk menar dock att ett väldigt 

frekvent användande av sociala medier inte måste likställas med ett beroende. För att klassas 

som ett beroende måste användandet av sociala medier gå ut över andra, basala mänskliga 

behov som att äta, sova och spendera tid utomhus (van Dijk, 2012: 187-88). Trots att deltagarna 

verkar lägga mer tid än de egentligen vill på sociala medier i ett närmast tvångsmässigt 

beteende, har det dock inte gått så långt att de låter det bli något hinder i det vardagliga livet. 

Enligt informanterna är det inte heller ett behov som till fullo grundar sig i den egna viljan utan 

också i andras förväntningar. Det som ligger ute på Facebook förväntas folk känna till och 

kunna referera till även i det fysiska umgänget. Det påståendet finner också stöd hos van Dijk 

som menar att den sociala pressen på att hela tiden vara uppdaterad är en av orsakerna till att 
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många går in på sociala medier det första de gör på morgonen, redan innan de har ätit frukost 

(van Dijk, 2012: 188). Ebba liknar det vid en drog men då de beteenden som beskrivs av 

informanterna alltså inte kan jämföras med ett fullskaligt beroende kan slutsatsen bli att det i så 

fall är en drog av det lättare, mer kontrollerbara slaget. Eftersom informanterna själva tycker 

att det tvångsmässiga användandet borde vara något de kan avvänja sig ifrån får det antas att 

de ändå ser det som hanterbart. 

 

Fortfarande tycker de flesta informanterna att det är ett problem när de sociala medierna är 

otillgängliga. Att inte kunna hålla sig uppdaterad upplever de som väldigt stressande. Douglas 

säger att det är hemskt att vara utan uppkoppling och framförallt är det hemskt att det känns så 

hemskt vilket kan härledas tillbaka till det här med beroende som van Dijk skriver om. Det är 

naturligtvis också den sociala pressen som skapar stress, att plötsligt hamna utanför är det ingen 

som vill. Det är viktigt att hänga med där allt händer. 

En annan tendens som märks hos informanterna är att snarare än att låta användandet av sociala 

medier gå ut över andra aktiviteter blir det något de ägnar sig åt simultant. Ett slags multitasking 

helt enkelt där de sitter med telefonen samtidigt som de tittar på film eller äter frukost till 

exempel. Det här med ”multitasking in media use” skriver van Dijk också om som ett allt 

vanligare fenomen främst bland unga (van Dijk, 2012: 228). Van Dijk menar dock att 

multitasking är förmågan att snabbt växla mellan olika aktiviteter snarare än att faktiskt utföra 

dem samtidigt då hjärnan bara har kapacitet att fokusera på en sak i taget Att titta på TV 

parallellt med ägnandet åt sociala medier innebär alltså inte dubbelt fokus, snarare snabba 

fokusbyten vilket enligt van Dijk skulle kunna leda till koncentrationssvårigheter (van Dijk 

2012: 253). Detta styrks också av Terry Judd som i sin undersökning ”Making sense of 

multitasking: the role of Facebook” menar på att ständiga fokusskiften mellan Facebook och 

läsande under akademiska studier kan resultera i försämrade skolresultat (Judd, 2013: 194-195). 

Sådana svårigheter vittnar informanterna också om då de upplever ett behov av att kontrollera 

Facebook och Instagram när de pluggar till exempel eller som ett slags utfyllnad i stunder av 

sysslolöshet, oavsett hur korta dessa är. 

 

6.2 Sociala medier och deras påverkan på de äldres liv 

6.2.1  Populäraste medierna 

 
Att Facebook är det populäraste sociala mediet i också den äldre gruppen är föga förvånande 

och ytterligare ett bevis på att van Dijks teori om nätverkseffekter stämmer. Ett nätverk som 
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börjar bland en grupp människor kommer när det fått tillräckligt många ur den gruppen att 

ansluta sig, också idka press på utomstående från andra grupper att gå med (van Dijk 2012: 38-

9). Så om Facebook först växte sig större hos de unga har det sedan dess brett ut sig till att 

omfatta människor i alla åldrar. I den äldre intervjugruppen är det endast en som står utanför 

Facebook. Däremot är det jämfört med den yngre gruppen färre som engagerar sig i andra 

sociala medier, även om Instagram för några av våra deltagare också har en framträdande roll. 

Detta kan tyda på att de andra sociala nätverken inte vuxit sig tillräckligt stora ännu för att de 

ska ha blivit något måste att vara delaktiga i. Van Dijk skriver också om ett socialt utanförskap 

för den som inte är med i de största nätverken och den utanförskapen verkar gälla den som inte 

är med i Facebook men däremot inte den som väljer att inte ansluta sig till Instagram eller 

Twitter. Den enda av våra intervjuade som inte har Facebook medger att han ändå håller sig 

uppdaterad om vad som försiggår på sidan genom sin fru. Om det är något väldigt viktigt som 

dyker upp i Facebookflödet kommer han alltså få veta det i andra hand ändå. Det är tänkbart att 

så är fallet för de flesta som försöker hålla sig utanför, att de saker de missar blir de ändå 

upplysta om av andra som är medlemmar. 

6.2.2  Användning 

 
Det här med interaktiviteten ser vi skiljer sig åt mellan den yngre gruppen och den äldre. Medan 

de yngre mer och mer har frångått att själva statusuppdatera och dela bilder och länkar så finns 

det hos de äldre en åsikt att den som är med har ett slags skyldighet att också dela med sig. 

Sofia tycker att det känns som att hon bara är där och snokar om hon inte själv delar med sig 

av något. Är hon där tycker hon att hon också måste bidra med något. Just den här pliktkänslan 

att bidra till flödet är ingenting som van Dijk egentligen alls reflekterar över. För honom är det 

ett identitetsskapande värde som ligger bakom informationsproducerandet hos 

nätverksmedlemmar eller internetanvändare. Han menar alltså, som tidigare nämnt, att det även 

med en liten eller nästintill obefintlig publik fortfarande betyder något för producenten (van 

Dijk, 2012: 187). Intervjuerna med den äldre gruppen pekar dock i en annan riktning, nämligen 

att informanterna känner ett ansvar att hjälpa till med innehållet. De uppdaterar alltså inte främst 

för sin egen skull utan även för andra medlemmars. För dem är det inte helt moraliskt att läsa 

vad andra skriver utan att skriva något själv. Sofia tycker också att det är viktigt att balansera 

vad hon lägger ut så att det inte bara är ”flashiga” saker som resor och liknande utan också 

uppdateringar från det mer vardagliga livet. 
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Flera av de äldre delar händelser ur sina privatliv men också till exempel artiklar som de tycker 

är bra. I det hänseendet kan det förstås sägas att det handlar om ett identitetsskapande. Sanna 

säger till exempel att hon tycker om att dela artiklar som hon tycker att andra ska läsa vilket på 

samma gång naturligtvis säger något om vem hon är, och Sara tycker om att dela med sig av 

vad hon gör i stallet och använda Facebook som en riddagbok vilket skänker något åt hennes 

identitet som hästintresserad. Däremot säger Sofia att hon tänker till lite mer innan hon lägger 

upp något på Facebook än på Instagram. På Instagram har hon färre och närmre vänner och 

känner därför att hon kan vara lite friare där. Det motsäger också van Dijks teori om det 

identitetsskapande värdet i uppdaterandet. Om det var huvudsyftet för deltagarna skulle det inte 

spela någon roll vem mottagarna av meddelandet var, om dt var nära vänner eller ytliga 

bekantskaper eller ens hur många som läste det. Uppenbarligen finns det dock en skillnad som 

är viktig i vem meddelandena når. Det kan också handla om en önskan om att skapa olika 

identiteter i olika sammanhang. 

 

Även om Facebook också för de äldre är en nyhetskälla så verkar det inte vara det i lika hög 

grad som för de yngre. Rikard som inte ens har Facebook säger att han håller sig uppdaterad 

genom tidningar och TV och att de mer privata nyheterna ur folks liv inte väcker någon större 

nyfikenhet i honom. Filter bubbles utgör alltså inte ett lika stort problem i den här gruppen som 

det kanske gör bland de yngre eftersom nyhetsletandet för de äldre sällan är lika ensidigt. I den 

äldre gruppen verkar det inte finnas samma tendens, som hos de yngre, att skapa inofficiella 

grupper att dela saker med eller kommunicera genom utan där är det fortfarande chattfunktionen 

som är det viktiga. Sanna tycker däremot att hon har slutat använda Facebook på det sättet och 

istället övergått till att använda det som en ren informationskälla. 

6.2.3 Tidsanspråk och att vara utan 

 
Också i den äldre gruppen har sociala medier börjat ta mycket tid i anspråk även om antal 

timmar som läggs på dem varierar mellan informanterna. En del anser att det är viktigt att vara 

närvarande i nuet och lägga bort telefonen medan andra känner ett behov av att ständigt vara 

tillgängliga. Fastän flera av de äldre informanterna också anser att de använder de sociala 

medierna överdrivet och själva benämner det som ett slags beroende verkar det emellertid inte 

föreligga någon risk för ett verkligt sådant för dem heller eftersom, som van Dijk säger, det 

skulle innebära ett inkräktande på andra grundläggande behov vilket inte verkar vara fallet för 

någon av dem (van Dijk 2012: 187-88). För de äldre verkar det både handla om att vara 

tillgängliga och nåbara och att själva hålla koll. Den sociala pressen på att ständigt vara 
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uppdaterad som van Dijk beskriver verkar dock inte vara lika stor i den äldre gruppen som hos 

den yngre (van Dijk 2012: 188). Flera av informanterna går in ”nästan varje dag” och är alltså 

inte ständigt uppdaterade på vad som försiggår på de sociala medierna. Rikard som bara har 

Twitter är sällan inne där så det är tydligt att den sociala pressen är mindre i den här gruppen. 

Inställningarna skiftar mellan informanterna, en del verkar se användandet som något 

avkopplande medan det för andra blir ett störningsmoment när de på grund av brist på 

internetuppkoppling till exempel inte kan komma åt de sociala medierna. Här handlar det både 

om att de inte kan hålla sig uppdaterade och om att inte själva kunna uppdatera. Sofia blev till 

exempel irriterad när hon inte kunde lägga upp en bild på Instagram när hon var på semester. 

6.3 Kort jämförelse mellan de unga och de äldre 
 
Facebook är det största mediet hos båda grupperna, det är här det råder social press att vara med 

för att inte gå miste om information. Instagram är större i den yngre gruppen men förekommer 

också som ett mer framträdande medium för en del i den äldre gruppen. Här finns dock inte 

samma ”krav” på ett medlemskap och innehållet är på många sätt lättsammare och mer 

underhållande än informerande än det på Facebook. Den yngre gruppen har till större del 

frångått att själva statusuppdatera på Facebook och använder det främst till att se vad andra har 

för sig medan de äldre ser det som sin plikt att själva bidra till innehållet. 

 

Många i den yngre gruppen använder Facebook för skapande av evenemang och 

gruppkonversationer vilket inte verkar lika utbrett eller välkänt hos de äldre. Facebook ses 

också som en betydligt större nyhetskälla för de yngre än för de äldre som fortfarande i större 

utsträckning håller sig uppdaterade på mer traditionella nyhetssajter. I den äldre gruppen verkar 

inte chattfunktionen ha fått en lika framträdande roll. Den används och anses vara praktisk men 

däremot är det jobbigare att chatta på telefonen än på datorn och flera av de äldre verkar 

fortfarande föredra att ringa varandra. 

 

6.4 Inverkan på de ungas umgänge 

6.4.1 Relationer och utanförskap 

 
Den största anledningen till varför de unga informanterna har sociala medier verkar vara för att 

de vill vara just sociala. Har de inte sociala medier så hamnar de i ett utanförskap då de flesta 

idag är användare av minst ett socialt medium. De beskriver att det är där som mycket social 

interaktion sker inom umgängeskretsen och därför blir det näst intill ett tvång att vara med. De 
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nätverkseffekter som van Dijk beskriver stämmer väl in på våra informanters tankar och 

känslor. På grund av dessa nätverkseffekter så får nätverken en sådan stor betydelse att den som 

står utanför ett nätverk kan bli socialt lidande (van Dijk, 2012: 38-9), vilket våra informanter är 

oroade över att bli om de skulle avsluta sitt medlemskap på vissa sociala medier. De hade själva 

vänner som inte var med i Facebook, eller som hade gått ur, och då kunde problem uppstå då 

det inte är säkert att någon kommer ihåg att informera den personen om saker som bestäms i 

exempelvis en gruppchatt på Facebook. Detta är något som också stärks av Christian Licoppe, 

som gjort en undersökning om hur relationer förändras i ett nytt, mer teknikbundet samhälle. 

Licoppe skriver om hur telefonen kopplar ihop människor. Många av informanterna använde 

främst de sociala medierna genom sina mobiltelefoner och chattmeddelanden på Facebook 

verkar ofta ersätta telefonsamtal. I och med att det nu är så enkelt att vara tillgänglig genom en 

mobil med internetuppkoppling så är det näst intill ett krav att hela tiden också vara det. Den 

som inte är det måste motivera sin otillgänglighet. Informanterna uttryckte att det är jobbigt när 

vissa i bekantskapskretsen inte har till exempel Facebook då mycket kommunikation sker där. 

De som inte är med i Facebook kan ibland hamna utanför och glömmas bort, då många tar för 

givet att folk tar del av det man informerar om på mediet. De som inte har ett Facebook-konto 

får ofta frågan varför, och måste, som Licoppe beskriver det, motivera varför de inte har det 

och inte är tillgängliga på samma sätt som andra. Denna närvaro och frånvaro, tillgänglighet 

och otillgänglighet går hand i hand med de förväntningar, skyldigheter och begränsningar som 

praktiseras på grund av de sociala medierna (Licoppe, 2004: 153). 

 

Enligt van Dijk spenderar vi mer tid online än någonsin men det behöver nödvändigtvis inte 

innebära att vi blir mindre sociala (van Dijk, 2012: 181). Däremot går det att urskilja utifrån 

våra informanter att folk verkar bli latare, i alla fall sett till hur de hör av sig till personer. Det 

styrks av Elins erfarenheter då personer i hennes umgängeskrets tar för givet att hon ska ha sett 

saker på Facebook där de gjort statusuppdateringar, och nästan blir förvånade när hon frågar 

om något. I och med att informationen finns på Facebook tycker de att det är konstigt att hon 

inte är uppdaterad och medveten. Detta kan även bero på att det produceras otroligt mycket 

information på sociala medier och för den som har många vänner online kan det vara svårt att 

ta del av allt eftersom ju större nätverket blir och ju fler som deltar, desto svårare blir det att ta 

till sig allt. Precis som van Dijk skriver så är det lätt att tala på internet, men svårare att bli hörd 

(van Dijk, 2012: 40). Vem ska kunna ta till sig all den information som forsar genom de sociala 

medierna? Dennis som skulle vilja gå ur Facebook gör inte det på grund av just rädslan att missa 

något. Han tror inte att folk skulle ta sig tid att höra av sig till honom om han inte är lättillgänglig 
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på Facebook. Så trots att han vill gå ur så gör han inte det på grund av det sociala liv som han 

eventuellt skulle gå miste om. Därför spenderar han tid online för att inte riskera att bli osocial, 

trots att han själv föredrar att exempelvis ringa till människor, men i och med sociala mediers 

genomslag så kan han inte lita på att andra skulle göra samma sak och därför måste han vara 

online för att ta del av det han annars skulle gå miste om. 

 

I och med att vårt samhälle blivit mer och mer individanpassat istället för platsanpassat så är vi 

inte längre bundna till platser utan kan socialisera på helt andra sätt än innan. van Dijk beskriver 

att de traditionella skiljelinjerna mellan det privata och det allmänna suddas ut i människors liv 

och kommunikationen dem emellan (van Dijk, 2012: 185). Det är något som märks bland våra 

informanter då de genom sociala medier tar del av vänners och bekantas privatliv och förväntas 

veta vissa saker som människor skriver på nätet. På så sätt blir det privata en del av det 

allmänna, men det finns också en aspekt som har gjort det privata ännu mer privat. Våra 

informanter berättade att det idag anses märkligt att plinga på dörren hemma hos någon utan 

förvarning. Det är vanligare att skicka iväg ett Facebookmeddelande och fråga om personen är 

hemma och om det är okej att man kommer förbi. Om en person inte gör det kan det kännas 

jobbigt om man inte har lust att umgås, då det är en interaktion som personen inte själv väljer, 

vilket går att göra på de sociala medierna. Van Dijk menar att det finns en risk att de sociala 

medierna gör oss isolerade och minskar den interaktion som sker ansikte mot ansikte och det 

kan i sin tur leda till ensamhet och depression (van Dijk, 2012: 186). Bland de unga 

informanterna märks detta då det verkar som om den privata sfären har vidgats och de delar 

privata saker på sociala medier men deras fysiska integritetszon har minskat sedan sociala 

mediers genomslag. Hemmet är en plats där de kan vara privata och eftersom de är ständigt 

tillgängliga över internet så verkar det som att de ser en knackning på dörren som näst intill ett 

intrång i deras privatliv. De är nödvändigtvis inte ensamma de stunder de är själva eftersom de 

kan interagera över sociala medier eller genom annan kommunikation. Interaktionen som skulle 

skett face-to-face om någon hade kommit och knackat på dörren går de miste om men i och 

med att de använder sociala medier till att bestämma tidpunkter och mötesplatser då de ska ses 

med sina vänner så kompenserar det upp för de gånger som sociala medier används för att 

kontakta någon istället för att gå hem och knacka på personens dörr. Kanske är det viss 

oplanerad interaktion de går miste om när mer och mer kommunikation sker via sociala medier, 

men samtidigt bidrar den kommunikation som de tar del av på exempelvis Facebook till att de 

också träffar sina vänner. Så kanske stämmer det att de blir isolerade från viss spontan 

interaktion, men att de blir mindre isolerade än innan genom planerad interaktion. 
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6.4.2 Beteenden 

 
Informanterna tycker inte att de umgås mindre än innan de skaffade sociala medier, snarare att 

de umgås mer då det är lätt att koordinera och bestämma tid plats för möten med flera samtidigt 

över Facebook. De har även kontakt med gamla vänner och bekanta som de utan sociala medier 

inte skulle ha haft. Van Dijk beskriver att de sociala medierna kan göra oss antingen ensamma 

och osociala eller tvärtom, mer sociala då de tillhandahåller smidiga sätt att upprätthålla 

kontakter på (van Dijk, 2012: 182). Så detta styrker det senaste, att sociala medier bidrar till att 

göra oss mer sociala än vi annars hade kunnat vara. Men det beror även helt på hur och när de 

sociala medierna används. Informanterna beskrev att när man är i sällskap av andra så gör de 

oss introverta och oförskämda gentemot de vi umgås med. Så på så sätt stämmer det första 

påståendet in bättre, att det gör oss osociala. Det anses vara med accepterat bland de unga att 

gå in på sina sociala medier när de umgås med personer i deras egen ålder. Är de däremot i 

sällskap av äldre så är det inte alls ett accepterat beteende och Daniel gjorde en jämförelse där 

han beskrev hur det skulle vara om mormor helt plötsligt började skriva ett brev eller gå och 

titta på tv under ett samtal. Det skulle inte vara ett accepterat beteende och på samma sätt är det 

respektlöst att sitta med sin mobil i sällskap av äldre människor. Personer i deras egen ålder är 

dock mer vana och vet att det är så det fungerar idag, men det ses ändå som oförskämt om 

någon sitter och tittar ner i mobilen titt som tätt. Så även att det inte råder tvivel om att vi i vårt 

beteende blir introverta och osociala så tycker vissa, bland annat Erika, att det går att göra två 

saker samtidigt, alltså umgås med någon och samtidigt sitta med mobilen. Och de andra höll 

med om att bland folk i deras egen ålder så är det mer accepterat eftersom samhället idag är 

mer och mer styrt av teknik, vilket enligt van Dijk är något som kommer integreras ännu mer i 

våra liv. Vår användning av sociala medier och teknik är något som anpassas utefter den sociala 

miljön och i och med att användningen blir mer och mer utbredd bland alla invånare så kommer 

även attityderna kring detta hänga ändras (van Dijk, 2012: 224). Informanterna beskrev att deras 

föräldrar nästan blivit värre än de själva och nu är det dessa unga vuxna som får säga till sina 

föräldrar om deras användande istället för tvärt om, vilket är ett tecken på att sociala medier nu 

tilltalar fler och fler. Och det är precis som van Dijk skriver, att det inte bara är “the digital 

natives” (den unga generationen födda tidigast 1990) som är en del av detta (van Dijk, 2012: 

224). 

Ett problem de nämnde var att det kan vara stor skillnad på hur personer beter sig på sociala 

medier, till exempel de kaxiga fotbollskillarna som Douglas beskrev, i jämförelse med hur de 

beter sig i verkligheten. Det kan bli problematiskt om någon kanske inte är på samma sätt online 
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som i verkligheten. Van Dijk skriver att de sociala medierna ökar det sociala kapitalet (van Dijk 

2012: 186). Men om den sociala kompetensen fattas så spelar det kanske inte så stor roll hur 

många vänner personen har på exempelvis Facebook då det ändå är den interaktion som sker 

face-to-face som informanterna värderar högst. 

6.5 Inverkan på de äldres umgänge 

6.5.1 Relationer och utanförskap 

 
De äldre pratade likt de unga om utanförskap och de konsekvenser som kan uppstå om man inte 

är med på de sociala medierna. De två äldre grupperna pratade mestadels om det utanförskap 

de märker av när de själva eller någon i deras omgivning inte har Facebook. De andra sociala 

medierna, så som Instagram och Twitter verkar inte ge samma känsla av utanförskap då ingen 

av dem nämnde att det skulle vara jobbigt eller problematiskt att vara utan något av dessa 

medier. Rikard, som är den enda av alla informanter som inte är medlem på Facebook, berättade 

om ett problem han stötte på under sommaren då han var med i en tennisturnering. Han hade 

inte någon koll på hur det gick i matcherna eftersom all den informationen sköttes via en 

Facebookgrupp som de andra turneringsdeltagarna var medlemmar i. Samma problem har 

uppstått i det lilla samhället där han bor där det finns en Facebooksida som tagit över den mesta 

kommunikationen i byn som tidigare skedde via brev eller mail. Det är något som skapat 

problem för honom då han går miste om mycket information. För att ta del av den så har han 

varit tvungen att fråga sin fru som är med på Facebook. Han säger att det är tack vare att hon är 

med som han hittills har lyckats stå emot att gå med själv, men han vet inte hur länge till han 

lyckas stå utanför. Detta är ett tydligt tecken på de “nätverkseffekter” som van Dijk beskriver. 

Ju större ett nätverk blir desto större blir pressen att ansluta sig och tillslut kan det bli lidande 

sociala konsekvenser för den som väljer att stå utanför gemenskapen online (van Dijk 2012: 

38-9), vilket är något Rikard märker av. Trots att han inte har Facebook är han ändå i vissa 

situationer beroende av vad som sker där för att få tillgång till viss information. 

 

De andra informanterna säger att de skulle känna sig utanför om de inte hade Facebook. Sanna 

berättade om de problem som skulle uppstå i den bokcirkel hon är med i om någon där skulle 

välja att gå ur Facebook. All deras kommunikation med varandra sker över Facebook och om 

någon inte skulle vara tillgänglig där så skulle någon behöva ta ansvar för att se till att personen 

som står utanför gemenskapen online får all den information som delas på det sociala mediet 

och det är inte säkert att den hänsynen tas. Detta märktes bland andra informanter också, Sara 

till exempel, som genom Facebook planerat in en middag med gamla klasskompisar. De 
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klasskompisar som inte fanns på Facebook blev inte inbjudna och ingen tog sig till att ringa 

någon av dem och det var något som hon såg som deras förlust, är de inte med så är det sådana 

saker de får räkna med. Så detta stämmer överens med vad van Dijk säger om den sociala 

pressen. Det är näst intill ett beroende att vara med och det blir en social press att hänga med i 

det som sker på de sociala medierna (van Dijk, 2012: 187-8). Och är man inte tillgänglig online 

så är det likt Licoppe beskrev, nästan en nödvändighet att ge en förklaring till varför man inte 

är tillgänglig (Licoppe, 2004: 153). Van Dijks teori om nätverkseffekter och Licoppes 

undersökning visar båda på att det kan bli konsekvenser om en person väljer att stå utanför, 

vilket stämmer in på våra informanters åsikter som beskriver hur jobbigt det är när det inte går 

att kontakta någon över Facebook. 

 

De flesta av de äldre skaffade Facebook i samband med att deras barn flyttade ut eller reste iväg 

på en långresa. Detta för att ha koll på dem och få uppdateringar om vad som händer i deras liv 

då det kan vara svårt att få kontakt på andra sätt samt att barnen kanske inte hör av sig så mycket 

eller skickar bilder direkt till föräldrarna, utan att de istället lägger upp bilder på Facebook. 

Sedan har de flesta av dem blivit kvar på mediet och kommit i kontakt med gamla vänner och 

bekanta som de annars inte skulle haft kontakt med. 

 

De beskrev att vissa personer är jobbiga att ha som vänner på Facebook och vissa personer är 

svåra att tacka nej till, till exempel tycker Rolf att det är jobbigt när jobbarkompisar skickar 

vänförfrågningar för då känns det inte som han kan säga nej. Både Sonja och Roger har rensat 

i sin vänlista och tagit bort personer från sin Facebook och Sofia har inte så många vänner då 

hon inte vill dela med sig av allt till alla, utan bara till en liten vänkrets. Enligt van Dijk kan 

detta bidra till missämja och något som irriterar människor, när personer lägger upp opersonliga 

meddelanden eller delar saker som rör andra innan den det rör själv har hunnit annonsera det 

(van Dijk, 2012: 187-8). Det är sådant “tjafs” som Sonja beskrev som är en del av denna 

irritation. Även om de bara är vänner med personer de känner och är bekanta med så sker ändå 

denna “rensning” bland vännerna. Så frågan är huruvida vissa vänner är nödvändiga att ha på 

sociala medier om de ändå bara utgör en svag kontakt som med ett knapptryck kan tas bort. 

Många av de gamla vänner de återfått kontakten med hade kanske lika gärna hade kunnat kvitta 

då relationen ändå inte har något djup. Men däremot vissa återupptagna kontakter kan leda till 

att de på nytt börjar umgås igen, som Sara och hennes klasskompisar, och det hade kanske inte 

skett utan Facebook. Det är trots allt som van Dijk skriver, att bara ungefär 10% av ens vänner 

på Facebook är närstående och de andra är svaga relationer som kanske inte ger något större 
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utbyte umgängesmässigt (van Dijk 2012: 186). Men precis som Sanna säger så blir det lite 

märkligt när hon genom sociala medier helt plötsligt vet mycket om personer hon endast haft 

en flyktig relation med. Den tiden hon lägger på att läsa deras inlägg stjäls från personer som 

står henne närmre och det är hennes närmste vänkrets som blir lidande. I Licoppes undersökning 

redovisar han för hur internet kompenserar för geografiska distanser och hjälper till att 

upprätthålla relationer som annars hade varit hotade på grund av avstånd. Istället kan nu 

relationer byggas och hållas vid liv över internet och många av de äldre informanterna berättade 

att de blivit vän med många som de annars inte skulle haft någon kontakt med alls. Men frågan 

är hur starka dessa band blir om personerna i sig aldrig ses fysiskt (Licoppe, 2004: 139). Det 

går att urskilja en viss lathet, eller i alla fall ett mindre ansträngande sätt att höra av sig på, som 

uppkommit genom exempelvis Facebook. Sanna säger att det är så lätt att bara skicka iväg ett 

meddelande på Facebookchatten istället för att ringa ett telefonsamtal trots att hon är medveten 

om att ett telefonsamtal är viktigare och värderas högre än ett chattmeddelande. 

6.5.2 Beteenden 

 
van Dijk beskriver hur sociala medier antingen gör oss mer sociala eller mer osociala och även 

på den äldre gruppen så stämmer båda påståendena in på samma sätt som de gjorde på den 

yngre gruppen. De äldre har som Sanna beskriver det, mer kontakt med personer de annars 

skulle tappat kontakten med, vilket gör dem mer sociala än de varit utan sociala medier. Men 

samtidigt blir de lata i och med hur enkelt det är att endast skicka iväg ett meddelande över 

Facebook. Det är ibland smidigare sätt än att ta sig tid att ringa, men ett telefonsamtal anses 

vara en mer värderad kommunikation, och väljs telefonsamtal bort och ersätts av 

Facebookmeddelanden så kan det ha en negativ påverkan på relationer då de 

kommunikationssätt som värderas högst bortprioriteras. Robert, till exempel, föredrar 

kommunikation över telefon framför Facebook på grund av att han värderar det högre. 

Rolf beskriver att han är orolig över var världen är på väg nu när människor inte längre är fullt 

närvarande i nuet när de ständigt sitter och tittar i sin mobiler. De flesta av informanterna har 

ständigt med sig mobilerna och känner sig, precis som Robert beskrev det, nakna, om de har 

glömt att ta med sig den. De är hela tiden beredda ifall det skulle pipa till. Bland vissa, Rolf till 

exempel, bidrar detta till stor irritation och han blir irriterad på sina vänner som ständigt sitter 

med mobilen i handen, vilket kanske blir lidande för deras relation då onödig irritation uppstår. 

Både Sara och Rikard beskriver att de märker att sociala medier bidragit till ändrat beteende, 

främst bland unga. Sara berättar att hennes döttrar sitter hela tiden med mobilerna hemma och 

Rikard ser hur elever som går på den gymnasieskola där han jobbar pratar mindre med varandra 



50 
 

än förr och istället håller på med sina mobiltelefoner i väntan på lektioner. Robert undrar om 

folk inte har något annat för sig än att vara inne på sociala medier för att gilla och kommentera 

andras inlägg, men också att det är deras eget problem. Dock så blir den som står bredvid 

lidande om personen denne umgås med hela tiden kollar sina sociala medier och inte är fullt 

närvarande, vilket är ytterligare ett bevis på van Dijks nätverkseffekter (van Dijk 2012: 38-9). 

Förutom att de anser att det är irriterande att personer i deras omgivning lägger tid på sina 

sociala medier när de umgås så är det ytterligare ett irritationsmoment att man oftast inte vet 

vad personen gör när den sitter med mobilen. Sanna pratar om detta och menar att i och med 

mobiltelefoner med uppkoppling så ser man inte om en person är inne på Facebook eller om 

hen läser tidningen. På så sätt är det ofta tekniken i sig, i detta fall mobiltelefonerna, som är det 

problematiska. 

6.6 Kort jämförelse mellan de unga och de äldre 
 
De båda grupperna var eniga om att man hamnar i ett utanförskap om man väljer att stå utanför 

de sociala medierna. Båda grupper håller med om att vi blir latare när det kommer till vilket 

sätt vi väljer att kontakta personer på. Tidigare skulle båda grupper ringt eller gått och plingat 

på dörren oftare, men idag är Facebook ett vanligt medel som ersatt de tidigare alternativen. 

Denna lathet som har uppstått bidrar också till en rädsla som båda grupper kände, att det innebär 

att mindre hänsyn tas till de som inte är med i gemenskapen online. Och i det utanförskapet vill 

ingen av informanterna hamna. 

Ingen uppgav att de umgås mindre nu efter sociala mediers genomslag utan snarare mer då det 

är lätt att ta kontakt med personer. 

De yngre är mer accepterande mot varandra och tänker på att försöka visa respekt mot äldre 

och inte vara inne på sina sociala medier när de är närvarande. De tycker dock att deras föräldrar 

blivit snäppet värre i användningen än de själva. Den äldre gruppen tycker dock att det är de 

yngre som är mest extrema och ständigt sitter med sina mobiltelefoner. Men övergripande 

tyckte båda grupper väldigt lika om fenomenet angående hur det påverkar deras umgänge. 

7. Diskussion 
 
Den här undersökningen har handlat om människors attityder kring användningen av sociala 

medier och dess inverkan på deras liv och umgänge. Syftet har varit att undersöka hurvida 

människor upplever sociala medier och om de har någon inverkan på deras vardagsliv och 

sociala umgänge, samt jämföra eventuella likheter och skillnader i bruket och påverkan mellan 
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två olika åldersgrupper i åldrarna 20-30 år samt 50-60 år. Syftet med undersökningen har även 

varit att den ska kunna bidra till ökad förståelse kring vårt bruk av sociala medier och utgöra 

ett komplement till den forskning som redan finns på området. I och med den snabba 

teknikutvecklingen behövs det ständigt kompletterande undersökningar då förutsättningarna för 

användningen och konsekvenserna av sociala medier hela tiden är under förändring. Grundat 

på fyra fokusgruppsintervjuer har vi försökt besvara följande tre frågeställningar: 

 Hur används de sociala medierna och hur inverkar de på människors vardagsliv? 

 Upplever människor att sociala medier påverkar deras umgänge och i så fall hur? 

 Finns det några skillnader och likheter i förhållandet och användandet av sociala medier 

mellan unga vuxna och vuxna i övre medelåldern? I så fall, hur ser de ut? 

Med hjälp av van Dijks teorier kring nätverkssamhället har vi analyserat vårt insamlade 

empiriska material och besvarat våra frågeställningar. Svaren på våra frågeställningar redovisas 

nedan: 

 

 Hur används de sociala medierna och hur inverkar de på människors vardagsliv? 

Baserat på intervjuerna har vi kommit fram till att alla sociala medier inte används på samma 

sätt. Bland de yngre informanterna har Facebook framställts som ett mer funktionellt medium 

som används i praktiska syften som organisering av evenemang och kommunikation inom 

större grupper. Dessutom spelar det en viktig roll i hur de håller sig uppdaterade, både på vad 

som händer i nyhetsväg på det samhälleliga planet och på vad som försiggår i den mer privata 

sfären av bekantskaper. Instagram å andra sidan har ett större nöjesvärde med främsta funktion 

att underhålla, Även genom detta håller informanterna koll på bekantskapskretsen men det är 

ett lättsammare medium som inte skulle innebära samma sociala exkludering för den som valde 

att stå utanför. Twitter används till störst del för nyhetsuppdateringar och i vissa fall egna 

statusuppdateringar. 

 

För den äldre gruppen är Facebook främst ett sätt att hänga med i vad som händer i kontaktnätet. 

Det är också ett sätt att kommunicera med vänner och familj på annan ort. På Instagram lägger 

de som använder det själva upp bilder och följer både bekanta och kända personer. De sociala 

medierna tar stor plats i vardagslivet, framförallt i den yngre gruppen men också i den äldre. 

Det finns en återkommande oro för att de är beroendeframkallande och att behovet av att gå in 

på dem är för stort. Att någon gång hamna utan uppkoppling är för några av informanterna en 

stor stress medan andra, särskilt från den äldre gruppen, inte bekymrar sig i lika hög grad. En 

stor anledning bakom beteendet med det konstanta kontrollerandet av Facebook och Instagram 
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är den sociala press som finns på att hänga med i vad som händer där. I och med att telefonen 

och medierna genom den är ständigt tillgängliga är det många som utför multitasking och är 

inne på sociala medier samtidigt som de till exempel ser på TV eller äter frukost. Korta stunder 

av overksamhet fylls ofta också med kontrollerandet av de sociala medierna. 

 

 Upplever människor att sociala medier påverkar deras umgänge och i så fall hur? 

Det som tydligt går att urskilja bland informanterna är rädslan att hamna utanför den sociala 

gemenskapen. De säger sig inte ha blivit mindre sociala i den bemärkelsen att de skulle umgås 

mindre med människor och istället spendera mer tid online ensamma med mobiltelefonen eller 

datorn. Snarare träffar de sina vänner oftare än innan eftersom de sociala medierna bidrar till 

att förenkla i planerandet av möten. Genom dem blir det enklare att bestämma tidpunkter och 

mötesplatser med flera personer samtidigt istället för att behöva ringa runt till var och en. 

Däremot anser de intervjuade att det är osocialt att kolla de sociala medierna under tiden de 

faktiskt umgås med folk. Trots det är det något nästan samtliga informanter medger att de själva 

gör. Det verkar vara en balansgång mellan hur, när och med vem det är acceptabelt att ta upp 

mobilen och gå in på de sociala medierna. Bland de yngre, som van Dijk beskriver som “the 

digital natives”, finns en större acceptans för framplockande av telefonen i sociala 

sammanhang. De har vuxit upp med den nya tekniken och vet att de själva också ofta faller för 

frestelsen att ta upp mobilen varför de, även om de inte uppskattar det, ändå har större 

överseende med andras övertramp. Det är så det ser ut i samhället idag nu när ny teknik och 

sociala medier blivit en integrerad del i mångas vardag. I sällskap av äldre, till exempel en 

mormor, går det dock inte att bete sig på samma sätt. I de situationerna finns inte samma 

tolerans för brist i uppmärksamheten under ett samtal på grund av att den istället ägnas de 

sociala medierna. Ett sådant beteende anser de yngre informanterna visa på bristande intresse i 

relationen. 

 

Det är först på senare tid som även den äldre generationen anslutit sig till de sociala medierna 

och det kan innebära att det dröjer lite längre innan samma acceptans till användandet av dem 

i sociala sammanhang uppstår hos dem. Bland våra informanter ser vi att sociala medier redan 

är en stor och viktig del i deras liv för att upprätthålla och vårda relationer, men det verkar som 

om de sociala koderna angående användningen ännu inte hunnit ikapp. Det är en fin gräns 

mellan när det är accepterat eller inte accepterat att använda sociala medier för att det inte ska 

störa andra och göra umgänget lidande. De äldre uttryckte en stor irritation över att personer i 
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deras umgänge ägnar tid åt sociala medier när de umgås, denna irritation kan alltså i sin tur 

påverka relationer negativt. 

 

I båda åldersgrupperna gick det att se hur processen i umgänget har förändrats sedan sociala 

mediers genomslag. För de unga har det haft stor betydelse då sociala medier, främst Facebook, 

är en viktig del i hur de kontaktar vänner och bekanta, de hälsar inte längre i lika stor 

utsträckning på spontant hemma hos folk eftersom det nästan ses som ett intrång att dyka upp 

oanmäld. Det kan verka som att i och med de sociala medierna har mycket spontan interaktion 

försvunnit, men den har istället ersatts av mer planerad interaktion. Så på så sätt stämmer det 

att människor kan bli mer isolerade från viss interaktion, den spontana, men att de samtidigt 

kan bli mindre isolerade och mer sociala genom den planerade interaktion som sker via de 

sociala medierna. De umgås fortfarande lika mycket, om inte mer än innan, men mycket av 

umgänget sker nu på helt andra premisser än tidigare då det blivit mer teknikbundet. För både 

de unga och de äldre har deras sätt att kommunicera ändrats och de beskriver sig som mer lata 

nu för tiden när det många gånger blivit enklare att skicka iväg ett Facebookmeddelande istället 

för att exempelvis ringa en person. Samtliga värderar dock samtidigt ett telefonsamtal högre än 

ett chattmeddelande, men på grund av smidigheten i chatten och människors frekventa 

tillgänglighet där väljer de ändå det alternativet många gånger. 

 

Sociala medier påverkar alltså samtliga informanters umgänge på så sätt att de gör dem både 

osociala och sociala på samma gång. De sociala medierna stjäl tid från vänner och familj om 

de används i umgänget med dem vilket kan ses som ett bevis på att de gör människor mindre 

sociala. Samtidigt utgör de ett viktigt verktyg för att kunna göra människor delaktiga i en stor 

social gemenskap, vilket istället gör dem mer sociala. Att välja bort sociala medier innebär ett 

utanförskap men med ett överdrivet användande riskerar man att verka osocial och oförskämd 

mot dem i sin omgivning. De sociala medierna gör oss osociala eller sociala helt beroende på 

när och hur de används. 

 

 Finns det några skillnader och likheter i förhållandet och användandet av sociala medier 

mellan unga vuxna och vuxna i övre medelåldern? I så fall, hur ser de ut? 

Det finns en del skillnader i hur de två grupperna använder sig av sociala medier. Det medie 

som båda grupperna använde sig mest av var Facebook och där skilde sig användandet något 

grupperna emellan. De yngre är oftare med i Facebookgrupper och planerar evenemang och 

sammankomster genom dem samt använder det som ett kommunikationsverktyg för att nå ut 
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till fler samtidigt. De äldre å andra sidan statusuppdaterar mer och kommunicerar genom 

chatten med en annan individ istället för flera på en gång. Båda grupperna håller sig dock 

uppdaterade på vad som försiggår i bekantskapskretsen genom Facebook och ser Instagram 

som ett medium till större nöje än nytta. De unga är också generellt medlemmar på fler sociala 

medier än de äldre. 

 

Sett till hur de sociala medierna påverkar våra informanters umgänge så märktes ingen större 

skillnad grupperna emellan. De tyckte lika om att det är störande när personer i ens omgivning 

ägnar tid till sociala medier samtidigt som man umgås med någon. De båda åldersgrupperna 

betonade vikten av att vara uppdaterad om information som läggs ut på de sociala medierna för 

att inte hamna utanför i umgänget. De unga verkar i större utsträckning vara skickligare på att 

koordinera tid och mötesplatser med vänner över sociala medier då de i stor utsträckning 

använde sig av olika Facebookgrupper, vilket endast ett fåtal av de i den äldre gruppen gjorde. 

Men sammanfattningsvis så hade de liknande åsikter om huruvida sociala medier påverkar 

deras relationer och umgänge och det är att i sällskap av andra gör de oss osociala, men de är 

nödvändiga för att vi ska kunna vara sociala i ett nytt teknikberoende samhälle. Båda grupper 

hyser en hatkärlek till dessa sociala medier då de vill kunna vara utan, men inte vill riskera de 

konsekvenser som det tillkommer om man står utanför. 

 

Med vår uppsats har vi fokuserat på hur människor i Sverige använder sociala medier i 

vardagslivet. Vi har också gjort en jämförelse mellan två åldersgrupper för att se om där finns 

några skillnader eller likheter i deras attityder gentemot sociala medier. Förhoppningsvis utgör 

vår undersökning ett uppdaterat komplement till den tidigare forskning som finns inom området 

och kan bidra till en ökad förståelse för de nya livspremisser som användandet av sociala medier 

har skapat för många svenskar idag. 

 

Genom gruppintervjuer har vi samlat in åsikter och tankar kring sociala medier hos åtta 

personer i 20-30 års åldern och åtta personer i 50-60 års åldern. Denna empiriska metod har 

visat sig effektiv då den möjliggjort ett större djupgående i människors reflektioner kring ämnet 

än vad en mer generell kvantitativ undersökning hade gjort. Naturligtvis finns vissa brister i 

undersökningen som måste tas i beaktning. Bland annat har några av intervjugrupperna bestått 

av människor som redan känner varandra och vi har även haft en person som fallit utanför 

åldersramarna. Det går naturligtvis inte heller att bortse ifrån att tolkningen av resultaten, trots 

våra yttersta försök till ett objektivt förhållningssätt, färgats av vår egen bakgrund, förförståelse 
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och plats i samhället. Undersökningen hade med fördel kunnat omfatta ett betydligt större antal 

respondenter för att skapa mer tyngd till forskningsområdet men på grund av begränsade 

resurser och tid har vi inte haft möjlighet att intervjua fler personer än vad vi gjort. 

8.  Slutsats 
I denna undersökning har vi tittat närmre på hur människor upplever att sociala medier påverkar 

deras vardag och sociala umgänge, samt om det finns likheter och skillnader bland tankar och 

attityder kring detta mellan två olika åldersgrupper. Det vi kommit fram till är att de sociala 

medierna har en stor påverkan på vardagslivet då de idag är väl integrerade i vårt samhälle. Det 

förväntas att man är med, att man är tillgänglig och att man har koll på vad som händer och vad 

som uppdateras på de sociala medierna. Även det sociala umgänget är något som påverkas och 

bland de båda åldersgrupperna märktes ett tydligt mönster av hur deras umgänge ändrats sedan 

de sociala mediernas genomslag. De umgås inte mindre än innan, snarare mer då de sociala 

medierna öppnar upp för enkla sätt att höra av sig på till sina vänner. Däremot får det fysiska 

umgänget lida de gånger då uppmärksamheten istället riktas mot de sociala medierna istället 

för face-to-face interaktionen. Och en del spontan interaktion har kommit att försvinna, som till 

exempel att knacka på hemma hos någon, då det idag är vanligt att skicka ett meddelande innan 

och fråga personen om den är hemma. 

Dessa attityder är lika bland de två åldersgrupperna vi intervjuade. Det råder en viss skillnad i 

hur de använder de sociala medierna, men det som är grunden i samtligas huvudsakliga syfte 

är att de har dem för att vara just sociala, trots att de är medvetna om att deras bruk ibland sker 

på bekostnad av de som finns runtomkring dem just då. Det går att väga för och nackdelar mot 

varandra angående användandet av sociala medier och dess påverkan på människors liv, men 

helt klart är dessa nu en viktig och väl integrerad del i deras vardag. 

9. Framtida forskning 
Trots att det har gjorts många studier om sociala medier så finns det fortfarande outforskat 

vatten på området. Det är på många sätt svårt att försöka finna en mer generell slutsats på vilka 

som använder sociala medier och vilka som inte gör det, varför folk väljer att vara med eller stå 

utanför och i vilket syfte de sociala medierna främst används. För sådana undersökningar krävs 

storskaliga kvalitativa och kvantitativa undersökningar (Boyd and Ellison, 2007: 224). Till 

exempel skulle det kunna vara en idé att undersöka huruvida människor kan bli beroende av 

sociala medier eller inte. Det vore också intressant att titta närmre på fler åldersgrupper och hur 



56 
 

dessa förhåller sig till de sociala medierna. Sociala medier är trots allt ett någorlunda nytt 

fenomen och framtida forskning skulle kunna fokuseras på de långsiktiga förändringar i vårt 

beteende som de bidrar till. 
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11. Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor: 

- Vad heter du? 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för sysselsättning? 

Tema 1: Brukarvanor 

- Vilka sociala medier använder du dig av? 

 Vilken använder du dig av mest och varför? 

- Vad använder du huvudsakligen sociala medier till? 

- Hur ofta använder du denna/dessa? 

Tema 2: Socialt umgänge 

- Upplever du att sociala medier har någon påverkan på ditt fysiska sociala umgänge? 

 Hur då? 

- Hur upplever du användandet av sociala medier bland personer i din omgivning? 

 På vilka sätt är andras användning positiv eller negativ? 

- Upplever du att ditt fysiska sociala umgänge har ändrats sedan du skaffade sociala medier? 
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 Hur då? 

- Hur viktiga är sociala medier för dig för att hålla kontakten med folk? 

 Vem kommunicerar du främst med på sociala medier? 

 Vad diskuterar du helst på sociala medier? 

Tema 3: Personligt 

- Hur viktiga är sociala medier för dig? 

 Vad är det viktigaste? 

- Hur känner du dig om du inte har tillgång till dessa? 

- Hur känner du när andra inte är tillgängliga? 

Tema 4: Övrigt 

- Hur tror du att användningen av sociala medier kommer se ut i framtiden? 

- Tror du det finns skillnader i hur 20-25åringar använder sig av sociala medier gentemot hur 

50-55åringar använder sig av dem? I så fall, hur och varför? 

- Har du något du vill tillägga eller några övriga reflektioner om ämnet? 

 

Bilaga 2: Arbetsfördelning 

Denna uppsats är skriven utav två författare, Anna Hankers och My Östh Gustafsson. 

Arbetsfördelningen har fördelats lika för att båda författare ska ha tagit lika stor del i arbetet. 

Intervjuguiden utformades tillsammans och båda var närvarande som moderatorer vid alla 

intervjuer utom en, då den genomfördes på annan ort och den gjordes av My. Transkriberingen 

av intervjuerna delades upp lika mellan författarna som transkriberat hälften av intervjuerna 

var. Samtliga kapitel utom empiri och analys är skrivna och utformade tillsammans. Den första 

delen i empirin rörande användning av sociala medier och deras påverkan är skriven av Anna 

och den andra delen om hur umgänget påverkas är skriven utav My. De delar i diskussionen 

som rör de två olika delarna i empirin är skrivna på samma sätt, till skillnad från den sista 

jämförande delen i diskussionen som skrevs tillsammans. Övergripande så har båda författare 

varit lika delaktiga i skrivandet av uppsatsen. 
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Bilaga 3: Pressrelease 

 

Tar (o)sociala medier över våra liv? 

 

Har du någon gång reflekterat över hur stor del sociala medier utgör i din vardag? Är du 

en av många som stör dig på när dina vänners uppmärksamhet riktas till deras 

mobiltelefoner istället för mot dig? Det är idag ingen ovanlighet. Sociala medier är idag 

en viktig del i vår vardag och de flesta är idag användare av minst ett socialt medium. 

Men hur används dessa egentligen och vad har det för påverkan på ens liv och umgänge? 

Nu har studenter vid Uppsala universitet vid institutionen för informatik och media skrivit en 

kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap och undersökt människors 

attityder och tankar kring sociala medier, hur de använder dem och hur de påverkar deras liv 

och sociala umgänge. Det visar sig tydligt att människor använder sociala medier mer än vad 

de kanske tror. De har blivit ett stående inslag i de flestas vardag och inte bara bland folk i ung 

ålder utan även för de i de äldre generationerna. 
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Bara för att de benämns som sociala medier så betyder det inte att de alltid gör oss sociala. 

Beroende på när, var och i sällskap av vem de används så kan de bidra till att vi blir sociala 

eller istället oförskämda och introverta mot vår omgivning. Två olika åldersgrupper har 

intervjuats för att kunna göra en jämförelse om användandet och konsekvenserna av beteendet 

som exempelvis Facebook bidrar till. 

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att idag kunna vara delaktig i en social gemenskap. Att 

hamna utanför kan bidra till att man går miste om information. I och med sociala mediers 

genomslag så har en tendens till lathet uppstått och många av de som är med i gemenskapen 

online orkar inte ta hänsyn till de som står utanför och de som inte är med får skylla sig själva. 

 

 


