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Over the last couple of years’ social media has come to have an influential role in our 
lives. With the broad use questions has raised if social media use can have negative 
effects. We have seen a recurrent tendency in media and society that encourage people 
to overlook their social media use and seen cases of people reducing their private social 
media use. The purpose of this study is to examine attitudes in young adults whom have 
taken a break from social media or reduced their usage. Furthermore, we wanted to 
distinguish what types of strategies they have used when they renounced from social 
media. With a qualitative approach we interviewed five young adults that had waived 
from social media during different periods of time due to negative usage experiences. 
We examined our empirical material along side with previous research on social media, 
Goffman’s impression management theory and Nanna Gillberg’s notion on Bourdieu’s 
forms of capital. We found that people tend to see the opportunity of impression control 
as something tedious and time consuming which had lead to a diminished use of social 
media. When tackle this aspect of social media, it came down to reducing your usage to 
an extent without having to compromise the possibility social media offers to keep in 
contact with friends.  
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1 Inledning  
 
“The fundamental question is no longer should you be doing social media, but are you 

doing it right.”(Falkow, 2014, s.8)  

 

För unga vuxna i Sverige har sociala medier nästan blivit ett lika naturligt attribut till 

vardagen som fikat. Upp emot 80 procent av internetanvändarna har någon gång besökt 

ett socialt nätverk (Findahl & Davidsson, 2015) och för den yngre generationen är 

sociala medier normen och träffpunkten där kommunikation och identitetsbyggande 

sker (Lindgren, 2009). Sociala mediers tekniska funktioner erbjuder allt snabbare 

delning och kommunikationsmöjligheter, som kan ersätta traditionella 

kommunikationskanaler som exempelvis e-post (Findahl & Davidsson, 2015).   

 

Med utvecklingen och spridningen av sociala medier har också forskarvärlden försökt 

att kasta ett ljus över vad som har lett till expansionen, hur sociala medier och 

människor integrerar med varandra och vad konsekvenserna av användandet kan 

komma att bli. Mycket forskning har synliggjort vad vi använder sociala medier till och 

vilka som använder dem. Vidare finns studier som visar att sociala medier i många fall 

kan ha en negativ inverkan på oss, både psykiskt och fysiskt (Chen,  Lu, Chau och 

Gupta, 2014; Kontos, Emmons, Puleo och Visvanath, 2010; Lin, Sidani, Shensa, 

Radovic, Miller, Colditz & Primack et al., 2016). Den senaste tiden har en diskussion i 

nyhetsmedia och reklam förts kring dessa konsekvenser (Arenhäll, 2014, 2 januari; If 

Skadeförsäkring, 2016). Det finns också en diskurs kring den stress och press som 

kommit med att ständigt se och jämföra sig med andra på sociala medier (Vogel, Rose, 

Okdie, Eckles & Franz, 2015), och vissa känner att de är utelämnade från sociala 

sammanhang om de exempelvis inte har Facebook eller Snapchat. (SOU 2016:30)  

 

Mot bakgrund av att sociala medier kan ha en negativ inverkan på oss, vill vi undersöka 

hur unga vuxna som påverkats negativt av sociala medier reflekterar kring sin 

användning och om de har några strategier kring sitt användande för att tackla de 

negativa aspekterna. Vår studie kommer att ha ett kritiskt granskande perspektiv och ta 

avstamp från olika teorier som kan förklara varför sociala medier har blivit en sådan 

viktig artefakt i vår vardag och varför vi använder dem trots att det finns kartlagda 

negativa effekter av användningen.  
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1.1 Minskat användande 

Som nämnts på föregående sida så är sociala medier en av de populäraste aktiviteterna 

på Internet, då det kommer på andra plats över vad svenskarna väljer att göra på 

Internet. Detta tätt följt av att läsa e-post vilket svenskarna gör allra helst på Internet 

(Findahl & Davidsson, 2015). Bland de digitala plattformar som finns (till exempel 

dataspel, strömmad musik, digitala dagstidningar m.m.) så är sociala medier den mest 

använda plattformen (Nordicom, 2015).  

 

I en telefonundersökning om Facebook av Pew Research Center’s Internet & American 

Life Project (2013) genomförd på 1006 amerikaner från 18 år och uppåt fann de att 61 

procent av de nuvarande Facebookanvändarna någon gång frivilligt tagit en paus från 

det sociala nätverket under en period på några veckor eller mer. Den främsta 

anledningen som angavs för uppehållen var att de medverkande inte hade tid, de var för 

upptagna. Efter det följde anledningar som att man inte gillade Facebook eller inte hade 

något intresse för det och tyckte det var bortkastad tid eller inte fann innehållet på 

nätverket relevant. De medverkande fick också möjlighet att svara med egna ord om 

deras pauser och flera mångfacetterade svar kom då fram, bland annat: Att inte vilja bli 

kontaktad, det var för tråkigt eller att man blev utbränd av det. 

 

I svensk nyhetsmedia det senaste året kunnat läsa om ett litet antal människor som 

börjat ta avstånd från sociala medier på ett eller annat vis. Hösten 2015 kunde man läsa 

om 18-åriga Essena O´Neill som valt att ta bort sina sociala medier med över 600 000 

följare. Anledningen var att hon kände sig, som hon själv uttrycker det, förvirrad, ensam 

och olycklig. Sociala medier är inte på riktigt menar hon, de visar upp en falsk bild och 

gör att man mår dåligt (Elgot, 2015, 4 november). Ett annat exempel på några som valt 

att stänga av sina sociala medier är svenska damlandslaget i fotboll, med motiveringen 

att de var tvungna att fokusera på fotbollen. Detta kunde ibland vara svårt om spelarna 

till exempel lade upp en bild på Instagram och fick negativa kommentarer. Att leva i 

nuet var ett argument till detta. (Cordes, 2015, 5 juni) Det finns alltså tendenser som 

visar på att sociala medier i vissa skeenden har börjat användas mindre av olika 

anledningar och det är dessa anledningar vi önskar att få en bredare förståelse för i 

denna studie. I podcasten allt du velat veta med Fredrik Fritszon kan man höra hur han 

tagit ställning till användningen av sociala medier på kvällstid. 
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“Själv låg jag gärna och kollade Twitter och Facebook långt efter 10 på kvällen. Men 

det känns faktiskt väldigt skönt att låta kroppen varva ner i sin egen takt och inte bli 

upphetsad av en massa intryck från sociala medier.” (Fritszon, 2016, 26 april) 

 

Den här typen av diskussion har blivit alltmer vanlig i takt med sociala mediers ökade 

popularitet. Däremot är det viktigt att särskilja i vilka avseenden en individ kan 

påverkas negativt av sociala medier. Det rent tekniska står för en del, men det är i 

praktiken inte det som rapporteras som farorna med sociala medier. Det finns forskning 

som har påvisat att tekniken i sig stör våra sömnrutiner, exempelvis av ljuset från våra 

mobiler, på vilka vi använder oss av sociala medier (Lanaj, Johnson och Barnes, 2014). 

Men i det huvudsakliga avseendet handlar diskursen om innehållet i sociala medier, vad 

vi människor producerar på dem och hur de tillåter människor att kommunicera med 

varandra.  

 

1.2 Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer vi att ge en överblick över sociala medier som 

forskningsområde, redovisa våra utgångspunkter samt redovisa vår studies 

samhällsrelevans och placering inom området.  

 

1.2.1 Begreppsdefinition 

Nationalencyklopedin (2016) definierar begreppet sociala medier som ett samlingsnamn 

på olika kanaler som tillåter användarna att kommunicera direkt med varandra genom 

text, bild och ljud. Till skillnad från vid användandet av massmedier står användarna 

själva för det producerade innehållet i sociala medier. Innan man ger sig in i 

forskningsområdet är det bra att försöka fastställa vad sociala medier är. Fuchs (2014) 

menar att det inte är den enklaste uppgift då det inte finns någon exakt definition. Ovan 

nämns det som ett samlingsnamn på kanaler, men definitionen bortser från att innehållet 

som publiceras också är offentligt. Fuchs (2014) skriver att de sociala medierna tenderar 

att likna separerade trädgårdar, men istället för att bara sköta sin egen trädgård så möts 

de och samarbetar med varandra på en offentlig arena. 
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1.2.2 Sociala medier som forskningsområde  
 

Sociala medier är inte något som existerar i ett neutralt vakuum. Det finns 

bakomliggande politiska, ekonomiska och sociala intressen. Som Fuchs (2014) skriver 

skapades Web 2.0, som sägs vara den version av webben där sociala medier växte fram, 

som en reaktion på den dåvarande finanskrisen år 2000. Det finns olika versioner och 

betydelser av Web 2.0. Namnet föddes precis innan själva utvecklingen drog igång. I 

jämförelse med Web 1.0, där användaren fick en passiv roll, var målet med Web 2.0 att 

få användaren att integrera och själv utveckla innehållet av webben, att utnyttja det 

kollektiva intellektet som O’Reilly (2005) uttrycker det. För att förstå utvecklingen av 

sociala medier och vad de har blivit ser vi att det är klokt att ha intentionerna med Web 

2.0 i bakhuvudet, att sociala medier skapades i Web 2.0, för att lyfta fram det kollektiva 

intellektet och den aktiva användningen.  

 

Forskningsområdet sociala medier är mångdiverserat och komplicerat. Idag finns ingen 

gemensam universell definition av uttrycket sociala medier. Man använder termen 

social media research för att referera till alla som forskar om sociala medier och dess 

användare, oavsett perspektiv och discipliner. Forskningen kring sociala medier skiljer 

sig åt på flera nivåer. Viss forskning innehåller experiment med grupper av användare 

medan annan forskning nästan bara fokuserar på de digitala mönstren och de tekniska 

detaljerna av sociala medier och glömmer ibland bort att det finns användare bakom 

skärmarna. Annan forskning består av enkätbaserade undersökningar om människors 

åsikter angående användningen. Det är viktigt att inte bortse från något perspektiv, utan 

att komplettera dem med varandra (Weller, 2015). Denna studie syftar till att ta fram 

mer djupgående kunskap kring användandet genom en kvalitativ intervjustudie. Denna 

typ av kvalitativ forskning när det kommer till sociala medier är underrepresenterad och 

det blir därför intressant att undersöka de tankar som finns hos användarna och hur 

dessa reflekterar kring sitt användande av sociala medier.  

 

1.2.3 Sociala medier och användarna 

De nya olika interaktiva plattformar som numera finns fyller en allt viktigare funktion i 

vår vardag och för många har de kommit att bli en lika självklar del av vardagen som 

tillgången till vatten och elektricitet. (SOU 2016:30). Statista (2016) visar att Facebook 

i år har stigit till 1,5 miljarder i antal användare som använder sig av mediet varje 
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månad. I Sverige ligger användandet av sociala medier på 76 procent av befolkningen 

och vi använder sociala medier i allt större utsträckning. Svenskar i åldrarna 16-25 år 

tillbringar i genomsnitt 10 timmar i veckan på sociala medier (Findahl & Davidsson, 

2015). Denna statistik ger oss en fingervisning om vilken genomslagskraft sociala 

medier har och hur detta i allt större utsträckning kan påverka oss människor. 

 

Det finns en tydlig uppåtgående trend i antal användare på sociala medier och de antal 

minuter man spenderar på dem. Mellan år 2009 och 2015 ökade användandet av sociala 

medier en under dag med 26 procent i genomsnitt under hela perioden. Antalet minuter 

man i genomsnitt spenderar på sociala medier under en dag har också ökat med 24 

minuter under åren 2012-2014. Under perioden 2014-2015 är det dock första gången 

sedan mätningarna började som man kan se en nedåtgående kurva i antalet minuter som 

spenderas på sociala medier. 2014 spenderades 41 minuter på sociala medier en 

genomsnittlig dag medan den användningen år 2015 har sjunkit till 38 minuter. De som 

använder sociala medier blir alltså fler men det finns små tendenser som visar på att 

tiden man spenderar på sociala medier istället minskar. (Nordicom, 2015) 

 

1.2.4 Teknikdeterminism och socialkonstruktionism 

“För att IT-relaterade teknologier främst ska kunna vara en möjlighet till utveckling 

och förbättrad livskvalitet måste vi börja använda dem mer effektivt och känna att vi 

har kontroll över tekniken och inte den över oss, säger Stefan Lindström.” (Lomberg, 

2012, 13 november) 

 

Ovanstående citat kan kopplas till något som är återkommande i litteraturen; teknik som 

deterministisk eller som en social konstruktion. Den deterministiska synen menar att det 

är teknologin som påverkar människan och inte tvärtom. Fuchs (2014) skriver om detta 

fenomen och han menar att om teknologin som används har en positiv inverkan på 

samhället så pratar man om tekno-optimism medan motsatsen är att om tekniken har en 

negativ inverkan på samhället så pratar man om tekno-pessimism. Dessa två riktningar 

är de som tas upp när man pratar om teknodeterminism. Fuchs (2014) skriver även om 

hur detta förhållande mellan teknik och samhälle kan ha sin påverkan åt andra hållet. 

Det är alltså ingen självklarhet att tekniken alltid påverkar människan utan att 

människan och samhället också är med och påverkar tekniken.  
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I motsats till de teknikdeterministiska tankegångarna så finns idén om tekniken som en 

social konstruktion. Alltså att människa och teknik lever i samspel med varandra och att 

teknik är någonting som människan påverkas av men att hon till en början är den som 

skapar tekniken, och därmed också omvänt påverkar den. Eftersom tekniken är skapad 

av människan så kommer hon således även återspeglas i tekniken och tala om hur hon 

vill bli framställd. Människan skapar alltså tekniken som avspeglar människan och 

tekniken påverkar sedan människan efter detta. I slutändan är det alltså människan som 

påverkat sig själv. (Selwyn, 2012) Vår studie kommer handla om fenomenet sociala 

medier, som inte går att ta på rent fysiskt. 

 

I forskningen av sociala medier är en återkommande fråga smartphonens samexistens 

med sociala medier och hur det påverkar människan (Weller, 2015; Kim, Wang & Oh, 

2016). van Deursen, Bolle, Hener och Kommers (2015) menar att vi med de 

applikationer som ständigt utvecklas alltid tillåts vara uppkopplade och tillgängliga. En 

faktor som gör att vi tillåts vara tillgängliga är även den portabilitet som smartphonen 

erbjuder. Den kan helt enkelt tas med överallt. van Deursen et al. (2015) menar att ett 

överdrivet användande av smartphonen kan leda till negativa effekter, till exempel om 

man använder den i sociala sammanhang där vänner och familj reagerar över att 

telefonen används för mycket eller att man utvecklar nya vanor. Dessa nya vanor kan te 

sig i form av att smartphonen används till att frekvent kolla de nya notiser som dyker 

upp på mobilen. Användarna av smartphones tenderar även att känna ett behov av att 

ständigt vara tillgängliga vilket kan leda till stress. Även om vår studie inte 

huvudsakligen kommer ta upp aspekter som tekniken som påverkande faktor så blir 

användandet svårt, för att inte säga omöjligt utan att använda någon form av teknisk 

apparatur som verktyg mellan verkligheten och den virtuella världen.  
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2 TEORI  
I teorikapitlet kommer vi att redovisa för tidigare forskning och teorier som kan hjälpa 

oss att förstå komplexiteten av användandet av och förklara varför sociala medier är så 

flitigt använda trots de negativa aspekterna. Vi kommer också att bygga upp en 

teoriram som senare kan hjälpa oss analysera vår insamlade data för att i nästa kapitel 

redogöra redogöra studiens syfte och de frågeställningar vi valt att använda oss av. 

 

2.1 De tillfredsställande behoven  

För att förstå användandet av sociala medier måste man vara medveten om vilka behov 

sociala medier tillfredsställer. Det är då viktigt att se till hur användarna kommunicerar 

och vad de väljer att kommunicera på sociala medier och hur denna nya kommunikation 

skiljer sig från den kommunikation som sker via exempelvis telefon, mail eller ansikte 

mot ansikte. (Anderson, Fagan, Woodnutt & Chamorro-Premuzic, 2012)  

 

Kaya och Bicen (2016) argumenterar för att Facebook blivit en allt vanligare 

kommunikationskanal bland studenter och att kommunikation via Facebook är vad 

studenter numera väljer framför andra kanaler. I deras studie visade det sig att 87 

procent av studenterna hade en smartphone med Internetuppkoppling, vilket gjorde det 

lätt för dem att kommunicera via sociala medier. Efter skolan kunde studenterna skapa 

grupper och gruppchattar där man diskuterade olika skolprojekt och uppgifter. På detta 

vis så ökar möjligheten att ha kontakt med både lärare och andra studenter.    

 

Vidare har Bonds-Raacke och Raacke (2010) undersökt användare av Facebook och vad 

det är som motiverar dem att använda Facebook. Detta genom att ge dem olika förslag 

på varför de skulle kunna tänkas använda mediet. De identifierade tre huvudsakliga 

anledningar till användandet:  

 

1. Information 

2. Vänskap 

3. Kommunikation 

 

De tre huvudsakliga anledningarna exemplifieras som att användarna går med i 

Facebook för att kunna behålla kontakten med gamla vänner, sprida och få information 
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om olika sociala evenemang eller skolrelaterad information. Park, Kee och Valenzuela 

(2009) kategoriserar anledningarna på ett liknande vis genom att hävda att det är för att 

socialisera, bli underhållen och för att få information som användare väljer att utnyttja 

sociala medier. Att stärka sin sociala identitet är även en vanlig anledning till 

användandet. 

 

Vår studie kommer att lägga fokus på det privata användandet, men sociala medier är 

också något som etablerats som marknadsföringskanaler och kommunikationsverktyg 

för företag. Moreno, Navarro, Tench & Zerfass (2015) fann att individer som arbetar 

med sociala medier i sitt yrke, också är de som värderar sociala medier högst och har en 

högre personlig användning av dem. Studien visar att varannan person som utövar 

digital kommunikation i sitt yrke  använder sig professionellt av sociala medier, varpå 

tjugoåringar är den åldersgrupp som använder sociala medier mest intensivt. Vidare 

visar resultaten på att kommunikationspraktiker över femtio år har mer arbetsrelaterad 

nytta av sociala medier, än privat. Detta menar Moreno et al. (2015) kan betyda att 

användningen har tvingats eller uppmuntrats genom yrkeskrav. Dessa resultat kan få ett 

betydande utslag i vår studie, när vi fokuserar på att undersöka attityder till 

förändringen i användandet av sociala medier hos unga vuxna som möjligtvis står på 

tröskeln till sina karriärer. Resultatet kan därför komma att visa på ett upplevt 

karriärmässigt tryck på användningen av sociala medier.  

 

2.2 FOMO  

En annan anledning som forskare funnit är ett skäl att använda sociala medier är FOMO 

som står för Fear of missing out. FOMO är ett relativt nytt begrepp som handlar om 

känslan av att man missar en social aktivitet som man vill eller skulle kunna vara 

delaktig i. Men genom att inte vara delaktig i denna så skapas en oroskänsla. Denna 

känsla uppstår ofta genom att titta på vad andra har postat på sociala medier. FOMO är 

ett fenomen som är vanligast hos de yngre. En faktor inom fenomenet är också att den 

aktivitet man missar ska uppfattas som rolig. När man pratar om begreppet FOMO så 

pratar man i termer av vilken nivå en människa kan ha av FOMO - antingen hög eller 

låg. Forskning har visat att de som har en hög grad av FOMO tenderar att falla in i en 

ond cirkel där man känner sig ensam eftersom användandet av sociala medier är ett 

substitut för den personliga kontakten mellan människor. Detta gör att personerna i 

fråga känner sig mer isolerade än tidigare och gör att känslan av FOMO förstärks. 
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(Dossey, 2014) Przybylski, Murayama, DeHaan och Gladwell (2013) visar även hur en 

hög grad av FOMO är kopplad till en lägre grad av välmående och tillfredställelse med 

livet överlag. Även här har de lyckats koppla användarnas högre användande av sociala 

medier till en hög nivå av FOMO. 

 

2.3 Passivt och aktivt användande 

Chen, Lu, Chau och Gupta (2014) skriver om passivt och aktivt användande av sociala 

medier och delar upp användarna i dessa två olika grupper. Aktivt användande 

karaktäriseras av att att man skapar innehåll på ett eller annat sätt genom att till exempel 

dela information, posta filmer och bilder, chatta med folk eller kommentera andras 

inlägg på sociala medier.  

 

Chen et al. (2014)  menar också att passiva användare surfar på sociala medier och tar 

del av innehållet genom att titta på det, men skapar inget innehåll eller värde för de 

sociala plattformarna. I forskandet av sociala medier och beteende använder man även 

begreppet lurking behaviour  som innebär att man endast följer eller observerar någon 

eller något på sociala medier, till exempel en diskussion om ett ämne utan att själv delta 

eller skapa innehåll. Detta lurking behaviour kan också leda till avundsjuka då 

användarna känner sig deprimerade av att jämföra sina liv med andras på Facebook. När 

ett antal användare blev tillfrågade varför de hade det så kallade lurking Behaviour var 

en av anledningarna att man inte kände någon egentlig tillhörighet och därför blev 

passiv i sitt användande. (Shafie, Yaacob & Singh, 2016) 

 

Forskning har även visat att de användare som kan klassas som aktiva är de som får ett 

högre socialt kapital, svarar för en mindre mängd upplevd stress, känner sig mindre 

ensamma och överlag mår bättre rent psykiskt och fysiskt. (Nabi, Prestin och So, 2013) 

Det finns dock andra forskare som menar att aktivt användande av sociala medier leder 

till minskat socialt kapital, svarar för en större mängd upplevd stress och skapar en 

större ensamhetskänsla på grund av den verklighetsflykt den aktiva användaren 

tillskrivs. (Vergeer & Pelzer, 2009) Det är alltså inte det aktiva användandet i sig som 

kan ha positiva eller negativa effekter utan det gäller att undersöka närmare vilka typer 

av aktivt användande som leder till positiva respektive negativa effekter (Chen et al., 

2014). I Anderson et al. (2012) kan man också läsa om hur den passiva användningen 
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av sociala medier är den vanligaste men att det är det aktiva användandet som ger mer 

positiv respons hos användarna.  

 

2.4 Sociala medier och dess påverkan på användarna  

Lin et al. (2016) fann en tydlig linjär korrelation mellan användandet av sociala medier 

och depression hos amerikaner i åldrarna 19-32 år. Statistiken blir samhällsrelevant på 

många nivåer, både för de som exempelvis arbetar med hälsa och sjukvård men också 

för de som utvecklar sociala medier. Å andra sidan kan man argumentera att det är 

individerna själva som måste ta ansvar för sitt användande. Det ansvaret kan man 

eventuellt förvänta sig att vuxna ska ta, medan ungdomar ofta ses som mer utsatta i det 

rum som sociala medier kommit att utgöra. Motsägande diskussioner cirkulerar också i 

forskningsområdet, de som visar att ungdomar använder sociala medier som ett verktyg 

i sitt identitetsskapande. Svenningsson (2009) menar på att det alltid legat i ungas natur 

att hitta dessa frirum att skapa identitet i, rum som traditionellt sett varit gator och torg, 

men som numera har flyttats till nätet. Denna tankebana har lett till en prioritering av 

forskning kring konsekvenserna av ungdomars användning av sociala medier (Frison 

och Eggermont, 2015; Nabi et al., 2013). Däremot har relativt lite forskning gjorts om 

unga vuxnas förmåga att reflektera över sitt användande och hur de förhåller sig till 

sociala medier. 

 

Som ovan nämnts finns ett tunt litterärt utbud gällande vuxna och sociala medier, men 

den litteratur som finns delas, liksom som forskningen på ungdomar också upp i två 

motsägelsefulla läger: forskare som ser sociala mediers möjligheter och forskare som 

fokuserar på riskerna. I en studie av Maier, Laumer, Weinert & Weitzel (2015) visade 

det sig att den upplevda stressen av sociala medier kan reflektera intentioner att minska 

eller avsluta sitt användande. De individer som upplevde stress och utmattning relaterat 

till sociala medier var mer benägna att utveckla diskontinuerliga användarintentioner. 

Däremot fann de också att icke-användandet i sig ledde till stress och utmattning, något 

de benämner som switching-stress och switching-exhaustion, effekter av vad det krävs 

psykologiskt och fysiskt att flytta sin kommunikation till andra kanaler. (Maier et al., 

2015) 
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Till skillnad från forskare som ligger i den optimistiska arenan visar också Wilcox och 

Stephen (2014) på att sociala medier kan ha motsatta effekter, att användandet kan ha en 

negativ inverkan på individers välbefinnande. Bara de användare som genom Facebook 

fokuserade på vänner vilka de redan etablerat starka vänskapsband med visade upp en 

ökad självkänsla. Facebook (2016) har redan understött denna forskning genom att låta 

användare kontrollera sitt nyhetsflöde, medvetet eller omedvetet, då verktygen som ges 

kan kontrollera vilka vänner man väljer att få notiser från eller vilka personer man vill 

se uppdateringar från först. I vår studie blir dessa verktyg relevanta att diskutera 

eftersom de kan komma att ses som en möjlig strategi för att hantera användningens 

negativa påverkningar.    

 

Vidare finns det forskning som utrönt vilka som gagnas mest av sociala medier. Det har 

visat sig att blyga människor tenderar att använda Internet mer intensivt och föredrar 

online-kommunikation framför offline-kommunikation (Yuen och Lavin, 2004). 

Däremot har det också visats på att extroverta individer drar mer nytta av Internet, då de 

använder det som ett redskap att förstärka sina redan sociala liv utanför nätet. 

Extrovertas interaktioner på Internet ökade deras samhällsengagemang, självkänsla och 

minskade känslorna av ensamhet, medan användningen av Internet hade motsatt effekt 

för de introverta individerna. Fördelarna av användningen såg också olika ut för olika 

åldersgrupper. Vuxna tenderade att använda Internet för att underhålla redan existerande 

relationer medan ungdomarna i högre grad använde Internet för att skapa nya relationer. 

(Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson & Crawford, 2002) 

 

Falkow (2014) menar att sociala medier baseras på samma mellanmänskliga 

skickligheter som individer utvecklar från barndomen och som de tar med sig in i 

vuxenlivet, men att vi nu uttrycker dem genom nya teknologiska medier. Med den 

utgångspunkten går det att argumentera att vissa blir förlorare och vissa vinnare när det 

kommer till användningen av sociala medier. Enligt Kontos et. al (2010) resultat kan 

man däremot dra slutsatsen att vinnarna, mätt med hälsa, är de människor som inte 

använder sociala medier alls. Deras studie visade på att individer som använder sociala 

medier svarade för en högre grad psykologisk ohälsa. 

 

I linje med forskningen som visat att smartphones kan ha en negativ påverkan på 

människors sömn (Lanaj, Johnson och Barnes, 2014; Hale och Guan, 2015), finns det 
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även forskning som visar att användandet av sociala medier är relaterat till 

sömnsvårigheter. Levenson et al. (2016) menar exempelvis att en individ kan posta 

bilder på Instagram sent på kvällen och som följd får hen mindre sömn. För det andra 

kan sociala medier under kvällen eller natten bidra till emotionell, kognitiv eller fysisk 

upphetsning på grund av att man deltar i en livlig diskussion eller tittar på ett spännande 

klipp på Facebook. Levenson et al. (2016) argumenterar också för att personer som inte 

kan sova om nätterna istället är aktiva på sociala medier. Till exempel finns det 

individer som kan vakna upp på natten för att kolla på klipp via Facebook eller 

Youtube, vilket leder till att sömnen störs ännu mer. Beteendet leder till en ond cirkel, 

med sociala medier som ett substitut för sömn.  

 

2.5 Det dramaturgiska perspektivet 

Sociologen Erving Goffman har jämfört det sociala spelet som en pågående teater, hans 

samhällssyn brukar kallas för det dramaturgiska spelet. Hans teorier går ut på att vi 

alltid är medvetna om hur vi själva ska uppföra oss i specifika sociala sammanhang och 

att vi också förväntar oss att andra individer vet hur de bör uppföra sig. Ett agerande hos 

en individ kallar Goffman för framträdandena och i traditionell interaktion (ansikte mot 

ansikte) sker framträdande under en viss period, närvarande i en speciell region. En 

region kan enligt honom definieras som vilket ställe som helt, förutsatt att det är 

någorlunda avgränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer. (Goffman, 2014) 

 

Utvecklat delar Goffman (2014) upp regionerna i två: den främre och den bakre 

regionen. I den främre regionen framträder man för observatörer, till skillnad från i den 

bakre regionen som kan synonymiseras med bakom kulisserna. En region kan fungera 

som både bakre och främre, exempelvis ett hem med eller utan gäster. 

 

Att studera medierad kommunikation eller former av media genom Goffmans teorier 

kan vara knepigt eftersom han själv inte intresserade sig för ämnet förrän väldigt sent 

(Bischof, 2015), men det är trots det väldigt vanligt synsätt. Exempelvis återkommer 

Goffmans intrycksstyrningsteori ofta i studierna av sociala medier (Geurin-Eagleman & 

Burch, 2016; Murthy, 2012). Intrycksstyrning är, nästan evident, när en individ aktivt 

försöker styra vilka intryck andra individer får av hen. Goffman (2014) menar på att de 

mest intressanta fallen av intrycksstyrning sker när man träder in från den bakre 



  
 

13 

regionen till den främre. Exempelvis när en servitris lämnar från ett stressat och 

smutsigt kök och går ut i den lugna och hygieniska miljön i restaurangen. Då kommer 

servitrisen uppträda på ett helt annat sätt än vad hon gjorde bakom kulisserna. Att kunna 

kontrollera vilket framträdande som hör hemma i vilken region och bland vilka 

observatörer är, enligt Goffman (2014), lyckad intrycksstyrning. 

 

Farquhar (2013) har använt sig av Goffmans teori om intrycksstyrning och skriver om 

hur människor använder Facebook för att uttrycka en representation av vem man är i det 

verkliga livet. Användarna tenderar att vilja bli socialt accepterade och ser därför till att 

framställa sig på bästa möjliga sätt. Denna framställning behöver dock inte vara en falsk 

bild utan mer en överdrift av den verkliga bilden av personen i fråga. Att man inte vill 

visa upp en allt för missvisande bild av sig själv på Facebook har att göra med den 

eventuella skam som skulle kunna komma av att man blir ertappad med att överdrivet 

försköna bilden av sig själv utanför den sociala plattformen.  

 

Farquhar (2013) finner även ett intressant resultat i hur användarna reflekterar kring den 

bild de ger av sig själva på Facebook och hur de uppfattar bilden av andra på Facebook. 

Där ser man att de flesta tenderar att tycka att bilden de ger av sig själva inte alltid helt 

strämmer med verkligheten, medan man samtidigt är av den uppfattningen att den bild 

som deras vänner målar upp av sig själva på Facebook, helt stämmer med verkligheten. 

Farquhar (2013) kommenterar denna dubbelhet och menar att det är intressant att vidare 

studera denna dubbeltydiga inställning.  

 

I sociala medier har dock både den främre och den bakre regionen kommit att smälta 

samman. Den bakre regionen med tanke på att vissa sociala medier tillåter inställningar 

för att göra visst innehåll privat. Det menar dock Hogan (2010) inte är nog för att kalla 

vissa sociala medier den bakre regionen. Det andra perspektivet är att se sociala medier 

som den främre regionen med observatörer (till vilka innehållet också anpassas) där 

innehållet ofta produceras i den bakre regionen innan det offentliggörs. (Gillberg, 

2014). Det dramaturgiska perspektivet blir centralt i vår studie då det kan hjälpa till att 

förklara de behov som sociala medier täcker, att individer vill och försöker att ha 

kontroll över vilka intryck de ger, oavsett om regionen existerar offline eller online.  
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2.6 Det magiska kapitalet 

“Definierat som värdeskapande genom offentliggörande och mediecirkulering är 

magiskt kapital förankrat på en populärkulturell arena och låter sig i regel konverteras 

till ekonomiskt kapital” (Gillberg, 2014, s. 22)  

 

Som en vidareutveckling av sociologen Pierre Bourdieus kapitalbegrepp har forskaren 

Nanna Gillberg etablerat en term som beskriver hur värdeskapande sker i vår 

populärkulturella kontext, kallat det magiska kapitalet. Det är främst en utsträckning av 

Bourdieus symboliska kapital, som Gillberg likställer med erkännande och legitimitet. 

Grundförutsättningarna för Bourdieus kapitalformer kan beskrivas som relationella, 

medan grundförutsättningarna för det magiska kapitalet är cirkulering i 

masskommunikation och massmedier (Gillberg, 2007).  

 

De tre kapitalformerna som Bourdieu framställer; det ekonomiska, det kulturella och det 

sociala kapitalet, vinner legitimitet genom att kapitalet percipieras som värdefullt av 

människorna i det sociala rummet, i det som Bourdieu kallar för fält. Det magiska 

kapitalet vinner däremot legitimitet genom offentligt tillgängliggörande via 

masskommunikation. Gillberg har tagit ansats från celebreringen av samhället vid 

utvecklingen av termen, för att exempelvis försöka förklara varför kändisar är mer 

intressanta än andra. Sju år senare applicerar Gillberg också det magiska kapitalets 

principer på sociala medier i boken Uppmärksamhetssamhället (2014).  

 

Makten över det magiska kapitalets process har främst legat hos medierna, vad de väljer 

att synliggöra och hur de presenterar det. Logiken är att en artist inte är en artist förrän 

massmedier synliggjort hen som en artist. Med sociala mediers genombrott har däremot 

privatpersonen också fått makt över synliggörandet och sin 

varumärkesuppbyggnad.  Uppmärksamhetssamhället (2014) ger inte någon enväldig 

eller fullständig bild av samhället, men belyser aspekter som blivit framträdande i 

samtiden. Bland allt brus som utgörs av informationsöverflöd och mediebilder menar 

Gillberg att uppmärksamhet blivit en knapp resurs och en stark valuta. Allt eftersom har 

medialiseringen, individualiseringen och digitaliseringen möjliggjort och skapat 

förväntningar på individer att dela med sig av sina personligheter och marknadsföra sig 

online. (Gillberg, 2014).  
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I vår samtid förklarar Gillberg (2014) att den subjektiva verkligheten online har börjat 

ersätta den primära och att den medierade interaktionen utmanar direktinteraktionen 

människor emellan. Fenomenet ses exempelvis när konsertbesökare väljer att 

dokumentera och cirkulera liveframträdanden via sina mobiler, att högre värdera den 

symboliska produktionen av konserten online än att prioritera den pågående 

upplevelsen.  

 

För framtiden ser Gillberg (2014) att det skymda och privata gör en comeback i 

samhället, att individer börjar känna längtan till att uppleva saker för sakens skull, inte 

för att dokumentera och distribuera dem i jakt på magiskt kapital. Det vill säga, att den 

primära verkligheten lockar mer än den virtuella.  
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3 Syfte och frågeställningar 
I kapitlet syfte och frågeställningar kommer vi att redovisa syftet med studien och även 

vad det är vi avser att undersöka.  

 

3.1 Syfte  

Forskningen har påvisat ett flertal negativa effekter vid användandet av sociala medier. 

Dessa aspekter har kommit att bli mer och mer omtalade i samhällsdiskussionen och 

omskrivna i traditionell media. Det finns också tendenser som visar på att en minoritet 

har valt att lägga ner eller minska sitt användande av sociala medier. Tiden vi spenderar 

på sociala medier har även minskat under 2015. Vi är medvetna om att den minskningen 

är liten, men intresseväckande till skillnad från tidigare år då tiden vi tillbringade på 

sociala medier ökade.  

 

Litteraturgranskningen har visat att det är de unga vuxna som använder sociala medier i 

störst utsträckning och därför bedömer vi att de tillhör den population som är bäst 

lämpad att undersöka i strävan efter en djupare kunskap kring sociala medier och dess 

negativa påverkan. Mot bakgrund av detta är syftet med vår studie att ta fram kunskap 

om hur unga vuxna som känner sig negativt påverkade av sociala medier reflekterar 

över sitt användande, samt utforska vilka strategier de har för att tackla de negativa 

effekter som kan komma av användandet.  

 

3.2 Frågeställningar  

För att ta fram denna kunskap kommer vi utifrån ett kritiskt perspektiv utföra ett flertal 

intervjustudier på unga vuxna som någon gång upplevt en eller flera negativa effekter 

med sociala medier och som har försökt att minska eller förändra sitt användande.  

 

Den första forskningsfrågan syftar på unga vuxnas djupare förståelse kring 

användningen av sociala medier, medan den andra forskningsfrågan syftar på att belysa 

de hanteringsstrategier som finns när det gäller användandet av sociala medier.  

 

Vi kommer genom kvalitativa intervjustudier försöka besvara följande frågor; 
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1.     Hur reflekterar de unga vuxna som känt sig negativt påverkade av sociala medier 

kring sitt användande?  

 

2.   Vad finns det för typer av strategier som unga vuxna tillämpar för att hantera de 

negativa effekter som kan komma av användandet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

18 

4 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redovisa och argumentera för den metod vi använt oss av i 

genomförandet av vår studie samt vilka metodologiska överväganden som tagit 

ställning till. 

 

4.1 Motivering av vald metod  

När man utför forskning inom de samhällsvetenskapliga ämnena finns det två vägar att 

gå. Det går att använda sig av en kvantitativ metod likväl som av en kvalitativ metod. 

Det kvantitativa synsättet räknar och mäter med siffror, men har svårt att komma åt 

svaren som ligger bakom statistiken, de djupare tankegångarna hos svarspersonen. Den 

kvalitativa metoden är en bättre väg att gå om man vill förstå varför människor gör som 

de gör eller fånga upp de nyanser och värderingar som finns i människors attityder och 

tankar (Ahrne & Svensson, 2015). Vid en kvalitativ studie kan man däremot inte 

förvänta sig att kunna generalisera någon helhet eller upptäcka mönster hos en större 

grupp (Bryman, 2011). Följaktligen kan inte svaren från vår studie appliceras på alla 

unga vuxna, med det var heller inte vår studies syfte. När forskningsfrågan ställs i form 

av hur något upplevs eller hur något ligger, som våra frågeställningar, är en kvalitativ 

metod att föredra (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

När man arbetar med en kvalitativ metod använder man sig av den hermeneutiska läran 

när tolkar olika texter. I vårt fall blir våra texter de svar som respondenterna ger. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att tolkningsprocessen är en process bakåt och framåt 

mellan delarna och helheten. För att förstå delarna måste man titta på helheten men för 

att förstå helheten är det även viktigt att titta på delarna. Trost (2010) menar att det inte 

finns några gemensamma spelregler för hur bearbetningen av data vid en intervjustudie 

ska se ut. Däremot är det viktigt att ha ett öppet sinne, att den som analyserar ska vara 

öppen och alert för tolkningar som kanske inte förefaller sig som de mest självklara. I 

denna process har vi dragit fördel av att vara två genom att kunna diskutera vår empiri 

och tolkningar med grund av våra teorier. 

 

När man forskar kvalitativt är vidare det viktigt att vara medveten om de förväntningar, 

föreställningar och värderingar man har som forskare (Ahrne & Svensson, 2015). Dessa 

förförståelser försökte vi minimera genom att bygga våra argument och tolkningar till 
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tidigare teori. Vi hade också en diskussion om vår egna subjektivitet genom hela 

processen, för att försöka fånga upp och minimera den.   

 

Bryman (2011) behandlar fenomenet dold positivism som kan komma i uttryck vid 

undersökningar där man använt sig av tidigare forskning och teorier som är av 

kvantitativt slag. Detta kan få inverkningar på en kvalitativ studie i form av att 

kvantitativa tendenser kan genomtränga. Vi använde oss av kvantitativ data som fanns 

inom tidigare forskningen när det gäller negativa effekter, däremot undersökte vi också 

kvalitativt vad människor känner och hur de reflekterar om de negativa effekterna som 

komplement till vår teoribakgrund. Emellanåt tenderade vi att halka in på  

kvantifikationsbanan, men hade då dold positivism i bakhuvudet och kunde lättare 

återkomma till den kvalitativa banan.  

 

4.2 Samtalsintervjun  

För att samla in vår empiri valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer. En intervju är 

ett strukturerat samtal vilket skiljer sig från det vardagliga samtalet där åsikter utbyts. 

Samtalsintervjun går till på så sätt att intervjuaren omsorgsfullt ställer frågor och lyhört 

lyssnar på svaren så att ny kunskap, tankegångar och reflektioner kan utrönas. Vi valde 

vidare att genomföra en semistrukturerad intervju, eftersom intervjuaren under en sådan 

intervju kritiskt och granskande kan följa upp den intervjuades svar med frågor. Syftet 

är sedan att tolka innebörden av intervjupersonernas öppet beskrivna fenomen. (Kvale 

& Brinkmann, 2014) 

 

Det attraktiva i att utföra en kvalitativ intervjustudie ligger också i den flexibilitet som 

forskaren tillåts. Graden av flexibilitet är dock beroende av vad det är för typ av 

forskningsfråga man är ute efter att besvara. Bryman (2011) menar att den kvalitativa 

intervjun innebär ett fokus på det generella när man utformar sina frågeställningar och 

man lägger vikt på respondenternas attityder och uppfattningar. Vidare finns det flera 

sätt att strukturera en samtalsintervju på. I vår studie kom vi att använda oss av en 

semistrukturerad intervju vilket innebär att vi inte behövde följa vår intervjuguide till 

punkt och pricka, utan kunde svänga utanför frågorna om så behövdes. Bryman (2011) 

skriver att en semistrukturerad intervju låter intervjupersonen svara väldigt fritt, men att 

man ändå går efter de frågor man på förhand kommit fram till att ställa. Intervjuaren har 
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dock möjligheten att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden om man vill anknyta 

till någonting som intervjupersonen sagt.  

 

Ahrne & Svensson (2015) skriver om vikten av att som forskare vara medveten om sin 

roll som intervjuare. Forskaren är med och påverkar endast genom att bara fysiskt 

närvara under intervjutillfället, bland annat genom att intervjupersonerna vill behaga 

intervjuarna med vad de tror är ett bra svar, men som kanske inte alltid är det sanna 

svaret. Intervjuaren kan dessutom påverka intervjun genom exempelvis vilket tonläge 

den ställer frågorna i eller vilken attityd den uppvisar genom den icke-verbala 

kommunikationen; hur den framhåller sitt kroppsspråk eller vad för intryck dennes 

kläder ger. Allt detta kallas intervjuareffekten och den ska man försöka reducera så 

långt det går. (Ahrne & Svensson, 2015) 

 

4.2.1 Val av intervjupersoner  

Våra intervjupersoner valdes utifrån ett strategiskt urval. Vi ville undersöka unga vuxna 

som någon gång upplevt negativa effekter vid användningen av sociala medier, samt de 

som till följd av detta någon gång tagit en paus från sociala medier eller minskat sitt 

användande. Eftersom de fem största sociala medierna i Sverige är Facebook, 

Instagram, Snapchat, LinkedIn och Twitter (Findahl & Davidsson, 2015) förutsatte vi 

också att våra intervjupersoner skulle lägga vikten vid dessa. Bryman (2011) kallar ett 

sådant urval för ett målinriktat urval där man vänder sig till de individer som har direkt 

relevans till de forskningsfrågor som har utformats. Vi valde att inrikta våra kvalitativa 

intervjuer på unga vuxna då forskning har visat på att det är den åldergrupp som flitigast 

använder sig av sociala medier.  

 

Som Findahl & Davidsson (2015) kommit fram till i rapporten Svenskarna och Internet 

är alla de största sociala medierna, förutom LinkedIn, mest populärt i åldersgruppen 16-

25 år. Utefter det valde vi att söka intervjupersoner mellan 18 och 25, från 18 år i syfte 

att inte behöva målsmans godkännande och också för att man vid 16 års ålder rent 

juridiskt inte betraktas som vuxen. När vi bestämt oss för vårt urval formulerade vi en 

intervjuannons som på ett så tydligt sätt som möjligt redovisade vilka vi ville intervjua 

och som även omfattande en kort presentation av vår studie. Innan vi började distribuera 

annonsen lät vi några vänner läsa igenom den om det skulle vara några oklarheter som 

behövde korrigeras. Vi fick feedback och ändrade sedan det vi ansåg nödvändigt.  
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För att komma i kontakt med våra intervjupersoner valde vi olika tillvägagångssätt, 

bland annat genom intervjuannonser på Facebook eftersom det är en plattform där vi 

kunde nå ut till många snabbt och dessutom smidigt få intresseanmälan tillbaka. Att leta 

efter intervjupersoner via ett sociala medier var vi medvetna om kunde bli lite orimligt, 

det kunde riskera att vi missade en viss typ av grupp som tagit avstånd helt från sociala 

medier eller fortfarande hade en paus från dem. Därför valde vi även att sätta upp 

annonser och fråga människor i vår omgivning om de visste någon som skulle kunna 

passa att ställa upp i vår studie.  

 

Att hitta våra intervjupersoner var inte helt lätt eftersom vi riktat oss till en ganska 

begränsad åldersgrupp och hade anspråk på en specifikt företeelse. Intervjuerna skulle 

vi dessutom utföra i Kalmar, vilket förutsatte att personer utanför Kalmarområdet skulle 

behöva ta sig till Kalmar med eventuella ekonomiska och tidskrävande påföljder. Vi 

valde bort telefonintervjuer som ett alternativ då våra frågor skulle vara fler än vad som 

är lämpliga för en telefonintervju, men också för att den personliga intervjuns förmåga 

att undvika missförstånd och ge utförliga svar är överlägsen telefonintervjuns 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

 

Vi landande på fem intervjupersoner i åldrarna 21-24 år (i början av analysen beskriver 

vi intervjupersonerna mer övergripande). Vid den första kontakten med 

intervjupersonerna säkerställde vi att de låg inom det strategiska urval vi bestämt oss 

för. Exempelvis hörde en person av sig till oss om medverkan, men under samtalet 

visade det sig att uppehållet i användandet av sociala medier varit ofrivilligt eftersom 

personen under en längre tid saknat internetanslutning. På detta vis, med ett kortare 

samtal vid första kontakten, säkerställde vi att personerna var rätt för vår studie. 

 

4.2.2 Intervjuguide och testintervju  

Innan vi började med intervjuerna var det främst två saker att lägga energi på; att 

utforma vår intervjuguide och göra testintervjuer.  

 

En intervjuguide bör utformas med två saker i åtanke: innehåll och form. Innehållet ska 

spegla studiens problemställning och formen ska vara dynamisk. Det är också viktigt att 
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man tar en mental paus ifrån uppsatsskrivandet och skriver ett intervjumanus befriat 

från akademisk jargong.  (Esaiasson et al., 2012)  

 

I respondentundersökningar där intervjupersonerna fungerar som undersökningsobjekt, 

till skillnad från informantundersökningar där intervjupersonerna fungerar som vittnen 

av verkligheten och händelser, så måste man också utveckla frågorna därefter. Vid 

intervjuer av respondentkaraktär fungerar ofta frågor som på ytan kan ses som rent 

informativa. Dessa typer av frågor tillåter personerna att under intervjun sväva ganska 

fritt i sina svar, så att skillnaden i olika tankesätt kan blottläggs. (Esaiasson et al., 2012) 

Vi utformade våra frågor med detta i åtanke.  

 

Att vara specifik i sina frågor hjälper intervjupersonen att förstå vad frågan handlar om 

och hjälper intervjupersonen att ge ett så tydligt svar på frågan som möjligt. Den 

specifika frågan tenderar att bli längre. Specifika och längre frågor kan däremot rikta 

intervjupersonen mot ett visst typ av svar. Är frågorna istället öppna kan man få mer 

reflekterande och uttömmande svar, men de öppna frågorna kan också intervjupersonen 

ha svårt att första och svara trevande på (Silverman, 2013). Detta försökte vi ta hänsyn 

till genom att utföra vår intervjuguide så att den bestod av både specifika och öppna 

frågor, för att få en så bra balans som möjligt.  

 

Innan vi började intervjua genomfördes en provintervju. Lantz (2013) tar upp vikten av 

att göra provintervjuer och rekommenderar att göra minst en eller fler. I vår 

undersökning valde vi en person i den åldersgrupp vår undersökning gällde för 

testintervjun, men testade också frågorna på oss uppsatsförfattare emellan. (Esaiasson et 

al., 2012) menar att man ska försöka testa sina frågor på en person som liknar de 

´riktiga´ intervjupersonerna, vilket vi också gjorde.  Efter vår provintervju kunde vi 

stryka de frågor som inte var relevanta för vår studie, men också omformulera frågor 

som för oss var svåra att ställa på ett naturligt sätt samt de frågor som missuppfattats av 

vår intervjuperson.  

 

Ovanstående punkter krävde en upprepad rannsakan av frågemanuset innan vi kände oss 

nöjda med vår intervjuguide och kunde börja med insamlingen av empirin. (För 

intervjuguide, se bilaga 1.) 
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4.2.3 Utförande av intervjuer   

Trost (2010) belyser att det är viktigt att intervjua på neutral mark samt i en miljö som 

är lugn och ostörd. Intervjuer som sker hemma hos intervjuaren kan lätt försätta 

intervjupersonen i en känsla av underläge även om miljön är lugn. Samtidigt ska man 

undvika att vara hemma hos intervjupersonen då det kan leda till andra typer av 

störningsmoment. Därför valde vi att inför varje intervju boka ett grupprum på ett 

bibliotek, där vi var försäkrade om att vi inte skulle bli störda och att ingen skulle 

hamna i varken underläge eller överläge. Vidare menar Trost (2010) att man som 

forskare måste lyssna till intervjupersonens villkor, efter som personen i fråga avsätter 

tid och får liten vinning av att ställa upp. Vi var därför flexibla när det gällde tid och 

plats för intervjun och rättade oss efter vad som fungerade bäst för intervjupersonerna.  

 

Innan intervjuerna började förde vi en diskussion kring frågan om vi båda skulle 

medverka vid intervjun eller bara en av oss. Trost (2010) skriver att två intervjuare inte 

alltid kan samspela, vilket möjligtvis kan leda till en sämre intervju. Han menar också 

intervjupersonen lätt kan hamna i ett numerärt underläge om fler personer än en är 

närvarande vid intervjun. Vi hade likartade förkunskaper om intervjuer, vilket heller 

inte motiverade att mer än en av oss skulle intervjua. Därför bestämde vi oss för att bara 

en av oss skulle utföra intervjuerna.  

 

Att intervjua kräver färdigheter som stor koncentration och lyhördhet. Man måste också 

behärska konsten att ställa sonderande frågor, att få respondenten att berätta mer om 

något när man som intervjuare anar att det finns mer bakom ett svar. Sedan ska man på 

ett okonstlat sätt kunna få respondenten att förtydliga oklara svar och be om ett exempel 

när det krävs. (Gillham, 2008) För att detta skulle falla sig så naturligt som möjligt 

under intervjun så övade vi på detta innan. Under intervjun gäller det också att tänka på 

smådetaljer, som att erbjuda respondenterna något att dricka och presentera sig själv 

välkomnande (Gillham 2008). I det stora hela tog vi till oss mycket av de förslag vi 

funnit i litteraturen om den kvalitativa samtalsintervjun och vävde in det i våra 

intervjuer.  

 

Att spela in intervjuerna eller bara anteckna dem var också något vi tog ställning till. 

Det rekommenderas att spela in intervjun om bandspelare inte är ett hinder, särskilt om 

man är nybörjare (Esaiasson et al., 2012). Därför valde vi att spela in våra intervjuer och 
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ha ett anteckningsblock som komplettering till ljudupptagningen. Vi tittade på olika 

möjligheter för inspelning innan intervjuerna och testade oss fram. Det bästa och mest 

kostnadseffektiva sättet blev att ta upp ljudet via en mobiltelefon. Ljudupptagningarna 

tillät också den av oss som inte var närvarande vid intervjuerna att lyssna på dem i 

efterhand och skapa sig en bild av vad som hade sagts.  

 

4.2.4 Transkribering 

Intervjuerna som genomfördes tog mellan 40 och 60 minuter. Intervjuaren var också 

den som efter intervjuerna transkriberade dem. Transkriberingarna skedde så fort som 

möjligt efter att varje enskild intervju var färdig, så att den låg färskt i minnet. Att ha 

intervjun i färskt minne vid transkriberingen gör att de intonationer och parametrar som 

ljudupptagningen inte tagit upp kan tolkas och skrivas ner på ett mer exakt vis (Trost, 

2010). Ingen transkribering kommer någonsin överensstämma fullt ut med 

ljudupptagningen och transkriptionsstilen är också en smakfråga (Gillham, 2008). Vi 

valde exempelvis att inte transkribera tveksamheter och paralingvistiska signaler när de 

saknade betydelse för meningen. Intervjuerna landade i slutändan på 65 sidor 

transkriberad text.   

 

4.3 Utvärdering av undersökningens kvalitet   

Validitet och reliabilitet är omdiskuterat av många forskare och begreppen kan vara 

svårdefinierade, speciellt vid kvalitativa undersökningar (Bryman, 2011). Det är 

framförallt positivistiska termer som är aktuella inom den kvantitativa forskningen, men 

de är fortfarande viktiga att reflektera över inom den kvalitativa forskningen 

(Silverman, 2013). Trost (2010) ställer upp fyra komponenter för att stärka reliabilitet 

vid kvalitativa intervjustudier:   

 

Kongruens - Att frågorna som ställs är så lika varandra som möjligt vid varje intervju 

Precision - Intervjuarens sätt att registrera svar  

Objektivitet - Skilda intervjuares sätt att registrera svar 

Konstans - Att de fenomen eller attityder inte ändrar sig under undersökningens gång, 

vilket främst är en fråga om tidsaspekt 
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Fokus lade vi inte på konstans, då våra intervjuer utfördes under en vecka och avsåg att 

belysa aspekter vid användningen av sociala medier. Om vi hade undersökt människors 

attityder till ett presidentval hade det varit smart att göra det innan eller efter valet, inte 

under processen, då exempelvis nyhetsartiklar eller skandaler kan ändra människors 

uppfattningar på kort tid. Däremot kan våra intervjuer diskuteras utifrån kongruens, 

precision och objektivitet. Objektivitet tog vi hänsyn till genom att båda tog del av 

intervjuerna och såg till att vi uppfattat dem likadant (den som inte intervjuade lyssnade 

på ljudupptagningen). Kongruensen stärkte vi genom att inte ändra våra fundamentala 

intervjufrågor mellan intervjuerna och precisionen stärktes av att den som intervjuade 

registrerade alla svar så likartat som möjligt och sökte en förståelse vid svar som krävde 

det.  

 

Att testa sina frågor innan den riktiga undersökningen startar, som vi gjorde, menar 

Silverman (2013) också är ett sätt att stärka reliabiliteten på. Han argumenterar även för 

vikten av att vara medveten om intervjuareffekter, speciellt vid semistrukturerade 

intervjuer. Semistrukturerade intervjuer tillåter spontana frågor och fria följdfrågor, 

vilka kan ställas väldigt skiftande om det är olika personer som intervjuar vid olika 

tillfällen. För att öka reliabiliteten valde vi därför, som tidigare nämnts, att bara låta en 

av oss intervjua så att följdfrågorna ställdes utefter en persons logik.  

 

En god validitet innebär enligt Bryman (2011) att det finns en bra överensstämmelse 

mellan de teorier som redovisats och empirin. Detta får man till på enklast sätt genom 

att ha en så väl utvecklad intervjuguide som möjligt. Därför valde vi att utforma våra 

fundamentala frågor med utgångspunkt från vår teori.  

 

Vid en kvalitativ intervjustudie är det viktigt att vara medveten om att intervjupersonen 

och forskaren samexisterar på ett annat plan än vid exempelvis en enkätstudie. Forskare 

vid kvalitativa samtalsintervjuer kommer att ha en mycket närmare relation till sina 

respondenter än vid de flesta kvantitativa studier. Således är det viktigt att man som 

kvalitativ forskare tänker på att lägga undan sina fördomar och förutfattade meningar så 

långt det går. (Johannessen & Tufte 2003) Därför har vi under hela vår studies gång 

försökt att ha ett så objektivt synsätt som möjligt.  
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

Informerat samtycke är väldigt viktigt vid en intervjustudie (Trost, 2010). Innan varje 

intervju startade berättade vi därför för personerna att de skulle vara anonyma i vår 

studie genom ett alias och att vi som forskare hade tystnadsplikt om de svar som 

delgavs. Vi lät också personerna veta att samtalet skulle spelas in och frågade om de 

hade någonting emot det. Ingen av våra intervjupersoner misstyckte att vi gjorde en 

ljudupptagning av intervjun. Vidare frågade vi om personerna först ville veta mer om 

vår studie eller hade några andra frågor gällande intervjun. Vi delgav dock inte alltför 

mycket information om vår studie och syftet med den. Detta gjordes för att vi inte ville 

ge intervjupersonen förförståelse om ämnet innan intervjun började. 

 

Vi har valt att hålla våra intervjupersoner anonyma så långt det är möjligt. Det har vi 

gjort genom att exempelvis inte skriva ut privata detaljer som kan kopplas till 

intervjupersonerna. När det kommer till frågan om anonymitet och hur mycket man ska 

lämna ut om deltagarna så menar Trost (2010) att många i intervjupersonens omgivning 

vet om att denne blivit intervjuad. Eftersom många av dem vi har intervjuat rör sig inom 

en ganska liten radie och då vi intervjuat dem på en offentlig plats har vi också valt att 

skriva ut så få personliga detaljer som möjligt.  

 

Ljudupptagningen från våra intervjuer har endast laddats upp på våra privata datorer och 

de pappersutskrifter vi gjort av transkriberingarna har vi hanterat konfidentiellt, 

exempelvis genom att inte slänga överblivet material på offentliga platser.   
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5 Resultat	och	analys		

Empirin vi kommer att presentera nedan består av intervjuer med fem unga vuxna som 

alla någon gång pausat eller minskat sin användning av sociala medier. De har dessutom 

någon gång upplevt negativa effekter vid användningen av sociala medier. Alla 

respondenter var dock fortfarande närvarande på sociala medier idag, även om det 

skiljde sig åt i vilken grad de använder dem. Av de fem största sociala 

nätverkstjänsterna som vi presenterade i början var Facebook den mest omdiskuterade 

sajten under intervjuerna, därefter kom Instagram följt av Twitter och Snapchat som 

tilläts ungefär lika stort utrymme. LinkedIn utelämnades helt och hållet. 

 

Efter att ha indexerat vår empiri kunde vi urskilja tre teman vi kallar för Ett upplevt 

icke-problem, bilden av sig själv och andra och tillgängligheten på gott och ont. Istället 

för att statiskt placera in våra intervjupersoner utefter våra teman, har vi placerat in 

empirin utefter förhållningssätt vilka vissa intervjupersoner har haft fler än ett. 

Intervjupersonerna har reflekterat över sin användning och följaktligen handlat utefter 

denna reflektion, dessa handlingar ser vi som hanteringsstrategier. Därför kommer varje 

tema att ta upp aspekter kring reflektioner användarna hade men också vilka olika typer 

av hanteringsstrategier dessa reflektioner resulterat i. Vi kommer också att utifrån 

tidigare presenterad teori och forskning tolka och förklara empirin för att till sist kunna 

formulera en slutsats och besvara våra forskningsfrågor. Nedanför följer en kort 

presentation av våra intervjupersoner.  

 

Sandra (Kvinna, 21 år) 

Vår första intervjuperson är student och använder sig huvudsakligen av Instagram, 

Snapchat och Facebook, främst genom sin telefon. Hon tog avstånd från Facebook 

genom att avaktivera sitt konto under gymnasiet när hon kände att det tog över helt och 

hållet, men hon har också tagit paus från sociala medier på senare tid genom att ta bort 

applikationerna på mobilen.  

 

Johan (Man, 24 år) 

Andra intervjupersonen jobbar på en skola och använder främst Facebook och 

Instagram, ibland Twitter. Han var ganska sen med att skaffa exempelvis Facebook, 

vilket han gjorde först under gymnasietiden. Han gjorde ett avbrott på ett år med 

Facebook då han kände att det inte gav honom någonting.  
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Maja (Kvinna, 23 år) 

Maja är studerande och använder Facebook, Twitter, Instagram och Snapchat. Hon 

pausade främst sitt användande av Instagram och Facebook på grund av de orealistiska 

bilderna som hon tyckte visades upp.  

 

Evelina (Kvinna 23 år) 

Evelina är studerande och använder sig idag av Instagram, Facebook, Twitter och 

Snapchat. Evelina tog ett uppehåll från Instagram specifikt. Hon var trött på den 

perfekta bild som hon tyckte visades upp och valde således att avfölja dessa och logga 

ut från mediet. Idag använder hon dock appen men mer kritiskt.  

 

Lisa (Kvinna 22 år) 

Lisa studerar och har dragit ner på sitt användande i väsentlig utsträckning. Hon har 

aldrig använt Facebook så aktivt men använde sig tidigare mycket frekvent av 

Instagram. Idag har hon fortfarande de två nämna sociala medierna men även Snapchat 

och Twitter. Det var av många anledningar Lisa valde att skapa distans till sociala 

medier. Hon tyckte bland annat att det var tidskrävande och distraherande i många 

avseenden.   

 

5.1 Ett upplevt icke-problem  

Våra intervjupersoner hade inte använt sig av sociala medier på något extremt vis och 

de hade inte heller varit överdrivet negativt påverkade av användningen. Detta var något 

de själva tog upp tidigt i samtalet. När de talade om problemen med användningen 

följde det också gärna med en positiv aspekt av sociala medier kontra det negativa. 

Detta mönster ligger till grund för vårt första tema. De intervjupersoner som hade en 

tydlig uppfattning om vad som var positivt och negativt var också de personer som var 

mer på det klara med vilka hanteringsstrategier de skulle tillämpa. 

 

Vi ställde frågor med avsikt att få intervjupersonerna att reflektera över hur de skulle 

klara sig utan sociala medier helt och hållet. I några fall svarade respondenterna att det 

förmodligen skulle bli krångligt rent praktiskt, men genomförbart om de bara fick 

använda andra kommunikationskanaler. Det No index entries found.mässiga på sociala 

medier var alltså det som respondenterna då sade att de hade klarat sig utan. Medan 
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andra menade att det skulle fungera hur bra som helst och att det till och med skulle 

vara skönt.  

 

“Skulle nån säga; ingen Facebook, ingen Instagram, ingen Twitter, ingen musiktjänst, 

då  skulle jag väl säga ´äh, jag skulle klara mig ganska bra´.”  

- Johan, 24 år 

 

“I detta stadie nu tror jag inte att det hade påverkat mig alls. Eller, det är klart, det 

hade påverkat mig lite. Men jag kommer inte känna det här behovet längre av att finnas 

tillgänglig. Jag tror att det hade varit skönt att komma ifrån allt det där. Jag har ju 

själv haft det i åtanke att kanske bara lägga ner allting, det är helt sjukt hur mycket man 

måste... det är jävligt ansträngande, typ som ett deltidsjobb att ständigt hålla dig 

uppdaterat om någonting, så jag tror att det hade varit skönt. Sen vet jag ju inte hur 

länge det hade varit skönt.” 

- Sandra, 21 år 

 

Även om intervjupersonerna kände att det krävdes mycket tidsmässigt och att innehållet 

på sociala medier var meningslöst, så övervägde de positiva delarna för nästan alla. 

Främst kom kontakten med vänner upp som någonting övervägande positivt, att kunna 

vara i kontakt med sina nära även när man inte fysiskt var tillsammans med dem. Som 

Bonds-Raacke och Raacke (2010) kom fram till är vänner en huvudsaklig anledningen 

till att man använder sociala medier. Vi kunde utröna att detta även gällde för våra 

intervjupersoner som känt sig negativt påverkade av användningen. Trots de nackdelar 

som intervjupersonerna känt av vid användningen av social medier, så var 

vänskapsaspekten för våra intervjupersoner mycket betydelsefull. Skälet att våra 

intervjupersoner använder sig av sociala medier trots de negativa effekterna blir således 

för att hålla kontakten med sina vänner. Ytterligare kan man koppla dessa tankar till 

FOMO - fear of missing out (Dossey, 2014), men när det kom till kritan var det inte 

rädslan att missa något själv, utan att missa något som ens vänner hade gjort oberoende 

av ens egen närvaro. FOMO beskriver känslan av att ha missat något att delta i, medan 

exempelvis Maja beskrev känslan av att ha missat något vänner hade uppdaterat om, 

utan tankar om att ha själv ha velat närvara. Enligt Dossey (2014) brukar FOMO hos 

människor stärkas vid närvaron på sociala medier, medan Maja snarare känner att 
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närvaron vid sociala medier lättar känslorna av att ha missat något, tack vare att hon 

kunde gå in på exempelvis Facebook och kolla vad vännerna har gjort.  

 

“Jag bryr mig ju inte asmycket om jag missar saker från konton, typ kända människor, 

men om min kompis har lagt upp något i vår grupp om en nyhet där om att hon skaffat 

ny kille eller ny lägenhet och jag har missat det, då känner jag mig utanför. Så fort 

mina vänner gjort något så tycker jag inte om att missa det.”  

- Maja, 23 år 

 

Som ovan nämnts visade några intervjupersoner ansatser till FOMO även om de 

uttryckte det på olika vis, men genom deras uppnådda medvetenhet kring de negativa 

effekterna av sociala medier tenderar de att inte reproducera den onda cirkel som 

Dossey (2014) pratar om utan istället bryta den genom att acceptera att saker händer 

utan att de själva är närvarande. Två intervjupersoner uttryckte istället den positiva 

känslan av att vara närmare sina vänner i det verkliga livet och få reda på informationen 

den vägen.  

 

“Alltså är det nånting i min sociala medie-krets som ska hända. Att det är nån som har 

fest, det är nån som har gjort nånting nån kväll när de va ute, då har det alltid talats om 

det dagen efter”  

- Johan, 24 år 

 

“Det är inte som att man känner ´åh gud jag har missat det så jag kommer inte kunna 

ha ett liv längre.´ Men man vet om att det alltid är något man missar. Jag känner ju 

ändå, de vänner man umgås med kommer att hålla en uppdaterad.”  

- Sandra, 21 år 

 

En intervjuperson var väldigt positiv till Instagram, som lägger huvudfokus på bilder. 

Denne tyckte att det var kul att fotografera och dela med sig av sin kreativa sida. Det var 

bland annat därför ett fortsatt användande hade tillämpats istället för att lägga ner 

sociala medier helt och hållet. För Evelina handlade de negativa effekterna främst om 

hur hon blev påverkad av träningsbilder på Instagram. Under en period följde 

intervjupersonen väldigt många träningskonton som eggade och drev på en egen ond 

träningsspiral som ledde till mental och fysisk utmattning. Vid en punkt kändes det inte 
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längre hållbart, hon kunde lätt identifiera varifrån det dåliga kom och bestämde sig för 

att sluta följa alla träningskonton och ta en kortare paus.  

 

“Instagram gillar jag ju. Jag gillar att fota och lägga upp bilder. Jag saknade 

Instagram för jag gillar att lägga ut bilder och se vad folk gör. Så det var ju bara den 

biten som förstörde för mig, så jag då fick ta en paus för att ladda om.”  

- Evelina, 23 år 

 

Idag är hon på det klara med att inte heller gilla träningsbilder på Instagram av något 

slag, då hon vet att Instagramflödet genereras och fylls på med liknande dem bilder man 

gillat tidigare. Den exakta medvetenheten om vad det var som påverkade henne negativt 

gjorde att det inte behövde bli ett större problem än vad det var efter att hon identifierat 

problemet. Shafie, Yaacob & Singh (2016) har identifierat att det som kallas för lurking 

behaviour kan leda till att man känner avundsjuka då man jämför sitt liv med andras på 

Facebook. Det går inte att förneka att Evelina hade hållit på med en viss typ av lurking 

behavior genom att titta på träningskonton och blivit påverkad själv, men hon hade själv 

gjort sig uppmärksam på detta beteende. Evelina skulle egentligen ha presenterats mer 

ingående på vårt nästa tema, om det inte vore för att hon själv hade haft en sådan tydlig 

ståndpunkt om att det bara var specifika bilder på ett specifikt medium hon blev 

påverkad av. Att strategiskt inte gilla träningsbilder för att undvika uppkomsten av dem 

i det egna flödet på Instagram är en väldigt distinkt och väl utvecklad hanteringsstrategi 

till skillnad från andra intervjupersoners hanteringsstrategier som vi upptäckte.  

 

Vidare fanns det hos de intervjuade en skillnad i hur stor påverkan det upplevda 

innehållet på sociala medier utgör. De intervjupersoner som kände att innehållet på 

sociala medier hade störst negativ inverkan på dem går vi in på under nästa rubrik. De 

skiljde sig också åt när det kommer till hur de kommit att hantera sitt användande 

utifrån detta. I följd med temat ett icke-problem fanns åsikter som uttryckte att allt 

innehåll som publicerades inte uppfattades som så viktigt. Problemet för de 

intervjupersoner som uttryckt sig så såg sociala medier mer som en dålig vana, att dessa 

tog för mycket tid i anspråk och att de inte innehöll något av intresse.  

 

“Det var väldigt bra att ha Facebook under studietiden, men sen efteråt och i slutet på 

den så kände jag bara “nää, men det här, det börjar gå för långt...alltså det händer 
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ingenting, det ger mig ingenting. Jag får inte nånting ut utav det. Jag mår nästan bara 

dåligt av att va inne på Facebook för det enda man ser är ju de här delningarna och 

sånt som jag inte alls är intresserad av. Det fick mig väl o känna lite att det var ett 

extremt tidsslöseri.”   

- Johan, 24 år 

 

“Ja, asså beroende på vem det är. Är det så att min bästa vän skriver att sin mamma 

har gått bort så är det klart att jag kommer att påverkas av det, är det så att min bästa 

vän har fått ett toppenjobb kommer jag att reagera positivt till det. Men är det någon 

som har köpt en klänning och lagt upp en bild på det, som jag inte känner reagerar jag 

för stunden, typ ‘Jaha men kul för den personen’” 

- Sandra, 21 år 

 

Citatet ovan visar att man inte upplever en negativ känsla av själva innehållet som 

publiceras på sociala medier. Istället kommer denna negativa effekt av det så kallade 

´icke innehållet´, att det inte är något av vikt som publiceras. Sandra gjorde här precis 

det som Wilcox och Stephen (2014) visat kan ha positiva effekter vid användandet, 

nämligen att fokusera på ens ´riktiga´ vänner på sina sociala medier. Från Facebook 

hade hon också tagit bort personer vars innehåll hon fann ointressant eller vänner hon 

inte kände tillräckligt bra i den fysiska verkligheten.  

 

Följaktligen blev dessa intervjupersoners strategier att tackla de negativa effekterna 

olika. Vissa tog helt enkelt avstånd genom att göra en längre paus, ha självkontrollen att 

hålla sig borta när behoven att titta in på sociala medier dök upp eller så rensade de det 

innehåll på sina sociala medier som de upplevde som irrelevant.  

 

5.2 Bilden av sig själv och andra på sociala medier 

Vi frågade varför och hur man är aktiv på sociala medier och av vilken anledning. 

Under dessa frågeställningar dök återkommande begrepp upp: att visa upp sig själv och 

att dela med sig av sin vardag. Men det var också detta som i hög grad påverkade 

personerna själva negativt när andra på sociala medier också delade med sig av sin 

vardag. Vad dessa intervjupersoner påverkades särskilt av vid sin användning av sociala 

medier, var innehåll som visade upp den ´perfekta bilden´. Att man blev exponerad för 

andras inlägg och bilder tillät en jämförelse med ens egna liv och det hade sällan 
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positiva konsekvenser. Man tenderade att undervärdera och känna missnöje med vad 

man själv representerade.  

 

“Jag känner att mitt eget liv blir ´Oj vad tråkigt mitt liv är´ när jag läser och ser andras 

fantastiska liv. Det behöver inte jag se, för att jag mår… inte markant sämre, men lite 

sämre varje gång när jag ser alla perfekta bilder. Aa.. jag blir nog påverkad i min 

vardag på det sättet att ´mitt liv är inte bra nog´.” 

- Maja, 23 år 

 

“Jag kan tänka.. vilket fantastiskt liv dom verkar ha. Om jag ser mina kompisar som 

har varit ute på semester, rest runt, backpackat.. och jag sitter i skolan och pluggar. 

Och så ser jag deras bilder som de lägger upp och känner “guud vad fantastiskt liv de 

verkar ha”, då blir jag verkligen påverkad och stressad över vad jag själv gör, varför 

inte jag är personen som är iväg på bilderna de lägger upp liksom.”  

- Lisa, 22 år 

 

Vid några tillfällen ställde vi följdfrågor om den `perfekta bilden`, exempelvis hur de 

trodde att den har kommit att bli normen på sociala medier eller var den kom ifrån. Ett 

av svaren blev att den kom från filmer, TV och kändisar. Att filmer ofta visar upp en 

drömbild av verkligheten och att kändisar visar en retuscherad bild av sig själva då de 

har ett varumärke att värna om. Svaren gick väldigt mycket tillbaka till Gillbergs teori 

om Uppmärksamhetssamhället och det diskuterades att den perfekta bilden självfallet 

var en konstruktion av vad andra ville att man skulle se och att det inte var en korrekt 

återspegling av verkligheten. 

 

För vanligt “strö-scrollande” var den ´perfekta bilden´(eller sammanställningen av alla 

perfekta bilder) uppenbarligen ett problem. Man kunde börja fundera på varför man 

själv inte satt i Bahamas och åt frukost, ägde så många skor som någon annan eller var 

medbjuden till Dubai. Vidare var det dock inte givet för somliga intervjupersoner att ett 

offentlighetsgörande av något betydde att det stämde, den logiken som Gillberg (2014) 

menar att uppmärksamhetssamhället går ut på. Publiceringen av den ´perfekta bilden´ 

var ibland jobbig, men vissa intervjupersoner sög inte automatiskt upp det som sanning. 

Då genomskådade intervjupersonen att det finns mer än det som visas upp på sociala 

medier eller så tänkte de på andras vilja att framställa sig själva i bättre dager.   
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Svaren och reflektionerna gällande den egna användningen till varför man delar med sig 

av saker på sociala medier var avvikande. Att få gilla-markeringar och att visa andra 

vad man gjort kom fram som några anledningar. Några intervjupersoner menade att de 

tänkte på att inte framställa en falsk bild, att man inte skulle försöka vara någon man 

inte är. Man ville ge en så bra och sann bild som möjligt och helst få samma sak i 

utbyte. En intervjuperson hade dock en annan typ av tanke bakom sin användning.  

 

“Jag är nog lite anti gällande det här “kolla vad bra mitt liv är”. Jag fattar ju att folk 

kan ha jättebra liv, men alla liv är ju inte alltid perfekta. Så när jag postar så gör jag 

nog “kolla mitt liv är inte perfekt”, jag lägger gärna ut att jag har tråkigt eller är själv i 

min soffa och gör ingenting alls eller en rolig text. Så jag vill nog gärna hellre lägga 

upp en motsats till det perfekta livet. Jag vill hellre underhålla än att tänka “kolla på 

mig och bli avundsjuk”. Det är nog så jag gör tror jag.  

- Maja, 23 år 

 

I samtalet med Maja visade det sig att hon också hade minimerat allt det som hade med 

den ´perfekta bilden´ att göra och valde att ta bort och sluta följa personer som hon inte 

orkade se på sociala medier. Idag följer hon bara personer hon tycker är roliga eller 

inredningskonton som är inspirerande “Så valde jag att göra för att må bra av sociala 

medier istället för att må dåligt av det”, avslutade intervjupersonen.  

 

I vidare diskussioner kring bilden av sig själv på sociala medier kom många olika tankar 

upp. Intervjupersonerna hade privata eller offentliga inställningar på sin profil och 

beroende på vilken typ av inställning tycktes de ha lite skilda tankar om vad för innehåll 

de valde att dela och vilka som fick se det. Johan hade alltid haft helt offentliga profiler 

och svarade att han förut hade haft en stark eftertanke med hans aktiviteter på sociala 

medier, speciellt på Facebook.  

 

“Absolut! Varje inlägg, varje bild. Allt, Allt ! Vad man like:ar, Allt ! På Facebook så 

kom det ju upp att den här personen gillar den här sidan, då va man ju väldigt 

medveten om vilken sida man likeade, man kanske likeade en sida extra (en till) bara 

för att, även fast man kanske inte håller med om vad sidan, vad det är, så kan man likea 

en sida bara för att folk ska veta vad jag….Det har jag gjort, det här tycker jag… och 



  
 

35 

liksom få ut pluspoäng hos alla dom man har på Facebook, vänner och fejkvänner. Så 

allting, 100% det jag gjorde på Facebook tänktes på.”  

- Johan, 24 år 

 

Den enda gången Johan hade dolt innehåll på sociala medier var för att hans mamma 

inte skulle se det. Efter sitt avbrott på Facebook så har han numera utvecklat en mer 

obekymrad attityd till hur andra uppfattar honom på sociala medier. Han förklarade 

längre fram i samtalet att det var oviktigt hur andra uppfattade honom som person, men 

tyckte om att höra andras åsikter och tankar om det han producerar då han med sina 

kompisar brukar göra kortfilmer och dela på sociala medier.  

 

Lisa hade också offentliga profiler på sina sociala medier, men hade helt andra 

resonemang kring hur hon trodde att hon uppfattades av andra. Rädslan hos henne låg i 

att inte ha framställt hela bilden av sig själv, att hon bara fått med fragment som 

utgjorde en ensidig bild. Hon hade exempelvis publicerat bilder på Instagram 

koordinerat utefter färgerna på bilderna, som en konstnärlig sak, men hoppades att andra 

skulle ta det med en nypa salt och förstå att det fanns mer bakom bilderna. För Lisa blev 

tanken på att anpassa sitt innehåll på sociala medier till så många olika mottagare till 

slut så jobbig att hon skapade en distans till sina egna profiler på sociala medier. 

Tankarna på detta leder tillbaka till Goffmans dramaturgiska perspektiv. I den primära 

fysiska verkligheten behöver man oftast inte styra sitt innehåll till mer än en grupp i 

taget, om det nu är vänner, kollegor eller familj. På sociala medier möts däremot alla 

och alla är observatörer, då kan intrycksstyrningen bli så pass komplicerad att man 

avstår från att använda en social plattform som ovan exempel demonstrerar.  

 

Vidare synliggör Goffmans intrycksstyrning hur individer undermedvetet visar upp ett 

beteende och undermedvetet styr uppfattningen andra får av en i direkt interaktion med 

andra, beroende på vilken region man befinner sig i och vilka observatörer som finns i 

den regionen. I den fysiska verkligheten har man i enlighet med teorin bara en chans att 

göra ett gott första intryck. Under intervjuerna upptäckte vi andra dimensioner av 

intrycksstyrning, intrycksstyrning som inte behöver vara varaktig och kan redigeras om 

individen känner ett behov av det. Nedanstående citat visar hur Maja hade gått in och 

redigerat vad andra skulle få för uppfattning av henne.  
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“För några år sedan, när jag fick Facebook fick jag trycka i filmer jag gillar, böcker 

jag läst, alla intressen som man kunde fylla i. Så fyllde jag i allt jag gillade, men någon 

månad senare gick jag in där och tänkte “Fast tänk om den personen inte tycker om den 

här filmen, då kanske inte den vill bli vän med mig” om det var en snygg kille till 

exempel. Så då tog jag bort alla intressen så jag bara gillade sånt som var coolt, som 

jag tänkte att det här kommer folk tycka är ok, eller att det var accepterat i samhället. 

Men sedan någon månad senare igen tänkte jag ´Vad håller jag på med, är jag dum i 

huvudet´, så tog jag bort allting istället. Jag orkade inte anpassade mig inför vad andra 

tycker. Så jag har tänk på hur det har sett ut men det orkar jag inte göra längre.”  

- Maja, 23 år 

 

Som Maier et al. (2015) skriver hade personer som blev stressade av sociala medier 

ibland utvecklat diskontinuerliga användarbeteenden, det vill säga minskat sitt 

användande. Våra intervjupersoner uttryckte också att de upplevt stress och utmattning 

av sociala medier, då till följd av påverkningarna av den ´perfekta bilden´. Men ibland 

hade de istället för att minska sitt användande utvecklat olika hanteringsstrategier för att 

kunna stanna på de sociala medierna. Som tidigare skrivits valde exempelvis Maja att 

minimera det som orsakade negativa effekter genom att ta bort personer från sitt 

kontaktnät och avfölja konton som hon upplevde uppvisade den ´perfekta bilden´. 

Dessutom valde hon att motverka den ´perfekta bilden´ på ett personligt plan genom att 

posta sådant som hon tyckte låg utanför de gängse ramarna. En annan hanteringsstrategi 

innebar också att man kunde tänka på att det finns mer bakom kulisserna hos andra 

användare som man inte får se och att alla inte behöver sträva efter den bilden som 

användare har som norm att visa upp på sociala medier. Denna taktik var dock av 

tvådelad mening:   

 

“Det är klart att man kan tänka ´Shit fan vad bra de har det´, men då tänker jag att alla 

lever olika. Jag har mitt sätt att leva på och de har sitt. Så har det varit från allra första 

början, låter man det påverka en så är det tragiskt. Varför ska man ständigt sträva efter 

en viss bild när man egentligen bara kan köra sitt eget race?”  

- Sandra, 21 år 

 

“Jag tror att det är svårt att göra det aktivt, att påminna sig själv att det inte är hela 

sanningen. Speciellt när man sitter och scrollar eller kollar på flödet, det är så lätt att 
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se den här personen har det fantastiskt, nästa person har det fantastiskt, personen efter 

det har det fantastiskt osv. genom att dom lägger upp bilder som får mig att känna mig 

avundsjuk på deras tillvaro. Men det är klart att man med baktanke och reflektion att de 

har också ett liv fyllt av massa småsaker som kanske alltid inte är lika underbart.”  

- Lisa, 22 år 

 

Lisa hade alltså en förståelse för att bilder på sociala medier var konstruerade och 

iscensatta eller tagna ur sina sammanhang, men menade på att det var ansträngande och 

jobbigt att ha det i bakhuvudet varje gång hon satt och scrollade igenom sina flöden. 

Sandra däremot menade på att man inte hade någon anledning att bli påverkad då alla 

lever olika liv. Så tänkte hon när hon började jämföra sig själv med den ´perfekta 

bilden´. Dessa tankar reflekterades tillbaka till deras användande och 

hanteringsstrategier, då Lisa hade tagit avstånd från sociala medier i större utsträckning 

än vad Sandra hade gjort. Lisa hade, när hon kände att det blev för mycket, slutat följa 

alla konton hon tidigare följt på Instagram för att slippa se något innehåll 

överhuvudtaget, men inte tagit bort sitt konto eller sina egna bilder. Våra 

intervjupersoner hade således inte lagt ner sociala medier helt och hållet på grund av 

den ´perfekta bilden´, utan istället utvecklat hanteringsstrategier för att i så låg grad som 

möjligt bli påverkade av den.  

 

5.3 Tillgängligheten på gott och ont 

Ingen av våra intervjupersoner hade någon gång slutat använda sociala medier helt och 

hållet. Det var så vi hade gjort vårt strategiska urval just för att kunna undersöka 

dimensionen av ett fortsatt användande trots att man upplevt negativa effekter vid 

användandet av sociala medier. Redan där tycks det vara paradoxalt, att man har mått 

eller mår dåligt av någonting men fortsätter ändå. Vi har tidigare pratat om det 

innehållsmässiga på sociala medier, men i våra intervjupersoners svar kunde vi även 

utröna dimensioner av användandet som inte hade med innehållet att göra. Då vi märkte 

att användandet av sociala medier oundvikligen sker via mobiltelefoner kommer vi att ta 

upp tekniken i följande tema.  

 

Sociala medier är offentliga virtuella arenor och kanaler där användarna styr innehållet. 

Men alla gånger var inte innehållet på arenorna eller kanalerna problemet. De 

chattfunktioner och notiser som finns tillgängliga via sociala medier på mobilen fann vi 
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också vara ett problem för vissa intervjupersoner. När vi pratade med våra 

intervjupersoner om vad det var som kan ha orsakat behovet av en paus eller en 

nedtrappning av användandet dök ofta tillgängligheten upp i samtalet, men som både 

negativ och positiv i varierande aspekter. Tillgängligheten var aldrig ett problem vid 

användningen av sociala medier med annan teknik än mobiltelefonen. De negativa 

effekterna vid användningen av sociala medier var starkt kopplad till 

intervjupersonernas mobiltelefoner och dess ständiga närvaro i vardagen.  

 

“Facebook tog jag tillbaka när jag började Universitetet, men hade inte appen och gick 

in på nätet när jag behövde gå in, så jag slapp alla notiser. Då gick jag in när jag själv 

kände för det så att man har lite mer självkontroll. På Instagram har jag också stängt 

av notiserna. Med nu så har jag apparna, men kollar inte dom lika ofta eftersom jag 

inte är van vid det lika mycket längre, så jag har utvecklat att inte behöva kolla på det 

längre.” 

- Sandra, 21 år 

 

“Jag tänker såhär... för mig att ta bort sociala medier, det är för mig att ta bort det i 

mobilen, för det är bara där jag använder det. Så skulle jag radera apparna och ha 

kvar Facebook via datorn så hade det varit lugnt. Att bara ha det strikt som en 

kontaktgrej.”  

- Evelina, 23 år 

 

Som Evelina beskriver var sociala medier för henne likställt med användningen av 

mobiltelefonen. När hon exempelvis ville undvika de störningsmoment hon kände av 

från sociala medier gjorde hon det genom att sätta på flygplansläget på sin mobil. Och 

som Sandra beskriver hanterade hon tillgänglighetsproblemet genom att ta bort 

applikationerna från mobilen eller stänga av notiserna från sociala medier på mobilen.  

 

Som vi nämnt i tidigare teman har sociala medier en relationsbevarande funktion som 

var positiv, speciellt när man fysiskt inte umgicks med sina vänner och ändå kunde hålla 

kontakten. Däremot förekom det också att man upplevde att sociala medier, via 

mobilen, var relationsdödande när man istället umgicks med sina vänner som citatet 

nedan beskriver. 
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“Nej, men jag träffade vänner så märkte man att alla, inte bara jag, utan 

vänskapskretsen sitter klistrad vid telefonen. Jag kunde märka när jag hade samtal med 

någon att jag inte lyssnade helhjärtat eftersom jag alltid satt och scrollade i flödet. Och 

om jag satt i ett samtal med en av mina vänner som också satt och scrollade så märkte 

jag också att den personen heller inte lyssnade på vad jag sa.” 

- Lisa, 22 år 

 

“Om man umgås med nån kan man bli provocerad av sig själv för att man tar upp 

mobilen. Då känner jag ´Varför umgås vi ens om vi ska sitta här med mobilerna i 

händerna?´.” 

- Evelina, 23 år 

 

Detta kan förstås med det som van Deursen et al. (2015) säger om användandet av 

smartphones. Att ständigt vara uppkopplad via alla de applikationer som tillåts i 

mobilen kan ha en negativ effekt då man blir stressad över alla de notiser som kommer 

upp i mobilen. van Deursen (2015) skriver även om det fenomen som uppstår när man 

umgås fysiskt med andra och hur man då även använder sin smartphone i vänners 

närvaro. Denna tillgängligheten som våra intervjupersoner syftar på är de olika 

chattfunktioner och notiser som kommer av sociala medier.  

 

Mot bakgrund av att det har visat sig finnas en korrelation mellan vuxnas användning av 

sociala medier och depression (Lin et al., 2016) ställde vi frågor som kunde förklara hur 

användningen av sociala medier kan integrera med känslor av nedstämdhet och 

ensamhet. Vid diskussionen förklarades det att man ibland kunde må dåligt av att se 

vilka roliga saker andra gjorde, att man kände sig exkluderad och att användningen då 

bidrog det till en negativ spiral. Samtalen kring detta fokuserade mest på Instagram och 

Facebook. Snapchat var dock det som kunde minimera ensamheten, Maja kunde 

exempelvis skicka en Snapchat till 15 personer för att få svar tillbaka och känna sig 

mindre ensam. Lisa närmade sig frågan om ensamhet och sociala medier på ett helt 

annat sätt än de andra.  

 

“Den är lite lurig, sociala medier får mig att känna mig mindre ensam när jag är 

ensam. Och det är ju lite lurigt, därför att det förändrar ju ingenting, jag är ju 

fortfarande lika ensam med sociala medier som utan. Men ensamheten blir mer påtaglig 
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när jag inte använder mig av sociala medier när jag är själv hemma, till exempel. Eller 

när jag är ute och går eller sitter på bussen. Den här dötiden, då man inte gör 

någonting. För att fylla en tomhet, det blir lite så. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, 

ingenting kanske” 

- Lisa, 22 år 

 

Lisa hade inte kunnat använda sina sociala medier när hon var ute och gick eller satt på 

bussen om det inte vore för mobilen (åtminstone skulle det ha blivit väldigt otympligt 

med en dator) och det sociala mediet Snapchat, som Maja använder sig av för att känna 

sig mindre ensam, finns endast tillgängligt via mobilen. Onekligen är den säregna duon 

som smartphonen och sociala medier idag utgör en komplex fråga. Att utläsa fanns det 

olika hanteringsstrategier för att tackla sociala mediers tillgänglighet via sina 

smartphones. Sociala medier var viktiga för våra intervjupersoner som 

relationsbevarande, men relationsdödande vid fysisk interaktion på grund av 

tillgängligheten i mobilen. Sociala mediers tillgänglighet kunde vidare både stjälpa och 

hjälpa känslor av nedstämdhet. Man hade olika förhållningsätt till dessa fenomen, 

antingen tog man kortare pauser från sin smartphone, satte den i flygläge eller stängde 

av notiserna på den.   
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6 Sammanfattning och diskussion 
Under detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser baserade på vår analys 

och försöka besvara våra frågeställningar som vi ställde upp i början av studien. Vi 

kommer också att föra en diskussion kring vad våra slutsatser kan betyda och sedan 

avsluta med förslag till vidare forskning.  

 

6.1 Slutsats 

Vi kunde urskilja tre diskursiva mönster under vår analys som vi i föregående kapitel 

presenterat konkret, de sammanfattas mer abstrakt i detta kapitel. Den här uppsatsens 

syfte var att undersöka unga vuxna som någon gång upplevt negativa effekter vid 

användningen av eller tagit en paus från sociala medier till följd av de negativa 

effekterna. Vi ville komma åt hur deras förhållningssätt och reflektioner ser ut kring det 

egna användandet och vi ville även undersöka hur de gjorde för att hantera dessa 

negativa effekter samt utforska vilka möjliga hanteringsstrategier som fanns. 

 

- Hur reflekterar de unga vuxna som känt sig negativt påverkade av sociala medier 
kring sitt användande?  
 

Under temat bilden av sig själv och andra blev Goffmans teori om intryckssyrning den 

mest framträdande. Sociala medier tillåter personer att ge en bild av sig själva dygnets 

24 timmar och 365 dagar om året, som man vidare kan välja om man bara vill dela med 

sig av helt offentligt eller mer privat. Man har alltså alltid möjligheten till 

intrycksstyrning och kan till och med redigera innehållet efter att det är publicerat. Att 

bara ha den möjligheten fann vi verkade vara jobbigt i vissa fall, att exempelvis ha olika 

alternativ att kryssa i om vilka filmer man gillar för att det ska visas på ens profil. Tiden 

innan sociala mediers intåg gick man ut och kunde enligt Goffman (2014) göra sitt 

framträdande, för att sedan gå tillbaka till sin egen vrå där tanken på hur andra uppfattar 

en i stillhet bearbetades. Med sociala medier blir intrycksstyrningen påtaglig 24 timmar 

om dygnet och det var någonting som i längden gjorde att man skapade en mental 

distans till vissa sociala medier. Snapchat, där det man delar inte har samma varaktighet 

som det som delas på andra medier, upplevde inte intervjupersonerna det minsta 

negativt. Inte någon hade behövt ta ett uppehåll eller en paus från Snapchat. 
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För våra intervjupersoner hade sociala medier olika roller vid olika tillfällen. I sällskap 

med sina vänner var sociala medier som en skavande sten i skon, men vid de tillfällen 

man behövde kommunicera med vänner som var långt borta var de ett plus i kanten. 

Man hade efter sin paus eller sitt uppehåll kommit till en punkt där man inte lät sociala 

medier ha en dominerande roll i vardagen. Gillberg (2014) spådde för framtiden att det 

mer privata gör comeback i samhället, att man inte längre skulle vara intresserad av att 

jaga kapital utan uppleva saker medan de hände i den primära verkligheten istället för 

att fokusera på den subjektiva verkligheten. Våra intervjupersoner tycktes luta åt detta 

håll när man exempelvis skulle föredra att vännerna inte satt och scrollade i sina flöden 

medan man umgicks och att man kom på sig själv med att känna sig malplacerad om 

man fokuserade på sociala medier i ett socialt sammanhang istället för på sina vänner.    

 

- Vad finns det för typer av strategier som unga vuxna tillämpar för att hantera de 
negativa effekter som kan komma av användandet?  

 
När det kommer till hanteringsstrategierna så tycks de strategier som utvecklats bero 

helt på den negativa aspekt som intervjupersonerna upplevt. En mer specifik upplevd 

effekt av de sociala medierna ledde till en mer specifik typ av hanteringsstrategi. Det 

handlade främst om att reducera de innehållsmässiga delarna av sociala medierna som 

påverkade en mest eller att det inte gav någonting alls, det så kallade ´tidsslöseriet´. Det 

intressanta var alltså att personerna hade utvecklat strategier, inte bara utefter det 

specifika innehåll som påverkade dem negativt men också utefter det innehåll som de 

fann irrelevant och inte påverkade dem alls. När man blev påverkad av ett visst typ av 

innehåll var det naturliga att med hjälp av de inställningar som sociala medier erbjuder 

försöka ´skära bort´ det innehållet, genom att osynliggöra det. Men i de fall då man fann 

innehållet irrelevant eller ointressant minskade man bara användandet av just det 

mediet.  

 

Det som kunde göra att de olika hanteringsstrategierna var svårgenomförbara hade med 

relationsbevarande att göra, då detta var väldigt positivt laddat. Utan sociala medier 

försvårades momentet att hålla kontakt med sina vänner. Våra intervjupersoner 

tenderade att reducera sitt användande så långt som möjligt utan att behöva avstå från de 

relationsbevarande funktionerna med sociala medier. Svårigheterna med att hantera 

sociala medier verkade alltså ligga i hur långt man är beredd att reducera sitt innehåll 

och sin användning av sociala medier på bekostnad av kontakten med sina vänner. 
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Mot bakgrund av tidigare forskning fann vi det intressant att undersöka unga vuxna som 

någon gång pausat eller minskat sitt användande av sociala medier. Detta agerande 

innebär på ett eller annat sätt att man blivit medveten om de negativa effekterna som 

sociala medier kan ha vid användningen av dem. Detta såg vi klart och tydligt hos våra 

intervjupersoner, då de uppvisade en stor medvetenhet i reflektionerna kring sitt 

användande. Ytterligare kan deras medvetenhet förklara synen på användningen av 

sociala medier som ett icke-problem, då de redan har omfamnat tanken att inte behöver 

använda sociala medier i lika hög utsträckning som tidigare.   

 

Som vi nämnde i början av denna studie har sociala medier kommit att bli ungefär lika 

vanligt förekommande som det svenska fikat. Skillnaderna är att man rent praktiskt sett 

kan klara sig utan fikat, men på flera nivåer blir det i praktiken svårt för unga vuxna att 

inte vara närvarande på sociala medier i dagens samhälle. Med det sagt är alternativet 

att bojkotta sociala medier helt, relativt uteslutet. Vad vi har lärt oss av våra 

respondenter så går det att komma runt det jobbiga med sociala medier genom att 

granska sig själv. Det är inte helt lätt att identifiera det som får en att må dåligt med 

sociala medier, men om man börjar där är man halvvägs till lösningen. Om man känner 

att sociala medier påverkat en negativt finns det inga handböcker för olika 

hanteringsstrategier att välja mellan, det gäller att skräddarsy sin egen metod.  

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Att göra en studie för att se hur de, av sociala medier negativt påverkade, förhåller sig 

till sitt användande är intressant då man kan fånga upp olika aspekter som har påverkat 

dem. Man skulle nu kunna gå vidare och undersöka de personer som har upplevt uttalat 

positiva effekter. Eller göra en jämförande studie på vad det är för konkreta skillnader 

mellan de som påverkats positivt och de som påverkats negativt. 

 

Som Anderson et al. (2012) skriver så är det passiva användandet av sociala medier det 

vanligaste användandet. Forskning finns på det aktiva användandet av sociala medier 

och har placerat forskarvärlden i två läger. De menar att det inte är det aktiva 

användandet på sociala medier i sig som är det skadliga utan snarare vilken typ av aktivt 

användande som är skadligt. Forskning om det passiva användandet är liten men med 

samma logik som Anderson et al. (2012) föreslår vi, då vi sett att det passiva 
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användandet kan ha negativa effekter, forska på vilken typ av passivt användande som 

kan ha en negativ effekt. 

 

Avslutningsvis vore det intressant att gå vidare med en kvantitativ studie för att få grepp 

om hur många det är som känt sig negativt påverkade vid användningen av sociala 

medier och om det finns ett flertal som då använder sig av de olika hanteringsstrategier 

vi kunnat urskilja i denna studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

45 

 
Referenslista 
 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm : Liber, 2015 

(Kina). 

 

Anderson, B., Fagan, P., Woodnutt, T., & Chamorro-Premuzic, T. (2012). Facebook 

psychology: Popular questions answered by research. Psychology Of Popular Media Culture, 

1(1), 23-37. doi:10.1037/a0026452 

 

Arenhäll, K. (2014, 2 januari). Sociala medier kan göra dig uppstressad. Expressen. Hämtad 

2016-04-23, från http://www.expressen.se/halsoliv/sociala-medier-kan-gora-dig-uppstressad 

 

 

Bischof, A. (2015). Illustrating the life cycle of goffman's concepts. Symbolic Interaction, 

38(1), 169-171. doi:10.1002/symb.133 

 

Bonds-Raacke, J., & Raacke, J. (2010). MySpace and Facebook: Identifying Dimensions of 

Uses and Gratifications for Friend Networking Sites. Individual Differences Research, 8(1), 27-

33. 

 

Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö : Liber, 2011 

(Spanien). 

 

Chen, A., Lu, Y., Chau, P. Y., & Gupta, S. (2014). Classifying, Measuring, and Predicting 

Users’ Overall Active Behavior on Social Networking Sites. Journal Of Management 

Information Systems, 31(3), 213-253. doi:10.1080/07421222.2014.995557 

 

Cordes, A. (2015, 5 juni). Spelarna tvingas stänga ner sociala medier. Göteborgs-Posten. 

Hämtad 2016-04-23, från http://www.gp.se/sport/fotboll/spelarna-tvingas-stänga-ner-sociala-

medier-1.99856 

 

Dossey, L. (2014, March). FOMO, Digital Dementia, and Our Dangerous Experiment. Explore: 

The Journal of Science & Healing. p. 69. doi:10.1016/j.explore.2013.12.008. 

 

 



  
 

46 

Elgot, J. (2015, 4 november). Social media star Essena O’Neill deletes Instagram account. the 

guardian. Hämtad 2016-04-20, från 

https://www.theguardian.com/technology/2015/nov/04/essena-oneill-deletes-instagram-account-

social-media 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012).Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts 

juridik. 

 

Facebook (2016). Help. Hämtad 2016-04-23, från 

https://www.Facebook.com/help/1188278037864643  

 

Farquhar, L. (2013). Performing and interpreting identity through Facebook imagery. 

Convergence: The Journal Of Research Into New Media Technologies, 19(4), 446-471. 

doi:10.1177/1354856512459838 

 

Falkow, S. (2014). Change in Social Media: The Multiple Challenges. Public Relations Tactics, 

21(9), 8. 

 

Findahl, O. & Davidsson, P. (2015). Svenskarna och internet : 2015 års undersökning av 

svenska folkets internetvanor. .SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur. 

 

Frison, E., & Eggermont, S. (2015). The impact of daily stress on adolescents’ depressed mood: 

The role of social support seeking through Facebook. Computers In Human Behavior, 44315-

325. doi:10.1016/j.chb.2014.11.070 

 

Fritzson, F (Ida Wahlström och Gustav Wolf). (2016, 26 april). Allt du velat veta del 33. 

Hämtad från https://itunes.apple.com/se/podcast/allt-du-velat-

veta/id1038870950?mt=2&i=367517769 

 

Fuchs, C. (2014). Social media : a critical introduction. London : SAGE Publications, 2014. 

 

 

 

Geurin-Eagleman, A. N., & Burch, L. M. (2016). Communicating via photographs: A gendered 

analysis of Olympic athletes’ visual self-presentation on Instagram. Sport Management Review 

(Elsevier Science), 19(2), 133-145. 

 



  
 

47 

 

Gillberg, N. (2007). Magiskt kapital : värdeskapande i kulturell kontext. Stockholm : Arvinius, 

2007 (Kristianstad : Kristianstads Boktryckeri). 

 

Gillberg, N. (2014). Uppmärksamhetssamhället. Lund : Studentlitteratur, 2014 (Estland). 

 

Gillham, B., & Jamison Gromark, E. (2008). Forskningsintervjun : tekniker och genomförande. 

Lund : Studentlitteratur, 2008. 

 

Goffman, E. (2014). Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik. Stockholm : 

Studentlitteratur, 2014 (Danmark). 

 

Hale, L., & Guan, S. (2015). Clinical review: Screen time and sleep among school-aged 

children and adolescents: A systematic literature review. Sleep Medicine Reviews, 2150-58. 

doi:10.1016/j.smrv.2014.07.007 

 

Hogan, B. (2010). The Presentation of Self in the Age of Social Media: Distinguishing 

Performances and Exhibitions Online.Bulletin Of Science, Technology & Society, 30(6), 377-

386. doi:10.1177/0270467610385893 

 

If Skadeförsäkring AB. (2016). Offline O’clock. Hämtad 2016-04-22, från 

https://www.if.se/offline 

 

Johannessen, A., Tufte, P. A., & Johansson, G. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig 

metod. Malmö : Liber, 2003 (Malmö : Daleke grafiska) 

 

Kaya, T., & Bicen, H. (2016). Full length article: The effects of social media on students’ 

behaviors; Facebook as a case study. Computers In Human Behavior, 59374-379. 

doi:10.1016/j.chb.2016.02.036 

 

Kim, Y., Wang, Y., & Oh, J. (2016). Digital Media Use and Social Engagement: How Social 

Media and Smartphone Use Influence Social Activities of College Students. Cyberpsychology, 

Behavior & Social Networking, 19(4), 264-269. doi:10.1089/cyber.2015.0408 

 

Kontos, E. Z., Emmons, K. M., Puleo, E., & Viswanath, K. (2010). Communication inequalities 

and public health implications of adult social networking site use in the United States. Journal 

Of Health Communication, 15 Suppl 3216-235. doi:10.1080/10810730.2010.522689 



  
 

48 

 

Kraut, R., Kiesler, S., Boneva, B., Cummings, J. N., Helgeson, V., & Crawford, A. M. (2002). 

Internet paradox revisited. Journal Of Social Issues, 58(1), 49-74. doi:10.1111/1540-4560.00248 

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund : 

Studentlitteratur, 2014 (Polen). 

 

Lantz, A. (2013). Intervjumetodik. Lund : Studentlitteratur, 2013. 

 

Lanaj, K., Johnson, R. E., & Barnes, C. M. (2014). Beginning the workday yet already 

depleted? Consequences of late-night smartphone use and sleep. Organizational Behavior And 

Human Decision Processes, 12411-23. doi:10.1016/j.obhdp.2014.01.001 

 

Levenson, J. C., Shensa, A., Sidani, J. E., Colditz, J. B., & Primack, B. A. (2016). The 

association between social media use and sleep disturbance among young adults. Preventive 

Medicine, 8536-41 6p. doi:10.1016/j.ypmed.2016.01.001 

 

Lindgren, S. (2009). Ungdomskulturer. Malmö : Gleerup, 2009 (Kristianstad : Kristianstads 

boktryckeri). 

 

Lin, L. y., Sidani, J. E., Shensa, A., Radovic, A., Miller, E., Colditz, J. B., & ... Primack, B. A. 

(2016). Association between social media use and depression among u.S. Young adults. 

Depression And Anxiety, doi:10.1002/da.22466 

 

Lomberg, S. (2012, 13 november). Är du it-nörd - eller it-störd?. Svenska Dagbladet. Hämtad 

2016-04-04, från http://www.svd.se/ar-du-it-nord--eller-it-stord/om/naringsliv 

 

Maier, C., Laumer, S., Weinert, C., & Weitzel, T. (2015). The effects of technostress and 

switching stress on discontinued use of social networking services: a study of Facebook use. 

Information Systems Journal, 25(3), 275-308. doi:10.1111/isj.12068 

 

Moreno, A., Navarro, C., Tench, R., & Zerfass, A. (2015). Does social media usage matter? An 

analysis of online practices and digital media perceptions of communication practitioners in 

Europe. Public Relations Review, 41(Digital Publics), 242-253. 

doi:10.1016/j.pubrev.2014.12.006 

 



  
 

49 

Murthy, D. (2012). Towards a Sociological Understanding of Social Media: Theorizing Twitter. 

Sociology, 46(6), 1059-1073. doi:10.1177/0038038511422553 

 

Nationalencyklopedin. (2016). Sociala Medier. Hämtad 2016-04-01, från 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier 

 

Nabi, R. L., Prestin, A., & So, J. (2013). Facebook Friends with (Health) Benefits? Exploring 

Social Network Site Use and Perceptions of Social Support, Stress, and Well-Being. 

Cyberpsychology, Behavior & Social Networking, 16(10), 721-727. 

doi:10.1089/cyber.2012.0521 

 

Nordicom. (2016). Mediebarometer 2015. Göteborg: Nordicom-Sverige vid Göteborgs 

Universitet.  

 

 

O’Reilly, Tim (2005). What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the next 

generation of software. O’Reilly Media Inc. 

 

Park, N., Kee, K. F., & Valenzuela, S. (2009). Being Immersed in Social Networking 

Environment: Facebook Groups, Uses and Gratifications, and Social Outcomes. 

Cyberpsychology & Behavior, 12(6), 729-733. doi:10.1089/cpb.2009.0003 

 

Pew Research Center’s Internet & American Life Project . (2013). Coming and Going on 

Facebook. Hämtad 2016-05-04, från http://pewinternet.org/Reports/2013/Coming-and-going-

on-Facebook.aspx    

Przybylski, A. K., Murayama, K., DeHaan, C. R., & Gladwell, V. (2013). Motivational, 

emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. Computers In Human Behavior, 

291841-1848. doi:10.1016/j.chb.2013.02.014 

Selwyn, N. (2012). Making Sense of Young People, Education and Digital Technology: The 

Role of Sociological Theory. Oxford Review Of Education, 38(1), 81-96. 

 

Shafie, L. A., Yaacob, A., & Singh, P. K. (2016). Lurking and L2 Learners on a Facebook 

Group: The Voices of the Invisibles. English Language Teaching, 9(2), 1-12 

 

Silverman, D. (2013). Doing qualitative research. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 

2013. 



  
 

50 

 

SOU 2016:30. Människorna, medierna & marknaden. Medieutredningens forskningsantologi 

om en demokrati i förändring. Stockholm: Elanders Sverige AB. 

 

Statista. (2016). Global daily social media usage. Hämtad 2016-04-01 från 

http://www.statista.com/statistics/433871/daily-social-media-usage-worldwide/ 

 

Svenningsson, M. (2009) Ungas självporträtt på nätet. I. Lindgren (Red.), Ungdomskulturer (s. 

95-114). Gleerup, 2009 (Kristianstad : Kristianstads boktryckeri). 

 

Svenskarna och Internet. (2015). Sociala medier. Hämtad 2016-04-01 från 

http://www.soi2015.se/sociala-medier/ 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund : Studentlitteratur, 2010. 

 

Van Deursen, A. J., Bolle, C. L., Hegner, S. M., & Kommers, P. A. (2015). Modeling habitual 

and addictive smartphone behavior. The role of smartphone usage types, emotional intelligence, 

social stress, self-regulation, age, and gender. Computers In Human Behavior, 45411-420. 

doi:10.1016/j.chb.2014.12.039 

 

Vergeer, M., & Pelzer, B. (2009). Consequences of media and Internet use for offline and online 

network capital and well-being. A causal model approach. Journal Of Computer-Mediated 

Communication, 15(1), 189-210. doi:10.1111/j.1083-6101.2009.01499.x 

 

Vogel, E. A., Rose, J. P., Okdie, B. M., Eckles, K., & Franz, B. (2015). Who compares and 

despairs? The effect of social comparison orientation on social media use and its outcomes. 

Personality And Individual Differences, 86249-256. doi:10.1016/j.paid.2015.06.026 

 

Weller, K. (2015). Accepting the challenges of social media research. Online Information 

Review, 39(3), 281-289. doi:10.1108/OIR-03-2015-0069  

 

WILCOX, K., & STEPHEN, A. T. (2014). Are Close Friends the Enemy? Online Social 

Networks, Self-Esteem, and Self-Control. Journal Of Consumer Research, S63-S76. 

doi:10.1086/668794 

 

Yuen, C. N., & Lavin, M. J. (2004). Internet Dependence in the Collegiate Population: The Role 

of Shyness. Cyberpsychology & Behavior, 7(4), 379-383. doi:10.1089/109493104177458



  
 

1 

Bilagor 
Intervjuguide 

 
Datum:  
Intervjuperson (nr): 
Kön: 
Ålder: 
Yrke/Sysselsättning:  
 

 
Frågor 1 

 
Vilka sociala medier använder du dig av idag?  

 
På vilket sätt har du ändrat ditt användande?  

 
Vilken skillnad tycker du att det är på sociala medier idag i jämförelse med när du började 
använda dem?  

 
Kan du berätta kort om de negativa aspekterna som du upplever när du använder sociala 
medier?  

 
Vad var det som fick dig att ta avstånd från eller göra ett uppehåll från sociala medier?  

 
Hur var det att erkänna för dig själv att sociala medier hade en negativ inverkan på dig?  

 
Hur tycker du att det känns att prata med andra om att du till tagit avstånd eller uppehåll 
från sociala medier?   

 

Frågor 2 
 

Om du postar något på sociala medier, varför postar du just det? Kan du ge ett exempel.  
 

Vilka inställningar har du på dina sociala medier när det kommer till vem som kan se ditt 
innehåll? Vad är det som får dig att ha privata/offentliga inställningar?  

 
Hur använder du dig av inställningar som tillåter dig att begränsa eller osynliggöra ett 
visst innehåll på sociala medier? 

 
Tror du att du någon gång fotograferat/sparat något endast för att lägga upp/dela på 
sociala medier?   
 
Vad känner du kring att innehållet du publicerar ses av alla olika grupper i ditt 
kontaktnät?  

 
Har det hänt att du tänker på hur du framstår på sociala medier? Vad tänker du då?   

 
Hur gör du för att försöka styra vilken uppfattning andra får av dig på sociala medier?
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Frågor 3 
 
Hur påverkas du av vad andra lägger upp på sociala medier? 

 
Hur bra tycker du att bilden som visas upp av dig på sociala medier stämmer överens med 
verkligheten och den du är utanför sociala medier?  

 
Hur har din koncentration eller förmåga att leva i nuet påverkats av sociala medier?  

 
Hur tänker du kring användningen av sociala medier när du känner dig ensam?  

 
Känner du ibland att sociala medier tar mer energi och tankeverksamhet från dig än vad 
du skulle vilja? På vilket sätt?  

 
Känner du en press på att vara med i sociala medier och hur ter sig i så fall den pressen 
för dig?  

 
Om du har varit utan sociala medier en längre tid, har du då upplevt att du missat något i 
din sociala krets?  

 

Frågor 4  
 

När du minskat eller gjort uppehåll med ditt användande hur har du gjort då?  
 

Agerar du på något speciellt sätt för att undvika att bli negativt påverkad när du använder 
sociala medier?  

 
Hur använder man enligt dig sociala medier rätt respektive fel? 
 

 
Frågor 5 

 
För dig, vad är det som gör att du använder sociala medier trots att du upplevt negativa 
aspekter av användandet?  

 
Om du skulle lägga ner sociala medier helt och hållet, hur tror du det skulle påverka dig?  

 
Skulle det vara svårt, praktiskt sett, att inte vara närvarande på sociala medier ? 

 
Om du tänker på framtiden, skulle du säga att det är viktigt att vara synlig på sociala 
medier och i så fall varför?  

 
Något du vill tillägga?  

 
 
 
 


