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Förord 

I detta inledande avsnitt vill vi på ett personligt plan dela med oss av våra erfarenheter i detta 

ämne samt presentera anledningen till det. 

 

Ursprunget till uppsatsämnet kommer från observationer som gjordes i vardagen; på 

tunnelbanan, på bussen, på lunchen, vid middagsbordet, i skolan eller på jobbet. 

Mobiltelefoner och andra tekniska enheter finns överallt och människor sitter ständigt 

nedsjunkna i dem och har ingen aning om vad som försiggår runt omkring dem i den verkliga 

verkligheten. Vi insåg att vi gör precis likadant och började då ifrågasätta detta beteende.  

Vi sitter klistrade i en virtuell låtsasvärld där vi lever i hopp om perfektionism och 

evig lycka i form av statusuppdateringar och bilder som läggs upp spontant. Dessa fenomen 

har exploderat de senaste åren och det är i dag en självklarhet att konsumera denna typ av 

information för att känna sig delaktig i samhället. 

 

Den här uppsatsen är till för alla användare av sociala medier: för de som förnekar, för de som 

erkänner, för de som konsumerar och för de som redan vet. I hopp om en mer medveten, 

selektiv och äkta verklighet. 
 

 

 

Trevlig läsning! 

Caroline och Jennifer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
Idag tar människan del av mer information än någonsin, inte minst den yngre generationen. 

Det konstanta flödet som tas del av påverkar individen och försätter denne i ett beroende där 

det blir till ett behov att svara på meddelanden, att hänga med i sammanhanget och att vara 

delaktig. Till slut överbelastas människan både psykiskt och fysiskt av den informationen som 

måste tolkas.  

Man skulle kunna påstå att det är ett samhällsproblem, det är en norm att ha många 

fler vänner i den digitala världen än i verkligheten. Det är inte ens möjligt att hantera alla 

dessa relationer som förekommer i sociala medier. Idag är det också en norm att ta fram 

smartphonen så fort möjligheten finns. Notiser och aviseringar från sociala medier distraherar 

och får individen att tappa fokus. Att hantera många olika praktiker samtidigt är inte ett 

positivt resultat då detta benämns som multitasking och hindrar individen från att hantera 

någonting på en djup nivå, vilket i sin tur bidrar till kognitiv överbelastning. Det 

problematiska är huruvida unga svenskar är medvetna angående det omfattande användandet 

av sociala medier. 

Denna uppsats har därför som syfte att först och främst utreda hur användandet bland 

unga svenskar ser ut idag men också att markera bidragande konsekvenser. Att undersöka 

varför unga svenskar använder sociala medier samt hur de tolkar sitt användande blir därför 

relevanta grundpelare.  

Från de respondenter som svarat på denna undersökning som genomförts kan vi 

konstatera att majoriteten är kvinnor, 24 år och uppskattar att de är aktiva i sociala medier 

runt 2 timmar om dagen. De enheter som används till sociala medier blir allt fler men 

smartphonen dominerar.  

Resultatet från denna undersökning visade att det finns en medvetenhet i den mån att 

sociala medieanvändare vet om att informationen som vidhålls genom sociala medier inte är 

relevant eller viktig. Dock anser de att de inte är drabbade av problematiken då de endast 

använder sociala medier som ett tidsfördriv.  
 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Sociala medier, information, informationsöverflöd, kognitiv överbelastning, brus, 

multitasking, dopamin. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera ämnet i sin helhet samt introducera läsaren för en 

bakgrund till problematiken som sedan bildar en frågeformulering. 

 

Människan blir ständigt exponerad för information som denne sedan måste tolka och förhålla 

sig till. De samtal vi människor tar del av, de skyltar vi läser, de hemsidor vi besöker, all 

information vi dagligen möter definierar oss som individer och formar vår tillvaro. I denna 

uppsats kommer vi att presentera hur individen påverkas av sociala medier och hur det bidrar 

till den ökande konsumtionen av irrelevant information. I dag finns tillgång till uppkoppling 

mot internet nästan överallt vilket leder till att det i regel också går att ta del av information 

överallt. Dagens samhälle präglas av ständig tillgång till global kommunikation, det gör att 

informationen som vanligen skulle väljas bort får en plats i det dagliga flödet och bidrar till ett 

ökat intag av information (Theaker 2012:154). I dag finns tillgång till mer kunskap och till 

mer gemenskap (visserligen virtuell) än någonsin. Nicholas Carr, författare av The Shallows, 

what the internet is doing to our brains, påstår att denna form av digital 

informationsintagning leder till en variant av passivitet som också påverkar förmågan att lagra 

information (Carr 2011:170). På grund av det ökande användandet anser vi att detta ämne är 

viktigt och aktuellt att belysa och har därför valt att undersöka hur individen påverkas av 

sociala medier och hur det bidrar till den ökande konsumtionen av irrelevant information.  

Dagens vardag kräver multitasking för att kunna hinna med det ständigt uppdaterade 

nyhetsflödet. Genom att pröva sociala medier som ett brus i vardagen, det vill säga som en 

ständig distraktion som påverkar förmågan att kunna lagra och bearbeta information, kan vi 

också betona det faktiska problemet som utgörs av sociala medier då konsumtionen hela tiden 

ökar. En tydlig definition av Brus finns under avsnittet Centrala begrepp.  

Först måste vi utforska hur användandet av sociala medier ser ut, med detta som 

utgångspunkt kommer vi att göra en kvantitativ undersökning och sedan anknyta till tidigare 

relaterad forskning för att vidare kunna analysera resultatet och dra relevanta slutsatser. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt undersökningen Svensken och Internet som publicerades 20 november 2013 förklarar 

författaren Olle Findahl att svenska ungdomar i genomsnitt spenderar 6 timmar i veckan i 

sociala medier (Findahl 2013:33). De uppdaterar dessutom email och får aviseringar i 

smartphone från sociala medier i form av olika instantmessages (snabbmeddelanden) runt tolv 

gånger i timmen (Carr 2011:132). 
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Den mobila internetuppkopplingen har utvecklats snabbt under de senaste åren. 

Tidigare fanns internet endast i hemmet, på arbetet samt i skolan. Denna form av anslutning 

har i förhållande till den expanderade uppkopplingen endast minskat marginellt vilket gör att 

den totala tiden som spenderas uppkopplad fortsätter att öka (Findahl 2013:11). 

Mobiltelefonen har ersatt hemtelefonen och numera har även sms ersatt telefonsamtal överlag. 

Under nyårsafton 2011/2012 hade dock smstrafiken för första gången minskat, den största 

orsaken till detta tros vara den ökade användningen av sociala medier som bildat ytterligare 

en kommunikationskanal (Thomée 2012:2) (Findahl 2013:32). Som resultat av detta har 

allmänheten blivit mer beroende av att hänga med i sociala medier både privat, i arbetet samt i 

sociala sammanhang, för att inte känna socialt isolerade. Med detta som grund, har vi valt att 

fokusera på social mediers effekter på individerna samt den faktiska orsaken till varför de 

spenderar så mycket tid på dem. 

De teorier vi kommer att använda oss av i denna uppsats är Shannon och Weavers 

kommunikationsmodell som är väsentlig då den introducerar begreppet brus. Vi kommer 

också att utgå ifrån noga valda centrala begrepp som leder vidare till hur dagens pågående 

informationssamhälle utvecklas explosionsartat och hur svenska ungdomar anpassar sig till 

det ständigt uppdaterande flödet av information, både fysiskt och psykiskt.  

 

1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att analysera hur unga svenska påverkas av sociala 

medier och den information som finns tillgänglig via dem. Vi har som avsikt att ge en konkret 

överblick av hur och varför sociala medier används. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Är sociala medier en bidragande orsak till informationsöverflöd, och i så fall hur? 

• Hur uppfattar unga svenskar sitt användande av sociala medier samt de effekter som 

de bidrar till? 

• Vad är orsaken till att unga svenskar i dag använder sociala medier i stor utsträckning? 

 

1.4 Material och avgränsning 

För att tydliggöra innehållet kommer vi behöva definiera följande begrepp: sociala medier, 

brus, information, informationsöverflöd, kognitiv överbelastning, multitasking samt dopamin. 

Hur vi definierar dessa begrepp är väsentligt i och med att definitionerna vi presenterar 

tydliggör hur vi avgränsat uppsatsen. 
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Tillvägagångssättet kvantitativ studie har valts då vi vill få en bred statistik och tydliga 

resultat över hur sociala medier används samt influerar respondenten. Den webbaserade 

enkäten fanns tillgänglig mellan 7 och 24 november via Facebook, Twitter samt via email. 

För att ytterligare avgränsa undersökningen har vi valt att fokusera på åldersgruppen 20- 30 

år, hur vi ytterligare valt att avgränsa målgruppen kommer vidare presenteras i avsnitt 3.2 

Urval och målgrupp. 

 

2. Teoretisk ram 

I detta kapitel presenterar vi de teorier och den tidigare forskning vi valt att ta del av och som 

vi anser är relevant för syftet. Vi kommer dessutom att presentera centrala begrepp där en 

tydlig definition samt en vidare tolkning framförs. De huvudsakliga teorier vi använt i 

undersökningen är kopplade till information, kommunikation, sociala mediers påverkan och 

övrig psykisk ohälsa relaterat till digital användning.  

 

2.1  Centrala begrepp 

Vi har valt att presentera sju stycken centrala begrepp för att vi ska kunna identifiera och 

förtydliga uppsatsens syfte. Med dessa begrepp som grund kan vi vidare utveckla teorin för 

uppsatsen. De begrepp som kommer att definieras är sociala medier, brus, information, 

informationsöverflöd, kognitiv överbelastning, multitasking och dopamin. 

 

2.1.1 Sociala medier 

“Sociala medier, kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom t.ex. text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många till 

många, på samma villkor och genom samma kanaler.” (ne.se) 

 

Den kanal vi valt att se till i denna studie är sociala medier. Det är där vi anser att flest 

svenska ungdomar i den valda målgruppen tar del av irrelevant information via sina 

nyhetsflöden, då medvetenheten om ett selektivt urval inte existerar. Ungdomar går igenom 

flödet per automatik utan att ifrågasätta innehållet. Vi måste definiera detta begrepp för att få 

läsaren att förstå vår tolkning eftersom vi gjort en del avgränsningar. 

De plattformar som innefattar sociala medier styrs av algoritmer där de aktivt lockar 

och samlar in användare för att sedan hålla kvar medlemmarna och reglera dem (van Dijk 

2013:155-156). Trots att de flesta sociala medier som till exempel Facebook, Twitter och 

Instagram konkurrerar om användarna tvingas de samarbeta och anamma varandras form, det 
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görs tydligt i det språk som används. Alla sociala medier anpassas till varandra och språket 

som användas lika så, detta för att brukarna ska kunna utnyttja alla sociala medier utan att 

behöva lära sig en ny typ av kod. Det har alltså skapats en form av ickeförändringsbar 

programmeringsformulering, en typ av norm för medier, som utnyttjas för att länka 

nätverksanvändarna mellan de olika sociala medierna och sätter då brukaren i ett kretslopp 

där konsumenten förs från ett medium till ett annat (ibid:157). Enligt Clay A. Johnson, 

författare av Information till döds, krävs en aktiv konsumtion av information i sociala medier 

då användaren medvetet väljer att starta en enhet för att konsumera någon typ av information 

och sedan stänga av den (Johnson 2012:163). Oftast ligger sociala medier som en app i 

telefonen eller surfplattan alternativt via en hemsida som besöks i datorn och därmed aktivt 

konsumerar information. 

Vi har avgränsat definitionen genom att välja bort medier som bloggar, tv-tittande, 

tidningar samt spel då vi ser dessa som en riktad envägskommunikation mellan avsändare och 

mottagare. Email ser vi inte heller som ett socialt medium då det är konversationer som inte 

delas med andra. De medier vi har valt att använda oss av i enkäten är sociala medier där 

individen aktivt följer vänner och andra människor samt delar med sig av sina intressen och 

kommentera varandras aktivitet online. Något som liknar en tvåvägskommunikation mellan 

flera individer.  

 

2.1.2 Brus inklusive Shannon och Weavers kommunikationsmodell 

“Brus, slumpmässig störning som påverkar elektriska eller akustiska signaler. Brus är 

normalt ett oönskat fenomen, som maskerar eller förvränger en informationsbärande signal. 

Det sätter en gräns för den noggrannhet med vilken signaler kan mätas, överföras eller 

rekonstrueras.” (ne.se) 

 

Claude E. Shannon och Warren Weaver presenterar en grundläggande modell för hur 

kommunikation förs från avsändare till mottagare, där de även presenterar begreppet Brus 

(brus presenteras som noice sourse i Figur 1). I Claude E. Shannon och Warren Weavers verk 

Mathematical Theory of Communication från år 1949 förklarar de båda författarna att 

kommunikation specifikt sker på en linjär nivå och flödar mellan avsändare och mottagare 

(Fiske 2010:17). Teorin förenklar processen och hävdar att en specifik mängd information 

kodas och sänds omgjord till signaler i en passande kanal som sedan tas emot av mottagaren 

som avkodar meddelandet genom att rekonstruera det från signalerna (Severin & Tankard 

2001:50). Kommunikationsmodellen kan anpassas för många typer av 
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informationsöverföring, då förbindelsen sker från informationskällan till destinationen och 

mottagaren. Claude E. Shannon och Warren Weavers definition av brusbegreppet är 

essentiellt och kommer att stå som grundpelare då vi ser på detta begrepp i vår nutid. 

Väsentligt i Shannon och Weavers modell är brus som innefattar allt som är tillagt till 

signalen mellan avsändare och mottagare som inte är avsett från avsändaren (Theaker, 

Fawkes 2012:22). Alltså̊ det som kan uppfattas som störande, distraherande eller det som 

skulle kunna vanställa meddelandet när mottagaren skall avkoda det. I en sluten miljö där 

information ska förmedlas från en individ till en grupp kan ett överröstande ljud betecknas 

som brus. I ett telefonsamtal mellan två individer där en av dem blir distraherad av någonting 

som förekommer i dennes miljö, dålig mottagning under en radiosändning, en talares 

kroppsspråk, radioskuggor, en prick på ett fotografi, allt detta och mycket mer kan benämnas 

som brus. Även i de simplaste av kommunikationsprocesser förekommer praktiska konflikter 

som utmärks av distraktioner och brus som vi i denna uppsats vill applicera som sociala 

medier. 

År 1948 introducerade dessutom Norbert Wiener begreppet feedback i sin bok 

Cypernetics där konceptet tillåter mottagaren av meddelandet att ge feedback till avsändaren 

(Severin & Tankard 2001:52). Shannon och Weavers kommunikationsmodell har senare 

utvecklats av diverse teoretiker där de även inkluderat begreppet feedback. Feedback bidrar 

till att mottagaren känner gemenskap i kommunikationen då möjligheten till återkoppling 

skapar trygghet (Fiske 2010:38). Genom detta kan mottagaren skapa en 

tvåvägskommunikation. När en individ skriver en statusuppdatering eller publicerar en bild i 

sociala medier har andra användare möjlighet att kommentera eller visa uppskattning i form 

av en like, detta vill vi påstå är dagens version av feedback i sociala medier. 

Brus kan förekomma i enormt många olika former, allt som förvränger syftet och som 

inte är avsiktligt överfört av informationskällan betecknas som oäkta information det vill säga 

brus. Därför kan också sociala medier betraktas som brus. Den mängd information som 

individen omedvetet tvingas fördjupa sig i vid användningen av sociala medier bidrar till att 

kvoten utrymme i arbetsminnet fylls av lågkvalitativ information som endast rör sociala 

interaktioner på lokal nivå. 

Entropi är inom informationsteori förknippat med oförutsägbarhet och den praktiska 

självständighet och frihet som individen har vid skapandet av ett meddelande (Severin & 

Tankard 2001:53). Likaså förekommer motsatsen till entropi det vill säga redundans i ett 

meddelande i form av de normer och regler som samhället och individen redan präglas av, det 

som inte upplevs som ett eget val utan snarare den självklara meningen, till exempel symbolik 
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(ibid:53, Weaver, 1949:104). Shannon och Weaver redogör för hur entropi och redundans är 

väsentliga begrepp inom kommunikationsmodellen, där en balans mellan dem är ultimat inför 

konstruktion och tolkning av ett meddelande (Severin & Tankard 2001:47). Brus och 

redundans måste samverka, det okontrollerade bruset som uppstår måste alltså regleras med 

redundans för att meddelandet ska kunna tydas korrekt av mottagaren. Desto mer brus som 

uppkommer desto större blir behovet av redundans vilket i sin tur leder till en begränsning av 

entropi i meddelandet (ibid:50). Det krävs förförståelse, det vill säga redundans, för att kunna 

urskilja och separera bruset från det faktiska meddelandet. 

 

 
Figur 1. C. E Shannon & W. Weavers kommunikationsmodell (Severin & Tankard 2001:50, 

ursprunglig källa: C. Shannon och W. Weaver, The mathematical Theory of Communication, 

University of Illinois 1949) 

 

2.1.3 Information 

“Information, generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation i olika former. Information innebär att någon får kännedom om någonting 

("blir informerad"); den kan ses som en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för 

kunskap i betydelsen djupare insikt” (ne.se) 

 

Associationer förknippade med information har förändrats med tidens gång, framförallt med 

införandet av web 2.0. Information har alltid bedömts som ett positivt begrepp och har alltid 

förknippats med trygghet, ordning och kunskap (Nørretranders 1993:42-43). I och med den 

nya formen av information som det ständigt finns tillgång till blir begreppet allt mer 

svårbedömt. Information mottages i alla former, allt som individen tar del av genererar 
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information som denne sedan måste tolka och förhålla sig till. Information är dock inte 

detsamma som mening och betydelse eftersom mottagaren måste tyda meddelandet genom att 

läsa texten, konversera eller liknande och därmed också rekonstruera det, som vi tidigare 

nämnt i avsnittet 2.1.2 Brus. Att individen applicerar egen mening på informationen är i stort 

sett oundvikligt eftersom alla resonerar och är olika.   

Tor Nørretranders presenterar hur man skulle kunna se information som mikro- och 

makrotillstånd där mindre delar mikroinformation bildar en makro- aspekt (Nørretranders 

1993:51). Desto fler delar av information, det vill säga mikrotillstånd, som förekommer desto 

mer information måste individen eliminera för att kunna skapa en makro-del. För att kunna 

identifiera ett tecken måste man undanröja alla andra tecken (ibid:51). ”Ett objekts djup 

uttrycks i den mängd information som har gallrats bort under dess tillkomst” (Shannon, 

Nørretranders 1993:125). Informationen i sig blir alltså inte det viktigaste i 

kommunikationsmodellen utan snarare det måste bortses (ibid:139,203). Denna process 

uppkallas exformation, mening uppstår i mikroinformationen som inte utgör 

makroinformationen (ibid:132). En mindre mängd information underlättar alltså för 

mottagaren då det gör att färre tecken måste elimineras vid tolkning. Individen ställs i dag 

inför en massiv mängd information, detta skulle kunna liknas med användandet av sociala 

medier då det uppstår en risk att felaktig information kan uppfattas som relevant och det 

värdefulla utrymmet i individens minne fylls med irrelevant information. Detta bidrar i sin tur 

till ett samhälle i oordning och till okunskap (ibid:52). För att få tillgång till den slutgiltiga 

produkten, det vill säga informationen, måste exformation förekomma i form av en process 

där alla irrelevanta detaljer försvinner. I ett sammanhang där mycket exformation 

förekommer, det vill säga där informationen i fråga är så specifik som möjligt då mycket 

annat gallrats bort, förekommer också mer djup och logiskt innehåll för mottagaren att tyda 

(ibid:136-137). Väsentligt är att både avsändare och mottagare lever i någon form av 

samexistens där de båda delar geografiska och kulturella normer (Ibid:139). Detta parallellt 

med sammanhanget är avgörande för att mottagaren ska kunna förstå informationen. 

 

2.1.4 Informationsöverflöd 

Nationalencyklopedin relaterar informationsöverflöd till informationsprocessteori vilket 

definieras som följande: “Informationsprocessteori, psykologisk teori som betraktar mentala 

processer som ett flöde av information. Detta flöde antas i vissa avseenden behandlas av 

organismen på samma sätt som datorer behandlar information. Ett exempel på denna analogi 

är termen lagring, som syftar på att information placeras i ett minne. Huvuduppgiften för 
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informationsprocessteorier är att beskriva de processer som inträffar mellan inkommande 

sinnesintryck och motoriska reaktioner, processer som rör t.ex. uppmärksamhet och minne, 

beslutsfattande och problemlösning, språk och kommunikation” (ne.se). 

 

Informationsöverflöd förekommer alltså när mängden information är större än vad ett system 

kan hantera. Robert W. McChesney presenterar i sin bok Digital Disconnect från 2013 hur det 

redan i slutet på 80-talet diskuterades kring oron angående informationsöverflöd då det 

publicerades tusen böcker dagligen. Han jämför även detta med år 2010 då det skapades fem 

miljarder gigabyte data på två dagar som år 2012 ytterligare hade fördubblats. På YouTube 

laddas det i dag upp lika mycket innehåll som 180,000 långfilmer i veckan, vilket är mer än 

de filmer och TV- produktioner Hollywood någonsin har skapat i sin historia (McChesney 

2013:1). 

Användandet av internet har ökat konsumtionen av information. Individen läser mer i 

dag dock på ett helt annat sätt, genom kortare webbaserade texter. Det finns mer information 

tillgängligt i dag än vad som någonsin tidigare funnits, det finns dessutom mindre tid till att ta 

möjligheten och kunna använda den, till att till exempel reflektera över eller till något slags 

djup eftersom informationen hela tiden ersätts av ny information som matas in från de flöden 

som tas del av i sociala medier (Carr 2011:170)  (Johnson, 2012:110). 

Hypermedia är byggda hyper-länkar som innehåller bild, ljud, text och grafik, vilket 

all läsning som sker på en skärm består av, detta kan ses som motsatsen till linjär läsning 

(Carr 2011:129). Under 1980- talet gjordes flera experiment som påvisade att läsare av 

hypertext inte har förmågan att komma i håg eller har möjlighet att kunna återberätta vad de 

precis läst på en skärm. De klickar sig runt på sidor istället för att faktiskt läsa dem (Carr 

2011:127). All tid som spenderas på att konsumera information i form av virtuella relationer, 

besökta hemsidor, onlineköp osv sparas ner till algoritmer. Dessa styr automatiskt 

användandet för varje specifik person i framtiden då den ger mottagaren det som redan anses 

vara relevant för denne vilket bidrar till ytterligare konsumtion av information (Johnson 

2012:100-101). 

När allmänheten introducerades för möjligheten att kunna lagra information i 

elektroniskt format som gränslösa söknings- databaser introduceras samtidigt termen 

artificiellt minne (artificial memory) (Carr 2011:180). Det finns alltså så mycket information 

som behöver lagras att individen har tvingats till att skapat ett alternativt lagringsformat då de 

inte kan hantera den mängden. Detta har introducerats genom teknikens snabba utveckling i 

form av hårddiskar, ljud och film inspelningar samt miniräknare det vill säga alla typer av 
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enheter som lagrar information (ibid:180). Internet har blivit ett supplement för det 

individuella minnet, detta har bidragit till att det inte längre är nödvändigt att komma ihåg 

saker då det numera finns tillgång till sökmotorer online (ibid:177). Kvalitativ, personlig 

kunskap har i och med detta bytts ut mot kvantitativ, elektronisk informationssamling i form 

av artificiellt minne (Ibid:138).  Forskare i dag går så långt som att mena att det knappt går att 

skilja individens biologiska minne från det elektroniska (Ibid:172). Den stora mängden 

information som individen dagligen tar del av påverkar hjärnan och gör att det blir svårt att 

urskilja vilken information som är relevant. Detta påverkar i sin tur förmågan att kunna ta 

beslut vilket tar upp alldeles för mycket av individens tid och gör denne passiv (Thomée 

2012:5). 

 

2.1.5 Kognitiv överbelastning 

Hjärnforskare har länge trott att den vuxna hjärnans plasticitet inte är förändringsbar och att 

den slutar att växa i vuxen ålder (Carr 2011:22). Efter många experiment som ägt rum under 

den senare halvan av 1900- talet kan forskare nu konstatera att det inte finns en permanent 

struktur (ibid:24- 25). I dag vet forskare att hjärnans neuroner är anpassningsbara, i ständig 

utveckling och förändras efter nya erfarenheter och efter olika behov (ibid:26, 29). 

När hjärnan utsätts för en psykisk eller fysisk utmaning aktiveras nya neuroner i 

hjärnan som gör att den förändras. Om denna utmaning sedan upprepas aktiveras samma 

neuroner igen och förstärks, detta leder i sin tur till att människan skapar vanor som fortsätter 

att hålla neuronerna aktiverade (Carr 2011:27,34). Det betyder att de vanor som hjärnan 

anpassas efter lika gärna kan vara dåliga vanor och hjärnan kan inte återgå lika lätt till dess 

ursprungliga form. Om individen slutar träna sitt intellekt så glömmer hjärnan bort det och 

fokuserar istället på att förstärka de vanor som neuronerna aktiveras av för tillfället. Ju mer 

fokusering på dåliga vanor desto mer förstärks de och de kvalitativa vanor som önskas 

behållas hamnar i glömska vilket kräver oerhört hårt arbete för att aktivera dem igen (ibid:35). 

Det är dessa neuroner som talar om hur information ska tas emot, var man ska lägga fokus på 

vad som ska kommas i håg och vad som ska glömmas bort (Carr 2011:48).  

Carr nämner två olika minnesplatser i hjärnan, arbetsminne och långtidsminne. 

Arbetsminnet är där informationen tillfälligt landar i hjärnan för att sedan bearbetas och 

kategoriseras (ne.se). I långtidsminnet bearbetas sedan informationen som gör att individen 

kommer i håg det som hänt vid ett senare tillfälle (ne.se). När information anländer i 

arbetsminnet kallas det för kognitiv laddning. När denna laddning blir överbelastad hindrar 

det intellektet från att hantera ny information. På grund av detta går det inte längre att behålla 
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eller koppla till de minnen som ligger i långtidsminnet. För att kunna lagra minnen krävs det 

att information bearbetas noggrant och djupgående. Det krävs att se faktamängden som 

meningsfull och kunna koppla det med information som redan finns (Carr, 2011:193). 

När individen surfar, söker, scannar och multitaskar online utvecklas hjärnans 

plasticitet och det blir en förstärkt vana. Men det gör inte individen mer kreativ, produktiv 

eller uppfinningsrik, snarare tvärtom. Ju mer multitasking som sker, desto mindre ifrågasätts 

källor och individen kan inte heller komma med egna problemlösningar i jämförelse med om 

man skulle fokusera på en uppgift i taget (Carr 2011:140). 

Studier har gjorts vid Stanford University som visat att höganvändare av multitasking 

hade mycket lättare för att bli distraherade av irrelevant information, hade mindre kontroll av 

innehållet i arbetsminnet samt att de hade svårare att koncentrera sig på en uppgift gentemot 

de som hade en lägre grad av multitasking online (Carr 2011:141). Det brus som finns i 

individens informationsflöde i dag benämner Nicholas Carr som distraktioner. När individen 

blir störd av dessa olika typer av aviseringar tar det upp ännu en del av kapaciteten i 

arbetsminnet. Varje gång distraktioner i form av brus förekommer så måste hjärnan 

omorientera sig (Carr 2011:132-133). 

När distraktionerna och multitasking tar över kan inte längre arbetsminnet arbeta som 

det ska (Thomée 2012:50). De största effekterna av kognitiv överbelastning är att det är svårt 

att fokusera på en uppgift och att lösa problem (Carr 2011:125).  

Nu förflyttas man snabbt mellan olika länkar online istället för att använda linjär 

djupläsning som tidigare gjorts vid till exempel läsning av böcker. Det kräver att individen 

behöver kunna läsa snabbt och effektivt för att finna så kallade quick wins. Individen har gått 

från att faktiskt läsa till att numera snabbsöka information, även kallat powerbrowse, som 

endast ger ytlig inlärning (Carr, 2011:116, 137). 

 

“Our ability to learn suffers, and our understanding remains shallow. Because our 

ability to maintain our attention also depends on our working memory. When our brain 

is overtaxed, we find distractions more distracting” 

                                            - Torkel Klingberg, (Carr, 2011:125) 

 

2.1.6 Multitasking 

“Multi-tasking, [mɐlti'tɑ:skiŋ] subst. 1 utförande av flera saker samtidigt 2 data. Körning av 

flera program o.d. samtidigt, multikörning” (ne.se) 
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I denna upptagna tidsålder där kontroll över tid är oerhört viktigt handlar det om att få mycket 

gjort så effektivt och så snabbt som möjligt. Att göra flera saker samtidigt har därför blivit en 

norm och att det bidrar till sparad tid genom detta. Konceptet kallas för multitasking. 

Forskning gjord av Maggie Jackson, som hon presenterar i sin bok Distracted, visar 

att individer bara kan byta fokus mellan två olika uppgifter i taget utan att det ska ta för lång 

tid att återgå från det ena till det andra. Multitasking förhindrar oss från att se vilken text som 

är relevant, vilket i sin tur leder till kognitivt överflöd av information som orsakas av brus. 

(Carr 2011:133). 

Att hoppa runt bland länkar och ständigt flytta fokus leder till multitasking och gör att 

det läggs mindre tid på att ifrågasätta och reflektera kring ett ämne. Detta bidrar också till att 

det upplevs vara svårare att komma fram till egna lösningar (Carr, 2011:140). Undersökningar 

relaterat till fokusering av uppgifter och multitasking visar att de negativa effekterna är många 

fler än de positiva. Larry Rosen som är professor i psykologi vid California State University i 

USA förklarar i iDisorder hur uppmärksamheten försämras, att förmågan att kunna ta viktiga 

beslut blir sämre, att innehållet som skapas saknar djup, att sömnvanor störs och hur det leder 

till att människan uppnår informationsöverflöd och gör multitasking beroendeframkallande 

(Rosen 2012:106). Konsten att hantera olika praktiker på samma gång tappar sin effekt då 

individen får allt större koncentrationssvårigheter vilket leder till en form prestationsångest. 

Att hålla koncentrationen på en uppgift är något som kräver kognitiv energi, något som måste 

byggas upp (Johnson, 2012:111) (Jackson, 2008:239). Vi kommer att vidare diskutera hur 

multitasking bidrar till ångest i avsnitt 4.2.4 Beroende och stress (Rosen 2012:6). 

Notiser från en mobil enhet distraherar och tar uppmärksamhet, oavsett innehåll, och 

gör att fokus flyttas från en uppgift till en annan vilket leder till ofrivillig multitasking som 

inte är hälsosamt i längden (Rosen 2012:102). Användare avbryter fokuseringen av en 

specifik uppgift och tappar koncentrationsförmågan på grund av alla distraktioner (Johnson, 

2012:111). Multitasking är dessutom påfrestande för hjärnan i och med att arbetsminnet 

överstimuleras av distraktioner då många praktiker utförs samtidigt (Thomée 2012:5). 

 

2.1.7 Dopamin 

“Dopamin: eurotransmittor, det vill säga signalsubstans i nervsystemet. Det har effekt på 

vissa psykiska funktioner, bl.a. i hjärnans s.k. belöningssystem” (ne.se) 

 

Dopamin är inte bara till för att meddela kroppen att den är glad, substansen bidrar även till 

att individen blir nyfiken och vill uppsöka information. Det som händer med en kropp som 
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fått bekräftelse i form av ett sms, samtal i telefonen eller en ny avisering i sociala medier, är 

dopaminutsöndring (Johnson 2012:87). Dopaminet ökar beroendet av att söka information 

och kan leda till ett beroende som gör att individen inte kan undvika den informationen som 

uppfattas som distraherande. Det ökar känslan av ett begär och ger endast tillfredsställelse när 

önskat resultat uppnås (sott.net). 

I dagens informationssamhälle där det finns så många distraktioner försätter 

dopaminet informationssökaren i en loop varje gång denne tar emot ett meddelande i form av 

email, sms eller sociala medier som gör att det är svårt att fokusera på en specifik uppgift. 

Detta bidrar till ett fortsatt sökande av dopaminet och gör att mottagaren tar in all typ av 

information utan att filtrera den (Johnson 2012:88). Detta påverkar också tidsuppfattningen 

och kan göra att individen fastnar i denna dopaminloop i timmar trots att det känns som några 

minuter (Johnson 2012:109). 

 

2.2 Sociala medier är godtyckligt 

Med sociala medier applicerat som brus i dagens informations samhälle menar vi att det inte 

finns några gatekeepers som gör urvalet av information åt användaren utan formar passiva 

konsumenter som inte längre kan ta egna beslut (Carr, 2011:140). Däremot skapas också 

möjligheten att kunna välja vilken slags information som ska tas del av. Vi tror inte att 

mottagarna längre har möjlighet att göra det då volymen av information är så pass enorm att 

mottagaren inte kan skilja på vad som är relevant och irrelevant information för denne som tar 

åt sig av allt. Signaler och brus leder endast till ytlig kunskap och hindrar från djupläsning och 

inlärning (Carr, 2011:125). 

Det är en speciell typ av information som konsumeras i sociala medier. Den är 

godtycklig på det sättet att användarens närmaste vänner är dennes följare och de kretsar av 

sociala relationer är de som delar åsikter och värderingar (Johnson, 2012:111). 

I de sociala medier som vi väljer att fokusera på i denna uppsats blir informationen 

personifierad då den främst kommer från vänner som ingår i ens sociala bubbla. I dessa 

bubblor finns alla sociala relationer som individen omger sig av och det är självklart att de blir 

påverkade av dem och den information som vidtas genom dem. Det innebär att informationen 

bör vara liknande till individens egna åsikter då det skulle vara för jobbigt för dem 

personligen att omges av människor som de inte kommer överens med (Ibid:100). 

Författaren Mark Bauerlein har ställt sig frågan om web 2.0 gör att dagens ungdomar 

går miste om historia, litteratur, samhällskunskap och konst. I boken The dumbest generation 

från 2008 tar han upp diskussionen om ungdomars användande av sociala medier och hur 
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intresset för vad som hänt förr försvinner när det är mer intressant att veta vad som händer på 

sociala medier just nu. Tonåringar lever i nuet och söker hela tiden den omedelbara 

gemenskapen, något de finner i sociala medier. 

Trots att det finns så mycket information att hämta på internet är fortfarande nio av de 

tio mest besökta hemsidorna bland amerikanska ungdomar just sociala medier (Bauerlein 

2008:135). Statistik visar att amerikanska ungdomar besöker allt färre muséer och bibliotek 

då de istället väljer ägnar sin tid till att interagera med andra ungdomar online (Bauerlein 

2008:24). De spenderar en timme i veckan till att studera men minst sex timmar nätverkandes 

online (Bauerlein 2008:5). Även om denna generation har vuxit upp med den digitala 

revolutionen och har alla verktyg för att utveckla intelligens och kunskap visar ingenting på 

att de utnyttjat denna tillgänglighet i dag (Bauerlein 2008:9, 32). Bauerlein menar att det inte 

är tonåringarnas ointresse för allmänbildning som skapar detta utan all omedelbar information 

de får dagligen via sociala medier är så pass lokal att övrig fakta inte når fram (Bauerlein 

2008:13). Precis som vi tidigare beskrev blir den information som söks godtycklig och det blir 

ens vänners statusuppdateringar som ses istället för att lära in ny fakta. 

 

2.3 Dunbars tal 

Robin Dunbar är en social antropolog som utvecklat en teori om hur vårt kognitiva beteende 

vad gäller att hantera relationer är begränsad. Detta är framtaget då han studerat homo sapiens 

och hur de då levde i sina stamsamhällen till den moderna tid vi lever i i dag. Dunbars tal 

betyder att människan kan ha 150 relationer att vårda och förstärka, detta gäller även via 

nyhetsuppdateringar i sociala medier (Johnson 2012:111). 

 

2.4 Narcissism 

Larry Rosen menar att narcissister konstant strävar efter att bli bekräftade, perfektionism är 

därför ett nyckelkoncept för dem (Rosen 2012:39). All självinitierand aktivitet online kan 

liknas med narcissism, ett koncept som har en klar och tydlig innebörd där individen centrerar 

sig själv och saknar logisk empati (Rosen 2012:20-21). Sociala medier ger användaren en 

möjlighet att skapa en bild av hur man vill uppfattas av andra. Genom bilder, kommentarer 

och videos kan personen alterera sin profil för att skapa en onlineperson och därmed nå 

perfektion som i sin tur leder till bekräftelse genom uppmuntran. Sociala medier kan ses som 

bidragande faktorer till varför så många i dag kan uppfattas som narcissister. Vi vill dock 

tydliggöra att denna uppsats är skriven under ämnet medie- och kommunikationsvetenskap, 
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medicinska termer används för att förtydliga problematiken och överkonsumtionen av sociala 

medier.  

 

2.5 Motsägande teoretisk tolkning 

I detta avsnitt har vi valt att fokusera på de positiva utfall som diskuteras angående 

användandet av information och sociala medier. Detta för att bredda synsättet och ge 

möjligheten att se på uppsatsämnet ur ett annat perspektiv. 

 

2.5.1 The future of the internet 

The future of the internet är en undersökning från 2012 där 1021 noga utvalda experter inom 

teknologi blivit tillfrågade om den påverkan dagens teknik kommer att ha på ungdomar och 

hur framtiden kommer se ut år 2020 (Anderson och Rainie 2012:7). Vardera expert fick läsa 

två påståenden om framtiden, det ena var positivt och det var andra negativt, därefter fick de 

välja det påstående de ansåg det vara mest troliga framtidsscenariet och sedan motivera sitt 

val. Det positiva påståendet menade att ungdomar kommer att kunna anpassa sig efter den 

information och teknik som kommer att finnas tillgänglig för dem. De kommer även att 

utveckla sin förmåga att multitaska för att hitta rätt information snabbare och mer effektivt 

och därmed lära sig mer. Hjärnans plasticitet påverkas endast positivt då den kan anpassas till 

att hantera all elektrisk information. Det negativa påståendet hävdade att förmågan att 

multitaska bidrar till sökandet av snabba, ytliga svar som inte lagras utan istället lägger energi 

på att bli underhållna av sociala uppdateringar som distraherar från djupinlärning. Det leder 

till ett ohälsosamt beroende av internet och användaren tappar sin sociala kapacitet att kunna 

interagera med andra människor i verkligheten (Anderson och Rainie 2012:8). Många av 

deltagarnas åsikter var delade och menade att det till viss gräns är bra att våra vanor kan 

anpassas till det ständigt uppkopplade samhället men att hjärnans kapacitet förblir begränsad. 

Författarna anser att undersökningen gav ett 50/50 utfall pga respondenternas delade åsikter 

och bristen på fler utfall. 

         

2.5.2 Cognitive Surplus 

Clay Shirky, en amerikansk författare, har skrivit boken Cognitive surplus: Creativity and 

Generosity in a Connected age från 2010 där han ser den nya uppkopplade världen som en 

lösning på hur individen ska spendera sin fritid då den allmänt har ökat under de senaste åren 

(Shirky 2010:5). Han benämner 60-talisterna som passiva mottagare av olika sitcoms från 

TV-soffan och att de inte har valt vad de sett på utan tittat på allt som visats, utan att 
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ifrågasätta innehållet. Han jämför sedan denna TV-konsumtion med alkoholintaget i London 

på 1700-talet där det inte fanns något stopp, ett problem som regeringen inte gjorde någonting 

åt. Tv-tittandet fortsätter fortfarande att öka och ersätter sociala aktiviteter som att leka 

utomhus eller läsa böcker men nu har för första gången någonsin ungdomars TV-

konsumerande minskat då de istället har fått tillgång till snabb interagerande fakta via internet 

(Shirky 2010:10-11). Genom att de numera kan dela med sig av samma monotona klipp som 

tidigare visats på TV bjuder det nu in till diskussion då det finns möjlighet att kommentera 

klippen, dela de med sina vänner och även rangordna dem efter sitt eget intresse och de blir 

aktiva deltagare istället för passiva konsumenter (Shirky 2010:11). 

 

2.6 Tidigare forskning 

Nedan presenteras två relevanta studier inom samma forskningsfält. Dessa undersökningar 

omfattar ett större antal respondenter och vi kan därför likna dem med den studie vi utfört. 

 

2.6.1 Svenskarna och internet 

Svenskarna och internet släpptes i sin helhet den 20 november 2013. I denna kvantitativa 

undersökning har författare Olle Findahl presenterat forskning kring det generella 

användandet av internet bland svenskar. I år har mycket fokuserats på sociala medier och ett 

helt kapitel har tilldelats detta ämne. Vi kommer i kapitel 4. Resultat och analys därför att 

återkomma till denna studie och jämföra vår studie med undersökningen från Svenskarna och 

internet. Dock skiljer sig urvalet markant från studien utförd i denna uppsats från Svenskarna 

och internet som är baserad på 3000 respondenter. Detta bidrar till att vi kan se resultatet ur 

ett större perspektiv. 

 

2.6.2 ICT use and mental health in young adults 

ICT (Information and Communication Technology) är en undersökning som gjordes 2012 av 

Sara Thomée från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Den är uppdelad i flera studier, de vi har 

fokuserat på är nummer tre och fyra då dessa är kvantitativa studier gjorda på 4163 

respondenter i åldern 20-24 där de besvarat två enkäter varav en av dessa agerat som 

uppföljare ett år senare. Undersökningen fokuserar på användandet av datorer och 

mobiltelefoner och hur det vidare leder till psykisk ohälsa såsom stress, sömnproblem och 

depression. Resultaten visar på att hög ICT- användning påverkar den psykiska hälsan 

negativt. 
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3. Metod                  

I denna del av uppsatsen kommer vi att presentera hur vi samlat in empirisk data, vilket utgör 

uppsatsens metod. Här kommer dessutom de begränsningar som metoden och studien bidragit 

till att diskuteras. 

 

3.1 Kvantitativ metod 

Det finns två olika tillvägagångsätt vad gäller insamling av empirisk data, kvantitativ och 

kvalitativ metod. Val av metod görs utifrån hur frågeformuleringen framställts och vilket 

resultat som vill nås. Kvalitativ metod fokuserar på respondentens värderingar och försöker se 

ämnet från deras perspektiv via sociala interaktioner som till exempel öppna fokusgrupper. 

Forskarens tolkning är viktig inom denna typ av forskning (Alvesson & Sköldberg 2008:17). 

Kvantitativ forskning handlar om att samla in större mängder data där analysering av 

resultatet oftast sker med hjälp av statistisk. Om mätning av frekvenser och procentenheter 

önskas bör kvantitativ metod tillämpas (Trost 2001:22). Eftersom vår undersökning kräver ett 

brett och grundläggande resultat för att kunna se hur användandet ser ut inom en viss 

målgrupp så har vi valt kvantitativ metod för att kunna få fram tydligast svar genom en enkät 

som når många respondenter. Resultatet, genom statistik, hämtas från en enkät utformad av 

åsikt- och orsaksfrågor, något vi anser mer lämpligt då vi vill undersöka användandet och inte 

användaren av sociala medier. 

 

3.2 Urval och målgrupp 

Vi har valt att sprida formuläret via sociala medierna: Facebook, Twitter och via email då vi 

anser att dessa plattformar är mest lämpade för att nå den begärda målgruppen, det vill säga 

unga svenskar i åldrarna 20- 30 år. Det är de som är de mest aktiva inom sociala medier 

(Thomée 2012:7). Det är också dessa personer som har upplevt och präglats av den digitala 

revolutionen i samband med internets framkomst och det är de som måste ansvara för sitt eget 

användande. Med den ständiga uppkopplingen som präglar vardagen i dag kan respondenten 

enkelt klicka sig fram till den webbaserade enkäten och fylla i den var de än befinner sig. I 

och med att det inte är användaren som individ vi är intresserade av har vi dessutom valt att 

begränsa frågorna om respondenterna till att endast be dem besvara frågor om kön, ålder samt 

sysselsättning. Den webbaserade enkäten fanns tillgänglig mellan 7 och 24 november och vi 

fick in 196 svar. 

Enligt Sahlgrenska akademins undersökning från 2012 är målgruppen 20- 30 år den 

som räknas som den mest hälsosamma av den vuxna generationen. Dock har det under de 
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senaste decennierna rapporterats om ökande siffror som har visat att effekterna av 

överkonsumtion av sociala medier leder till psykisk ohälsa bland unga svenskar. Även 

internationellt syns det en ökning (Thomée 2012:7). 

 

3.3 Variablers operationalisering 

För att kunna redovisa ett tydligt och konkret resultat har vi konstruerat korstabeller där vi 

begränsat antalet variabelvärden genom att sammanslå dem utan att påverka resultatet 

(Djurfeldt 2010:147). Vi har till exempel slagit samman alternativen i samtliga attitydfrågor 

om huruvida respondenten instämmer eller inte. I dessa attitydfrågor har vi slagit samman 

alternativen instämmer inte och instämmer delvis och bildat kategorin instämmer inte, likaså 

har vi sammanslagit instämmer i huvudsak och instämmer som bildat kategorin instämmer. 

Alternativet vet ej representeras inte i tabellerna eftersom det inte bidrar till resultatet och 

därför kommer vi inte att vidare analysera denna kategori. Vi har även valt att slå samman 

värdena av hur många timmar som spenderas aktivt i sociala medier under en dag till att 

kategorisera de efter grad av användning per dag såsom låg, medel och hög vilket vi kommer 

att ytterligare förklara i avsnitt 4.1.1 Grundläggande resultat.  

 

3.4 Bivariat analys 

En bivariat analys mäter sambandet mellan två variabler och hur de influerar varandra 

(Djurfeldt 2010:137). Dessa variabler kan antingen vara beroende eller oberoende, i och med 

detta kan man tydligt se hur de påverkar och förändrar varandra i ett orsakssamband där en 

händelse orsakar en betingelse (ibid:138). Huruvida en variabel är oberoende eller beroende 

bestäms utifrån ett tidsperspektiv då den förstkomna variabeln logiskt ska påverka den 

nästkommande (Ibid:137-139). Genom att placera variablerna i en korstabell kan vi då se hur 

de påverkar varandra, det vill säga om förändring sker i den oberoende variabeln och hur detta 

i sin tur påverkar den beroende (Ibid:141-144). Vi kommer i analysen att presentera resultaten 

från den kvantitativa undersökningen med dessa sambandsmått.  

 

3.5 Genomförande     

Vi började med att sammanställa en pilotenkät som diskuterades i grupp vid seminarium och 

som sedan skickades ut till 35 respondenter, varav vi fick 27 stycken svar. Därefter kunde vi 

se om det krävdes revidering inför den slutgiltiga enkäten. Resultatet från pilotenkäten gav 

positiv feedback och konstruktiv kritik vilket bidrog till att vi inte ansåg att det krävdes fler 

omprövningar av enkäten.  
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Formulärets syfte är att ta reda på hur respondenten uppfattar sitt användande av 

sociala medier samt att se hur de väljer att förhålla sig till den information som konsumeras 

genom dem, utifrån detta kan vi då identifiera huruvida det finns en problematik samt i vilken 

utsträckning det förekommer. Vid revidering av pilotenkäten ändrade vi bland annat irrelevant 

ordföljd och ordval.  

Inledningsvis frågade vi i den slutgiltiga enkäten vilket år respondenten var född där 

de fick ange ett svar från 1983 till 1993, där ibland finns också alternativet annat, detta på 

grund av att enkäten spridits offentligt online men också för att ge respondenten 

valmöjligheten att få vara anonym även på detta plan. De som valt alternativet annat 

representerar alltså både de som inte innehar åldrarna 20- 30 samt de som valt att inte ange sin 

ålder, vi kan därför inte se alternativet annat som ett bortfall. 

I enkäten fanns 4 st frågor som inte var obligatoriska att svara på, 3 st av dessa var 

öppna frågor som tillåter respondenten att fritt uttrycka sina åsikter. Då dessa inte är 

obligatoriska kan de ses som bortfallsfrågor, dock har vi inte sett detta som väsentligt bortfall 

då detta har givit mycket relevant feedback. 

Respondenten fick vidare ange utifrån en skala i 5 punkter hur en specifik känsla 

instämde på dem. Detta gav respondenterna tillfälle att bedöma hur respektive känsla bäst 

stämde in på dem, en så kallad semantisk differential (Trost 2001:140). Denna skala minskade 

från 10 punkter till 5 efter revidering av pilotenkäten. Formuläret avslutades med en öppen 

fråga där vi välkomnade övriga kommentarer vilket A. N Oppenheim förklarar är nödvändigt 

för att ge respondenten utrymme samt för att de inte ska känna sig låsta (Oppenheim 

1992:112). Efter att vi uppnått ett respondentantal på 196 stycken sammanställde vi resultatet 

i SPSS samt skapade, med detta statistikprogram som grund, tabeller och diagram på egen 

hand som senare analyserats utifrån de begrepp och teorier vi nämnt i tidigare avsnitt. 

Enkäten finns som bilaga.  

 

3.6 Kritik av metod 

Vi var vid utskick medvetna om den begränsning som uppstår då spridning online väldigt 

enkelt blir nyhetens behag. Detta bidrog till att vi rekordsnabbt fick ihop 135 svar på endast 

fyra dagar för att sedan upphöra markant. I och med att vi valt sociala medier som kanal i 

utskicket av formuläret uppstod problematik i form av att vi endast nått aktiva användare av 

sociala medier, ett automatiskt bortfall har skett som inkluderar de som inte använder sociala 

medier. Trots att detta var det eftertraktade sceneriet, det vill säga att nå den aktiva 

användaren, utgör gruppen ett anmärkningsvärt bortfall. Då vi bland annat spridit formuläret 
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på Facebook bland personliga kontaktnät blev urvalet dessutom väldigt begränsat och vinklat 

i just denna form av spridning då Facebook inte tillåter en synlighet längre bort än vänners 

vänner, bortsett från specifika undantag. På Twitter, å andra sidan, kunde vi nå respondenter 

utanför dessa ramar eftersom fler kan ta del av de microbloggar som delas. 

Som tidigare nämnt ville vi effektivisera antalet respondenter samt ge dem 

valmöjligheten att inte uppge vilket år de är födda, då vi i pilotenkäten upptäckte att behovet 

av att vara anonym på även detta plan var önskvärt. Dock borde vi ha specificerat detta för att 

få ett tydligare svar genom att ha två alternativ ”äldre än” och ”yngre än” istället för “Annat”. 

Trots att vi mött tydliga problem i vårt val av spridning så var det medvetet då fördelarna att 

få in många svar från rätt användare i vår målgrupp vägde upp det negativa. 

 

4. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras resultatet från den kvantitativa studien som vi 

genomfört. Kapitlet är uppdelat i tre kategorier för att underlätta för läsaren. Den första 

delen är en presentation av resultatet samt vidare tolkning, därefter en bredare analys. 

Avslutningsvis har vi valt att presenterar en alternativ tolkning av studien.  

 

4.1 Resultat av kvantitativ studie 

De resultat som presenteras nedan är noga utvalda och analyserade för att framhäva 

syftesformuleringen i den mån att de relaterar till de grundläggande frågeställningarna. I 

denna del kommer vi presentera våra resultat i form av bivariat sambandsanalys där vi 

använder oss av korsade variabler för att finna intressanta samband som vi sedan diskuterar. 

Dessa grundläggande tabeller ger en tydlig översiktlig bild av hur unga svenskar, i åldrarna 

20- 30 år, ser på sitt användande av information och sociala medier. 

 

4.1.1 Grundläggande resultat 

Inledningsvis presenteras respondenterna i form av kön (tabell 1) samt ålder (tabell 2) genom 

följande deskriptiva tabeller. Variablernas frekvenser presenteras i antal och procent för att 

skapa en uppfattning om hur de 196 unga svenskar som har deltagit i undersökningen är 

fördelade. Respondenter födda 1988- 1989, det vill säga de som är 24- 25 år gamla, utgör 38 

procent av det totala antalet vilket är den största gruppen som deltagit i undersökningen. 

Likaväl kan vi redovisa att majoriteten är kvinnor. Det är även kvinnor i åldrarna 16- 25 som 

via sin smartphone dominerar i sociala medier i den större undersökningen som Svenskarna 

och internet har gjort (Findahl 2013:33).  
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Kön Antal Procent 

Kvinna 129 66 % 

Man  67 34 % 

Total 196 100 % 

 

Tabell 1 Tabell över respondenters kön i antal och procent. 

 

Ålder Antal Procent 

1983 5 3 % 

1984 7 4 % 

1985 12 6 % 

1986 17 9 % 

1987 18 9 % 

1988 30 15 % 

1989 46 23 % 

1990 15 8 % 

1991 12 6 % 

1992 6 3 % 

1993 3 2 % 

Total 196 100 % 

 

Tabell 2 Tabell över respondenters ålder i antal och procent 

 

I enkäten bad vi dessutom respondenten att uppskatta hur mycket tid de spenderar i sociala 

medier under en vanlig dag genom att sammanslå de kortare och de längre aktiva tillfällena. 

Resultatet visade att de flesta, det vill säga 36 procent av deltagarna i undersökningen 

uppskattar att de är aktiva i sociala medier mellan 1-2 timmar om dagen (tabell 3). Antalet 

respondenter minskar kraftigt när antalet timmar växer och endast 6 procent tror sig vara 

aktiva i mer än 4 timmar. Majoriteten anser sig vara aktiva under en kortare tid varje dag, det 

vill säga från mindre än en timme till 3 timmar om dagen (se bilaga för ursprunglig tabell). 

I Svenskarna och internet så uppger dem att svenska ungdomar spenderar 3 timmar i 

veckan i sociala medier, något som inte stämmer med vår undersökning (Findahl 2013:33). I 
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och med att Svenskarna och internet inte har samma målgrupp som vi så drar de äldre som 

spenderar mindre tid i sociala medier ner snittet och resultatet blir att timmarna av användning 

blir färre i deras kategori för unga svenskar. 

I vidare analyser har vi valt att sammanslå variablerna mindre än en timme och 1- 2 

timmar och skapat kategorin låg grad av användning av sociala medier. Likaså har vi fört 

samman alternativen 3- 4 timmar och mer än 4 timmar som kategoriserats som hög grad av 

användning av sociala medier. Det mellersta alternativet: 2- 3 timmar har benämnts som 

medel grad av användning av sociala medier. Den låga graden användning av sociala medier 

motsvarar 59 procent, medel grad användning av sociala medier 26 procent och hög grad av 

användning av sociala medier 15 procent. I en separat fråga i enkäten angav dessutom hela 85 

procent av de 196 respondenterna att de konstant är uppkopplade via Wifi, 3G, 4G eller 

liknande (se bilaga). Respondenterna är alltså ständigt uppkopplade men trots detta är 

majoriteten kategoriserade som låganvändare av sociala medier detta gör att vi förmodar att 

sociala medieanvändningen är högre än vad resultatet poängterat. Att vara uppkopplad och 

ständigt online är i dag en självklarhet då internet är mediekanalen för information och 

kommunikation (Carr, McChesney 2013:2). 

 

Grad av användning Antal Procent 

Låg 117 59 % 

Medel 50 26 % 

Hög 29 15 % 

Total 196 100 % 

 

Tabell 3 Tabell över grad av användning av sociala medier under en vanlig dag i kategorier. 

 

I dag finns möjligheten att bruka sociala medier från tre olika enheter däribland dator, 

smartphone samt surfplatta. Från enkätundersökningens resultat kan vi avläsa att den 

vanligaste förekommande enheten är smartphonen (tabell 4). I fråga 5 ombads respondenten 

att kryssa i om de använder dator, smartphone, surfplatta eller någon annan enhet när de 

besöker sociala medier.  51 procent av alla svar, det vill säga 177 val, visar att smartphone är 

den huvudsakliga enheten för social mediebrukning och 37 procent, det vill säga 128 val, 

använder dator. Det är viktigt att poängtera att respondenterna fick möjligheten att välja fler 

alternativ i denna fråga. Därför kan vi konstatera att många av dem som använder sociala 

medier via en smartphone också har en dator att besöka dem via och väldigt få, endast 11 
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procent, använder surfplatta. Alternativet Annan enhet utgör 1 procent av det totala resultatet 

vilket motsvarar 3 respondenters val. I denna fråga krävdes också en förklaring på vad Annat 

som enhet innebar där en respondent svarat att denne använder Iphone, som visserligen är en 

typ av smartphone, samt att en respondent inte använder sociala medier.  

För att se detta resultat ur ett större perspektiv kan vi likna det med Svenskarna och 

Internet som även i denna studie hävdar följande ”Så gott som alla med en smartmobil har 

också en dator, och nästan alla med en surfplatta har både en dator och en mobil” (Findahl 

2013:26). I samma undersökning kunde vi se att smartphonen var den dominerande enheten 

för sociala medier (Findahl 2013:31). Detta visar på att användningen av fler enheter och den 

stora spridningen av mobil uppkoppling bidrar till ökad konsumtion av information och där 

med ett informationsöverflöd.  

 

Enhet Antal Procent 

Dator 128 37 % 

Smartphone 177 51 % 

Surfplatta 37 11 % 

Annan 3 1 % 

Total 196 100 % 

 

Tabell 4 Tabell över vilka enheter som sociala medier utövas på 

 

4.1.2 De mest populära sociala medierna 

Från resultatet av enkäten kunde vi konstatera att de plattformar som överlägset dominerar 

bland sociala medier är Facebook, Instagram och Youtube (tabell 5). Genom att räkna ut 

medelvärdet för respektive socialt medium fick vi en allomfattande uppfattning om vilka av 

dem som brukas mest frekvent. Medelvärdet är uträknat då respondenterna har fått ange efter 

skala hur ofta de använder varje medium. Skalan är uppbyggd efter sex kategorier där 

alternativen var använder ej detta medium, några gånger i månaden, några gånger i veckan, 

flera gånger i veckan, en gång om dagen och flera gånger per dag. Dessa alternativ motsvarar 

en skala 0- 5 som i tabell 5 visar medelvärde 0- 5. Från detta kan vi avläsa att det som används 

absolut mest är Facebook med ett medelvärde på 4,6. Det visar att de flesta av respondenterna 

använder facebook flera gånger om dagen. Även i undersökningen av Svenskarna och internet 

var detta medie det mest använda nätverket (Findahl 2013:33). Vi kan dessutom se att 

Instagram har ett medelvärde på 3,8 och Youtube 3,0 vilket tillsammans med Facebook 
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motsvarar de mest använda medierna. Alternativet annat har ett medelvärde på 1,0 och 

representerar alla övriga sociala medier. Vår tolkning är att denna kategori innefattar de 

medier vi valt att avgränsa oss från, till exempel bloggar och spel. Flickr och Pinterest är de 

medier som används minst med medelvärden på 0,2 respektive 0,3. 

Vi kommer i vidare analys att fokusera på de tre populäraste sociala medierna det vill 

säga Facebook, Instagram och Youtube. Facebook grundades 2004 och har i dag 1,19 

miljarder aktiva användare (newsroom.fb.com). Det är även Facebook som köpt upp 

Instagram, som lanserades i oktober 2010 och har vuxit till 150 miljoner användare världen 

över på bara tre år. På Instagram kan användare interagera med varandra genom att dela sina 

egna bilder och följa andra användare över hela världen (instagram.com/press). YouTube har 

funnits sedan 2005 och rankas i dag som den tredje populäraste hemsidan i världen 

(alexa.com). Det är en hemsida där brukaren kan ladda upp videoklipp samt ta del av andras 

och kommentera dem. I dag visas det en miljard klipp om dagen från YouTubes hemsida 

(geek.com).  

 

Sociala medier Medelvärde 

Facebook 4,6 

FlickR 0,2 

Google+ 1,1 

Instagram 3,8 

LinkedIn 0,7 

Pinterest 0,3 

Twitter 0,9 

Vine 0,6 

Youtube 3,0 

Annat 1,0 

 

Tabell 5 Tabell över användning av sociala medier. 

 

4.1.3 Det huvudsakliga syftet 

I enkätundersökningen efterfrågades det huvudsakliga användningssyftet för respektive 

socialt medium. Nedan presenteras en korstabell framtagen för att se ett samband mellan det 

huvudsakliga syftet och de tre populäraste medierna (tabell 6). 
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För två av dem, det vill säga Instagram och Youtube, framgick det att det främsta 

syftet var att fördriva tid med 31,6 procent respektive 49,5 procent. För Facebook var fördriva 

tid det sekundärt valda huvudsakliga syftet med 29,6 procent. För detta medium var att hålla 

kontakt med vänner det främsta syftet med 57,1 procent. Trots att majoriteten av Facebook 

användarna inte hade fördriva tid som huvudsakliga syftet kan vi dra en tydlig slutsats att 

fördriva tid är det genomsnittliga huvudsakliga användningssyftet för de tre populäraste 

medierna. Att använda sociala medier i arbetet var det syftet som fått lägst medhåll, det är 

dessutom få som angivit att de lär sig någonting nytt genom samtliga sociala medier.  

De respondenter som har valt ett annat huvudsakligt syfte för sociala medier fick 

dessutom möjligheten att lämna kommentarer som förklarar varför de brukar sociala medier. 

Många hävdade bland annat att de använder dem som diskussionsforum, för att söka jobb, för 

att kunna bli inbjuden till olika festligheter och aktiviteter och för att nätverka och skapa nya 

kontakter.  

 

Syfte Facebook Instagram Youtube 

Jag använder inte detta 

medium 

1,5 % 16,3 % 4,1 % 

Hålla kontakt med vänner 57,1% 13,3 % 1,0 % 

För inspiration 1,5 % 16,3 % 18,9 % 

För att lära mig något nytt 1,0 % 0,5 % 11,2 % 

Dela med mig av min 

vardag 

2,0 % 19,4% 1,0 % 

Fördriva tid 29,6 % 31,6 % 49,5 % 

I arbetet 3,1 % 0,0 % 1,0 % 

Annat 4,1 % 2,6 % 13,3 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 

 

Tabell 6 Tabell över det huvudsakliga användningssyftet för sociala medier. 

 

94 procent av alla tonåringar i Amerika som är aktiva på internet är medlem i Facebook vilket 

ytterligare poängterar detta medium som det mest använda av sociala medier 

(marketingland.com). Då 57,1 procent valt att hålla kontakt med vänner som det huvudsakliga 

syftet för användandet av Facebook kan vi titta på hur många vänner ungdomar har på 
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Facebook i dag. Det är ungdomar som grupp som har flest relationer online då snittet ligger 

på 400 vänner (marketingland.com) (fof.se). Robin Dunbars teori om att 150 relationer är det 

vi kan hantera och bry oss om visar tydligt på att det inte går att hålla en hälsosam relation till 

sina 400 vänner på Facebook vilket leder till både informationsöverflöd och även social 

ångest då det inte är möjligt att tillfredsställa de krav som ställs via sociala medier.  

YouTubes främsta syfte är att fördriva tid och det är inte svårt att fastna i en 

dopaminloop med all information som YouTube erbjuder. När ett klipp visats färdigt tar 

hemsidan fram relaterade klipp som gör det enkelt att klicka sig vidare och fortsätta söka 

information. Även Instagram hade samma huvudsakliga syfte och där är den bekräftelse man 

får genom antal likes en viktig faktor till användandet. Att även snabbt kunna starta 

applikationen och ta reda på vad ens vänner gör just nu ger en omedelbar uppdatering och 

skapar gemenskap. I och med att dessa medier skapar en positiv känsla gör det att de blir 

självklara val som tidsfördriv. 

 

4.1.4 Känslor relaterade till offline- och onlineläge 

För att få en tydlig översiktlig uppfattning om hur respondenterna uppfattar situationer och 

känslotillstånd i offline- och onlineläge har vi beräknat medelvärdet utifrån en 1- 5 punkt 

skala där 1 är låg identifieringsgrad och 5 är hög (tabell 7). Medelvärdet representerar den 

genomsnittliga nivån för hur individerna förhåller sig till de känslor som vi angivit i vardera 

läge. Från detta resultat kan vi bland annat se att fler känner gemenskap när de befinner sig 

online där medelvärdet visar 3,11 till skillnad från offlineläge som motsvarar medelvärdet 

2,46, något som måste ske genom social interaktion som nås via sociala medier.  

Resultatet visar också ett mycket lågt medelvärde det vill säga 1,67 för känslan socialt 

isolerad i onlineläge vilket indikerar att samhörighet och gemenskap online är viktigt för 

individen och beror på de många relationer som finns i sociala medier. Trots att en del 

skillnader är marginella kan vi utläsa att det förekommer skillnader mellan offline- och 

onlineläge. Känslan av passivitet i onlineläge utmärks av medelvärdet 3,13. Denna siffra är 

relativt hög och indikerar att onlineaktivitet är en passiv akt då användare mottager irrelevant 

information och, som tidigare konstaterat, endast fördriver tid. Lugn (3,04), fokuserad (3,12), 

effektivitet (3,29), ofokusering (2,73) samt orolighet (1,89) uppfattas i större utsträckning av 

individer i offlineläge. Att plötsligt hamna i offlineläge är för en del ett orosmoment, 

förmodligen som följd av att inte vara tillgänglig. Annars så visar dessa medelvärden på att 

respondenterna har en mer lugn, fokuserad och effektiv tillvaro i offlineläge. 
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Paradoxalt nog är både medelvärdet för fokuserad och ofokuserad högre i offlineläge 

än i onlineläge. För att se eventuella samband gjorde vi en korstabell där vi ställde dessa 

känslor i offlineläge mot varandra (Se bilaga). I och med detta fick vi ett bortfall på 47 

respondenter som angivit vet ej. 79 av 149 personer instämmer i att de känner sig mer 

fokuserade offline och instämmer inte i att de känner sig ofokuserade offline. Detta ger ett 

resultat som tyder på att en större del av respondenterna känner sig fokuserade i offlineläge. 

Det visar också att 58 personer angivit att de varken känner sig ofokuserade eller fokuserade i 

offlineläge. Många av respondenterna återkopplade till de två frågor som var relaterade till 

känslor i enkätens sista fråga där vi välkomnade övriga synpunkter. En av respondenterna har 

kommenterat följande: “Svarsalternativen till fråga 12 och 13 är ju helt och hållet 

situationsbundna. Beror helt på vart och med vem jag befinner mig IRL” (IRL betyder in real 

life, red. anm.). Den höga siffran i korstabellen visar att de som inte instämmer i något av 

alternativen inte kan relatera till känslan huruvida de är uppkopplade eller inte.  

Känslan av att vara fokuserad utmärks av ett högre medelvärde när respondenten är 

offline (3,12) och lägre i onlineläge (2,43) bristen på fokus online är alltså större än i 

offlineläge då hyperaktiviteten tvingar användaren att ofta flytta fokus. Bekräftelse får 

användare av sociala medier i större grad av att vara online (2,67) då medelvärdet för offline 

är 2,36.  

De mest intressanta resultaten utifrån denna tabell kommer vidare att analyseras under 

4.2 Bredare analys av resultat. 

 

Känslor Offline Online 

Gemenskap 2,46 3,11 

Lugn 3,04 2,82 

Fokuserad 3,12 2,43 

Effektiv 3,29 2,38 

Bekräftad 2,36 2,67 

Stressad 2,15 2,20 

Orolig 1,89 1,86 

Ofokuserad 2,73 2,35 

Passiv 1,89 3,13 

Socialt isolerad 2,18 1,67 
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Tabell 7 Tabell över medelvärde för känslor i offline- och onlineläge. 

 

4.2 Bredare analys av resultat 

Efter att ha genomfört en deskriptiv analys av resultatet från enkätundersökningen kunde vi 

vidare utveckla de uppfattningar som studien bidragit till. Genom ytterligare korstabeller 

kommer vi att presentera nya sambandsresultat och applicera tidigare nämnda teorier på dem. 

 

4.2.1 Påståenden  

I fråga 14 i enkäten frågade vi respondenterna hur de förhöll sig till påståenden relaterade till 

sociala medier och information. I och med att respondenten hade möjligheten att välja 

alternativet vet ej får vi automatiskt ett bortfall på 17 personer för tabell 8, 8 personer för 

tabell 9 och 34 personer för tabell 10, detta kommer inte att analyseras vidare eftersom 

alternativet inte påverkar resultatet.  

I tabell 8 demonstreras en tabell över påståendet Sociala medier tar upp alldeles för 

mycket av min tid som är korsad med graden användning av sociala medier. Vad vi kan tolka 

utifrån denna tabell är att låganvändare av sociala medier inte anser att sociala medier tar upp 

för mycket av deras tid då 53,3 procent vilket betyder att majoriteten inte instämmer. På 

samma sätt uppfattar kategorin medelanvändare (56,8 procent) att medier inte tar upp för 

mycket av deras tid. För höganvändare är resultatet jämt fördelat på 50 procent. Tabellen i 

fråga visar ett relativt jämnt resultat med en relativt jämn procentfördelning vilket kan 

indikera att respondenterna inte har en tydlig ståndpunkt i frågan eller att de inte är medvetna 

om- eller överhuvudtaget har reflekterat över problematiken. Utifrån detta kan vi se att alla tre 

kategorier till mestadels inte instämmer att sociala medier tar upp för mycket av deras tid.  

 

 Låg Medel Hög 

Instämmer ej 53,3% 56,8% 50% 

Instämmer    46,7% 43,2% 50% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

Tabell 8 Tabell över påståendet: Sociala medier tar upp alldeles för mycket av min tid korsat 

med grad av användning av sociala medier. 

 

Nedan (tabell 9) presenteras en tabell över påståendet Jag blir matad med irrelevant 

information i sociala medier som vi valt att korsa med graden användning av sociala medier. 
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Resultatet visar att respondenter som är kategoriserade som låganvändare av sociala medier 

anser till större del, det vill säga 79,6 procent, att de blir matade med irrelevant information 

och resterande 20,4 procent anser motsatsen. Vi kan även tolka att majoriteten (84,8 procent) i 

kategorin medel likaså anser att de blir matade med irrelevant information i sociala medier. 

På samma vis kan vi se att majoriteten av höggradsanvändare (65,5 procent) även dem 

instämmer. Dock motsvarar 65,5 procent den lägsta procentenheten av de som anser att de 

blir matade av irrelevant information.  

Vi kan tydligt se att majoriteten av både låg-, medel- och höganvändare av sociala 

medier anser att de blir matade med irrelevant information i sociala medier. 

 

 Låg Medel Hög 

Instämmer ej 20,4% 15,2% 34,5% 

Instämmer    79,6% 84,8% 65,5% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

Tabell 9 Tabell över påståendet: jag blir matad med irrelevant information i sociala medier 

korsat med grad av användning av sociala medier. 

 

Resultatet från påståendet Jag kan bearbeta all information jag tar in under en dag (tabell 10) 

visar att 75 procent av låganvändarna inte anser att detta stämmer in på dem. Hela 87,8 

procent av medelanvändarna och 68 procent av höganvändarna tycker likadant vilket tyder på 

tydliga och konkreta resultat där majoriteten från alla kategorier av användning inte anser att 

de kan bearbeta all information som tas in via sociala medier. Detta betyder alltså att det är få 

som tycker att de kan bearbeta all information som tas in under en dag. Återigen utjämnas 

procentantalet mer för höganvändare med 68 procent respektive 32 procent. Detta resultat 

visar tydligt på att det är mycket lågkvalitativ information som delas genom sociala medier, 

vilket användarna sedan har svårt att bearbeta. Detta är en bidragande orsak till 

informationsöverflöd och kognitiv överbelastning.  

 

 Låg Medel Hög 

Instämmer ej 75% 87,8% 68% 

Instämmer    25% 12,2% 32% 

Totalt 100% 100% 100% 
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Tabell 10 Tabell över påståendet: Jag kan bearbeta all information jag tar in via sociala 

medier under en dag korsat med grad av användning av sociala medier. 

 

Då majoriteten anser att de både blir matade med irrelevant information och att de inte heller 

kan bearbeta all den information som konsumeras i sociala medier kan vi konstatera att 

respondenterna är medvetna om att den information som tas in genom sociala medier inte är 

nyttig eller relevant. Användandet av sociala medier blir ett tidsfördriv och ett distraherande 

störningsmoment vilket leder till att användaren måste multitaska. Precis som i Shannon och 

Weavers kommiunikationsmodell kan vi också förknippa den irrelevanta informationen med 

brus. Bruset bildas, i detta sammanhang, i och med att informationen i fråga inte kan hanteras. 

Sociala medier fungerar inte som avsändare i detta fall eftersom användandet av sociala 

medier i sig är en enda stor distraktion från någonting annat. Avsändaren skulle kunna vara i 

form av att skriva en uppsats eller att läsa en bok. Som ett störande moment får individen en 

avisering från till exempel Instagram och tar fram sin smartphone, ytterligare brus försätter 

användaren i en dopaminloop och det blir svårt att sluta. Bruset i detta sammanhang är alltså 

både sociala medier i sig och den information som tas emot. 

 

4.2.2 Effektivitet 

I tabell 11 demonstreras sambandet i form av en korstabell mellan grad av antal timmar 

individen spenderar i sociala medier under en vanlig dag med känslan av effektivitet i 

offlineläge. I och med att respondenten hade möjligheten att välja alternativet vet ej får vi 

automatiskt ett bortfall på 33 respondenter, detta kommer inte att analyseras vidare eftersom 

alternativet inte påverkar resultatet. I tabellen kan vi se mindre skillnader mellan de som 

instämmer och inte instämmer i frågan om de känner sig mer effektiva när de hamnar i 

offlineläge beroende på deras grad av användning av sociala medier. Av de som har en låg 

användning av sociala medier är det fler som instämmer att de känner sig mer effektiva i 

offlineläge, detta representeras av 57,6 procent. Den största skillnaden vi kan se är hos de som 

har en medel användning av sociala medier. Där är det hela 73,3 procent som instämmer att 

de känner sig mer effektiva i offlineläge gentemot de 26,7 procent som representerar de som 

inte instämmer. Skillnader kan även urskiljas hos de som har en hög användningsgrad då det 

fortfarande är majoriteten som instämmer att de känner sig mer effektiva när de inte är 

uppkopplade. Alternativet Instämmer innebär alltså att respondenten känner sig effektiv i 

offlineläge och vi kan tydligt se att detta i kombination med låg- (57,6 procent) respektive 
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medel- (73,3 procent) och höganvändning (53,8 procent) företräds av de största 

procentenheterna. Detta visar på att respondenterna känner sig mer effektiva när de är i 

offlineläge då de inte distraheras av diverse notiser och aviseringar. Även det låga 

medelvärdet för passivitet offline styrker detta påstående (tabell 7). Det höga medelvärdet för 

passivitet online visar dessutom tydligt att respondenterna är mer effektiva när de inte är 

uppkopplade. Då det inte är lika lätt att skifta fokus och hoppa mellan olika länkar offline som 

det är online leder det till mindre multitasking och gör att det blir lättare att fokusera på en 

uppgift. Det leder till effektivitet. 

 

 Låg Medel Hög 

Instämmer ej 42,4 % 26,7 % 46,2 % 

Instämmer 57,6 % 73,3 % 53,8 % 

Totalt 100 % 100 %  100 % 

 

Tabell 11 Tabell över sambandet mellan grad av användning av sociala medier och en känsla 

av effektivitet i offlineläge 

 

4.2.3 Social bekräftelse  

Den generation som i dag till större del lever i en digital vardag riskerar att påverka 

verkligheten genom att förflytta de kortare relationerna som sker i den virtuella världen till det 

verkliga livet. Den verkliga världen börjar likna web 2.0 och de ytliga relationer som 

förekommer i sociala medier speglas allt mer utanför dataskärmens begränsningar. Nedan 

(tabell 12) visas en korstabell där mängden timmar som respondenterna uppskattat att de är 

aktiva i sociala medier under en vanlig dag är korsat med en känsla av bekräftelse när de 

befinner sig i onlineläge. I och med att respondenten hade möjligheten att välja alternativet 

vet ej får vi automatiskt ett bortfall på 51 personer, detta kommer inte att analyseras vidare 

eftersom alternativet inte påverkar resultatet. Från denna tabell kan vi avläsa att 

respondenterna känner sig mer eller mindre bekräftade i fråga om de har en låg, medel eller 

hög grad av användning av sociala medier. Resultatet visar att de som spenderar minst tid i 

sociala medier, det vill säga de som grupperats som låganvändare motsvarar 76,5 procent och 

håller inte med om att blir bekräftade utav att vara online samtidigt som de låganvändare som 

upplever att de blir bekräftade av sociala medier är betydligt färre. Individer som 

kategoriserats som höganvändare av sociala medier, det vill säga 69,6 procent, upplever att de 

känner sig bekräftade online och gruppen höganvändare som inte upplever att de får 



	   31 

bekräftelse online motsvarar endast 30,4 procent. I medelgraden av användning av sociala 

medier ligger båda alternativen instämmer inte och instämmer på en relativt jämn nivå i 

förhållande till resterande markanta skillnader. Vi kan ändå se att det är fler som instämmer i 

att de känner mer bekräftelse online. Resultatet visar alltså ett tydligt samband mellan hög 

grad av användning och känslan av bekräftelse och vi kan konstatera att de som ofta är aktiva 

i sociala medier också känner sig mer bekräftade. 

 

 Låg Medel Hög 

Instämmer ej 76,5% 48,6% 30,4% 

Instämmer    23,5% 51,4% 69,6% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

Tabell 12 Tabell över sambandet mellan grad av användning av sociala medier och en känsla 

av bekräftelse i onlineläge. 

 

Det finns en typ av information som vi är programmerade att tycka om: bekräftelse (Johnson, 

2012:22). Det är något vi får via sociala medier genom likes, antal vänner, meddelanden och 

notiser. Sociala medier matar narcissisten med bekräftelse och det kan också fungera som ett 

mäktigt vapen för den blyge som vågar uttrycka sig i en specifik fråga, något denne inte gör i 

den verkliga världen. En risk skapas dock relaterat till hur känslor uttrycks och mottages 

online då den mentala spärren för hur en människa uttrycker åsikter vanligen glöms när en 

användare skriver en kommentar online, då en elak kommentar alltid är lättare att yttra 

framför en datorskärm. Bristen på förståelse för logiska och medmänskliga känslor är 

kännetecknande för narcissism. Sociala medier bidrar till att vem som helst, tom den blyge, 

kan yttra en åsikt och skapa en annan identitet i den virtuella världen.  

Frågan är om narcissisterna söker sig till sociala medier eller om det är medierna i sig 

gör sina användare till narcissister. Över 3 miljarder noga utvalda fotografier laddas upp på 

Facebook varje månad (facebook.se). 

Internet och sociala medier gör vissa till socialt ensamma människor samtidigt som 

våra kontaktnät online expanderar. Då individen fortfarande behöver umgänge för att må bra 

skapas ett beroende som tillämpas genom sociala medier och de negativa känslor individen 

har om sig själv försvinner genom de små belöningar vi får från de relationer vi har online 

(Rosen 2012: 72-73). 
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”Social networking provides a series of mini mental rewards that don’t require much 

effort to recieve. There rewards serve as jolts of energy that recharge the compulsion 

engine, much like the frission a gambler recieves as a new card hits the table. 

Cumulatively, the effect is potent and hard to resist” 

(Sociable Media Group, Technology Media Lab, Rosen 2012:37)   

 

Dessa mindre mentala belöningar förekommer i form av dopaminutsöndring som gör att 

sociala medieanvändaren kräver mer bekräftelse och då fortsätter att söka mer information för 

att skapa mer dopamin. När dopamin inte tillämpas kan narcissisten inte heller känna sig nöjd, 

detta leder till en del omedelbara negativa effekter som bland annat depression eller mani 

(Rosen 2012:90). I och med den ökade användningen av sociala medier suddas linjen för vem 

som är narcissist ut och vi blir alla, till en viss grad, narcissister då vi aktivt uppdaterar 

händelser från våra liv i form av statusuppdateringar och bilder osv för att det ska generera 

bekräftelse via likes och kommentarer. Virtuell empati som porträtteras i form av till exempel. 

en like på Facebook som representerar support och omtanke (Rosen 2012:99). Detta visar hur 

beroende individen har blivit av att marknadsföra sig själv genom att kontinuerligt uppdatera 

sin digitala profil pågrund av dopaminet som skapar beroendet. Detta kan vi dessutom dra 

paralleller till i tabell 12 som tydligt visar att högre grad av användning ger mer bekräftelse 

online. Narcissister har inte den kognitiva mekanismen som får individen att reagera vid andra 

människors känslomönster och utifrån detta visa sympati och empati (Rosen 2012:126).   

 

4.2.4 Stress 

Nedan visas en korstabell av grad av antal timmar som respondenterna är aktiva i sociala 

medier och känslan av stress när de hamnar i offlineläge (tabell 13). I och med att 

respondenten hade möjligheten att välja alternativet vet ej får vi automatiskt ett bortfall på 27 

respondenter, detta kommer inte att analyseras vidare eftersom alternativet inte påverkar 

resultatet. Hur denna stress tolkas är individuellt det kan till exempel innebära att stress 

orsakas av att omedvetet hamna i offlineläge, detta relateras till att 85 procent respondenterna 

som deltog i undersökningen uppgivit att de konstant är online. Då användandet av sociala 

medier bidrar till gemenskap (se tabell 7), oftast genom överdrivet många relationer, skulle 

rädslan för social isolering kunna bidra till stress som utlöses av att plötsligt hamna i 

offlineläge. 

Av de som kategoriserats som låganvändare av sociala medier tycker endast 19,4 

procent att de känner sig stressade och hela 80,6 procent känner inte av stressen av att vara i 
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offlineläge. Vi kan också se att både medel och hög användning har relativt liknande 

procentenheter då de som inte anses vara stressade i offlineläge för kategorin medel är 72,1 

procent och för hög 71,4 procent. 

 

 Låg Medel Hög 

Instämmer ej 80,6% 72,1% 71,4% 

Instämmer    19,4% 27,9% 28,6% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

Tabell 13 Tabell över sambandet mellan grad av användning av sociala medier och en känsla 

av stress i offlineläge. 

 

I ICT-undersökningen framkom det att rädslan för att inte kunna vara tillgänglig var den 

största faktorn till stress (Thomée 2012:32). Sociala medier spelar en stor roll i detta då det 

går ut på att interagera och utbyta information med andra online. Vi kan dessutom avläsa 

liknande resultat från tabell 13 där höganvändare av sociala medier och känner mer stress när 

de hamnar i offlineläge. 

Då respondenterna interagerar med många personer (följare, vänner etc) i sociala medier kan 

kravet på omedelbarhet leda till skuldkänslor och stress då denne inte hinner med att svara 

alla de interagerar med på en gång och flödet hela tiden fylls på (Thomée 2012:51). 

I och med den konstanta uppkopplingen och tillgängligheten går det inte längre att 

skilja arbete från privatliv vilket skapar stress (Thomée 2012:47). Belastningen som påverkar 

individen i form av distraktioner och multitasking bidrar till mindre tid att hinna bearbeta 

informationen som tas in. Detta orsakar stress över att vi inte hinner med relationer och 

försätter oss i social isolation (Thomée 2012:33-34). Därmed försvinner också möjligheten till 

att kunna ta en paus och ladda om vilket är en direkt effekt av informationsöverflöd och 

kognitiv överbelastning. Dålig uppkoppling är också en stor bidragande faktor då vi inte kan 

vara tillgängliga (Thomée 2012:32). 

 

4.3 Positiva utfall av sociala medier 

Då vi tidigare tydliggjort hur godtycklig och lokal den information som finns i sociala medier 

är tycker vi att det är viktigt att belysa att det även finns fler sätt att se på detta ämne. Därför 

har vi valt att exemplifiera positiva utfall som nämns i nedanstående teorier.  
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Experter som uttalat sig positiva till denna hypermediala värld menar att det bara 

handlar om att människan måste anpassa sig till någonting nytt. Precis som tidigare då 

människan varit  tvungen att anpassa sig till ny teknologi och den moralpanik som då uppståd 

(Anderson & Rainie 2012:30). Dessa experter hoppas att hjärnan i framtiden kommer att 

kunna anpassa sig till multitasking. Hjärnans grundstruktur har dock inte förändrats speciellt 

mycket under de senaste 40.000 åren (Carr 2011:48-49). De beskriver även internet som den 

globala hjärnan och skriver om kollektiv intelligens, något som kommer att bli attraktiva 

kunskaper att ha med sig in i framtiden (Anderson & Rainie 2012:32). När människan inte 

behöver komma i håg någonting själv utan helt förlitar sig på teknologin, vad händer då med 

kritiskt tänkande och personlig kunskap när det inte längre värderas och uppmuntras? Den 

digitala klyftan kommer i framtiden inte att handla om vem som har tillgång till internet  utan 

om vilka som kan hantera och bearbeta den växande volym av information som finns 

tillgänglig online (Anderson och Rainie 2012:33). 

Det vi vill påvisa här är att de positiva utfall som presenteras i denna till exempel t är 

mer ett hopp om en positiv framtid med medvetna, selektiva ungdomar än vad de faktiskt kan 

bevisa (Anderson och Rainie 2012:10, 11, 17, 27). Det krävs en medveten nutid för att kunna 

påverka framtiden. 

Shirky hävdar att New media och allt som web 2.0 bjuder in till fokuserar på 

möjligheterna i användandet och inte i innehållet (Shirky 2010:14). Han ser all social 

interaktion online som något positivt i jämförelse med de tidigare soffpotatisarna. Vad han 

inte ifrågasätter är innehållet i vad individen delar och diskuterar med andra utan ser allt som 

skapas online som någonting kreativt (Shirky 2010:18). Ett exempel som tas upp är 

internetfenomenet lolcats (enomenet lolcats är bilder på roliga katter med en passande till 

exempel) där han menar att skapandet av dessa är så enkelt att vem som helst kan göra dem, 

trots att det finns regler som skapar kvalitet i hur du skapar dessa. Det är just detta vi ser som 

ett stort problem och en grund till att vi valt att ta upp detta ämne då vi finner att innehållet i 

sociala medier blir en slentrian av lågkvalitativ underhållning som fördummar människan och 

försätter brukaren i passivitet, precis som på 60-talet när människan fastnade i TV-soffan. 

Angående detta kan vi hänvisa till vår enkät som visar att medelvärdet av att känna sig passiv 

online är betydligt mycket högre än hur respondenterna känner sig när de är offline (tabell 7). 

 

6. Slutdiskussion  
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Den undersökning vi utfört gav många intressanta resultat över hur svenska ungdomar 

använder sociala medier samt hur informationen hanteras. Vi kommer att reflektera över 

eventuella åtgärder samt återkoppla till syfte och frågeställningar. 

 

6.1 Diskussion  

Då vi förklarat Shannon och Weavers kommunikationsmodell i teoriavsnittet och applicerat 

sociala medier som brus, kan vi få en tydlig översikt hur det skulle fungera i vardagen. 

Informationskällan som skulle kunna vara en opinionsledare (någon som har många följare 

exemplifieras då det ger ett mer explicit resultat) skickar ut en bild i cybervärlden genom vald 

kanal i detta fall ett socialt medium, mottagaren tar emot och avkodar irrelevant information, 

det vill säga brus, som relevant information. När denna bild blir uppskattad genom likes och 

kommentarer i form av feedback skapas en efterfrågan. Mottagarna bekräftar 

opinionsledarens bild genom att gilla, dela eller kommentera den. Om en bild får många likes 

kommer självklart denne att publicera fler liknande bilder. Det är mottagaren som skapar den 

agendan som bildar en norm för vad som publiceras i sociala medier. Detta demonstrerar att 

unga svenskar därmed bedömer att det är betydelsefullt att dela med sig av vad som ätits till 

lunch, vilka träningskläder som är populära och andra vardagliga motiv, den typ av 

information som i dag florerar i nyhetsflödet. 

Det är inte endast så att sociala medier är fyllda av irrelevant, lågkvalitativ information 

(tabell 9). Sociala medier är även brus som fungerar som distraktioner när individen försöker 

fokusera på en uppgift. Notiser från dessa bidrar till att fokus flyttas till den enhet som skickar 

notiser och förför individen in i dopaminloopen som leder till fortsatt sökning av information 

och bekräftelse. Dessutom försvinner tidsuppfattningen vilket resulterar i att användaren kan 

försvinna in i cybervärlden i timmar utan att märka det. Den irrelevanta information som tas 

in genom sociala medier fyller sedan upp den dagliga kvot av arbetsminnet som finns och gör 

att ny information från den ursprungliga uppgiften inte längre kan bearbetas. När individen 

försöker fokusera på en uppgift och samtidigt blir distraherad av någonting annat påbörjas 

multitasking. Genom att skifta fokus aktiveras neuroner i hjärnan som sedan förstärks vid 

fortsatt upprepat beteende som i sin tur skapar en vana.  

I undersökningen kunde vi se att de flesta av respondenterna (59 procent) tillhör den 

kategori vi valt att benämna som låg grad av användning av sociala medier. Det innebär att 

de aktivt använder sociala medier upp till två timmar om dagen. Men 85 procent av 196 

respondenter angav också att de alltid var uppkopplade mot ett nätverk, vilket gör det något 

motsägande då det betyder att de är uppkopplade 24 timmar om dygnet. Även om de inte är 
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direkt aktiva i sociala medier så distraheras de av plinget så fort det händer någonting i 

smartphonen.  

Högaktiva användare är de som utgör den högsta siffran (50 procent) att sociala 

medier tar upp för mycket av deras tid (tabell 8). De små skillnaderna som även syns i denna 

tabell är, enligt vår åsikt, på grund av att de har svårt att uppskatta hur mycket tid de faktiskt 

lägger ner på sociala medier då de oftast gör det på resande fot (se bilaga). På resande fot för 

att fördriva tid, som är de flesta respondenters huvudsakliga användningssyfte (tabell 6), gör 

att människor inte ser användningen som ett problem som tar upp deras dyrbara tid utan att 

det endast är slentrianmässigt tidsfördriv, något som inte anses som ett problem. 

Respondenterna är inte medvetna om att denna information fyller upp deras arbetsminne och 

leder till kognitiv överbelastning. 

En del respondenter hade svårt att relatera till de känslor som vi presenterat huruvida 

de passade in i offline- eller onlineläge (tabell 7). De ansåg att dessa känslor inte hade med 

varandra att göra i förhållande till offline- och onlineläge. Som vi demonstrerat i analysen 

instämde flera i motsägande känslor, till exempel att de var både ofokuserade och fokuserade 

i offlineläge vilket tyder på en splittrad syn på offline- respektive onlineaktiviteten. 

I fråga 14 där respondenterna fått ange huruvida de förhåller sig till olika påståenden 

är den fråga som vi fått ut tydligast resultat relaterat till hur sociala medier bidrar till 

informationsöverflöd. Det visar att de matas med irrelevant information i sociala medier 

(tabell 9) och att de inte kan bearbeta all den information de tar del av i dem (tabell 10).  

Sociala medier brukas i omfattande mängd, vi vill till och med påstå att svenska 

ungdomar i dag lever i två världar: i den verkliga men också i den digitala. Dock börjar den 

tidigare tydliga gränsen mellan dessa världar att tyna bort då ungdomar allt oftare integrerar 

genom sina mobiltelefoner och kommunicerar med samma termer som brukas i dessa medier 

utanför enheterna. En respondent kommenterade följande: “Jag tycker sociala medier tar upp 

alldeles för mycket tid av vår vardag, man "hänger" mer via dem [...]”. 

En stor orsak till att så många använder sociala medier är den tillhörigheten som 

erhålls genom dem. Den form av gemenskap som genereras i sociala medier är 

beroendeframkallande och blir för många ett krav i vardagen. Ett exempel på detta är 

Facebook, ett nätverk som många använder och känner till. Den som inte är medlem kan inte 

heller kan ta del av statusuppdateringar, de bilder eller de evenemang som publicerats. 

Personen kan inte vara en del av konversationen utanför sociala medierna då väldigt mycket i 

ungdomars liv sker, om inte på så via sociala medier. De som är utan konto blir automatisk 

utesluten ur denna gemenskap, det bidrar till social isolation. 
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Jag delar därför existerar jag. Många skulle känna igen sig i detta samtidigt som att 

nästintill ingen varken skulle acceptera eller våga erkänna det. Genom att dela med sig av sin 

vardag blir man också delaktig i den gemenskap som erbjuds i sociala medier. En 

uppdatering, hur den än är utformad, karaktäriserar användaren som också påpekar sin 

delaktighet och därmed sin existens. Något som är en direkt kopplat till det ovanstående 

yttrandet, att dela innebär existens, inte minst för användare av Instagram men också för 

narcissisten som kräver bekräftelse. När en användare skriver en statusuppdatering, lägger 

upp en bild eller liknande så förväntas reaktioner i form av likes samt eventuella 

kommentarer, detta blir sociala mediers version av feedback och som i alla lägen önskas 

positiv form av det. Precis som resultatet från undersökningen angav majoriteten att de känner 

sig mer socialt isolerade i offlineläge (tabell 7) vilket ytterligare tyder på att gemenskap är en 

vanligt förekommande känsla i sociala medier. Inte nog med att man måste publicera för att 

vara delaktig, det är också viktigt att de bilder som publiceras motsvarar en perfekt version av 

användaren för att få feedback. Vi kan dessutom erkänna att tankarna alltid förs till antalet 

likes som bilden skulle kunna generera innan klicket på den knapp som publicerar bilden, 

något vi förmodligen inte är ensamma om. Bekräftelse är ett nyckelbegrepp i frågan om 

varför individen envisas med att bruka sociala medier i denna massiva mån.  Det är 

allmänkänning att en perfekt bild på ett omtyckt motiv kommer att få många likes och gör i 

sin tur att personen som har publicerat bilder blir belönad eftersom att denne känner sig 

bekräftad. På Instagram finns dessutom möjligheten att retuschera de bilder som ska 

publiceras med hjälp av förskönande filter och ljusjustering, denna plattform har alltså förstått 

vad konsumenten indirekt kräver. Sociala medieanvändare vill helt enkelt skapa en identitet 

och visa upp en perfekt version av sig själva för att sedan få bekräftelse tillbaka. 

Den dopaminutsöndring som sker när mobiltelefonen plingar till är även den 

beroendeframkallande. De som ofta använder sociala medier blir till bekräftelse-junkies då en 

hit av bekräftelse blir till ett rus av lycka. Som vi tidigare påpekat känner de som flitigt brukar 

sociala medier också en kraftigare känsla av bekräftelse (tabell 12). Vi kan då dra slutsatsen 

att dessa höganvändare av sociala medier brukar dessa medier för att de längtar efter att uppnå 

känslan av bekräftelse vilket blir som en form av belöning för dem när det väl sker. När ett 

tidsfördriv kopplas samman med någonting som får individen att må bra finns det inga 

gränser, en respondent uttrycker att det är “Jobbigt att reflektera över den tid jag faktiskt 

lägger ner på sociala medier. Är ju uppkopplad jämt. Tog just en studiepaus och vips så var 

jag på Facebook/ Instagram”.  
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Innan sociala medier tog över ungdomars liv skulle forskare förmodligen förknippa det 

ytliga och självupptagna beteendet och uppmärksamhetssökandet till narcissism nu har det 

istället blivit normalt. Eftersom alla bilder som publiceras på till exempel Instagram är noga 

utvalda och retuscherade från användarens vardag, vare sig det är ett självporträtt eller en bild 

på vad personen i fråga ätit till middag. I dag kräver individen mer bekräftelse än någonsin 

vilket tas emot från sociala medier. När individen skrollar i sitt flöde på till exempel Facebook 

blir hon eller han bemött av uppdateringar i form av både till exempel t, bild samt videoklipp. 

I och med de möjligheter som finns på Facebook så gör individen som skrollar ett aktivt val 

att likea eller inte like i fråga om varje uppdatering som denne stöter på. Att aktivt inte likea 

någonting blir då lika narcissistiskt som att faktiskt likea någonting. Att ge en like anses inte 

narcissistiskt, men att aktivt inte ge en like hänvisar till att bilden eller statusuppdateringen i 

fråga inte är värd bekräftelse.  

 

6.2 Lösning 

I och med de resultat som undersökningen bidragit till ser vi att användningen av sociala 

medier redan nu har markanta konsekvenser på individens välmående. Enligt de resultat som 

vidhållits kan vi också konstatera att användningen förmodligen kommer att öka med tiden då 

unga svenskar i dag inte själv ser sin användning som ett faktiskt problem. Om medvetandet 

angående hur och varför allmänheten blivit så beroende av dessa bekräftade medium ökar kan 

dessutom användningen växa parallellt i en hälsosam nivå. Detta måste alltså ske i samband 

med ett uppmärksammat samhälle. Det handlar inte om att användandet ska upphöra helt, det 

krävs att människor vidgar sina källor för att kunna ta in och lära av andras åsikter så att 

världsbilden inte blir så ensidig som den är för tillfället.  

För att kunna leva i en verklighet föreslår vi att individen ska begränsa sitt användande 

av sociala medier. Att tidsbestämma användandet eller att i smartphonen stänga av notiser och 

aviseringar är en aktiv handling i rätt riktning eftersom detta i sin tur minskar distraktionerna. 

Att vara selektiv i sociala medier är en bra lösning då stress och skuld framkallas i och med 

måstet att svara på meddelanden snabbt för att underhålla alla relationer som finns online. 

Detta bidrar också till att individen får mindre flöden att följa med i. I dag är det i stort sätt 

omöjligt att koncentrera sig på en aktivitet i taget online då hyperlänkar gör att individen 

flyttar fokus konstant. Då multitasking blivit en norm hinner hjärnan inte med att återhämta 

sig vilket är en otroligt viktig process för att kunna bearbeta information och fatta viktiga 

beslut. Man kan till exempel ladda om genom att stänga ner alla skärmar, förvara de enheter 

som sociala medier brukas på i ett annat rum eller sätta smartphonen på ljudlös. Genom att 
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lära sig att släppa bekräftelsebehovet och beroendet i och av den virtuella världen hoppas vi 

att framtidens ungdomar kommer att kunna återuppbygga vikten av integritet som i dag känns 

bortglömd. Våra sociala relationer ska inte finnas via en digital enhet utan kräver en mer 

närvarande och medveten nutid. Att genomträngande blotta sig själv online ska inte behöva 

vara en norm.  

 

6.3 Återkoppling till syfte och frågeställningar 

Vi kan se att användandet av sociala medier bidrar till dagens informationsöverflöd i och med 

att unga svenskar matas med otroliga mängder lågkvalitativ information som gör dem passiva 

och ofokuserade. Medvetandet om att informationen tas in från sociala medier är irrelevant 

och inte givande för individen existerar till viss mån. Unga svenskar distanserar sig ändå från 

den faktiska problematiken och de bidragande effekter då de inte anser att deras 

slentrianmässiga tidsfördriv påverkar dem negativt. Orsaken till det omfattande användandet 

av sociala medier kan vi påvisa beror på att unga svenskar känner mer gemenskap online då 

många sociala relationer finns där. Vi kan också konstatera att det kan skapas ett beroende då 

användaren får en efterfrågad känsla av bekräftelse som uppstår när uppskattning tas emot i 

form av likes, kommentarer eller liknande. Dopamin och hjärnans neuroner skapar vanor och 

gör att individen upprepar och blir beroende av beteendet. 
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Länk till enkät:  
 
https://docs.google.com/forms/d/1j58YX6UQFMR5QxVfBjmMQ2mZNFbesvqum2LAlDvPt
Zk/viewform 
 

 

 
Fokuseradoff * Ofokuserad offline Crosstabulation 
 
 ofokuseradoff Total 

1.00 5.00 

fokuseradoff 
1.00 

Count 58 10 68 
% within ofokuseradoff 42.3% 83.3% 45.6% 

5.00 
Count 79 2 81 
% within ofokuseradoff 57.7% 16.7% 54.4% 

Total 
Count 137 12 149 
% within ofokuseradoff 100.0% 100.0% 100.0% 
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Redigera detta formulär
Enkät: Dina sociala medier

Hej, 
Vi skriver nu vårt examensarbete i mediekommunikation och behöver din hjälp för att genomföra en 
undersökning vars huvudsakliga syfte är att ta reda på hur sociala medier används samt hur vi 
reagerar på all den information vi tar in genom dem. 

Har du övriga frågor eller vill nå oss gör ni det enklast via mail:
jenniferbergsman@gmail.com och caroline_soderlund@hotmail.com 

Tack snälla för att du tar dig tid att hjälpa oss!

Med vänliga hälsningar Jennifer Bergsman och Caroline Söderlund.
JMK, Stockholms Universitet 

*Obligatorisk

1. Jag är född år: *

Det här är en obligatorisk fråga

2. Jag är *
 Kvinna

 Man

3. Huvudsakliga sysselsättning *
 Arbetar heltid

 Arbetar deltid

 Arbetssökande

 Föräldraledig

 Student

4. Hur ofta använder du dessa medier? *

Använder
ej

Några
ggr/mån

1 gång i
veckan

Flera
ggr/vecka

1
gång/dagen

Flera
ggr/dag

Facebook

Flickr

Google+

Instagram

Linked In

Pinterest

Twitter
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Vine

Youtube

Annat

5. Vilka enheter använder du främst till sociala medier? *
 Dator

 Smartphone

 Surfplatta

 Övrigt: 

6. Vad är det huvudsakliga syftet med din användning av sociala medier? *

Jag
använder
inte detta

medie

Hålla
kontakt

med
vänner

För
inspiration

För att
lära
mig

något
nytt

Dela
med

mig av
min

vardag

Fördriva
tid

I
Arbetet Annat

Facebook

Flickr

Google+

Instagram

Linked In

Pinterest

Twitter

Vine

Youtube

Annat

6 b. Om du i fråga 6 fyllt i alternativet Annat för ett eller flera medier, förklara gärna i vilket
syfte?

7. Hur mycket tid uppskattar du att du är aktiv i sociala medier under en vanlig dag? *
Addera de kortare samt de längre perioder du är inne på sociala medier från samtliga enheter under
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en dag.
 Mindre än en timme

 1- 2 timmar

 2- 3 timmar

 3- 4 timmar

 Mer än 4 timmar

8. Var använder du sociala medier? *
Här kan du kryssa i flera alternativ.

 I hemmet

 I väntan (i ett kö-system)

 På jobbet

 På resan (buss, tunnelbana, tåg etc)

 I skolan

 Övrigt: 

9. Är du alltid uppkopplad mot ett nätverk? (Tex. Wifi, 3G, 4G etc) *
(Om Ja, hoppa vidare till fråga 12)

 Ja

 Nej

10. Varför väljer du att gå offline?

11. När du gör ett medvetet val att gå offline, hur går du tillväga?
Det är möjligt att välja fler alternativ

 Stänga av notiser

 Frånkoppla nätverket

 Stänga av telefon/dator/surfplatta

 Tidsbestämmer det aktiva användandet

 Övrigt: 

12. Om/När du hamnar i en situation där du är i offlineläge, hur känner du då? *
Ange efter skala 1-5 så som du tycker känslan stämmer in på dig.

Instämmer
inte alls

Instämmer
delvis Vet ej Instämmer i

huvudsak
Instämmer

helt

Gemenskap
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Lugn

Fokuserad

Effektiv

Bekräftad

Stressad

Orolig

Ofokuserad

Passiv

Socialt isolerad

13. Hur känner du av att vara online? *
Ange efter skala 1-5 så som du tycker känslan stämmer in på dig.

Instämmer
inte alls

Instämmer
delvis Vet ej Instämmer i

huvudsak
Instämmer

helt

Gemenskap

Lugn

Fokuserad

Effektiv

Bekräftad

Stressad

Orolig

Ofokuserad

Passiv

Socialt isolerad

14. Vad anser du om den information vi tar del av i sociala nätverk? *

Instämmer
inte alls

Instämmer
delvis Vet ej Instämmer i

huvudsak
Instämmer

helt

Mer information
gör oss smartare.

Det är bra att det
finns många olika
sociala nätverk
att välja mellan.
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Tillhandahålls av

Jag behöver inte
komma ihåg
informationen när
det räcker att
veta var jag kan
hitta den.

Jag blir matad
med irrelevant
information i
sociala medier.

Jag kan bearbeta
all information jag
tar del av under
en dag.

Sociala medier
tar upp alldeles
för mycket av min
tid.

Det är viktigt för
mig att alltid vara
tillgänglig via
sociala medier

15. Har du ytterligare synpunkter eller kanske bara vill skriva några ord så är du välkommen
att göra det här!
Tack snälla för din medverkan /Caroline och Jennifer

Det här innehållet har varken skapats eller godkänts av Google. 

Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Skicka
Skicka aldrig lösenord med Google Formulär


