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Ett Ambivalent Förhållande: 
Användaren & den ständiga interaktionsmöjligheten på sociala 

medier 

Av: Camilla Gestrin 

Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att en rädsla och oro över att missa tillfällen för social interaktion eller 

värdefulla och allmänt tillfredsställande upplevelser är ett utbrett fenomen, och att detta är direkt 

kopplad till det ökade användandet av modern teknologi så som den smarta telefonen och sociala 

nätverk som Facebook, Twitter och Instagram. Då de förser användare med konstanta 

interaktionsmöjligheter och alternativ till ens tillfälliga livssituation upplevs en blandning av 

positiva och negativa känslor vilket gör att användaren upplever ambivalens inför sitt användarskap. 

I denna studie intervjuas unga vuxna i åldrarna 21-27 i Sverige i fokusgrupper. De diskuterar kring 

hur de blir känslomässigt påverkade av sitt användarskap på sociala medier, vad som får dem att 

känna motstridiga känslor, samt vad som styr motivationen till fortsatt aktivitet på dem. Resultaten 

visar att de å ena sidan upplever inspiration och kontakt med andra genom sitt användarskap och 

sociala medier öppnar upp för många möjligheter, men genererar å andra sidan i negativa känslor 

som avundsjuka och otillräcklighet då man jämför sig med andras innehåll och då man inte hinner 

delta i allt nätverken uppmanar till. Studien urskiljer även rutinen samt rädsla för att gå miste och 

tro på att något bättre ständigt finns att tillgå någon annan stans som främst styr motivationen till 

fortsatt aktivitet på nätverken.  
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1. Inledning 

Statusuppdateringar och glimtar av andras vardagliga liv har funnits länge, genom fotografier, 

dagstidningars societets-sidor, festbilder, och analoga semesterbrev. I och med uppkomsten av den 

smarta telefonen och sociala nätverk som Facebook och Instagram har vi nu fått fler kanaler att 

interagera genom vilket har lett till oändliga interaktionsmöjligheter och sociala medier tillåter oss å 

ena sidan att ta del av mer. Däremot exponeras vi oss å andra sidan för fler möjligheter än vi har tid 

och kapacitet att fullfölja, och forskare problematiserar den aspekten. Då vi får konstant kännedom 

om vad våra vänner och bekanta gör genom deras uppdateringar i de nätverk vi är medlemmar inom 

får vi även vetskap om de upplevelser som sker i vår frånvaro och tillfällen vi går miste om. 

Känslan av att någonting bättre pågår någon annan stans uppmanar till negativa känslor. Skillnaden 

mellan tidigare och idag är att vi nu kan bli uppdaterade dygnet runt genom de sociala medier vi är 

användare inom och genom de medier vi ständigt bär med oss, och Sherry Turkle pekar exempelvis 

på den mediebubbla vi numer lever i (Turkle 2011). Hur vi påverkas genom vårt användarskap på 

sociala nätverk och vilka känslor de uppmanar till är enligt mig en intressant beröringspunkt att 

forska kring, hur användaren som exponeras för och konsumerar innehåll som publik till andra 

användares information, samt vad som motiverar användare till att fortsätta koppla upp sig varje 

dag trots upplevda negativa känslor. Då många personer jag förklarat detta fenomen för tydligt 

pekar på igenkänning i känslorna anser jag att ta reda på mer känns spännande och relevant. Jag vill 

se till hur dagliga användare även själva definierar de teoretiska utgångspunkterna med egna ord 

och diskussioner kring ämnet för att förstå hur dessa tankar och känslor tar sig i uttryck i deras 

vardagliga liv. 

 

1.2 FoMO  

År 2000 skrevs en artikel om ”Fear of Missing Out” av en marknadsstrateg vid namn Dan Herman, 

där han menade att människors upplevelse av att någonting bättre försiggår i ens frånvaro är en 

vanligt förekommande känsla och att fler och fler har börjat lida av denna rädsla och oro som 

fenomenet innebär. År 2013 publicerade även ett forskarteam på Oxford University en större 

akademiskt studie av fenomenet där de kom fram till många ytterligare upptäckter, som att det 

exempelvis finns ett samband med FoMO och ett allmänt missnöje med sin tillfälliga livssituation 

och att det främst drabbar unga personer. Fenomenet har även börjat dyka upp i mer kommersiella 

sammanhang, där exempelvis nättidningen The Huffington Post berört ämnet med rubriker som 

“Could Your FOMO Kill You?” och “A Cure for FOMO”, och på Instagram finns över 62000 

bilder uppladdade under hashtagen #FOMO (http://www.bostonmagazine.com).  
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Då man i tidigare forskning redan funnit att den sociala ångesten är direkt kopplat till det dagliga 

användandet av sociala medier och att sociala medier skapar ambivalens hos användare (Przybylski 

2013), har jag för avsikt att i denna uppsats undersöka hur unga vuxna dagliga användare i Sverige 

känner motstridiga känslor inför de alternativ och möjligheter till socialt engagemang de sociala 

medierna ständigt uppmanar till. Genom att undersöka vilka positiva men samtidigt negativa 

känslor de upplever genom sitt användande ska jag alltså undersöka denna ambivalens, som jag 

definierar som att ha motstridiga känlsor och ett kluvet förhållande till sitt användande. Jag har även 

för avsikt att ta reda på vad som styr motivationen till att fortsätta koppla upp sig på dem varje dag 

trots detta.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur unga vuxna dagliga användare av sociala medier i 

åldrarna 21-27 i Sverige påverkas av sitt dagliga användande av sociala medier och vilka känslor 

som väcks genom den ständiga interaktionsmöjligheten, samt vad som styr motivationen till fortsatt 

användning och aktivitet på dem. Detta för att få större kunskap kring hur affekter och känslor 

skapas i dagligt uppkopplande samt vad den ständiga interaktionsmöjligheterna har för inverkan på 

användaren. Min hypotes är att sociala medier uppmanar till både negativa och positiva känslor, och 

att användarna upplever en ambivalens kring sitt användarskap. FoMO är även ett utbrett fenomen 

hos användarna och rädslan att gå miste som fenomenet innebär blir en del av motivationen till att 

fortsätta vara aktiv och uppkopplad på nätverken. Mina frågeställningar är:  

 

• På vilka sätt upplever unga vuxna ambivalens inför sitt dagliga användande på sociala 

medier och de ständiga interaktionsmöjligheter som de uppmanar till?  

• Vad är det främst som styr deras motivation till fortsatt uppkoppling och aktivitet på de 

dem?  

 

1.4. Material och avgränsning  

Min teoretiska ram har främst sina rötter i affektforskning och dels i sociologi och belyser hur 

medietexter är affektladdade samt hur det påverkar användare att uppleva både positiva och 

negativa känslor. I min teoridel kommer jag att belysa hur olika forskare menar att medietexter är 

affektladdade och att användare påverkas och handlar på olika känslomässigt sätt genom 
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informationen de tar del av. Min tidigare forskning behandlar fenomenet FoMO och alltså den 

sociala rädslan för att gå miste, och som i min analys motiveras som en av de främsta faktorerna i 

vad som styr användarna till fortsatt aktivitet på nätverken. Mina frågeställningar är formulerade 

med hänsyn till min teoretiska ram samt utifrån resultat i den tidigare forskningen. Det empiriska 

materialet jag valt att använda mig av är tre stycken fokusgrupper med respondenter i åldrarna 21-

27 i Sverige som är dagliga användare av sociala medier. Fokusgrupperna har ägt rum under 3 

veckor i november 2014, den första och andra gruppen bestod av fyra stycken informanter och den 

tredje av fem stycken. Jag har valt att använda mig av både killar och tjejer på grund av att jag valt 

den teoretisk ram jag har och jag avser alltså inte att göra en regelrätt genusanalys. Skulle jag göra 

en jämförelse av könen hade jag behövt använda mig av genusteorier och källor ur 

genusforskningen samt ett större urval respondenter. Jag är inte ute efter att endast reproducera och 

bekräfta den tidigare forskningens resultat, utan har främst för avsikt att öka förståelsen av dagliga 

användare, både som publik och konsumenter av andras innehåll och även som producenter av eget. 

Genom mina frågor och närmande av mina respondenter ifråga kan jag skapa ytterligare förståelse 

för användares direkta känslor av sitt användande och hur dagens sociala medier med dess ständiga 

flöde påverkar de som är aktiva inom dem. Genom en kvalitativ studie på unga vuxna dagliga 

användare i Sverige med varierande frågor inom ämnet kan jag bidra med färsk ytterligare fakta 

genom deras affektiva tankar och åsikter om de känslor som uppkommer genom sitt användande, 

och därmed bidra till en utgrening på kunskapsträdet.  

Då fokusgruppsamtalen blivit långa och genererat i mycket korsande ofta tvetydiga resultat har jag 

för enkelhetens skull valt att belysa de aspekter och ta med de delar av transkriberingen där tankar 

och åsikter lämpar sig bäst till analys och koppling till teorierna. Det har gjort att jag medvetet 

måste ignorera vissa delar i samtalen som kan verka centrala, men har däremot försöka ha dem i 

bakhuvudet under hela arbetet. Jag kommer under uppsatsens gång främst använda förkortningen 

FoMO istället för ”Fear of Missing Out”, och efter eget initiativ översätta fenomenet till ”rädsla för 

att gå miste”.  

 

2. Tidigare forskning  

Ett team på Oxfords Universitet som leddes av Andrew Przybylski publicerade år 2013 en stor 

akademisk studie av fenomenet FoMO kallad ”Motivational, emotional, and behavioral correlates 

of fear of missing out”. Där beskrivs fenomenet som en typ av social ångest där man känner oro och 

rädsla för att gå miste om tillfällen för social interaktion eller allmänt tillfredsställande upplevelser, 

en känsla av att andra är engagerade i något i ens frånvaro, och fenomenet karaktäriseras av ett 
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begär att hålla sig ständigt uppdaterad med vad andra har för sig. Resultaten i Przybylskis 

undersökning visar dels att rädslan är direkt kopplat till det dagliga användandet av sociala medier 

som Facebook, Twitter och Instagram och associeras tydligast med modern teknologi så som smarta 

telefoner. Studien ger även insikt i hur rädslan kan definieras och hur den samverkar med faktorer 

som användarens välbefinnande och demografiska variationer (Przybylski 2013).   

Studien pekar på hur sociala medier och användandet av dem för många blir en källa till att komma 

i kontakt med andra, ett verktyg för att utveckla social kompetens både online och i det verkliga 

livet, samt en möjlighet att fördjupa sociala band. Samtidigt menar Przybylski å andra sidan att 

användandet av sociala medier blir trots sitt verktyg för social kontakt problematiskt, då vi 

exponeras för fler möjligheter än vad vi kan fullfölja. Sociala medier öppnar på många sätt upp för 

oändliga möjligheter men får en å andra sidan att känna stress och oro över att sin tid är begränsad 

och att man inte hinner med alla potentiella sociala interaktioner, möjligheter och uppmaningar som 

de sociala medierna förmedlar. På grund av detta upplever alltså användaren motstridiga känslor 

inför sitt användande, och engagemanget i sociala medier skapar därför en ambivalens (Przybylski 

2013).  

Denna tidigare forskning jag använder mig av berör alltså begreppet FoMO och därmed rädslan för 

att gå miste på ett direkt sätt, och kompletterar min teoretiska ram där jag finner mer underliggande 

känslomässiga aspekter som kan vara kopplat och samverkar med fenomenet. Trots att denna 

forskning främst baseras på teorier inom motivationspsykologisk teori och jag vill se till teorier som 

ligger närmare medieforskning än psykologi, kan resultaten i denna studie hjälpa mig att se 

samband med min egen undersökning och vidga kunskapen kring hur användare påverkas av sitt 

dagliga användande. 

 

3. Teoretisk ram 

3.1 Affektladdade medietexter  

Hur medietexter påverkar människor kan förstås på ett antal olika sätt, och Anna Gibbs menar i 

boken The Handbook of Media Audiences att affekter är centrala för människans socialitet och är 

reaktioner på andra människors handlingar (2013:253f). I boken Digital cultures and the politics of 

emotion: Feelings, affect and technological change pekar Adi Kuntsman på medietexters kraft och 

menar att de har emotionella beståndsdelar, de kan framhäva känslor och fungerar som verktyg för 

att skapa och överföra affekter hos användarna inom olika nätverk (2012:6f). Man menar att medier 

riktar sig direkt mot människans nervsystem och att nyare medier har förändrat den sociala miljön i 
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våra vardagliga liv. Då de är integrerade i vår vardag genom att de är interaktiva och virtuella 

skapar de dels fragmenterade publiker samtidigt som de genererat i en våg av stora förväntningar 

och en oro om mediernas plats (Nightingale 2011). 

Även övriga författare i min läsning menar på att medietexter är affektladdade och skapar både 

positiva och negativa känslor, och att sociala medier blivit som en slags social scen där känslor 

förflyttats från att tidigare ha visats i mer privata förhållanden till att nu visas för en större 

offentlighet och publik, vilka även har möjlighet att kommentera, döma, och dela informationen. 

Känslor är identitetsskapande och användare på nätverk varierar sina identiteter genom hanteringen 

av information om sig själva, och reflekterar alltmer ett idealiserat jag. I boken Internet and 

emotions menar man att användare skapar en image för att få bekräftelse av vänner inom nätverken 

och för att uppleva positiva känslor som status och bekräftelse, tillfredsställelse och välmående. 

Och dessa upplevda positiva känslor skapar även motivation till att fortsätta producera innehåll på 

sociala nätverk (Benski & Fisher 2014:20ff). Anna Gibbs pekar på att de emotionella erfarenheterna 

som konsumeras online inte enbart tillhör individerna som skapar och delar dem, de tillhör likväl de 

som ser och tar del av innehållet, som ens vänner och därmed publik och konumenter (2012). 

Sherry Turkle pekar i boken Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from 

Each Other på att användare skapar profiler som inte stämmer överens med våra verkliga jag utan 

likt fantasin om hur vi vill vara. Hon menar att om användare inte visar upp sitt jag och sina 

intressen som lyckade så kommer man bli förbisedd, och därmed uppleva negativa känslor (Turkle 

2011). Även John M. Grohol menar att användare oftast visar upp en alternativ variant av sin 

identitet på nätverken och endast presenterar den bästa sidan av sig själva. Skulle man endast lägga 

upp deprimerande statusuppdateringar är det få som vill vara ”vän” med en, och man kan uppleva 

negativa känslor som utanförskap. Visar man istället upp innehåll som pekar på att man gör saker i 

sitt liv och är med om spännande upplevelser får man bekräftelse vilket även genererar i positiva 

känslor (Grohol 2011).  

 

3.2 Oändliga möjligheter  

Sociala medier förser användare med oändlig information och möjlighet till socialt involverande, 

och kommunikationen sker numer på så sätt att man genom flera kanaler kan kommunicera med 

flera individer samtidigt. Den moderna teknologin låter en även göra vad som helst från var som 

helst med vem som helst, men trots dessa möjligheter de sociala medierna erbjuder menar Sherry 

Turkle att det tär på användare eftersom man försöker vara överallt och göra allt. Vi matas med fler 
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möjligheter än vad man har tid att förvalta och hinner inte med allt nätverken har att erbjuda. 

Användare känner sig överväldigade av all information och alla uppmaningar, men vill samtidigt 

hinna med alla interaktionsmöjligheter de exponeras för. Turkle pekar på hur vi känner oss mer 

ensamma desto fler vi integrerar och kommunicerar med, att även om vi upplever att vi hittat fler 

sätt att spendera mer tid med vänner på ger vi dem inte vår fulla uppmärksamhet när vi 

kommunicerar. Detta eftersom vi försöker fokusera på för många samtidigt, och Turkle menar att vi 

alltså inte blir mer produktiva och sociala trots vårt ”multitaskande”, och beteendet leder snarare till 

ensamhet än fler umgängen. Teknologin gör användare mer upptagna och mer sökande än någonsin, 

och även om man får signaler om gemenskap genom att personer alltid finns omkring en inom 

nätverken, känner vi oss i slutändan ensamna (2011:167ff).  

 

3.3 Förhoppning och rädsla att gå miste  

I Benski & Fisher bok Internet and Emotions menar Henrik Furst att användare inom nätverk söker 

och hoppas på att finna lycka, och aktiviteten på sidorna reproduceras genom förhoppningen om av 

vad sitt användande kan leda till. Användare har en tro om att den nuvarande livssituationen kan 

förändras till det bättre och man föreställer sig vad sidan kan generera i (Benski & Fisher 2014). 

Grohol pekar på att dagliga användare ständigt kopplar upp sig mot sociala nätverk eftersom 

någonting mer intressant eller underhållande kan ske någon annan stans och föreställningen om det 

gör oss frestade att gå in och titta. Vi föreställer oss att någonting bättre än det vi för tillfället är med 

om finns att tillgå någon annan stans, och användare upplever en rädsla över att man troligtvis går 

miste om alternativa mer givande möjligheter än den nuvarande. Han problematiserar den ständiga 

uppkopplingen då det förhindrar användare att känna sig tillfredsställda och nöjda med det man har 

eftersom man håller sig fast vid tanken och oron över att man ständigt går miste om någonting annat 

och bättre (Grohol 2011). Turkle pekar på att förhoppningar skapas i vårt uppkopplande, och att 

nätverken blir den plats där man tror och hoppas att någonting bättre ska hända en än i den verkliga 

världen. Vi vänder oss alltså till teknologin för att fylla tomrum, och rädslan för att gå miste om 

någonting bättre är så intensiv att även då vi bestämt oss för att koppla ned oss kopplar vi upp oss 

en gång till, och även om något nytt eller intressant inte visar sig lever vi på hoppet om vad som kan 

dyka upp (Grohol 2011, Turkle 2011).  

Gemensamt för författarna är att de alla teoretiserar de olika sätt sociala medier är en plats och 

innehavare av medierade affekter, och då man är uppkopplad på dem hänvisas man alltså till 

känslor. Författarnas huvudsakliga beröringspunkter är teorier kring interaktion inom medierna, 

medietexters emotionella laddning, användare som tar del av dem, och deras känslomässiga 
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engagemang, samt känslor som fungerar som motivation till fortsatt aktivitet på dem. Vad de alla är 

överens om och tar fasta vid är hur medietexter är affektladdade och hur de påverkar användare, och 

hur man kan förstå känslor och affekter på olika sätt. Jag anser att teorier inom affektforskning är 

passande för min studie, eftersom mina teorier kan hjälpa mig att förstå mina respondenters 

upplevelser som användare inom de affektladdade medietexterna och vad som gör att de sporras till 

fortsatt aktivitet och användarskap på dem.  

 

4. Metod  

4.1 Fokusgrupp som metod  

Utan en kvalitativ förståelse av ett problem får man endast information genom siffror, och därför är 

metoden viktig. Det är även svårt att förstå ett problem om man inte kan ta reda på hur individer 

definierar problemet och upplever det, och den kvalitativa metoden ger därför bättre förståelse då 

den visar sådant som annars inte skulle vara synligt (McCracken 1988:9f). Intentionen i den 

kvalitativa metoden är inte att generalisera utan att förstå hur personer tänker och agerar olika, och 

fokusgrupper går alltså i första hand inte ut på att få fram lösningar eller nå samförstånd om de 

frågor och ämnen som diskuteras (Kvale & Brinkmann 2009:166). Till skillnad från 

standardintervjun är även interaktionen i fokusgrupper mer likt det vardagliga samtalet, och mina 

respondenters diskussioner sinsemellan där de delar och jämför tankar ger mig som undersökare ett 

ett unikt tillfälle att samla direkta bevis om hur de själva förstår sina likheter och olikheter (Morgan 

1997:20f).  

Jag anser att fokusgrupp är rätt metod för min studie, dels därför att fokusgruppintervjuer lämpar sig 

väl för studier på ett nytt område, vilket sociala medier i relation till andra medier är, och dels då 

metoden genererar i ett samspel mellan respondenter där spontana uttrycksfulla och affektiva och 

uppfattningar om ämnet utbyts. Det är just de snabba känslostyrda svaren och mina respondenters 

upplevelser som användare jag vill åt, och anser därför metoden vara fruktbar för mitt arbete.  

Undersökaren i fokusgruppintervjun bör vara objektiv, och objektiviteten betyder främst medlingen 

mellan de olika deltagarna. Det är exempelvis viktigt för mig att förhindra enskilda deltagare att 

dominera intervjun och jag bör uppmuntra mer reserverade deltagare att bli involverade i intervjun 

för att få så pass många perspektiv på problemet som möjligt. Undersökaren ska också balansera sitt 

förhållningssätt till gruppen mellan att dels styra den och endast moderera den (Flick 2006:190). 

Modereringen är viktigt för att förhindra deltagarnas samtal att komma bort från temat, vilket kan 

resultera i överflöd av data och man får svårt att analysera materialet. Det är därför viktigt att jag ser 
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till så att deltagarna inte endast pratar på om sådan som innehåller lite referens till temat (ibid 

2006:198).  

Å andra sidan kan det vara svårt att få undersökningen att vara helt objektiv, då mina intressen är 

svåra faktorer att undvika i intervjuerna och resultaten. De påverkar både intervjufrågorna liksom 

min tolkning av informationen. Men till skillnad från kvantitativa undersökningar blir det 

undersökande subjektet här en del av processen och mina reflektioner och intryck spelar in och kan 

bli relevant data i sig själv (ibid 2006:13ff).  

 

4.2 Urval  

Jag har gjort tre stycken fokusgrupper med fyra stycken informanter i de två första och fem stycken 

i den sista, med ett urval bestående av 21-27-åriga unga vuxna tjejer och killar i Sverige som är 

dagligt aktiva på sociala medier. Dessa kriterier anser jag har resulterat i en god interaktion mellan 

deltagarna, då de har alla preferenser inom ämnet och har därmed gett många diskussioner och 

bättre samt starkare resultat för en analys, samt att de enligt mig befinner sig i en spännade 

mellanåldern mellan ungdom och vuxen i den bemärkelsen att exempelvis ha familj och fast karriär. 

Jag anser det vara en spännande ålder då många fortfarande är sökande och försöker hittar sig själv 

eller sin väg i livet, och kanske fortfarande har många funderingar kring ens identitet och hur andra 

ser på en. Det är även en ålder där många pluggar på universitet och högskolor och i proncip är fria 

att koppla upp sig på de sociala medierna fritt under dagen eftersom lärare troligtvis inte kommer 

anmärka på om du sitter uppkopplad under föreläsning. Jämfört med om man går i grundskolan och 

kanske endast får använda den smarta telefonen på rasten, eller om man jobbar och främst använder 

telfonen till jobbrelaterade syften eller i syfte att ha kontakt med barn och familj. De är även alla 

uppväxta parallellt med en ökad digital utveckling och varit med ”från starten”, och därmed testat 

på livet som både frånkopplad och uppkopplad. Respondenterna var både vänner och bekanta till 

mig, samt vänners vänner och alltså både nya och kända ansikten. De flesta var i åldrarna 23-24 och 

ett par var 26-27, de bodde alla i en storstad (Stockholm) men nästan alla födda i närförorter eller 

förorter, en kom däremot från en mindre stad och relativt nyinflyttad till Stockholm. Ungefär 50 

procent var studerande, medan 50 procent jobbade, och vissa jobbade både extra samt studerade.  

 

4.3 Genomförandet  

Jag började med att förklara situationen för mina respondenter, de etiska aspekterna som 

exempelvis att de skulle vara anonyma, samt syftet med min studie utan att avslöja för mycket då 
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jag ville motverka att de endast styrde sina svar mot vad de trodde att jag ville höra. Jag förklarade 

även om min roll som moderator samt hur en fokusgrupp fungerar. Frågorna i min intervjuguide har 

skapats men hänsyn till min teoretiska ram och tidigare forskning, för att jag lättare kunna besvara 

mina frågeställningar. Jag följde min intervjuguide genom hela intervjuerna men hade ett 

reflekterande förhållningssätt och ställde uppföljningsfrågor som skapades allteftersom under 

intervjuns gång beroende på de svar jag fick och beroende på hur mycket initiativ de själva tog till 

att föra samtalet framåt och ändra riktningar.  

Eftersom det är viktigt att utveckla klara forskningsfrågor men ändå fortsätta vara öppen för nya 

och förhoppningsvis överraskande resultat, började jag därför med ett par öppningsfrågor, 

framförallt för att värma upp respondenterna och testa dem lite innan jag kom in på mina verkliga 

teman och de frågor som jag vet skulle leda in dem på de relevanta spår jag ville. Genom hela 

intervjun försökte jag anpassa mina frågor efter mina teorier för att underlätta analysen som följer 

längre fram i forskningsprocessen, för trots att det finns en princip för öppenhet i frågorna betyder 

det däremot inte att man ska överge försök att definiera och formulera undersökningsfrågorna, och 

jag försökte därför även styra in dem mot diskussioner i ämnet jag ansåg relevanta för kommande 

analys.  

Jag försökte få alla deltagare att dela med sig av sina åsikter, och utan att avsiktliga rikta frågorna 

direkt mot en person försökte jag på olika sätt få alla att ge sina tolkningar i frågor och diskussioner.  

 

4.4 Transkribering  

Under tolkningsprocessen har jag lyssnat igenom alla intervjuer flera gånger, för att vara säker på 

att inte gå miste om information och för att få med alla centrala aspekter. Det har ofta varit svårt att 

hänga med i de snabba svar och invändningar respondenterna gav, då de pratar snabbare än vad jag 

har möjlighet att skriva. Därför fick jag oftast trycka paus på min inspelning mitt i meningar för att 

hinna med i mitt antecknande. Jag var även i valet och kvalet när det gäller vad att ta med i 

transkriptionen, om jag skulle skriva ut alla småpauser som skratt, ”ehm”, etcetera. Jag valde att ta 

med dem jag anser talande eller som påvisar något, som osäkerhet, nervositet, och känslor som kan 

stärka deras citat och min analys. De gånger då respondenterna varit avståndstagande till något de 

sagt och visat det exempelvis genom kroppsspråk tolkar jag in det men vilket inte ofta syns i själva 

transkriberingen.  

 

4.5 Analys av materialet  
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Eftersom man antingen kan jämföra de enskilda deltagarna med varandra inom en grupp, eller 

jämföra grupper med varandra, har jag gjort något mittemellan. Eftersom jag vill gå på djupet på 

varje enskild respondent har jag framförallt jämfört individer, och då jag inte sett stora skillnader 

grupperna emellan har jag självklart tagit med det som intressanta aspekter och analyserat det. Jag 

har sett på variationer i attityder och samtalsdynamik i varje grupp (Flick 2006:198).  

Efter att ha lyssnat på mina inspelade samtal och transkriberat dem, har jag noggrant gått igenom de 

utskrivna samtalen och markerat citat och diskussioner som jag anser extra intressanta, fruktbara 

och som tillsammans skapar centrala teman som är intressanta att diskutera i förhållande till mina 

frågeställningar och teoretiska ram. Jag har specifikt letat efter diskussioner och citat som är 

stärkande i förhållande till positiva och negativa upplevelser av att vara användare samt 

diskussioner kring motivationen till fortsatt användarskap. Det har ofta varit svårt att påvisa 

ambivalensen jag anser finns hos mina respondenter, då deras ambivalens just gör att svaren blir 

osäkra, de pratar ofta i generella termer och har en tendens att svara tve- och mångtydigt på grund 

av detta. Jag måste därför vara noga med att ta med gråskalor i min resultatredovisning och inte visa 

på svart eller vitt, eftersom jag just vill trycka på denna ambivalens.  

 

4.6 Metodreflektion  

Eftersom mina teoretiska utgångspunkter ska styra vilken metod jag använder i arbetet, anser jag att 

fokusgrupp är rätt metod för min uppsats. De livliga kollektiva interaktionerna i fokusgruppen kan 

frambringa mer spontana expressiva och emotionella uppfattningar än exempelvis den individuella 

mer kognitiva intervjun (Flick:2006), som istället kanske hade verkat kontraproduktivt då den 

hämmat mina respondenter från äkta uttryck. Å andra sidan kan ett par kompletterande enskilda 

intervjuer varit behjälpliga, eftersom jag vill gå på djupet på individen och ändå beröra känslor och 

tankar som ligger dolda under ytan och som kräver mer jobb för att lyfta fram. Av tidsskäl har detta 

däremot inte varit möjligt.  

Eftersom det underlättar att arbeta i par då man håller fokusgruppintervjuer där en modererar och en 

antecknar har det blivit vissa svårigheter för mig då jag är ensam. Däremot har jag varit medveten 

om mina begränsningar och har tagit till vara på de möjligheter jag har. Eftersom inspelningen ger 

mer exakta bevis än i anteckningar blev det mitt största hjälpmedel och har kunnat dokumentera 

materialet noga. Vad jag däremot kan ha gått miste om är visst dokumenterande av kroppsspråk 

som kan vara talande, vilket jag inte kunnat lägga mitt största fokus på eftersom jag varit upptagen 

med att moderera samtalen.  
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Även om jag försökt hålla fast vid min roll som objektiv moderator anser jag att det aldrig går att 

vara riktigt objektiv, särskilt eftersom jag har frågeställningar att besvara och det är svårt att inte 

agera utefter mina egna intryck och intressen. Men eftersom subjektiviteten hos både den 

undersökande och de undersökta en del av undersökningsprocessen har jag inte sett detta som ett 

problem. Mina reflektioner på ageranden, intryck och känslor spelar in och blir viktig data i sig 

själv, och jag kan alltså se bristen på möjlighet till objektivitet som en tillgång i mitt arbete istället 

för en begränsning.  

Eftersom jag delvis utgått från studien FoMO i mina frågeställningar har jag självklart försökt styra 

in dem mot svar kring rädsla för att gå miste, vilket kan ha påverkat vissa att svara annorlunda än de 

egentligen skulle ha gjort, men det kan samtidigt endast ha hjälpt dem att sätta ord på en känsla och 

ett område de inte tidigare behandlat och satt ord på.  

En problematisk aspekt jag blev varse om under intervjuerna var att respondenterna ofta pratar i 

generella termer, såsom "man" istället för "jag". Jag utläser det som ett sätt för dem att ta distans till 

sina egna åsikter, vilket till viss del är förståeligt då det kan kännas utlämnande att berätta om sina 

egenskaper och preferenser i ämnet framför andra. Det kan även bero på att de tar hänsyn till de 

andra deltagarna vid sin sida, och att det för vissa känns skönare att enas än att motsätta sig de 

andras synpunkter.  

Jag är medveten om att mina respondenter kan ha påverkats av att de känner mig, och för att ha en 

så neutral utgångspunkt som möjligt borde jag endast intervjuat folk jag inte känner. Av tidsbrist 

var detta däremot inte möjligt då det tar tid att kontakta och få okända personer att ställa upp, men 

jag på grund av detta extra noga med att ha en så seriös och neutral framhållning som möjligt och 

gå in i min roll som moderator till fullo, och för stunden exempelvis inte agera som deras vän.  

Jag har försökt ha en kontinuerlig validering under hela forskningsprocessen, att se till att min 

studie undersöker det den är avsedd att undersöka och att intervjuerna täcker mina frågeställningar 

och mitt område, och har därför försökt att samla in så relevant data för min givna problemställning 

som möjligt. De insamlade svaren måste alltså säga något om det som jag avsåg att mäta, vilket 

gjort att jag har gjort tre fokusgrupper med frågor som varit avsedda att täcka området så mycket 

som möjligt samt att jag försökt ställa så relevanta frågor som möjligt för mitt ämne och min studie. 

Jag har även försökt att vara så transparant som möjligt, och påvisat tillvägagångssättet, upplägget 

av forskningsprocessen och dess genomförande och tolkningen av materialet. Eftersom jag gjort en 

kvalitativ studie har jag inte för avsikt att hitta möjlighet till generalisering, utan jag har både 

försökt se samband men olikheter hos respondenterna och tagit till vara på områden där de inte 

endast är eniga i tankar och åsikter.  
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Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka godtycklig 

subjektivitet, har jag inte lagt för stor tonvikt på reliabiliteten då den kan motverka kreativitet och 

variationsrikedom. Då det blir mer resultat om jag får använda min egen intervjustil och 

improvisera varierade jag de sätt jag ställde mina frågor beroende på vad som redan sagts eller hur 

de närmade sig frågan innan, jag varierade även uppföljningsfrågorna från grupp till grupp. 

Däremot kan de varierande formuleringar oavsiktligt ha inverka på svaren. Jag anser att mina 

resultat kan reproduceras vid andra tillfällen och av andra forskare, men beroende på undersökare 

kommer de alltid få annorlunda svar på grund av subjektiviteten och situationen, intervjupersonerna 

kommer alltså mest troligt förändra sina svar och ge olika svar till olika intervjuare.  

 

5. Analys/resultat  

5.1 Ambivalens  

 

Å ena sidan inspiration å andra sidan avundsjuka  

När jag frågar mina respondenter kring olika upplevelser av sitt användarskap är det tydligt att de 

upplever att sociala medier har stor påverkan på dem och deras vardagliga liv och att de på många 

sätt påverkas känslomässigt och styrs av dem. De positiva upplevelserna av sitt användarskap är 

respondenterna relativt enade i, de nämner exempelvis att Facebook kan hjälpa dem att hålla reda på 

födelsedagar och de lättare kan bli inbjudna till fester, grupper och evenemang genom det vilket 

förhindrar en från att känna utanförskap. De diskuterar även kring att det är kul att se vad andra gör, 

de kan hålla koll på sina vänner inom nätverken och de känner sig uppdaterade. De får även utlopp 

för sin nyfikenhet genom att se andras bilder och innehåll, de kan bli glada för andras skull och 

känna inspiration av de bilder och innehåll de publicerar:  

H: Om folk taggar sig på restauranger eller barer kan man bli sugen på att gå dit, juste det 

stället, det var länge sen[..].  

En bild eller information om plats som exempelvis en bar kan alltså få respondenten att bli 

inspirerad att gå dit nästa gång, och andra respondenter menar på fler exempel då mediet ofta ses 

som en inspirationskälla, exempelvis gällande resor, mat och träning. Å andra sidan visar alla 

fokusgrupper snart på en tvetydighet hos deltagarna, där negativa sidor av inspirationen snart tar sig 

i uttryck. En respondent upplever att träningstips någon publicerar påverkar hur hen ser på sin egen 

kropp, snarare än att det ger en inspiration till att börja träna. Det framkommer många exempel där 
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å ena sidan inspirerande bilder å andra sidan blir ett stressmoment och istället alltså uppmanar till 

negativa känslor hos respondenterna:  

C: Både och. Som med resa, det är inte alla som har jobb eller råd att resa, klart det kan va 

jobbigt att se och bli påverkad. Men samtidigt kul att få tips, tillexempel om man ska resa 

men inte vet vart, är det fler som lagt upp bilder på ställen och är det ett bra sätt att få 

inspiration från andra.  

En dubbelhet blir alltså tydlig, och denna respondent pekar just på hur information om vad ens 

vänner på nätverken fått för jobb, resor de är ute på, eller om de äter god mat upplevs å ena sidan 

inspirerande men uppmanar en samtidigt till att känna negativa känslor. I min tredje fokusgrupp 

påvisades denna vändpunkt tydligast då upplevelsen av att vara publik till andras innehåll på sociala 

medier går från att skapa positiva till negativa känslor och stress kring sitt egna jag och sin 

livssituation. Då jag försöker ta reda på vad som spelar in i frågan åt vilket håll det faller, vad som 

får dem å enda sidan att känna inspiration och glädje och å andra sidan känslor som avundsjuka och 

stress, får jag fram att mycket beror på de sätt personer målar upp sig själva på nätverken:  

A: [..] man vill göra som de andra gör och leva lika härligt och äta lika bra och fin mat och 

träna som de, man påverkas nog jättemycket, mer än man tror.  

Grohol pekar just på att användare ofta visar upp låtsasidentiteter på sociala medier och endast 

presenterar den bästa sidan av sig själva och sitt liv, vilket mina respondenter bekräftar. En 

anledning till att man känner stress över sitt eget jag och sin livssituation är genom uppvisandet av 

jag som ”perfekta”. Respondenterna pekar på att då andra användare gör de där idealiska sakerna 

man själv kanske inte har möjlighet till är då avundsjuka väcks, visar samtidigt på medvetenhet om 

att det är sociala medier som får användare att måla upp liv som mer perfekta än vad de egentligen 

är. En respondent blir i jämförelse snarare förbannad på bilder på felfria middagar och träning och 

en pekar på en cynism och skepsis gentemot bilderna.  

Om respondenterna upplever positiva eller negativa känslor av andras innehåll verkar även bero på 

vilka preferenser de har till innehållet, som om de exempelvis tycker händelsen personen i fråga 

visar upp är kul och något man själv skulle vilja göra. En menar även att det beror på vad man gjort 

kvällen innan, och upplever mindre ångest då hen ligger hemma i soffan en lördagskväll medan 

vänner på nätverket är på förfest om man gjort en tillfredsställande aktivitet dagen innan. En anser 

att det även beror på hur väl man känner personen i fråga, att man exempelvis bara blir påverkad då 

det rör en nära bekanta, medan en å andra sidan nämner att det just är vetskapen om att alla inom 
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nätverket gör något man själv inte är en del av som har betydelse oavsett om de är bekanta eller 

inte.  

 

Å ena sidan möjligheter å andra sidan otillräcklighet  

Respondenterna upplever att sitt användande öppnat upp för många möjligheter, de kan skapa och 

hålla kontakt med vänner de annars inte skulle ha kontakt med om medierna inte fanns, de känner 

sig uppdaterade, och det finns en flöde som en menar man inte kan få tag i någon annan stans. Å 

ena sidan känns det kul och intressant att ta del av vänners upplevelser på de sociala nätverken och 

det får dem att känna sig positivt uppdaterade om deras liv, medan det å andra sidan går att utläsa en 

känsla av otillräcklighet hos många av respondenterna. De upplever exempelvis att de inte hinner 

med allt de exponeras för genom sociala medier, att tiden inte räcker till, och vetskapen om de 

umgängen de missar upplevs trist och stressande. En respondent pekar på hur det ständiga flödet får 

en att känna sig överväldigad, medan en menar att hen snarare blir blank av all information och har 

börjat koppla ned sig vid vissa tillfällen vilket påvisar ett visst avståndstagande.  

J: Jag kan känna att om jag har en riktigt tråkig dag på jobbet och tänker vafan jobbar jag 

ens för, så ser jag att någon pluggar eller är utomlands så kan jag känna jaha det där kanske 

jag också borde göra, borde skita i att jobba och också åka utomlands.  

Upplevelsen hos respondenterna om att tiden är knapp spär även på känslor av stress och oro kring 

om de gör rätt beslut både i stora och små sammanhang. Att överväga val är förekommande då man 

ständigt exponeras för andra möjligheter, och en menar att man kan ha ångest över om man gjorde 

rätt i att stanna hemma i soffan när man ser andra vara ute och festa, medan en menar att man även 

överväger sin sysselsättning eftersom att plugga eller resa kanske istället skulle göra en mer nöjd än 

ens nuvarande. Grohol pekar just på problematiken den ständiga uppkopplingen skapar då det 

förhindrar en från att känna sig tillfredsställd och nöjd med det man har (Grohol 2011). En 

respondent pekar ju på denna problematik, och menar att vi aldrig kommer att bli nöjda, för om man 

pluggar kommer man hellre vilja jobba. Och att man helt enkelt borde strunta i vad ens kompisar 

gör för att slippa behöva ta del av dessa alternativa möjligheter.  

Mina respondenter är alltså medvetna om att vi exponeras för fler möjligheter än vad vi kan 

fullfölja, och det är tydligt att de känner en ständig stress och oro över att sin tid är begränsad och 

att de inte kommer hinna med alla potentiella interaktioner och alternativ som de sociala medierna 

förmedlar till dem. Turkle pekar på att de goda intentionerna med möjligheter till socialt 

involverande och kontroll snarare får oss att försöka vara överallt och göra allting, och vi känner oss 
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överväldigade av de möjligheterna vi matas med (Turkle 2011). Även om respondenterna påtalar att 

de kan hålla kontakt med vänner genom nätverken och att det är intressant och kul att hålla koll på 

vad de gör, påverkar det dem alltså även till att uppleva negativa känslor.  

Det går hela tiden att utläsa en ambivalens i respondenternas svar, och det är svårt att avgöra åt 

vilket håll de drar åt, om de främst upplever positiva eller negativa känslor i sitt användarskap. 

Liksom resultaten i studien om fenomenet FoMO är de positiva upplevelserna även hos mina 

respondenter att sociala medier framförallt öppnar upp för goda möjligheter att komma i kontakt 

med andra människor, och de negativa att man känner en ständig stress och oro över att sin tid är 

begränsad. Ytterligare funna är även hur sociala nätverks å ena sidan får användare att känna 

inspiration till andras innehåll men å andra sidan känslor avundsjuka då nätverken målar upp bilder 

av liv som perfekta. Trots ambivalensen där användare pendlar mellan känslor faller det alltså aldrig 

riktigt åt något håll, och användandet går dem att känna både positiva och negativa affekter. 

Eftersom respondenterna fortsätter att koppla upp sig varje dag trots dessa motstridiga känslor, 

måste nätverken besitta byggstenar som ständigt motiverar dem till denna fortsatta aktivitet.  

 

5.2 Motivation till fortsatt användande  

Två dominerande teman har visat sig i frågan om varför mina respondenter fortsätter koppla upp sig 

på nätverken trots motstridiga känslor för dem. Å ena sidan styrs motivationen till ständig 

uppkoppling genom en rutinmässig vana, och det är då inte just innehållet som är betydande utan 

snarare beteenden i sig. Å andra sidan finns rädslan för att gå miste och hoppet om att sidan ska 

resultera i något bättre än det man för tillfället är med om.  

 

Rutinen och vanan  

Uppkopplingen sker rutinmässigt och vanan gör att respondenterna går in i vid specifika tillfällen i 

vardagen, och för att undvika att ha tråkigt eller istället för att titta ut rakt framför sig under sin färd 

med tunnelbanan har man vant in beteendemönstret som är att ta upp den smarta telefonen och 

koppla upp sig på nätverken.  

I jämförelse till de mer känslostyrda anledningarna till sitt fortsatta användande är rutinen som styr 

motivationen utan känslomässiga komponenter. Respondenterna är mer likgiltiga när de talar om 

hur deras användande till stor del är rutinstyrt, och att beteenden att ta upp den smarta telefonen 

sker utav ren vana. ”Scrollandet” blir en vanesak för dem snarare än att informationen i sig blir det 
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viktigaste, och de pekar på hur beteendet skapats genom situationer man vill undvika i det offentliga 

rummet:  

S: Jag vill inte möta någons blick, då plockar jag upp mobilen. Även om det inte uppdaterats 

nåt står man bara och vänta på att det ska uppdateras [..]  

En menar att trots det att hen precis varit inne och vet att det inte dykt upp någon ny information i 

flödet tar respondenten ändå upp sin smarta telefon, just för att undvika att behöva möta okända 

personers blick. Flera respondenter pekar även just på att den mesta informationen man går in och 

tar del av är ganska ointressant, men att de går in och tittar av ren vana. Uppkopplandet har även 

blivit en del av dagsrutinen, exempelvis menar vissa att tiden till och från skolan eller jobbet ett 

typiskt tillfälle för aktivitet på den smarta telefonen utan att egentligen ha ett specifikt syfte med 

handlingen. Vissa respondenter anser däremot att de sociala medierna framförallt är ett tidsfördriv 

och en att förutom att det är bättre än att titta ut i luften även är ett beteende som gjort att vi inte kan 

ha tråkigt på samma sätt som förut:  

M: Man har alltid tidsfördriv i telefonen, när internet inte fanns kunde man ha tråkigt 

jättelänge, nu är man rastlös om mobilen dör eftersom dåligt batteri, och får panik om inte 

har något att göra även om det är fem minuter hem, får panik då man inte kan kolla. Vad gör 

man annars liksom.  

Det är alltså tydligt att vanebeteendet även påverkat vissa respondenter att uppleva ångest och stress 

om de skulle glömma sin smarta telefon hemma eller om batteriet dör och de inte har möjlighet att 

koppla upp sig. Det verkar som om mediet och den rutinmässiga uppkopplingen besitter stor makt 

över många av mina respondenter, och en respondent bekräftar det genom att exempelvis påpeka att 

hon missat att gå av tunnelbanan samt missat vad läraren sagt på en föreläsning eftersom hon varit 

upptagen med sociala medier. En del av motivationen till fortsatt aktivitet är alltså styrt av ett 

rutinmässigt beteende, och vanan har även gjort det så pass svårt att separera från mediet.  

 

Rädslan att gå miste  

Även om flera respondenter pekar på att de oftast inte har ett direkt syfte med sin uppkoppling och 

att de inte alltid anser innehållet som vidare intressant, menar ändå vissa på förhoppningen om att 

det kan dyka upp någonting, och de hoppas på att bli positivt påverkad av det de konsumerar. Det är 

tydligt att ingen respondent har en klar föreställning om vad sitt uppkopplande kan leda till, men 

sätter en tro till mediet. Detta samverkar även med en rädsla för vad de kan gå miste om då de är 

frånkopplade, och detta är alltså orksaker som gör att de fortsätter vara uppkopplade:  



 

20 
 

M: Det är ju inte alltid så kul. Jag är inte så intresserad, det mesta är ointressant, men man 

kan ju missa något som är kul.  

Respondenterna upplever alltså att de kan de gå miste om någonting om de inte är uppkopplade, 

vilket en nämner kan vara någon fest, men även verkar vara något de inte kan sätta ord på. Det blir 

tydligt att känslan det just bara är en känsla av att man kan missa något värdefullt. Turkle menar att 

förhoppningar skapas i vårt uppkopplande och att nätverken blir ställen där man tror och hoppas att 

någonting bättre än det i det verkliga livet ska ske, och man kan se det som att det just är 

möjligheten att något kan dyka upp som sporrar respondenterna (Turkle 2011). Det är tydligt att 

mina respondenter fortsätter att gå in på de sociala nätverken då det finns en tro om att innehållet 

kan generera i någonting som fyller dem eller tar dem ut från en tillfällig tillstånd, och det finns en 

rädsla för att missa dessa möjligheter.  

En menar att det ständiga flödet på de sociala medierna inte är livsviktigt men viktigt för ens sociala 

liv, medan vissa respondenter däremot verkar ha närmare till att känna denna rädsla än andra, och 

upplever ett starkt driv till att ständigt vilja vara uppkopplad och ha koll på vad som händer inom 

nätverken. För vissa känns det otänkbart att vara frånkopplad under en längre tid då man annars kan 

gå miste om möjligheter och även uppleva känslor av utanförskap:  

H: Rädd att man inte kan nå eller bli nådd om mobilen dör[..] det skulle va läskigt att ta bort 

Facebook och bli helt frånkopplad, att inte vara en del och en risk för va utanför, missa 

något, man vill fortfarande ha möjligheten liksom.  

Grohol menar att vi föreställer oss att någonting mer intressant, spännande eller bättre än det vi för 

tillfället är med om finns att tillgå någon annan stans i vår närhet, och sociala medier gör det svårt 

för oss att nöja oss med det vi har och är då vi ständigt känner en rädsla över att vi går miste om 

någonting bättre. Då vi misstänker att någonting bättre än det vi är med om finns att tillgå någon 

annan stans och fortsätter vi koppla upp igen och igen. En respondent liknar denna rädsla som 

sociala medier skapar med känslan av en skräckfilm, man vet att man kommer bli rädd men kan 

ändå inte låta bli att titta, medan vissa respondenterna pekar på att de går in för att bekräfta att de 

har eller säkerhetsställa att de inte har gått miste om någonting (Grohol 2011).  

Rädslan kan även ha utvecklat vanan menar en respondent, och pekar på att om man går in tio 

minuter efter att man precis har kollat är det en vana eftersom man kan inte kan uppleva att man 

missat något på så kort tid. Men när man kollar överlag beror det nog på att man är rädd för att 

missa saker. Då respondenten inte varit aktiv på länge tittar hon knappt på innehållet utan ”scrollar” 

ner till den sista bilden hen inte sett.  
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Det finns en klar ambivalens hos användarna vad gäller sitt användarskap på sociala medier, där det 

uppmanar respondenterna till både positiva och negativa känslor. Motivationen till fortsatt aktivitet 

består av faktorer som är både känslomässigt styrda och rutinmässigt styrda. Rädslan kan man tänka 

på som en skräckblandad förtjusning, den är negativt laddad men samverkar med hoppet som är 

positivt laddat. Det verkar som om respondenterna upplever att rädslan inte är en tillräckligt stark 

känsla för att ta avstånd från sitt användarskap, och blir istället en motivation då man är rädd för att 

missa möjligheter i den uppkopplade världen. Möjligheterna och tron på vad sidorna kan generera i 

och förhoppningarna på att ens aktivitet ska uppmana i positiva känslor verkar väga tyngre, och 

man kan överlag utläsa en acceptans och försummande av de negativa känslorna på sociala medier 

genom en respondent som även sammanfattar ambivalensen och dess samband med motivationen:  

P: [..] Det finns en ambivalens, men mer positivt än negativt, jag skiter inte i att kolla bara 

för att jag tänker på om jag ska bli negativt påverkad. Man hoppas få ut mer positivt än 

negativt, och det är generellt mest positivt, det är intressant och kul. Oron är så pass liten så 

försummar den när jag kollar Facebook eller Instagram. Skulle aldrig dra mig från att kolla 

för tanken på att bli nere.  

 

6. Slutsats och diskussion 

De resultat jag kommit fram till genom mitt arbete är att unga vuxna dagliga användare av sociala 

medier i Sverige har ett ambivalens förhållande till sociala medier, och man kan se relationen som 

bitterljuv. Å ena sidan upplevs sociala medier och de olika nätverken som en källa till kontakt med 

andra, innehåll blir inspirationskällor, och användare upplever att möjligheter skapas i sitt 

uppkopplande. De direkta känslor av användarskapet är framförallt positiva, men flöden på 

nätverken och ständig uppkoppling får användarna å andra sidan att uppleva motstridiga känslor 

som avundsjuka, stress och otillräcklighet. Denna ambivalens skapas framförallt då man är publik 

till andra, då man exempelvis upplever att andra användare målar upp idealiserade bilder av sig 

själva och därmed exponeras för de ”perfekta” bilderna av andras liv. Trots att användarna till viss 

del är medvetna om att bilderna inte alltid stämmer överens med verkligheten, upplevs dem ändå 

uppmana till negativa känslor. De flertaliga möjligheterna sociala medier ständigt förmedlar skapar 

även känslan av en otillräcklighet, att man inte hinner ta del av alla möjligheter sociala medier 

förmedlar till en.  

Användare ser inte på sitt användande som svart eller vitt, det är tydliga gråskalor som pendlar åt 

olika håll. Och även om dagliga användare känner sig kluvna i vad sitt användande genererar i, 
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finns det alltså en motivation som gör att de fortsätter koppla upp mot dem och de försummar de 

sidor av sitt användande som upplevs negativt.  

Dels finns ett rutinmässigt beteende, och Turkle menar på hur vi har skapar en vana och ett behov 

och av att alltid bära mediet och nätverken med oss och på oss eftersom de förser oss med känslor 

som kontakt och förbindelse men andra. Vi kan inte separera oss från våra smarta telefoner och vi 

formar våra identiteter och våra relationer genom dem och har förhoppningar om vad användandet 

ska resultera i. Man känner sig frånkopplad utan de sociala medierna och de förhindrar användare 

från jobbiga situationer i det offentliga rummet. Turkle menar att vi har dockat med teknologin och 

att livet i en mediebubbla numer är det normala (Turkle 2011).  

Sedan finns rädsla för att gå miste och en tro på att någonting bättre sker någon annan stans som får 

dem att fortsätta koppla upp sig på de sociala medierna. Andrew Przyzbylski pekar i sin studie just 

på den ångest man känner samt oro och rädsla för att gå miste om tillfällen för social interaktion 

eller allmänt tillfredsställande upplevelser, en känsla av att andra är engagerade i något i ens 

frånvaro (Przyzbylski 2013). Då alla ens vänner numer finns på nätverken kommer den mesta 

interaktionen ske där, och då de allra flesta befinner sig i mediebubblan Turkle pekar på är vi för 

rädda för att gå miste interaktion då vi befinner oss utanför nätverken.  

En intressant aspekt är hur förhoppningar vi känner i vårt användande är en sorts motvikt till 

rädslan. Även då man vet att den ständiga uppkopplingen får användare att öka sin halt av rädsla 

och FoMO går vi ändå in för att vi är för rädda för att missa tillfällen till interaktion. Trots att 

aktiviteten på sociala medier alltså ökar denna rädsla över att gå miste, signalerar dem å andra sidan 

positiva uppmaningar till oss om de möjligheter sidorna kan generera i och de negativa känslor vi 

kan uppleva om vi är frånkopplade.  

Det är även intressant att se det som om vi går emot ett mer individualiserat samhälle, med 

teoretiker som menar på hur teknologin skapar framneterade pubiker och hur de får oss att känna 

oss och bli mer ensamma. Däremot finns en klar medvetenhet och självreflexivitet hos mina 

respondeter, att vissa börjat ta avstånd från sin ständiga uppkoppling och då framförallt i det 

offentliga rummet. De diskuterar kring hur de börjat titta upp under sin tunnelbanefärd istället för 

att sitta böjd över den smarta telfonen, och hur en satt upp regler för sig själv gällande att under 

vissa tillfällen får hon inte koppla upp sig utan läsa tidningen istället. Frågan är om de 

undermedvetet upplever hur denna utveckling av ständig uppkoppling går mot ett skapande av ett 

fragmenterat samhälle och ensamna jag. Det skulle vara intressanta aspekter att ta reda på i en 

kommande studie, då det gick mig förbi i denna och först slog mig efter mina intervjuer. Det skulle 

även vara intressant att se vad denna medvetenhet och påbörjade avståndstagande beteende kan 
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komma att leda till, och då hur mycket deras upplevelser av sitt användande förändras av att inte 

vara uppkopplad lika ofta. Upplevs medietexter som lika affektladdade då, skulle deras upplevelser 

vara mer positivt betingade än negativt, tvärtom, eller skulle de fortfarande ha samma ambivalenta 

inställning till de sociala medierna som de har idag? 
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8. Bilagor  

 

8.1 Intervjuguide  

1. Hur tänker ni kring er själva som användare på sociala medier?  

2. Ungefär hur många timmar per dag är ni uppkopplade och aktiva på sociala medier?  

3. Hur skulle ni säga att sociala medier påverkar ert vardagliga liv?  

4. Vad skulle ni säga är ert främsta syfte med att vara användare på sociala medier?  

5. Kan ni nämna några positiva sidor av att vara användare på sociala medier?  

6. Kan ni nämna några negativa sidor av att vara användare på sociala medier?  

7. Finns det vissa tillfällen eller mentala tillstånd då ni blir mer påverkade av att veta vad era vänner 

och bekanta gör än andra?  

8. Vad tror ni är det som styr er motivationen att fortsätta gå in på sociala medier flera gånger per 

dag?  

 

 

8.2 Transkribering  

 

Fokusgrupp 1  

Deltagare: Jag (moderator), P, J, B, E  

 

- Hur tänker ni kring er själva som användare på sociala medier?  

 

P: Ja, man använder ju det för att hålla sig uppdaterad om vad andra gör, även kunna visa vad man 

själv gör men inte huvudsyftet.  

J: Ja, det är underhållande och ett tidsfördriv. Se vad andra gör, kul. Jag: Vilka medier är det ni då 

tänker på främst, Facebook och Instagram?  

P: Ja främst, ja typ bara dem. Facebook mest.  
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J: Ja jag har också samma syfte men lite mer Twitter också. Där är jag med och tittar. Jag: Hur 

tänker du kring ditt användande?  

E: Ja jag tittar mest, lägger inte upp så mycket själv utan mest tittar och följer andra. Håller mig 

uppdaterad, i framkant liksom.  

 

- Ungefär hur många timmar per dag är ni uppkopplade och aktiva på sociala medier?  

 

J: En timme ungefär.  

P: Ja ungefär, det är ganska mycket eller?  

J: Ja det låter ju bisarrt så men egentligen, om du tänker att du Snapchatar mig en gång per dag, 

Instagrammar, jag skulle säga lite mer, en och en halv kanske.  

Jag: Vad gör ni då främst?  

J: Mycket chat på Facebook, på Instagram bara hänga med, titta på bilder.  

P: Ja en del chat, mest kolla, och tidsfördriv, kolla på videor och skratta, bra 

kommunikationscentral, vara med i grupper och så.  

Jag: I vilka sammanhang sker kommunikationen främst?  

P: Är främst inne då jag åker nån stans, även när man sitter på muggen, när man chillar ibland, men 

i skolan har man inte så mycket tid, men på rasterna, tar upp ibland och kikar.  

J: Tidsfördriv, på väg till och från jobbet, slinker in på jobbet om man har sådär 20 minuter över. 

Där vid kaffet kan man ju alltid Instagramma.  

 

- Vad skulle ni säga är ert främsta syfte med att vara användare på sociala medier?  

 

E: Mitt främsta syfte är nöje skulle jag säga, mer nöje än nytta, de går att få tag i folk på andra sätt, 

men svårt få tag i flödet. Kombinerad nytta nöje.  

B: Håller med. Mest nöje.  

Jag: Är det något mer ni vill uppfylla än nöje?  
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P: man vill väl hänga med, man vill ju va en ”it-person”, nä skoja, man vill va uppdaterad, det kan 

va nån som snackar om nåt och om man inte skulle ha det så.. Vet inte exakt hur jag ska sätta 

fingret på det.  

J: Det är ju nåt att man inte vill missa någonting, sen är man ju inte så intresserad när man väl är 

inne, hoppar mest runt.  

P: Ja, men syftet är ju att fylla, det är ett skapat behov ändå, det är sällan man vill sitta och tänka, 

det är ett bra sätt att tjöta med folk och kolla runt. Det är ju den här livsstilen, man vill alltid vara 

med på någonting.  

E: Man får veta mycket vad folk tycker, åsikter om saker. P: Nu tänker jag mest Facebook, där är 

jag mest aktiv. Jag: Varför är det intressant att veta vad andra tycker och gör?  

P: Spännande, veta mer om den personen, som man inte är supertajt med.  

J: Ja hålla kontakten med gamla vänner som man krampaktigt håller kvar vid.  

P: Ja, det räcker med att ha fejjan.  

B: Jag tittar mest på andras innehåll.  

Jag: Hur kommer det sig?  

B: Man vill ju följa med och.. Man vill ju hänga med.  

P: Vissa personer vill ju visa att här är jag, men jag har lite mer integritet, vill inte alla alla ska veta 

allt om mig liksom, och berätta alla mina åsikter. Ibland gör jag uppdateringar, men de som gör fem 

gånger per dag tröttnar man på.  

J: Man vill ju uppdatera om det är något man är unik om, kunna skryta lite.  

P: Aa, som inte är för avslöjande om en själv liksom.  

P: Jag skulle exempelvis aldrig uppdatera mitt förhållande på Facebook, behöver inte den 

uppmärksamheten, eller att folk ska tycka synd om mig, det är mer intressant att se vad andra gör. 

Allt är inte värt att dela och vill inte berätta allt.  

Jag: Varför tror ni att de som delar med sig tycker det är viktigt att dela med sig om upplevelser?  

P: Attention-sökande, bekräftelse, vill ha uppmärksamhet, känna sig viktiga.  

J: Känna sig behövd kanske, bekräftelse.  

P: Sen är de nog dem som är lite osäkra som uppdaterar mycket  
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Jag: Varför tror du det?  

P: De söker sin bekräftelse därifrån, väldigt generaliserande men de känns som folk som har ett 

väldigt aktivt liv kanske inte uppdaterar allt på Facebook, eller? Lite så kan jag tänka mig att det är, 

de som söker lite bekräftelse. Lite som en dagbok, vill få utlopp för sina känslor nån stans och sina 

åsikter, då kanske de använder Facebook, kanske inte bryr sig om det är kontroversiellt. Det är väl 

starkt av dem.  

E: Ja jo och de finns ju de som jagar aktiviteter för att kunna uppdatera på Facebook.  

P: De e ju annorlunda för de som har flera tusen följare, annat syfte då kanske.  

 

- Kan ni nämna några positiva sidor av att vara användare på sociala medier?  

 

P: Inspirerad kan man bli, glad för någons skull.  

E: Ibland kanske ba läser något roligt och börjar skratta.  

Jag: Ingenting mer?  

Alla: Njä..  

 

- Kan ni nämna några negativa sidor av att vara användare på sociala medier?  

 

J: Lite stressad kan man ju bli av sociala medier, av att gå in och titta, känna att man kan missa nåt.  

Jag: Kan ni utveckla den tanken?  

P: Ja, ser man att nån typ är i Afrika eller hoppar bungyjump, tänker jag kanske att det borde jag 

också göra, känna att man också borde göra sånt liksom. Och man kan känna stress om man tänkt 

kolla på film en lördagskväll, och så går man in på Facebook och ser andra folk som är på förfest, 

tar gruppbilder och så, då tänker man fan, skulle gått ut ändå. Jag tänkte ju chilla men borde kanske 

gått ut ändå.  

J: Beror på vilka det är, om det är nära kompisar kan man ju bli sugen men om det är någon man 

känner halvdant då känner man ju ingenting.  
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P: Nja, Jag tycker det är själva grejen, om man märker att alla i ens flöde är ute och har kul och man 

själv ligger hemma behöver det inte va de närmsta vännerna liksom. Mest själva grejen att man ser 

att alla andra är igång.  

J: Jag skiter nog mer i alla andra, bara de närmsta som spelar roll.  

P: Om folk från höger och vänster gör roliga saker som man själv tycker man inte gör, att man 

stagnerar.  

B: jag kan också känna så men beror på om man gjorde något dagen innan och så.  

P: Ja det är klart, är man bakis kan man snarare tycka att fan va skönt att jag inte är ute.  

Jag: Är det viktigt hålla kolla på vad ens vänner o bekanta har för sig och varför?  

J: Det hade nog känts tomt utan det, nu har man fått in det där, då skulle man vilja ha koll på dem 

på andra sätt  

Jag: En vana?  

J: Ja.  

E: Lite halvviktigt ha lite kontroll på alla. Reda på MSN hade man ju koll på folk, de uppdaterade 

statusar och så.  

J: Det kan va lite göttigt också att se att nån annan har det lite tråkigt, gjorde de de där, usch. Det 

där roliga de gör kanske inte är så kul, då blir man lite boostad.  

J: Det hade känts tomt utan sociala medier, nu har man fått in det där så nu skulle man istället vilja 

ha koll på andra sätt, det är inövat, man är van med att veta, och det kommer man även vilja göra i 

framtiden. Hade det funnits något annat förut för att hålla koll hade man ju säkert börjar använda 

det då också.  

P: Det är inte livsviktigt att hålla koll på ens vänner, men för ens sociala liv, ja.  

Jag: Kan det växa en oro om man inte vet vad andra har för sig?  

P: Man kan känna oro om man inte har nåt annat att tillgå, har man tappat mobilen vill jag ha 

tillgång till dator för att kolla om jag taggats i nåt inlägg eller om nån skrivit till mig. Vill inte va 

offline för länge, inte behov kolla flödet men om man taggats inåt inlägg. Vill inte missa om nån 

lagt upp något.  
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- Finns det vissa tillfällen eller mentala tillstånd då ni blir mer påverkade av att veta vad era 

vänner och bekanta gör än andra?  

 

P: Det är ju generellt mest positivt, kul hitta länkar och grejer. Det finns en ambivalens, men mer 

positivt än negativt, jag skiter inte i att kolla bara för att jag tänker på om jag ska bli negativt 

påverkad. Man hoppas få ut mer positivt än negativt, och det är generellt mest positivt, det är 

intressant och kul. Oron är så pass liten så försummar den när jag kollar Facebook eller Instagram. 

Skulle aldrig dra mig från att kolla för tanken på att bli nere.  

J: Jo så är det nog, men det är sällan man blir negativt påverkad på riktigt, inget man inte borstar av 

sig, det där är ju över ganska fort.  

B: Det där lilla beroendet att hålla sig uppdaterad, vill veta vad folk gör.  

E: Så kallat beroende vet jag inte om det är, men ett litet kanske. Jag köper det.  

 

 

Fokusgrupp 2  

Deltagare: Jag (moderator), S, H, M, P  

 

- Hur tänker ni kring er själva som användare på sociala medier?  

 

S: Jag själv har alla sociala medierna, som Facebook och Instagram, jag kollar vad folk lägger upp 

men lägger inte upp nåt själv.  

H: Jag är också oaktiv åskådare, lägger jag upp något är det på Instagram men då är det inte vad 

som helst, skriver grattis, bra att komma ihåg folks födelsedagar.  

P: Jag är också casual användare, mest följer med liksom ser vad som händer, lägger upp ibland 

men inte dagligen.  

M: Jag är också passiv, kollar mest, skriver en del men i så fall direkt till en person inte 

statusuppdatering, inte liksom idag har jag gjort det här, Instagram är snarare var jag lägger upp 

bilder.  

H: Facebookchatten mycket, varje dag. Instället för att sms:a. Också för att det är en egen app.  
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P: Med laget har man en med skolan en, lätt att hålla reda på grupper.  

 

- Ungefär hur många timmar per dag är ni uppkopplade och aktiva på sociala medier?  

 

M: Det är ändå mer än vad man tror, man kollar typ så fort man har e ledig stund, tex tunnelbanan.  

P: en timme ungefär skulle jag gissa.  

M: Va nej mer?  

H: Det första jag gör på morgonen är att scrolla igenom.  

P: ja men det tar ju tre minuter.  

H: Nej man Instagram sen Facebook och Whatsapp, om man jobbar, så på lunchrasten, på bussen, 

om man väntar på tunnelbanan, när man kommer hem scrollar lite, går in på datorn. Och om jag 

sitter och pluggar på datorn är jag ju inloggad på Facebook hela tiden också.  

M: Jag har skola hela dagen, värre när man skrev arbete, har inte tillgång på samma sätt, men 

åtminstone all restid plus lite till.  

P: En till två timmar kanske då.  

Jag: Varför tror du att du har du igång Facebook samtidigt som du pluggar?  

H: För att kunna hålla igång de här konversationerna man har, lättare än att skriva via telefonen, om 

nån skriver något, och kollar det som hänt sen sist, det kan hända något.  

S: Ja det kan ju hända nåt kul, man vet ju aldrig.  

H: Ja, och när det då plingar till klickar man bort de man håller på med, det blir som en rast. Men är 

jag inne i ett bra flow väntar jag med att kolla, men under ett lättare arbete kollar jag.  

P: Jag gör det bara vid paus, aldrig när pluggar eller jobbar.  

S: Då skiljer jag mig nog, på föreläsningar scrollar jag alltid, lyssnar ibland.  

Jag: Hur kommer det sig?  

S: Det är för att jag är väldigt uttråkad, och det kan dyka upp nånting jag vill se. Men då väntar jag 

också med att likea, för om det bara var för två sekunder sen personen la upp den blir det pinsamt. 

Jag är nog inne väldigt mycket och kollar.  
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-Hur skulle ni säga att sociala medier påverkar ert vardagliga liv?  

 

H: På måndagar går jag aldrig in på Instagram för jag kollar på amerikans fotoboll och följer deras 

konto på Instagram, då måste jag vänta tills jag kan komma hem och kolla matchen, men det är 

panik och gör ont i hela kroppen, just då känns det som om folk pratar om Instagram överallt, och 

då jag sen får kolla på Instagram och ser att fan va mycket jag missat på bara ett dygn får jag panik, 

scrollar tills jag ser den senaste bilden jag såg. Men då har jag egentligen inte tagit in nåt utan bara 

koll för rutinens och vanans skull.  

M: Internetmissbrukare (skratt)  

M: När Instagram var nytt kunde jag beställa den där maträtten för den var finare, det var något jag 

tänkte på, la upp mat finare när man var ensam hemma, jag tänkte på Instagram på annat sätt, det är 

lite utvattnat nu. Man påverkas.  

S: Jag får ibland vänta i fem tio minuter med att äta för att min kompis ska lägga upp maten fint och 

prova olika vinklar. Hon är såhär fashion och vill lägga upp bilder på sig själv och maten, man 

skrattar ju lite åt det.  

H: Om folk taggar sig på restauranger eller barer kan man bli sugen på att gå dit, juste det stället, 

det var länge sen, lite sånt också.  

P: Folk som har flera hundra tusen användare är det nog annorlunda och viktigare för.  

M: Jag tror många piffar till saker, typ lägger till ett bär på frukosten (skratt)  

H: Ja, och folk som skriver statusuppdateringar också, skriver om tio gånger för att den ska kännas 

ordentlig, som en bild prova olika vinklar och belysningar.  

M: Jag följer en i min klass, och när hon lägger upp mat tänker man liksom aha gick hon ut för att 

fota det där?  

 

-Vad skulle ni säga är ert främsta syfte med att vara användare på sociala medier?  

 

H: Det genrella syfet är väl för att kolla för se om hänt nåt nytt, om nån lagt upp några nya roliga 

bilder, för att iaktta. Eller om man själv lagt upp en bild på Instagram, då kan man gå in för att se 

om man fått några likes eller om nån skrivit något, men för mig mest för att strö- kolla, kolla flödet, 

inte för att bidra med något.  
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S: Jag vill inte möta någons blick, då plockar jag upp mobilen. Även om det inte uppdaterats nåt 

står man bara och vänta på att det ska uppdateras, kommer det nån ny bild eller (skratt).  

M: Det är som en vana, så mycket kan det ju liksom inte ha hänt liksom. För man inte kan ha tråkigt 

längre, känns tidstypiskt.  

Jag: Kan du utveckla det?  

M: Man har alltid tidsfördriv i telefonen, när internet inte fanns kunde man ha tråkigt jättelänge, nu 

är man rastlös om mobilen dör eftersom dåligt batteri, och får panik om inte har något att göra även 

om det är i fem minuter hem, får panik då man inte kan kolla. Vad gör man annars liksom.  

P: Intressant se vad andra gör, kanske inte det man helst vill göra, men kan välja titta ut i luften eller 

kolla telefonen.  

H: Rädd att man inte kan nå eller bli nådd om mobilen död och det är en vana, det skulle va läskigt 

att ta bort Facebook och bli helt frånkopplad, att inte vara en del och en risk för va utanför, missa 

något, man vill fortfarande ha möjligheten liksom.  

S: Jag skulle aldrig kunna ta bort Instagram eller Facebook, är för rädd för att missa. Jag: varför 

inte?  

M: Det är möjligheter, och folk man kan snoka på.  

H: och folk man var vän med förut, fortfarande ha kvar kontakten.  

H: Det är mer kul än viktigt.  

M: Det är ju inte alltid så kul. Jag är inte så intresserad, det mesta är ointressant, men man kan ju 

missa något som är kul.  

H: Kul och spännande att se vad ens gamla vänner gör. Men egentligen borde man ju inte ha det för 

att va tvungen att ringa varandra.  

 

- Kan ni nämna några positiva sidor av att vara användare på sociala medier?  

 

H: De direkta känslorna av sociala medier är positiva, men om man skulle få på papper hur mycket 

man använder i specifika siffror skulle man nog få lite ont i magen. När man väl inser hur mkt man 

använder det och vad man gör där. Men sedan skulle man ändå fortsätta nästa dag.  
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P: Man kan få inspiration, se en film någon sett på bio eller någon gör något man också vill testa. 

Triggar ens lust.  

H: Om en kompis som lägger upp ”bakismegabrunch”, va nice de verkar, inspirerad.  

Jag: Kan inspirationen väcka avundsjuka?  

M: Man kan bli avis. Dyra och flotta grejer.  

H: Om man har vänner som jobbar med liknande som man pluggar som fått drömjobbet och visa 

det, väcker tankar kring om jag kommer få något jobb, vad jag ska göra. Man blir avis.  

M: när Instagram var nytt kunde jag beställa den där maträtten för den var finare, det var något jag 

tänkte på, la upp mat finare när man var ensam hemma, jag tänkte på Instagram på annat sätt, det är 

lite utvattnat nu. Man påverkas.  

S: Jag får ibland vänta i fem tio minuter för att min kompis ska lägga upp maten fint o prova olika 

vinklar. Man skrattar ju lite åt det.  

P: Det är en tidstjuv.  

M: En vana och nyfikenhet.  

 

- Kan ni nämna några negativa sidor av att vara användare på sociala medier?  

 

S: Kan bli rädd för vad ens vänner gör och kan bli utanför. Som ens vänner i en annan stad, hallå, 

uppdatera mig.  

H: Rädd för att bli utanför, inte för att vara ensam men bli utanför.  

M: Jag tycker det känns mer ensamt att kolla vad andra gör på sociala medier, om man är ensam 

hemma och ser vad andra gör, om man bangat något och kollar film istället och ser att alla andra har 

kul, då känner jag mig ensam, jag skiter inte i det. Ändå går man in och kollar, jättekonstigt. Det är 

väl aldrig nice att missa saker. 

S: Avundsjuka finns ju alltid, kan väckas genom sociala medier, någon gör de och gjort det och de 

vill jag också göra, så kan jag känna ibland, fast asså bra avundsjuka ändå, man blir ju inte såhär..  

P: Som om man bestämt för vara hemma och kolla film en lördagskväll och så ser man folk som är 

ute och har kul, fan borde kanske gått ut ändå.  

M: Man kan ju störa sig på folk, eller menar du fenomenet?  
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Jag: ja, mer fenomenet, dina egna känslor som användare av andras innehåll? 

M: Jag har inte möjlighet att gå in lika mycket nu, men när man vart på en längre resa och inte haft 

internet hela tiden, inte under dagarna, är det så nice och skönt tycker jag, typ som en detox, nu var 

det ett tag sen men man blir van att inte kunna kolla hela tiden förutom när man är hemma på 

kvällen. Känns som man lever mer i nuet då.  

S: Men får du inte panik?  

M: Kanske i början men inte sen.  

H: När jag åker buss hemifrån mot Slussen har jag bestämt att jag inte får kolla i mobilen, och när 

jag kommer till Slussen tar jag istället en Metro, tycker det ser så otrevligt ut när alla kollar ner i 

telefonen. Jag har gjort det till en grej att jag inte får kolla mobilen hela tiden, men kollar ner om jag 

ser nån jag inte vill se, och då så skäms man lite.  

Jag: Hade det varit annorlunda om den va avstängd också, för nu är den ju ändå på i fickan?  

H: Ja, har ju ändå på musik och jag vet att den finns där, skönt att fortfarande ändå ha möjligheten 

liksom till det.  

Jag: Finns det någon stress och oro, om den är avstängt tex, att man inte kan ha koll på vänner och 

vad de gör?  

P: Så känner inte jag, men om man väl kollar så kanske man blir besviken, men kan tänka mig att 

många är nog så att man vill hänga med hela tiden.  

Jag: låter du bli och kolla ändå?  

P: Nej jag kollar även om jag bestämt för att inte kolla, man vill hålla sig uppdaterad, men jag får 

inte panik, kollar exempelvis när jag går och lägger mig.  

M: det är så himla enkelt att kolla, det krävs mycket för att man inte ska göra det. Det finns alltid 

nån sekund som är mindre intressant och då kan man kolla flödet på fem sekunder och så är det 

gjort.  

Jag: tror du det hänger ihop med det att man inte kan ha tråkigt längre?  

M: Ja eller jag känner mig mer rastlös. Svårt att veta varför man gör som man gör.  

H: Som på föreläsning, och oj nu har han pratat i tio minuter och har inte hört, man försvinner in i 

det om det inte rör sig tillräckligt mycket omkring, och man kan då missa föreläsningar.  

S: Jag har missat att gå av tunnelbanan för att jag suttit och scrollat.  
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M: Det är värre att vara student idag, man har den alltid bredvid sig. Förut hade man inget som 

distraherade en, fanns inget då som ständigt förändras och uppdateras snabbt, man kan kolla det 

med enkla medel, känns tidstypiskt. Inte som att läsa den här boken liksom (skratt).  

Jag: Väcker sociala medier mest positiva eller negativa känslor skulle ni säga, eller finns det någon 

blandning?  

H: Det man tänker på först är att det bara är kul, men om man skulle få på papper hur mycket man 

använder det och vad man gör mer specifika siffror..  

M: Man kan bli avis. Dyra och flotta grejer.   

 

- Vad tror ni är det är som styr er motivationen att fortsätta gå in på sociala medier flera 

gånger per dag?  

 

M: En vana och nyfikenhet.  

P: Men det skänker rikhet till livet, det positiva överväger det negativa.  

M: Man vill ej missa grejer.  

Jag: Är det mer en vana än en rädsla?  

H: Det är en kombo, känner både positivt och negativt kring det.  

S: Vanan har väl utvecklat att man är rädd.  

M: Om man går in tio minuter efter att man precis har kollat är det en vana, man kan inte missa 

något på så kort tid. Men när man kollar överlag är nog för att man är rädd för att missa.  

P: Jag är mer rädd för att missa något som hänt mig, inte vad andra lägger upp.  

H: Främst för nyfiken vad som hänt sedan sist. Går in innan jag går och lägger sig, och sen kan jag 

sova.  

 

 

Fokusgrupp 3  

Deltagare: Jag (moderator), C, F, A, P, J  
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- Hur tänker ni kring er själva som användare på sociala medier?  

 

C: Ja teknologin går ju framåt så det blir väl så, det blir väl vanligt, att folk tillexempel träffas där 

också, mer normalt nu än för fem år sen. Mer lättillgängligt, smidigare, om man inte har tid att 

träffas, det är lättare liksom.  

F: Det är mycket tråkigare däremot.  

A: Bättre för den som inte har så lätt för att prata face to face, mycket skönare. Som att dejta folk 

tillexemepel på dejting-appar och jobbrelaterade saker, om man är jättenervös. Det första mötet kan 

ju vara svinjobbigt för folk. Men också jättebra kunna hålla kontakten med vänner och släkt.  

 

- Ungefär hur många timmar per dag är ni uppkopplade och aktiva på sociala medier?  

 

J: Tre kanske.  

P: Ja tre är rimligt, minst  

F: Tre timmar?  

C: På tunnelbanan tillexempel, om man inte läser en tidning blir det ju automatiskt att man går in på 

telefonen, scrollar, och på lunchen, och på väg hem, och när man väl är hemma om man sitter med 

datorn så.  

P: Ja, mycket scrollande.  

F: Men newsfeed tar ju typ tio minuter, och Instagram tar ju typ tre sekunder att kolla igenom.  

C: Ja men det är ju för att du inte har några vänner (skratt)  

P: Ja men man gör det tio gånger per dag.  

C: Man går ju inte in så ofta, men man går in då och då. Det går ju i perioder också, ibland är jag 

jättetrött på det, ibland är jag inte inte inne på Facebook på flera dagar.  

Jag: Hur kommer det sig?  

C: För det är så jäkla mycket mycket ointressanta saker, 90 procent är ju skit som kommer upp, men 

man kollar ändå för att man är nyfiken.  

J: Ja, en seg dag är man inne betydligt mer.  
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Jag: Hur kommer det sig? F: Uttråkad.  

C: Det är lättillgängligt och blivit en vana, och det upprepas hela tiden.  

P: Ja, även om man ju vet att det är samma skit om och om igen.  

C: Ja, så hoppas man ändå.  

Jag: vad hoppas man på?  

C: Man hoppas på någonting, att det ska komma upp någonting intressant, kanske tips på jobb eller 

att man ser något roligt som hänt ens kompis.  

J: Ja man vill ju inte missa något.  

Jag: kan du utveckla den tanken?  

J: Någon som skriver nåt kul som man missar och som alla pratar om.  

P: Ja, det kan bli jättejobbigt.  

C: Ja, om alla typ blir inbjudna till en fest.  

A: Fast vill man verkligen veta att man missat den då?  

C: Det kommer man ju få reda på förr eller senare ändå.   

A: Men orkar man se de bilderna då, att fan jag missade det där, vill man verkligen se de bilderna 

om man inte blev inte bjuden eller om man missade den. Är det inte bättre att låtsas som att man 

inte..  

P: Jo, det är bättre men det gör man inte  

Jag: varför gör man inte det?  

P: För man är rädd att missa nåt.  

Jag: Hur tror ni det kommer sig att man inte kan hålla sig från att titta även om det kan påverka en 

negativt?  

F: Jag går in för att se att jag inte missat nåt, då känns det bra.  

C: Man är ju nyfiken ändå, som att titta på en skräckfilm och man vet att man blir rädd men ändå 

vill man titta, man dras till det ändå på något konstigt sätt.  

A: Eller så tittar man för att se att de där faktiskt inte verkade så kul, att jag inte alls har missat 

något, de är fulla och gör bort sig, jag hade nog det roligare hemma och missade inte något speciellt 

(skratt).  
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- Hur skulle ni säga att sociala medier påverkar ert vardagliga liv?  

 

C: Träning är ju jätteuppmärksammat på sociala medier tillexempel, att man ska se ut på ett visst 

sätt enligt medier. Det är som ett konstigt krig, hälften säger att man ska vara sig själv, som man är, 

hälften ger dig tips på hur du kan bli rippad på sex dagar, följd den här dieten eller liksom, det är 

många som faller för det där som är osäkra på sig själva eller, vad vet jag, som inte är nöjda med sig 

själva.  

F: Sant, fast man blir ju mer osäker på sin kropp sen sociala medier.  

P: Du ser ju 500 träningstips per dag på Facebook, klart man tar åt sig.   

F: Men jag har inte tränat på tio år.  

P: Men det är inte bara träning utan även folk som gör roliga saker, att det där måste jag göra. Det 

blir i nyhetsflödet, saker man inte annars skulle uppmärksamma utanför sociala medier, inte 

nödvändigtvis men det kan ju påverka.  

A: Man ser bilder och blir inspirerad kanske också, men om nån lägger upp resebilder tänker man 

också att jag vill också kunna resa och ta sådana bilder som den människan tar, man blir ju på nåt 

sätt, ja man man vill göra som de andra gör och leva lika härligt och äta lika bra och fin mat och 

träna som de, man påverkas nog jättemycket, mer än man tror.  

Jag: Hur mår man då? Finns det både positiva och negativt känslor med att bli inspirerad?  

C: Både och. Som med resa, det är inte alla som har jobb eller råd att resa, klart det kan va jobbigt 

att se och bli påverkad. Men samtidigt kul att få tips, tillexempel om man ska resa men inte vet vart, 

är det fler som lagt upp bilder på ställen och är det ett bra sätt att få inspiration från andra.  

A: Det är något slags stressmoment i allt det här, att vilja ha det lika perfekt som alla andra.  

C: Det är en grej, internet målar ju upp en bild av hur folk har det, det är inte säkert de har ett 

perfekt liv.  

F: Jag blir mer cynisk av det.  

P: Aa jag med.  
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F: Om nån lägger upp som om de har värsta livet och så kanske man träffar man dem och så verkar 

de va typ asdeprimerade. Det går nog hand i hand, är man mer osäker och olycklig och sådär så vill 

man mer framställa sig om man..  

Jag; Varför tror du det är så?   

F: Man vill inte visa sin smärta.  

A: Så kanske man mår bättre om man lägger upp en så perfekt bild, typ nu tror alla de och då mår 

man lite bättre även om man inte mår bra egentligen. Men om du ser en sån bild tänker du att den 

här människan mår piss egentligen?  

F: Nej inte alltid men.. Mer skeptisk. Iallafall de man känner halvbra och vet hur de är, då kan man 

bli att det här är ju piss, bullshit.  

Jag: Tror ni att ni man blivit mer cynisk på senare tid i sociala medier-eran?  

P: Det tror jag, och så har man blivit äldre och därför mer kritisk.  

C: Man märker ju tydligt när någon drämmer på lite.  

F: Ja precis, det är lätt att lägga upp en sjyst bild o fejka en händelse.  

Jag: Men är inte en bild ett bevis på att en händelse faktiskt ägt rum?  

C: Som Instagram och filter, om du är utomlands och det är, vi säger halvmolnigt, kan man 

förstärka himlen, man kan trimma allting så det ser jättenajs ut. Nu vet ju de flesta det så man vet att 

det inte är riktigt så..  

A. Det är då man skriver ”no filter” för att visa att det är äkta. Man vill ju ändå skryta om att man är 

äkta om man lägger upp en bra bild, att man inte har förskönat det.  

C: Det blir lite rebelliskt att lägga upp utan filter.  

 

Vad skulle ni säga är ert främsta syfte med att vara användare på sociala medier är?  

 

C: Jag tycker Facebook är faktiskt mest för att hålla kontakt, och när man skapar evenemang eller 

gör grupper, är som en liten kalender, man har större koll på vad som händer inom ens 

vänskapskrets. Annars tycker jag inte Facebook är bra till så mycket annat.  

Jag: Varför vill man hålla koll på vänner, vad de gör och har för sig?  
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C: Folk du hängt med tidigare, som man inte är med länge, kul att se hur de utvecklar sig typ om 

man inte träffas så ofta.  

Jag: Men är det mest kul eller hänger det ihop med en rädsla att man inte vill missa vad de gör?  

C: Jag känner inte att jag får panikkänsla av att se vad jag missar, ne, utan mer praktiskt.  

J: Om man inte pallar ringa är det skönt att få update om vad folk gör, aha där är de, sen bryr man 

sig inte så mycket mer.  

C: På Instagram är det skönt för allt samlas på en plats, måste inte scrolla så mycket, värdefulla 

bilder, allt är där som betyder någonting.  

F: Fast så är det väl inte, ofta tvärtom tror jag, när jag verkligen gör något som är askul tänker jag 

aldrig på att fota det det första jag gör, snarare när man är sjukt uttråkad och inte haft nån kontakt på 

hela dan.  

C: Det är både och, ibland tar man kort bara för att det är en kul grej men oftast, hälften av mina 

bilder betår av då jag varit nån stans, det är grejer jag tycker är fint för tillfället.  

(paus med skratt)  

C: Det enda man gör är ju att kommentera andras bilder.  

A: Nu kan man väl chatta på Instagram, eller? Också det att man kan skicka bilder till varandra och 

chatta, nästan som en dejtinggrej. En kille hade tillexempel sparat en bild och skickat till min 

kompis och skrivit att kolla vad lika vi är, och de kände inte varandra.  

 

- Kan ni nämna några positiva sidor av att vara användare på sociala medier?  

 

J: Chattfunktionen på Facebook är en specifik sak.   

F: Det fanns ju innan Facebook också.  

Jag. Men om ni tänker mer er som användare, ni som publik som tittar på andras innehåll?  

J: Man kan ju få energi av att se vad andra gör.  

A: Inspiration.  

F: Fast jag vet inte om man blir det, ser att några hoppar fallskärm..  
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J: Fast om man ser att sina kompis är iväg och gör något, ba fan va kul kan man bli peppad av att se 

det, inte för att va där men man blir glad.  

Jag: Men vad påverkar om ni känner att ni också vill göra detta och känner att ni går miste om 

något, och vad påverkar att ni bara blir glad för de andras skull?  

F: Beror på om man gillar personen eller inte.  

Jag: Personen just, inte vad den gör?  

J: Ja eller att man unnar de man tycker om att göra nåt kul. Blir glad av det, om jag ser att mina 

kompisar gör något kul tänker jag ju fan va nice.  

Jag: Även om det är tre av dina bästa vänner och de inte frågat dig?  

J: Ja, vafan. Men förstår om de kan va tvärtom för vissa såklart.  

A: Jag kan bli förbannad också på nån man känner sådär halvt, och tycker den har ett så perfekt liv, 

ba kom igen, och så lägger den upp sådär perfekta bilder. Man vill ju ändå se, det är som en 

skvallerblaska som man hatar men ändå tycker är kul ändå.  

F: Fast det är då jag blir cyniskt.   

A: Ja men det är ju ändå underhållande på nåt sätt.  

C: Man kan ju skratta lite åt dem som försöker framstå som nåt man vet att de egentligen inte är.  

(skratt)  

A: Man hade ju inte hängt med om man missade typ småklipp och nyheter och så, jag själv läser 

inte den eller vad säger politiker och hej och hå, och då är ju Facebook väldigt bra. man får hum.  

F: Det blir ju väldigt selektivt också, begränsat till vad ens vänner tycker.  

Jag: Kan du utveckla det?  

F: Om man tar politik ser ju politik annorlunda ut gällande storstad o småstad. Förstärkt i sin egen 

omgivning.  

A: Ja, att man blir påverad av vad ens vänner tycker.  

 

- Kan ni nämna några negativa sidor av att vara användare på sociala medier?  
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J: Jag kan känna att om jag har en riktigt tråkig dag på jobbet och tänker vafan jobbar jag ens för, så 

ser jag att någon pluggar eller är utomlands så kan jag känna jaha det där kanske jag också borde 

göra, borde skita i att jobba och också åka utomlands.  

P: Men det är väl för att man aldrig är nöjd. Skulle du börja plugga skulle du hellre vilja jobba.  

J: Beror på vem man är som person.  

P: Man borde skita i vad ens kompisar gör.  

Jag: Tror ni de som man själv anser har ett perfekt liv tänker likadant?   

J: Ja, det går säkert bara runt, alla är lite avundsjuka på alla.  

C: Man kan ju inte kan göra allt.  

 

- Finns det vissa tillfällen eller mentala tillstånd då ni blir mer påverkade av att veta vad era 

vänner och bekanta gör?  

 

C: Om du jobbar heltid och någon lägger upp en bild som pluggar och kan vara ute och dricka öl 

och har kul på stan liksom mitt i veckan, och man själv jobbar och vill vara med men måste ta sitt 

ansvar, och, man kanske inte kan vara bakfull på jobbet. Om man nu ska ta det som exempel. Det är 

klart det är tråkigt. Man vill ju kunna göra både delarna. Man vill ju kunna göra allt fast man kan 

inte göra allt, det blir svårt.  

J: Ja, man känner sig otillräcklig.  

Jag: Blir man överväldigad av all information man tar del av?  

C: Jag blir typ bara trött, blir blank, tar inte in någonting, blir bara såhär, ingenting blir nice. P: Ja 

det beror på hur mycket man vill göra.  

P: Om vissa är ute och dricker öl kan jag tänka att fan jag ska upp o jobba vilket skämt. Fast jag 

tjänar ju pengar och kan göra andra saker som de inte kan. När jag ser bilden tänker jag att nu får de 

äta falukorv i tre månader. Beror på vem som lägger upp bilden också. Är det ett gäng som man 

aldrig träffar är det en annan sak, då blir man taggad på ett anat sätt även om man inte är sugen 

egentligen.  

C: Och hur man mår i stunden.  

 



 

44 
 

- Vad tror ni är det som styr er motivation att fortsätta gå in på sociala medier flera gånger 

per dag?  

 

F: Jag kommer ihåg när jag tog bort min Facebook en sommar, i en månad typ. Men då tog jag 

tillbaka den, för man träffar så mycket nya folk på sommarn, det är högre tröskel ta någons nummer 

och sen ringa och fråga om att ses, lättare att lägga till på Facebook och skriva där.  

C: Beror lite på sammanhang, om man har samma idéer, kan få affärsplan tillexempel.  

F: Ja men om man träffar någon skön av samma kön är det lite konstigt att ba kan jag få ditt 

nummer.  

(skratt)  

A: Och då är det väl en vana, man orkar inte kolla på människor på tunnelbanan, man tar man upp 

telefonen som en ständig rutin. Annars sitter man bara och kollar på folk som sitter och scrollar 

själva.  

C: Ja, man försvinner från omvärlden.  

F: Jag har slutat med det där.  

Jag: Hur menar du då?  

F: Istället för att ha både hörlurarna i har jag börjat ha en ur och kolla upp, egentligen kanske 

roligare sitta och scrolla men känns så trist att se en busskö där alla står o kollar i mobilen.  

P: Vadå snackar du med människor runt dig då istället?  

F: Nej. Men det är småsaker, om man är och handlar kanske pratar lite med den i kassan istället.  

Jag: Är du rädd att missa vad som händer runt dig i verkligeheten?  

F: Ja i vanliga fall är man väl rädd för att missa något i telefonen, men mer omvänt alltså rädd för 

att missa något i verkligheten istället kanske.   

C: Folk väljer nu mer att inte ha Facebook för man vet att man kan göra grejer ändå, hålla kontakt 

och sånt, det gynnar en inte och då kan man lika gärna skita i det.  

J: Man blir mer mättad på det här, tror användandet blir mindre och mindre. Det händer mindre, 

men det börjas nog om när ett nytt medie kommer.  

P: Jag tycker också det. 

Jag: Tror ni det kommer öka igen om ett nytt socialt medie gör entre?  
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C: Man kanske börjar fatta att det är samma tanke bakom alla bara nya layouter och ny ägare, men 

samma princip. Har testat flera olika, bara för att se vad det är men sen har jag inte haft kvar det för 

jag vet att det är exakt likadant.  

J: Men jag tänker att det har funnits hur länge som helst, som MSN.  

F: Men det var ju begränsat till ens hem.  

J: Men man ville ändå kolla vad folk gjorde, ha koll.  

A: Jag tror det kommer blir mer. Mobil innan iphone hade ju jättedåligt internet, nu bättre och bättre 

telefoner, kan kolla mer och mer.  

Jag: Kan ni säga att ert användandet är ett beroende?  

A: Ja.  

(Alla instämmer)  

Jag: Tror ni det är själva mediet som man är mer beroende av eller innehållet?  

J: Alla mobiler har ju blivit mer som en liten dator, man ringer knappt alls, inte alls lika mycket.  

P: Det tror jag, måste bläddra om det händer något, man ser ofta folk som bara sitter och bläddrar, 

tar upp och tar ner, utan att egentligen kolla.  

A: Ja det är en vanesak i handen, orkar inte använda handen och bläddra i en tidning, nu bara 

tummen. Som att röka hålla nåt mellan fingrarna, behöver inte kolla på nåt intressant utan bara 

vana. 
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