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Abstract 
 
Smartphones and social media are a central part of everyday life for many young adults in 
the modern digital society. The development of digital devices has created opportunities for 
young adults to be present in a digital world through social media while at the same with 
people they meet face-to-face. Smartphones make the digital world portable, which give us 
access to a virtual network no matter where we are or what we are doing. This study aims 
to answer the question: How do young adults perceive a constant accessibility to a virtual 
world through social media in face-to-face meetings? The empirical data is based on 
interviews in focus groups along with hidden observations. Results from the study indicate 
that technology has become an essential part of young adults as they are never separated 
from their smartphones and regularly need to check new activities; whether they are alone 
or in the company of others. Social media is perceived as disruptive in face-to-face 
meetings, although still used frequently. It appears as though young adults are struggling 
to find a balance between a digital and analogue presence in a world where they can be 
both here and there simultaneously. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
“We say we turn to our phones when we’re “bored”. And we often find ourselves 
bored because we have become accustomed to a constant feed of connection, 
information and entertainment. We are forever elsewhere.”  (Turkle 2015, 4). 

 
Sociala medier har blivit en självklar del av vardagen för många och under de senaste åren 

har den digitala gemenskapen blivit lika betydelsefull som den analoga (Svedmark, 2016). 
Turkle (2015) beskriver ett nutida samhälle där vi människor vänder oss mot våra 
mobiltelefoner hellre än mot nära och kära. Hon berättar hur människor har möjlighet att 
flytta fokus från de fysiska platser vi befinner oss på för att ta del av en virtuell värld via våra 
digitala enheter. Vi vill vara med varandra, men samtidigt någon annanstans och finner det 
värdefullt att kunna ha kontroll över var vi befinner oss för stunden. Vad kan det bero på att 
det dagligen läggs ner väsentlig mängd tid på användandet av sociala medier? Den enorma 
mängd information och användargenererat innehåll som finns att tillgå på sociala medier 
tillsammans med lättåtkomlig kontakt till andra människor gör att det finns få spärrar för 
hur mycket tid som kan läggas på sociala medier.  

Sociala medier ger oss alternativet att vända oss till en annan värld vare sig vi är uttråkade 
eller inte. Det genererar en digital gemenskap men skapar även utmaningar för människor 
där det vardagliga livet konstant påverkas och formas av det. Det gör oss både närvarande 
och frånvarande samtidigt som det kan göra att vi fryser fast i det förflutna, nutiden eller 
framtiden (Svedmark, 2016). Har tekniken blivit en del av unga vuxna? I möten människor 
emellan innan eran av smartphones och sociala medier, fanns inte möjlighet att vända 
sig parallellt till ett virtuellt kontaktnät vilket gjorde att den sociala interaktionen i fysiska 
träffar mer sällan avbröts av andra inblandade individer. Turkle (2015) påpekar att det inte 
längre är självklart vid middagar och andra möten med människor att de deltagande har 
varandras fulla uppmärksamhet, utan uppmärksamheten delas mellan den analoga och 
digitala världen. Det finns ett begär av att ständigt vara uppkopplad och vi får en kick av att 
känna oss kopplade till varandra. Hon belyser även hur vi alltmer känner oss hemma genom 
digitala enheter och vänder oss till dem oavsett om vi umgås med kollegor, partners eller våra 
barn (Ibid). Kan det vara så att vi har blivit rädda för social interaktion ansikte-mot-ansikte 
eller är det moderna umgänget med smartphones bara ett nytt sätt att umgås på? 

 
“What is a place if those who are physically present have their attention on the 
absent?” (Turkle 2011, 155-156)  

 
Prioriterar människor sitt användande av sociala medier annorlunda beroende på vem de 

umgås med? Vi väljer vilka vi är tillgängliga för och skiftar mellan att vara närvarande med 
de personer vi träffar fysiskt och de vi kommunicerar med digitalt via smartphones. 
Människor kan umgås med varandra och kroppsligen befinna sig på samma plats, men den 
mentala närvaron kan befinna sig på ett helt annat ställe genom den virtuella värld sociala 
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medier ger tillgång till.  Har sättet att umgås på förändrats då människor inte längre behöver 
umgås ansikte-mot-ansikte för att kunna kommunicera med varandra och inte heller behöver 
kommunicera med varandra för att umgås ansikte-mot-ansikte? Med detta som bakgrund 
syftar studien på att undersöka unga vuxnas upplevelser av ständig tillgänglighet till både en 
analog och en digital värld via sociala medier i möten ansikte-mot-ansikte.  

Vår studie bygger på en frågeställning som kan upplevas bred, detta är dock ett medvetet 
val eftersom vi har för avsikt att studera området med ett öppet förhållningssätt. Studien 
ämnar studera både en digital och analog värld vilket gör att området är både komplext och 
omfattande. Detta gör att specifika frågor för att försöka ringa in området är både svåra att 
ställa, men kan även begränsa datainsamlingen. Vi har därmed valt endast en bred 
frågeställning eftersom att vi inte ville bryta ner fenomenet i mindre delar. Vår studie är 
strukturerad genom en inledning där vi presenterar vårt syfte och frågeställning för att sedan 
redogöra för vad social media är samt relaterad forskning. Vidare förklaras vårt metodval och 
studiens datainsamling. Denna del är följd av studiens resultat och analys för att sedan 
presenteras slutord och diskussion. Avslutsvis tar vi upp förslag på framtida forskning inom 
området.  

1.2 Syfte och frågeformulering 

Teknikens digitala utveckling har skapat möjligheter för unga vuxna att vara närvarande med 
personer de träffar ansikte-mot-ansikte, men även parallellt i en digital värld där sociala 
medier skapar möjlighet för social interaktion samt ger tillgång till andras världar. 
Smartphones har gjort den digitala världen portabel vilket gör att vi kan ta del av den 
oberoende av plats och tid. Unga vuxna är en aktiv målgrupp i användandet av smartphones 
där sociala medier är den huvudsakliga aktiviteten som utförs. Då människor kan välja att 
vara närvarande på flera platser samtidigt, både digitalt och analogt, vill vi undersöka unga 
vuxnas upplevelser av den möjligheten.  
 

• Frågeformulering 
Hur upplever unga vuxna en ständig tillgänglighet till en virtuell värld via sociala medier i 
möten ansikte-mot-ansikte? 

1.3 Avgränsningar 

Studien undersöker unga vuxnas upplevelser av en ständig tillgänglighet till en virtuell värld 
via social medier i möten ansikte-mot-ansikte vilket blir en naturlig avgränsning i sig. 
Målgruppen vi intresserar oss för är unga vuxna, med anledning att de generellt sett är en 
aktiv målgrupp gällande användande av sociala medier. Det finns ingen tydlig definition på 
ålder av unga vuxna då det skiljer sig beroende vilken källa som används. Umeå kommun 
(2013) definierar unga vuxna i åldrarna 19-24 år, vilket är det åldersspann vi valt att förhålla 
oss till. Studien baseras på fokusgruppsintervjuer samt dolda observationer vilka vi 
avgränsar till en specifik målgrupp samt geografisk plats. Vår studie är avgränsad till att 
undersöka användandet av sociala medier som sker via smartphones eftersom det är den 
mest förekommande digitala enhet unga vuxna bär med sig.  
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2. Social media 

Detta avsnitt avser att förklara vad sociala medier är vilket följs av en definition på de mest 
populära sociala medierna idag. Vidare redogörs relaterad forskning. Det finns få 
vetenskapliga studier om hur unga vuxna upplever en ständig tillgänglighet till en virtuell 
värld i möten ansikte-mot-ansikte, vilket gör vår studie viktig och kunskapsspridande. Vi har 
framför allt tagit avstamp i Sherry Turkle (2015, 2011) där två av hennes böcker har använts 
som stöd genom studien då de relaterar till vårt studerade område. Turkles (2011) bok “Alone 
together: Why we expect more from technology and less from each other” behandlar hur 
teknik och digital konnektivitet påverkar och förändrar oss som människor. Vi är mer 
sammankopplade idag än någonsin tidigare på grund av digitala verktyg, men på samma 
gång mer frånvarande. Boken “Reclaiming conversation: The power of talk in a digital age” 
(Turkle, 2015) beskriver en teknologisk värld var människor offrar konversationer i förmån 
för sina telefoner. 

2.1 Vad är social media?  
För att förstå uppkomsten av sociala medier krävs en inblick i webbens ursprung och även 
koncepten av webb 2.0 och användargenererat innehåll måste belysas då sociala medier är 
sprungna ur dem (Kaplan & Haenlein, 2010). I flera år har människor interagerat med 
varandra genom sociala nätverk. Webben eller World Wide Web skapades under 90-talet av 
Tim Berners-Lee. Han ville skapa en plattform för en social knytpunkt där människor kunde 
dela information mellan varandra samt kommunicera. Visionen var att webben skulle vara 
uppbyggd på användargenererat innehåll (Anderson, 2012). Begreppet webb 2.0 myntades år 
2004 för att beskriva ett nytt användningssätt av webben vilket skildras som en plattform 
bestående av en kultur av deltagande från användarna. Webben förändrades från att vara en 
plattform där program och innehåll publicerades av individer till att bli en plats var innehåll 
ständigt modifieras och påverkas av samverkan och deltagande från användare (Kaplan & 
Haenlein, 2010).  

Sociala medier är byggd på grunderna av webb 2.0 och användargenererat innehåll 
(Kaplan & Haenlein, 2010) och är ett samlingsbegrepp för olika digitala plattformar var 
kärnan består av social interaktion mellan människor. Det är ett fenomen som är under 
snabb och konstant utveckling (Nyberg & Wiberg, 2014). Sociala medier är designade för 
kommunikation och delning var det delade innehållet består av material producerat av 
användarna själva (Svedmark, 2016). Via sociala medier kan vi kommunicera med andra 
människor, dela med oss av önskat innehåll och åsikter via bland annat bilder, texter, ljud 
och videos. Facebook, Instagram, Linkedin, Snapchat och Twitter är de mest använda sociala 
medierna i Sverige under 2016 (Soi, 2016). Inom vår studie nämns Facebook, Instagram och 
Snapchat och dessa definieras nedan.  

2.1.1 Facebook 
Facebook har sedan ett par år tillbaka varit den största sociala media bland svenskar och 
besöks varje dag av ungefär hälften av alla internetanvändare (Soi, 2016). Plattformen 
grundades år 2004 och har vuxit från att vara ett socialt nätverk ämnat för amerikanska 
studenter till ett globalt nätverk och har idag över en miljard aktiva användare varje månad. 
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Tjänsten används huvudsakligen som en plattform för att knyta kontakter med vänner och 
bekanta digitalt samt dela innehåll via en personlig profil som postas i det gemensamma 
nyhetsflödet vilket delas med Facebookvänner. De främsta funktionerna med Facebook är 
snabb information och interaktion användare emellan (Skolverket, 2015). Facebook erbjuder 
via sin fristående applikation Messenger en chattfunktion där användarna kan skicka 
meddelanden till vänner, ringa enskilda personer eller starta gruppsamtal med ljud eller 
video. Användarna kan snabbt växla mellan olika konversationer då omedelbara aviseringar 
dyker upp när aktivitet sker i applikationen (Facebook, 2017).  

2.1.2 Instagram  
Det näst största sociala mediet är Instagram som lanserades år 2010. Användningen av 
Instagram har ökat mellan åren 2015-2016 och används av 26 % svenska internetanvändare 
dagligen (Soi, 2016). Instagram är en plattform vilken bygger på att användarna via sin profil 
publicerar bilder och videoklipp. Genom att användarna kan följa varandras profiler kan de 
ta del av uppladdat innehåll. Användarna kan välja att ha profilen öppen vilket betyder att 
vem som helst kan ta del av bilderna som publiceras. Profilen kan även sättas i ett privat läge 
vilket betyder att endast de följare användaren accepterat kan se innehållet (Instagram, 
2017).  

2.1.3 Snapchat  
Snapchat är en tjänst som lanserades 2011 och är den sociala media som ökat mest under 
åren 2015 till 2016. Var fjärde internetanvändare använder sig av Snapchat. Totalt 75 % 
svenskar upp till 25 års ålder använder applikationen och 58 % av dem använder det 
dagligen (Soi 2016). Tjänsten erbjuder olika typer av kommunikation mellan vänner och de 
personer du väljer att följa. Det finns tre kanaler för kommunikation via Snapchat där det 
första alternativet är att skicka en snap. En snap består av antingen bilder eller videos ofta 
med tillhörande text vilka skickas som meddelanden till en eller flera mottagare. 
Snapmeddelanden är tidsbegränsade och raderas automatiskt efter att mottagaren har tagit 
del av innehållet. Den andra kanalen för kommunikation är funktionen “stories” som består 
av en eller flera snaps som mottagaren kan ta del av under 24 timmar. Det sista och tredje 
alternativet för kommunikation via Snapchat är att skicka meddelanden via en chattfunktion. 
Innehållet i chatten är även det tidsbegränsat (Yle, 2016). Genom att användarna 
upprätthåller en daglig sändning samt mottagning av snaps med en och samma person dyker 
en symbol upp vid den mottagande användarens namn med numret på hur många dagar i 
följd som snaps har skickats, detta kallas snapstreak (Snapchat, 2017). Snapchat används 
även i syfte för marknadsföring där kända profiler kan dela med sig av innehåll via 
plattformen och även redaktionellt material delas dagligen från kanaler som exempelvis CNN 
och Buzzfeed (Wirtén, 2017).  

2.2 Nya kommunikationssätt 

Kommunikation via digitala enheter började som ett praktiskt substitut för analog 
kommunikation, då tidsbrist kunde vara en av anledningarna till att människor valde att 
skicka ett sms hellre än att ringa eller ses. Människor fick upp ögonen för effektiviteten med 
detta sätt att kommunicera på i det hektiska vardagslivet, vilket resulterade i en snabb 
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vändning. Digital kommunikation är idag ett vedertaget kommunikationssätt som ofta 
prioriteras över en fysisk kontakt (Turkle, 2011).  Enligt Turkle (2015) smsar människor 
hellre än att samtala med varandra, dels för att de ofta föredrar textmeddelanden som 
kommunikationsväg men även för att undvika samtal som inte går att styra eftersom att de 
sker i realtid. Människor kan vända sig mot de digitala nätverken för att kontrollera 
intensiteten av kopplingar och förbindelser till andra människor (Turkle, 2011) på ett sätt 
som inte går att kontrollera i samtal som sker vid möten ansikte-mot-ansikte. Genom att 
hantera samtal via SMS eller chattmeddelanden ges möjlighet att svara när det passar oss 
och meddelanden kan redigeras tills de känns “rätt” att skicka iväg. Prioritering av digital 
kommunikation framför den analoga kan leda till att vissa typer av samtal faller bort. 
Speciellt riskerar de samtal försvinna där idéer kläcks och var ömsesidigt lyssnande 
människor emellan sker. Samtal där spontana infall om nya samtalsämnen kan även avta 
(Turkle, 2015).   

Med en digital kommunikation går människor miste om möjligheten att inblanda sina fem 
sinnen på samma gång som de har i ansikte-mot-ansikte möten. I ett chattmeddelande 
förlorar människor inblick av känsel, lukt, tonläge och andra viktiga faktorer som kan 
påverka innehållet till att upplevas mer ytligt (Wagner, 2015). I konversationer ansikte-mot-
ansikte lär vi oss att utveckla förmågan att känna empati och fysiska möten gör att människor 
blir både sedda och hörda. Genom att människor är upptagna med mobiltelefoner kan vi gå 
miste om det mest humana ting som finns - att konversera med varandra ansikte-mot-
ansikte (Turkle, 2015).  

2.3 Att närvara här och där 

Under de senaste åren har en explosionsartad ökning skett gällande användandet av 
teknologiska enheter i vardagslivet. Teknologi kan upplevas som störningsmoment både 
direkt och indirekt inom alla typer av relationer. Det kan handla om situationer där teknologi 
direkt stör samtal som sker ansikte-mot-ansikte, men det kan även handla om störningar 
som uppstår indirekt. Detta kan ske då personer i umgänge väljer att granska telefonen vilket 
kan upplevas som ett intrång från den digitala världen, trots att personerna ifråga inte 
interagerar med varandra just i stunden (McDaniel & Coyne, 2014). Telefonen kan ringa när 
som helst och behovet av att svara i telefon väger ofta tyngre än att hålla samtal flytande i 
konversationer ansikte-mot-ansikte (Plant, 2000). Enbart synen av en mobiltelefon i ett 
samtal mellan två människor gör att vi känner oss mindre kopplade till varandra. Det finns 
en konstant medvetenhet om att samtal kan bli störda när som helst av närvarande digitala 
enheter (Turkle, 2015) och även en tyst telefon kan störa det fysiska mötet då den ständigt 
gör oss påminda om att vi kan bli avbrutna i samtalet av de utökade sociala nätverk som 
telefonen är kopplad till (Plant, 2000).  

Kommunicera digitalt ger inte bara tillgång till ett utökat socialt nätverk mellan 
människor utan också möjligheten att kommunicera samtidigt som andra ärenden utförs. 
Närvaron delas upp mellan de olika ärenden vi utför samtidigt och att konversera med andra 
människor digitalt blir bara en del av alla de saker vi kan utföra på samma gång. Vi är alltid 
kopplade till varandra, men aldrig riktigt närvarande (Turkle, 2011). Turkle (2015) menar att 
människor får kickar av att vara sammankopplade med varandra, vilket har framkallat ett 
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behov av att ständigt vara uppkopplad. Behovet av att känna sig sammankopplad med andra 
leder till att vi inte längre kan räkna med full uppmärksamhet från umgängen under sociala 
sammanhang. Vi får aldrig ta del av allas närvaro samtidigt utan olika människors närvaro 
blir utspridda över olika tillfällen under mötet. Människor kan snabbt skifta mellan samtal 
som förs i det fysiska rummet och chattkonversationer som pågår i mobiltelefonerna (Turkle 
2015). Wagner (2015) uttrycker en oro om att eran av smartphones där människor är 
beroende av att chatta, uppdatera och kolla sin Snapchat kan påverka och rentav eliminera 
den analoga konversationen. Flyr vi konversationer ansikte-mot-ansikte flyr vi även från 
empati och självreflektion (Turkle 2015). Möten ansikte-mot-ansikte kan förlora djup och 
komplexitet med störning från användande av sociala medier, om fokus ligger på 
smartphonen är människor inte lika närvarande i samtal med det fysiska umgänget (Keller 
2013).  

2.4 Att leva i en digital värld 

Mobilteknologi är här för att stanna och barn som växer upp idag kommer inte veta av hur 
det är att leva utan digitala enheter (Turkle, 2015). Samtala ansikte-mot-ansikte är en 
färdighet som måste läras ut i ung ålder och Bindley (2011) befarar att barn är i en riskzon att 
gå miste om denna färdighet eftersom de inte längre lär sig att utveckla det i ung ålder. Barn 
och unga kan istället för att lära sig konversera analogt luta sig mot sin smartphone och 
starta digitala samtal. De behöver inte nödvändigtvis inleda samtal på grund av tristess 
eftersom de kan direkt vända sig mot sin smartphone (Ibid). Turkle (2015) menar att unga 
vuxna har en rädsla för att bli uttråkade och så fort de inte känner sig stimulerade nog av det 
verkliga livet vänder de sig till sina telefoner för att finna något som roar dem mer. Det finns 
en tanke om att en ständig uppkoppling bidrar till att unga inte behöver vara själva men i 
själva verket är det tvärt om. När unga inte behöver lära sig att vara själva, kommer de enbart 
veta hur det känns att vara ensam (Ibid). 

2.5 Phubbing  
Phubbing är ett begrepp som myntades år 2012 av den australiensiska reklambyrån McCann 
för att beskriva handlingen där någon blir avvisad i ett socialt sammanhang genom att den 
andra använder sin telefon istället för att uppmärksamma personen i det fysiska mötet. Ordet 
föddes som en del av en kampanj för att få bukt på fenomenet och sedan dess har begreppet 
spridits till övriga världen (Ugur & Koc, 2015). Sydsvenskan (2015) belyser som flera andra 
mediesajter hur phubbing distraherar social interaktion och använder den svenska 
översättningen “att phubba”. The Guardian (2013) skriver om debatten mot antisocialt 
användande och lyfter den fortfarande pågående kampanjen Stop Phubbing för att få bukt på 
phubbing (stopphubbing, 2017). Hela hemsidan är tillägnad med en skämtsam underton 
men med ett seriöst syfte att upplysa människor om fenomenet och övervinna det (Ibid). För 
att förstå varför phubbing sker menar Chotpitayasunondh & Douglas (2016) att relationen 
mellan människor som phubbar men även blir phubbade måste studeras. Det handlar om ett 
ömsesidigt utbyte av social interaktion där människor interagerar med varandra på samma 
sätt som de blir interagerade med.  
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3. Metod och genomförande  
För att lyckas bedriva en forskningsstudie är metod ett nödvändigt redskap som lägger grund 
för ett systematiskt arbetssätt. Metod fungerar som ett sätt att lösa problem samt generera ny 
kunskap. De två mest förekommande angreppssätten inom metod är kvalitativ och 
kvantitativ metod där de främst skiljer sig i de olika graderna av formalitet och inflytande 
från forskarens sida. Kvalitativ metod kännetecknas av ett förstående angreppssätt där fokus 
ofta handlar om att erhålla en djupare förståelse av det studerade problemet. Kvantitativ 
metod är mer strukturerad var statistiska mätmetoder är vanligt förekommande och 
kännetecknas av en större kontroll av forskaren då metoden ofta begränsar tänkbara svar. 
Olika metoder har varierande styrkor och svagheter och för att lyckas finna ett lämpligt 
metodval bör forskaren välja en metod som passar frågeställningen (Holme & Solvang, 1997). 
Vår frågeställning är hur unga vuxna upplever en ständig tillgänglighet till en virtuell värld 
via sociala medier i möten ansikte-mot-ansikte. För att besvara studiens frågeställning har vi 
valt att använda oss av kvalitativa forskningsmetoder, vart valet föll på intervjuer i mindre 
fokusgrupper samt dolda observationer. Detta redogörs vidare i avsnittet.  

3.1 Datainsamling 

Inom kvalitativa forskningsmetoder finns det få standardregler eller specifika metoder att 
följa, till skillnad från kvantitativa metoder där det finns fler regler och standardtekniker. 
Kvalitativ beskrivs som ett hantverk vilken skiftar i form beroende på den kontext intervjun 
utspelar sig samt vilka som är involverade i studien. Det är en aktiv process där kunskap 
produceras och konstrueras genom relationen mellan intervjuare och respondenter. Detta 
medför ett mer flexibelt förhållningssätt till datainsamlingen, vilket vi anser passar väl för 
studiens syfte då vi avser att ta del av unga vuxnas upplevelser och åsikter på ett nyanserat 
sätt (Kvale & Brinkmann, 2009).  Vi utförde även dolda observationer där metoden innebär 
att forskaren observerar individers beteenden utan deras vetskap. Fördelen med att använda 
dold observation som metod är att vi erhåller en direkt observation där respondenterna inte 
är påverkade av vår närvaro, vilket eliminerar risken att motta information från 
respondenterna som inte är helt sanningsenliga (Bryman, 2011). Datainsamlingen från 
intervjuerna samt observationerna gav inblick i huruvida människor talar om användandet 
av social media i umgänge med andra och hur människor faktiskt använder social media i 
umgänge med andra. 

3.2 Urval 

För att kunna besvara vår forskningsfråga ville vi komma i kontakt med unga vuxna. Då 
studiens frågeställning inte är beroende av expertis inom ämnet valdes bekvämlighetsurval 
för att identifiera respondenter till intervjuerna. Det finns både slumpmässiga och avsiktliga 
bekvämlighetsurval, vi valde att använda oss av ett slumpmässigt urval vilket innebar att vi 
tog kontakt med respondenter som fanns tillgängliga i vår omgivning (Bryman, 2011). Detta 
resulterade i tio respondenter i åldrarna 20-24 år vilka delades in i tre stycken fokusgrupper.  

Vi hade två krav på respondenterna, ena var att respondenternas skulle ingå inom 
åldersspannet unga vuxna.  Valet av målgrupp beror på att unga vuxna ofta är en aktiv 
målgrupp inom sociala medier. Det andra kravet var att respondenterna skulle känna till 
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alternativt känna varandra inom fokusgruppen, detta med anledning av att vi önskade se en 
öppen och livlig diskussion vilket vi trodde kunna möjliggöras i en grupp där deltagarna inte 
är främlingar för varandra. Känner respondenterna till varandra sedan tidigare skapas en 
tryggare intervjumiljö och troligtvis en djupare och längre diskussion respondenter emellan. 

Vi utförde även urval gällande våra observationer då vi gjorde val av observationstillfällen 
och platser. Observationerna ägde rum på olika platser under varierande tillfällen och tider, 
detta för att öka chansen att få en bred överblick av hur unga vuxna använder sig av sociala 
medier i ansikte-mot-ansikte-möten. Vid observationerna uppskattades vilka som tillhörde 
målgruppen unga vuxna.  Våra krav gällande observationerna var att det skulle utföras på 
offentliga platser var unga vuxna träffas för att umgås samt tillät en tydlig överblick över 
många möten samtidigt. Vi valde att utföra observationerna i livliga folktäta miljöer vilket 
gav oss möjlighet att smälta in i mängden. Det gav oss en naturlig fördel att vistas på 
platserna obemärkt då vi själva tillhör målgruppen unga vuxna. 

3.3 Intervju 
I studien har tre fokusgruppsintervjuer utförs med sammanlagt respondenter, varav tre 
stycken i två grupper samt fyra stycken i en grupp. Innan intervjuerna tog plats skickade vi ut 
information om intervjuerna och hur själva upplägget skulle gå till. Fokusgruppsintervjuerna 
utfördes med studiens målgrupp unga vuxna. Intervjuerna utfördes under cirka 45 minuter 
per intervju. Enskilda grupprum bokades för samtliga intervjuer för att eliminera 
störningsmoment, då det var nödvändigt att respondenterna skulle ha möjligheten att prata 
och diskutera med varandra ostörda i en lugn miljö. Det var ett medvetet val att utföra 
intervjuerna i grupp då kärnan i användandet av fokusgrupper är att erhålla ett brett 
spektrum av synpunkter där repsondenternas åsikter samt upplevelser är framträdande, 
vilket vi var intresserade att ta del av. Metoden lämpar sig för studier av explorativt slag och 
gruppinteraktion kan bringa en mer avslappnad miljö än en-till-en-intervjuer (Kvale & 
Brinkmann, 2009).  

Våra intervjuer hade vi i avsikt att utföra i balans mellan en tematisk och dynamisk 
dimension med anledning att försöka få frågeformuleringen besvarad, men samtidigt skapa 
en god interaktion mellan oss och respondenterna. Fokus vid den tematiska aspekten är 
kunskapsproduktionen och vidare tar den dynamiska dimensionen hänsyn till förhållandet 
mellan de involverade människorna i intervjun. Det är mer troligt att erhålla oväntade och 
mer livliga svar ju mer spontan intervjuformen är, det kan dock bli mer komplicerat att skapa 
en röd tråd genom intervjun samt erhålla svar på tänkta frågeformuleringar (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Intervjuerna utfördes genom att en av oss ställde frågor och den andra 
antecknade. Vi utformade en intervjuguide som ämnade bestå av öppna frågor (se bilaga 1). 
Guiden fungerade som ett stöd för att hålla oss relevanta till ämnet och inkluderade generella 
frågor om social media för att få en bild av hur respondenterna upplever och förhåller sig till 
det. Vidare ställs frågor som ställs ur ett perspektiv för att få respondenterna att visualisera 
olika situationer där social media används. Datainsamlingen bearbetades direkt efter utförda 
intervjuer för att säkerställa att vi inte skulle gå miste om viktiga detaljer som tonläge och 
kroppsspråk. Ur datamaterialet lyftes citat ut från respondenterna för att styrka avsnittet om 
resultat och analys.  
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3.4 Pilotstudie 
Innan fokusgruppsintervjuerna genomfördes utförde vi en pilotstudie med syfte att få en 
inblick i hur intervjuguiden uppfattas av respondenter samt hur datainsamlingen fungerar i 
sin helhet. Fördelen med att genomföra en pilotintervju är att möjlighet ges att revidera, 
planera och förbättra intervjufrågorna. En pilotstudie kan förhindra att irrelevanta och 
svårtolkade frågor används genom att identifiera dem i ett tidigt skede och utesluta frågorna i 
den riktiga studien (Bryman, 2011). Det skapade trygghet för oss genom att vi lärde känna 
vårt intervjumaterial och kunde pröva frågornas relevans, urskilja oklarheter samt att vi 
kunde identifiera eventuella problem innan de faktiska intervjuerna utfördes.  

Pilotstudien och urvalet av respondenter genomfördes i enlighet med hur de faktiska 
intervjuerna var tänkt att utföras vilken genererade en indikation på intervjuernas kvalité. 
Intervjun utfördes som en fokusgruppsintervju i ett enskilt rum för att undanröja 
störningsmoment samt testa kvalitén på ljudinspelningen. Intervjuns omfattning och längd 
prövades genom att vi tog tid på intervjun. Efter intervjun bad vi respondenterna om 
feedback gällande upplägget, frågorna och intervjun som helhet. De hade idéer på 
kompletterande frågor och förslag om hur vi kunde göra ett informationsutskick till 
respondenterna innan intervju för att göra dem mer förberedda. Pilotintervjun ledde till att 
vi reviderade våra frågor samt planerade de faktiska intervjuerna utifrån den feedback vi fick. 
Då en del frågor var breda ledde de stundvis till svar som hamnade utanför studiens område 
valde vi att förtydliga en del intervjufrågor. Detta för att eliminera risken för misstolkning av 
frågorna bland respondenterna. Kompletterande frågor lades även till utifrån förslag som 
uppkommit under pilotintervjun. 

3.5 Observation 
Under studien har dolda observationer utförts för att bringa inblick i hur unga vuxna 
använder smartphones och sociala medier i möten ansikte-mot-ansikte. Den dolda 
observationen har sin styrka i att respondenterna inte är medvetna om att de blir 
observerade vilket ger en förutsättning för forskaren att ta del av respondenternas naturliga 
vardag (Holme & Solvang, 1997). Då vi är intresserade av att ta del av unga vuxnas beteende i 
en naturlig miljö, var de inte är påverkade av vår närvaro, var dold observation ett lämpligt 
val för vår datainsamling. Det är viktigt att ta hänsyn till de forskningsetiska principerna 
(Vetenskapsrådet, 2002) då dold observation utförs, dessa redogörs vidare i avsnittet om 
forskningsetik.  
Vi utförde totalt tio stycken observationer på olika offentliga platser som caféer och 
restauranger var människor huvudsakligen träffas för att umgås. Då studien undersöker 
målgruppen unga vuxna har det varit nödvändigt att observera på olika platser vid 
varierande tidpunkter för att lyckas fånga informationsrika observationer med relevant 
målgrupp. Observationerna var tidsbegränsade beroende på längden av respondenternas 
vistelse på platsen, det rörde sig mellan 45-75 minuter. Vi observerade grupper av olika 
storlek för att se om beteendet och användandet av smartphones skilde sig beroende på antal 
personer i mötet. Vårt val av platser att observera på berodde inte enbart på att det är 
naturliga mötesplatser för människor, utan även att miljöerna tillåter oss att smälta in i 
omgivningen och därmed observera obemärkt. 
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Våra observationer var teorigenererande vilket innebar att de empiriska bevisen blev en 
utgångspunkt för vidare analys. Detta angreppssätt av observation lämpade sig för vår studie 
då syftet inte var att ställa en teori mot verkligheten utan att upptäcka mönster och 
sammanhang (Hammar & Einarsson, 2013). Med valda respondenter inom vår målgrupp 
påbörjades observationerna på de utvalda platserna. Våra observationer utfördes genom att 
anteckna frekvent det vi såg, men även stanna upp och endast observera under en längre tid 
för att sedan sammanfatta det i korta paragrafer. Syftet var främst att observera användandet 
av smartphones tillsammans med kroppsspråk och ögonkontakt. Vi valde att inte lyssna på 
samtalen mellan respondenterna för att undvika etiska problem som kan uppstå genom att 
använda samtal i studien utan respondenternas vetskap. Observationerna utfördes även i 
miljöer var ljudnivån ofta var hög vilket hade gjort att en datainsamling av sådant slag hade 
blivit ofullständig. Efter varje observation gjorde vi en grov indelning med likheter och 
skillnader och sållade ut information från datainsamlingen som var aktuell för studien. Detta 
för att få en överblick över det mest relevanta och viktiga informationen från 
datainsamlingen för vår frågeställning.  

3.6 Forskningsetik  
Studien har utförts enligt de forskningsetiska principerna inom humanistisk och vetenskaplig 
forskning. De forskningsetiska principerna bringar normer för förhållandet mellan forskare 
och respondenter och fungerar som en vägledare för forskaren genom arbetet. 
Forskningskravet och individskyddskravet måste vägas mot varandra då alla studier är olika 
med varierande syften och kontexter. Individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav 
vilka är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
Informationskravet innebär att respondenten måste vara medveten om vad den ställer upp 
på. Forskaren ska ha informerat om studien, vilka regler som gäller samt vad för roll 
respondenten har i undersökningen. Respondenten ska även informeras om att hen har 
rätten att avbryta sin medverkan när som helst. Samtyckeskravet handlar om respondentens 
rätt att bestämma över sin egen medverkan, detta bedrivs av en målsman om respondenten 
är under 15 års ålder. Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska behandla 
respondentens uppgifter anonymt. Slutligen handlar nyttjandekravet om att datainsamlingen 
och informationen forskaren får tillgång till endast används i studies bruk (Vetenskapsrådet, 
2002). Samtliga huvudkrav har tillämpats inom studien.  

Då vi studerar ett samhällsfenomen som vi själva är en del av vilken påverkar oss likväl 
som respondenterna samt att vi ingår inom den studerade målgruppen unga vuxna har det 
varit nödvändigt för oss att vara reflexiva över vår egen inverkan på studien. Vi har förhållit 
oss till detta genom att försöka ställa öppna frågor till respondenterna under 
fokusgruppintervjuerna samt upprätthållit ett objektivt förhållningssätt under intervjuernas 
gång. För att skydda individens integritet har vi varit noga med anonymiteten under 
intervjuer samt observationer och därmed använt fiktiva namn och i vissa fall har kön bytts 
ut. Vi tog i god tid kontakt med utvalda respondenter till fokusgrupperna och informerade 
om hur intervjuerna skulle gå till för att öka tryggheten gällande intervjuernas upplägg samt 
hur informationen skulle komma att förvaltas. I utskicket frågade vi om samtycke att spela in 
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intervjuerna och informerade om respondenternas anonymitet i studien. Innan intervjuerna 
startade frågade vi återigen om inspelning tilläts samt belyste de fyra huvudkraven.  

Ett kvalitetskrav som Larsson (2005) ställer på en observationsstudie är att forskaren 
måste reflektera och vara medveten om sin egen förförståelse vad gällande studiens område. 
Detta innebär att om forskaren har personliga kopplingar till området ska dessa tas hänsyn 
till. Vår förståelse till området har varit nödvändig under observationerna eftersom att 
kännedomen om användandet av sociala medier i möten med andra hjälper oss att uppfatta 
olika handlingar och beteenden. I utförande av observationsstudierna valde vi medvetet 
placeringar som gav god överblick över platserna och respondenterna utan att de noterade 
vår närvaro. Vi var endast intresserad av att observera interaktionen mellan respondenterna 
och användningen av smartphones och inte vad som sades under samtalen, vilket utesluter 
etiska problem som kan uppstå genom att lyssna på människors privata samtal och använda 
den informationen utan deras samtycke. Vi var därmed noga med att studera rörelser och 
kroppsspråk och inte samtalsämnen. Samtliga respondenter är anonyma i studien och i 
största möjlig mån har personlig information om dem uteslutits från studien. Det är svårt 
som observatörer att bedöma om observationerna lyckas utföras obemärkt, men vi 
uppfattade inga tecken som tyder på att respondenterna noterade våra observationer på dem.  

3.7 Metoddiskussion  
Då vi var tidsbegränsade begränsades datainsamlingens omfattning. Det hade varit önskvärt 
att ha tid för fler intervjuer för att få en bredare inblick i hur unga vuxna upplever en ständig 
tillgänglighet till den virtuella världen via sociala medier i möten ansikte-mot-ansikte. 
Önskvärt vore även mer tid för att utföra fler observationer på olika platser för att få en mer 
mångfasetterad och fördjupad studie. En mer omfångsrik studie hade kunnat inkludera 
observationer på olika spridda geografiska platser för att ge ett mer omfattande resultat. Det 
var ett medvetet val att intervjua respondenter som kände till varandra inom fokusgruppen. 
Förhoppning var att det skulle skapa en mer öppen diskussion var respondenterna 
avslappnat kan dela med sig av sina upplevelser och åsikter. Vårt val kan även ha inneburit 
en risk att respondenterna influerades av varandra och därmed gav mer homogena svar. Vår 
intervjumall var uppbyggd med avsikt att ställa öppna frågor, trots detta kan det ha påverkat 
resultatet och riktat in respondenterna åt ett visst håll som för oss kändes särskilt intressant. 

Observationerna utfördes som ett komplement till intervjuerna då vi även var intresserade 
att ta del av hur unga vuxna använder sig av smartphones och social media i möten ansikte-
mot-ansikte. Vi är medvetna om att vi saknar information om de observerade 
respondenterna då vi varken vet något om personernas relation till varandra eller syfte till 
träffen. Därmed kan resultatet från observationerna inte analyseras djupare utan endast ge 
oss en inblick i hur vuxna använder sig av smartphones i möten med andra. Observationerna 
utfördes med lämpligt avstånd från respondenterna vilket gjorde att vi inte hade möjlighet 
att ständigt se vad de använde sin smartphone till. Vi kan därför inte med säkerhet 
konstatera att de använde sig av social media de gånger som telefonerna användes utan fick 
stundvis bedöma vad som skedde utifrån kroppsspråk. Vi hade för avsikt att observera på 
både caféer och restauranger samt vid olika tidpunkter för att se om beteendet skilde sig 
beroende på var och när mötet ägde rum. Däremot såg vi liknande typer av möten och 
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interaktioner på olika typer av offentliga platser oberoende av tid. Detta kan bero på att café- 
och restaurangmiljöer inte skiljer sig mycket från varandra och användningen av 
smartphones och sociala medier inte påverkas av när de används.  
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4. Resultat och analys 

I kommande avsnitt presenteras resultat och analys av utförda fokusgruppsintervjuer samt 
observationer. Resultat och analys från studien har arbetats fram genom att identifiera 
teman som ger inblick i hur de unga vuxna från fokusgruppsintervjuerna upplever ständig 
tillgänglighet till både en digital och analog värld i möten ansikte-mot-ansikte.  

4.1 En utökad del av jaget 

“Alltså det är typ det första jag gör på morgonen och det sista jag gör innan jag 
somnar. Alltså jag somnar ofta med mobilen i handen, hemskt nog.” (Pelle) 

 
Resultatet från studien visar på att samtliga respondenter inom fokusgruppsintervjuerna 

använder smartphones och olika sociala medier regelbundet varje dag. Smartphones finns 
alltid nära till hands och respondenterna upplever att det förefaller sig naturligt att använda 
sociala medier frekvent som en självklar del av vardagen. Detta var även något vi noterade 
under observationerna där telefonerna inom flertalet studerade grupper placerades synligt på 
borden framför dem med skärmen uppåt. Intervjuerna visar på att de flesta respondenter 
använder sociala medier en kort stund varje aktiv gång men många gånger om dagen vilket 
ofta genererar många timmars användning av sociala medier per dygn. Mycket tid spenderas 
på dessa aktiviteter oberoende om de är själva, umgås med andra, utför andra aktiviteter 
samtidigt eller om de är uttråkade och vill fördriva tid.   

Smartphonen med dess många användningsområden verkar ha skapat ett förhållande 
mellan unga vuxna och tekniken. Med dess många olika användningsområden skapar det 
möjlighet att exempelvis betala räkningar, läsa e-post och boka resor (Soi, 2016). Resultatet 
från fokusgruppsintervjuerna visar att smartphonen har etablerat en central plats i de unga 
vuxnas vardag på grund av dess många användningsområden. Smartphones kan bringa 
flexibilitet i vardagen då ärenden kan utföras överallt och när som helst då telefonerna är 
portabla. Flera respondenter förklarade att bruket av deras smartphones inte bara innebar 
användandet av sociala medier utan även för viktiga ärenden som exempelvis att deklarera. 
Denna möjlighet var mycket uppskattad av flera respondenter eftersom de kunde göra allting 
på samma ställe.  

I resultatet framkom det att syftet med användningen av sociala medier skiljer sig 
beroende på vilken digital plattform som används. De mest använda sociala medierna som 
nämndes var Facebook, Snapchat och Instagram. Facebook beskrivs som en praktisk 
plattform var användningsområde främst är att få översikt över event samt skapa grupper för 
kommunikation flera parter emellan. Facebooks chattfunktion Messenger är det centrala 
verktyget för kommunikation och används oftare än Facebook i sig. Fokusgrupperna talar om 
Facebook som en plattform var de äldre generationerna håller på att ta över och är mer 
aktiva på än unga vuxna. Instagram framstår som den social media som är svårast att 
definiera nyttan med. De flesta respondenter ser Instagram som en plattform för tidsfördriv 
samt att hålla sig uppdaterad om andra människor och händelser. De flesta respondenter 
genererar sällan eget innehåll utan är mer aktiv av att ta del av innehåll från andra. Snapchat 
är den sociala media som används mest aktivt inom samtliga fokusgrupper. Det används som 
den huvudsakliga sociala media för kommunikation och används hellre än samtal och SMS. 
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Det beskrivs som en kanal för snabb kommunikation som sker på en outtalad premiss om en 
ömsesidig snabb kontakt. Kommunikation och att hålla sig uppdaterad om omvärlden, sina 
vänner och bekanta upplever respondenterna betydelsefullt och tillfredsställer dessa behov 
via användandet av sociala medier. Detta tyder på att inte bara smartphonen i sig utan även 
sociala medier har blivit en central och viktig del i respondenternas liv.   

Har tekniken blivit en del av unga vuxna? Många respondenter sover med telefonerna och 
den första impulsen på morgonen är att granska vad som har hänt under de timmar på 
natten de inte har varit aktiva. Lisa benämnde sin smartphone som sitt barn och vill ständigt 
ha den nära. Samtliga respondenter påpekar att de få gånger de lägger ifrån sig smartphonen 
är när den är på laddning och då slås ofta ljudet på. Denna typ av handling kan tyda på att 
respondenterna vill känna sig kopplade till telefonen även då den inte finns inom räckhåll. 
Teknik som portabla laddare och långa laddningssladdar tillåter smartphonen att bli en del 
av unga vuxna då de aldrig behöver lägga ifrån sig den oavsett plats eller batteritid. 
Smartphones har för många blivit en naturlig del av livet och kan därmed tänkas blivit en 
utökad del av jaget.  

4.2 Nya sätt att umgås på? 

Det framkommer i resultatet att unga vuxna i möten ansikte-mot-ansikte har en växlande 
närvaro mellan personer de träffar fysiskt och med virtuella kontakter via sociala medier. 
Detta möjliggörs genom att respondenterna alltid har sina smartphones tillgängliga vilket gör 
att de ständigt bär med sig den digitala världen var de än befinner sig. Det nämns att en 
upplevd norm har skapats bland unga vuxna där bruket av telefoner i sociala sammanhang 
där de träffas för att umgås sällan ifrågasätts. Telefoner används trots att det finns en 
underliggande tanke om att det är respektlöst att välja interaktion med människor och 
omvärld via digitala enheter istället för personer i umgänget. Anna lyfter i intervjun nyttan 
med sociala medier där kommunikation och möjligheten att hålla sig uppdaterad om 
omvärlden beskrivs som de mest huvudsakliga fördelarna. Bland respondenterna verkar det 
finnas en kluven inställning till användningen av sociala media eftersom de gärna tar del av 
ovan nämnda fördelar men samtidigt hade svårt att motivera för mängden tid de la ner på 
det. Resultatet från intervjuerna visar att antal timmar användning av social media kunde 
sträcka sig upp mot åtta timmar per dag men varierade beroende på aktivitet. Flera 
respondenter förfärades stundvis över hur ofta de använde sina smartphones istället för att 
vara fullständigt närvarande i samtalen runt omkring dem.  
 

“Speciellt när man blir helt såhär uppslukad i den så man ba sitter och typ 
liksom inte ens hör omvärlden och vad dom säger” (Andreas)  
 

Flertalet respondenter påpekar att den digitala världen gör sig påmind genom att 
telefonen ständigt är inom räckhåll och gärna synlig liggandes framför dem med skärmen 
uppåt. Vidare uttrycker de att behovet av att kontrollera notiser och nya händelser via sociala 
medier triggas av att ha sina smartphones synliga och upplever att användandet sker i större 
utsträckning än om telefonen inte är synlig. Vi såg även i våra observationer att i de fåtal 
grupper var telefonerna inte syntes till under hela träffen var den sociala interaktionen mer 
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aktiv och intensiv. Personerna i observationerna upplevdes engagerade i samtalen och höll 
mycket ögonkontakt under mötet. Träffarna distraherades inte av smartphonens närvaro och 
det kan vara en anledning till att personerna höll mer aktiva samtal.  

Turkle (2015) menar att den ständiga synen av smartphones gör att vi känner oss störda i 
närvaron med andra då vi umgås ansikte-mot-ansikte oavsett om ljud är på eller inte. 
Respondenterna uttrycker att telefonerna kan upplevas som störningsmoment då notiser och 
andra aktiviteter på startskärmen distraherar dem från samtal under fysiska möten, men 
väljer ändå att ha telefonerna närvarande. Varför vill unga vuxna ständigt bli påminda om 
telefonens närvaro trots att det kan upplevas som störande samt respektlöst i fysiska möten 
med andra? Turkle (2015) menar att vi får en kick av att känna oss kopplade till andra 
människor, vilket kan vara en av anledningarna till unga vuxna väljer att bli påminda om 
telefonens närvaro.  

Smartphones kommunicerar med användare genom notiser och ljud och i fokusgrupperna 
framkommer flertalet gånger att respondenter aktivt tillåter denna kommunikation att ske 
och därmed låter sig de sig själva att bli konstant påminda om att använda sociala medier. 
Resultatet från studien visar att det finns ett behov bland respondenterna att hålla 
regelbunden uppsikt samt visa sig tillgänglig för vänner och bekanta via sociala medier. 
Gustav konstaterade precis som flera andra respondenter att det finns en rädsla av gå miste 
om vad som händer på sociala medier då användarna ständigt producerar nytt innehåll. Det 
kan handla om delat innehåll rörande nyheter gällande omvärlden, från kända profiler men 
främst från vänner och bekanta.  

Teknikens utformning kan även vara en bidragande faktor till att respondenterna tillåter 
sig själva att bli störda. Sociala medier har både blivit fler i antal och vuxit i popularitet de 
senaste åren. I begynnelsen av sociala medier fanns det inte lika många plattformar att vara 
aktiv på och det delade innehållet var mindre då färre personer använde det jämfört med 
idag. Användargenererat innehåll växer även med tiden. Därmed kan uppkomsten av fler 
sociala medier och utvecklingen av dess funktioner ha påverkat hur unga vuxna använder sig 
av dem. Ett exempel på detta är Snapchats funktion snapstreak (Snapchat, 2017) som 
uppmanar till dagligt användande av applikationen. Med funktioner som dessa kan sociala 
medier linda in användare i ett regelbundet bruk då det aktiva användandet 
uppmärksammas genom applikationen. Fanny påpekar att hon blir påverkad av funktioner 
som snapstreak och upplever ett behov av att upprätthålla den dagliga sändningen av snaps, 
trots att hon finner det stressande.  
 

“Alltså en annan enorm stress är att Snapchat har börjat med dagar ... det är 
världens jävla stress och att försöka uppehålla dom där jävla dagarna dom vill 
att man ska gå in på appen varje dag” (Fanny) 

 
Resultatet visar att det finns ett behov bland unga vuxna att vara tillgänglig för vänner och 

bekanta genom sociala medier och förväntar sig samma tillgänglighet i respons. Den 
förväntade tillgängligheten påverkar hur och när vi använder sociala medier i möten med 
andra.  Snapchat som är ett av de mest populära sociala medierna idag (Soi, 2016) bygger på 
tidsbegränsat innehåll (Yle, 2016), vilket kan påverka att unga vuxna känner behov av att 
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vara tillgänglig och snabb i kommunikation via sociala medier. Lisa tar upp att förväntan på 
snabb återkoppling inte är ett nytt fenomen, utan har funnits till och vuxit sig större alltsedan 
mobiltelefoner och sociala medier börjat användas.  

Fanny påpekar att Snapchat kan leda till störningar i det fysiska mötet på grund av 
tidsbristen som uppstår då en snap öppnas. Det händer att hon öppnar snapmeddelanden 
under möten ansikte-mot-ansikte vilket kan leda till att hon avbryter personer i sällskapet 
mitt i en mening för att visa aktiviteten på Snapchat. Det verkar som att tidsbegränsningen 
på Snapchat gör det mer acceptabelt att avbryta ett samtal för att prioritera aktiviteter som 
sker digitalt.  
 

“Om jag får en snap och sen sitter du och pratar alltså med oss och sen kan ju 
jag ba avbryta mitt i ba kolla på det här” (Fanny)  

 
Många respondenter påpekar att de är vana vid snabb respons via sociala medier vilket 

beror på vetskapen om att deras umgängeskretsar, precis som respondenterna själva, 
ständigt är uppkopplade och vana vid snabb återkoppling. Andreas påpekar att reaktionerna 
bland hans vänner är förvirrade de gånger han slår på flygplansläge på sin smartphone för att 
inte bli störd när han studerar. 
 

“Men det är ganska skönt ibland på kvällarna typ om jag vet att jag måste 
plugga så brukar jag ta på flygplansläge på min telefon, för då kan ingen 
kontakta mig, eller jo dom kan men jag kan inte se ... sen när man startar 
telefonen igen då kommer de här “Hallå vad gör du för något? Lever du?” typ. 
Bara för att man inte svarat på typ en timme. Det är ganska sjukt att man jämt 
måste vara tillgänglig typ.” (Andreas) 

 
Cecilia berättar hur smartphones i umgänge med andra kan användas som en undanflykt. 

Hon påpekar att förr när människor var obekväma med varandra i umgänge var de mer 
angelägna att prata med varandra, nu kan människor vända sig till telefonerna istället och 
därmed undvika obekväma situationer. Detta har även diskuterats i andra fokusgrupper där 
Lisa påpekar att i möten där umgänget inte känner varandra väl händer det stundvis att hon 
vänder sig till telefonen. Vidare berättar hon att det upplevs socialt accepterat att göra det 
när det inte finns något mer att prata om. Under observationerna uppmärksammade vi 
flertalet gånger hur personer under möten stundvis vände sig till sina telefoner då 
samtalsämnen verkade lida mot sitt slut. Detta såg ut att falla personerna naturligt då de till 
synes enkelt skiftade mellan den digitala och analoga närvaron. 
 

“Man har ju märkt att man är mindre social på grund av sociala medier“ 
(Cecilia) 

 
Smartphones som undanflykt är något vi uppmärksammade under våra observationer. I 

en av de utförda observationerna såg vi exempelvis ett möte mellan två personer som sällan 
utbytte ord mellan varandra under deras träff då de till synes istället valde att använda 
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mobiltelefonerna för enskilt bruk. Detta var ett genomgående beteende under hela mötet 
med undantag för korta pauser då de istället för att använda mobiltelefonerna blickade ut 
genom fönstret. Personerna utförde avvikande interaktioner i slutskedet av mötet då de 
involverade mobiltelefonerna i samtalet för att ta kort på varandra samt selfies via Snapchat. 
De avvikande interaktionerna vilka respondenterna utförde på slutet av träffen kan förklaras 
genom Andreas påstående i intervjun att användande av sociala medier triggas av varandra. 
Det diskuteras inom flera fokusgrupper att det upplevs viktigt att inte bara ta del av vad 
andra gör på sociala medier utan även visa upp för andra vilka aktiviteter som utförs i deras 
egna liv. Vi uppmärksammade även under andra observationer att användande av 
smartphones triggade en kedjereaktion. Då en person i sällskapet kopplade från samtalet för 
att använda sin smartphone hände det flertalet gånger att fler personer och stundvis hela 
umgänget började göra detsamma. Kedjereaktionen tyder på den ömsesidiga reaktion 
Chotpitayasunondh & Douglas (2016) nämnde där personer i sällskapet interagerar med 
varandra på samma sätt som de blir interagerade med.  

Unga vuxna delar uppmärksamheten mellan den digitala och analoga världen och det är 
inte längre självklart att deltagare under sociala sammanhang har varandras fulla 
uppmärksamhet (Turkle, 2015). Vår studie visar att smartphones tas med av unga vuxna var 
de än befinner sig vilket ger dem ständig tillgång till andra människor samt världar och 
begränsas inte till att enbart umgås med de personer som finns i det fysiska mötet. 
Smartphones och sociala medier skapar möjlighet för unga vuxna att umgås både analogt och 
digitalt. De behöver inte välja att antingen umgås enbart med personerna i det fysiska mötet 
eller enbart i den digitala världen utan kan växla mellan dem. Våra intervjuer indikerar att 
nya sätt att umgås på har skapats genom att unga vuxna känner ett behov av att vara 
kopplade till andra och väljer därför att växla mellan digitala och analoga sociala nätverk i 
möten med andra. Resultatet visar att den digitala världen inte behöver utesluta den analoga 
då Anna påpekar att det händer att telefonerna involveras i samtal och kan bidra till en 
gemensam interaktion. Detta beteende noterades även under våra observationer då en grupp 
bestående av tre personer använde och sina mobiltelefoner stundvis under mötet. När någon 
av respondenterna i umgänget använde sig av sin mobiltelefon involverades den oftast i 
samtalet genom att respondenten visade upp innehåll som exempelvis videos till de 
resterande.  

4.3 En glidande norm 

I resultatet från fokusgruppsintervjuerna framgår det att respondenterna upplever att vem de 
umgås med och umgängets användning samt vana av smartphones påverkar i vilken mån de 
själva använder sociala medier. Antal personer, typ av träff och relation till umgänget är 
också faktorer som spelar in. Som tidigare nämnt beskriver respondenterna en norm där 
unga vuxna ofta använder sociala medier i umgänge med andra trots att det kan framstå som 
respektlöst mot personerna omkring. Normen verkar däremot vara glidande då den inte är 
beständig inom alla typer av situationer utan påverkas av ovanstående faktorer.  

Mattias påpekar att han har sett skillnader i acceptansen gällande att ha sociala medier 
närvarande under träffar med sin familj. När fler familjemedlemmar upptäckte och blev vana 
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att använda sociala medier har det blivit mer accepterat till skillnad från när de inte gjorde 
det. 

“Alltså jag tycker ju att morsan sitter mycket mer än mig i telefonen typ vid 
maten nu och det var alltid så här förut innan hon hade skaffat smartphone så 
var det alltid så här ba att inga telefoner vid matbordet. Och nu så är det helt 
plötsligt för henne okej att sitta och fota och skrolla på Facebook och lägga upp 
och aa… Så det är ju som att dom har kommit in i de där precis nu och de är 
mycket mer aktiva än vi unga i alla fall på Facebook men även på Instagram 
också tycker jag”. (Mattias) 
 

Respekt var ett ord som ofta nämndes i fokusgruppsintervjuerna då respondenterna 
talade om varför telefonanvändandet minskar vid vissa tillfällen. Resultatet tyder på att det 
finns informella regler och undantag där smartphones inte bör ta den plats som den ofta 
tillåts göra inom vardagliga situationer. Andreas påpekar att hans användande av 
smartphones och sociala medier påverkas av vem han umgås med. Han berättar att hans 
mormor anser det vara respektlöst att ha telefonen synlig under deras träffar, vilket han tror 
beror på att hennes generation inte är uppvuxen eller van vid smartphones. Andreas väljer 
därmed att inte använda telefonen när de ses. Flera respondenter nämner även att 
användningen av telefoner och sociala medier påverkas beroende på vilken typ av träff som 
äger rum. Det nämns att användandet minskas vid familjemiddagar, formella situationer och 
mer planerade event som exempelvis julafton. Behovet av att granska sociala medier finns 
fortfarande där, vilket vi kan se då det inom samtliga fokusgrupper framkom att på julafton 
sågs tiden mellan händelser som Kalle Anka och julklappsöppning som en paus till att 
använda telefonen och att granska sociala medier.  
 

“Det blir som pauser alltså typ när Kalle Anka är slut eller när man har gjort 
nånting, såhär det är som inget som ska hända då gick vi alltid iväg och typ 
spela kort eller spela tv-spel eller vad som helst men nu har det som ersatts med 
att vi istället sitter kvar med mobilerna … så det är väl som hur ska man säga, 
det blir som ett tillfälle då man kan göra annat men då gör man något på 
mobilen istället.” (Lisa) 

 
Anna trycker på skillnaden mellan ett mer formellt möte och ett spontant häng där hon 

anser att det är mer acceptabelt att använda mobiltelefonen i ett mindre planerat möte. 
Under dejter och arbetsrelaterade möten uttrycktes en motvilja av flera respondenter att 
använda sin smartphone i mån av respekt till sällskapet. Detta beror på att dejter ofta sker i 
nya sammanhang och arbetsrelaterade möten vanligen är formella och i dessa situationer 
finns en strävan att framstå som artig. De flesta respondenter var eniga om att användning av 
mobiltelefoner och sociala media utstrålar en respektlöshet. Användandet av sociala medier 
kan vara påverkat av både umgänge och/eller situation. Ett exempel som Siv tar upp visar på 
när användandet är reglerat av situation och inte umgänge är när det vankas finare middag 
med klasskamrater. I ett sådant sammanhang var respondenterna överens om att 
mobiltelefonerna prioriteras mindre och fokus ligger på att umgås. De talar om den 
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underförstådda norm där mobiltelefonerna inte bör användas under mer formella 
sammanhang då de kräver mer planering och ansträngning. I en mindre planerad situation 
med samma sällskap som exempelvis en filmkväll är atmosfären mer avslappnad och därmed 
anses det mer accepterat att använda sociala medier och förekommer oftare. 

Under observationerna iakttog vi att människor blev avvisade i förmån för telefoner, även 
kallat phubbing (Ugur & Koc, 2015), vilket skedde flertalet gånger då respondenter vände sig 
mot mobiltelefonen för att glida ur samtalen för att sedan efter ett par minuter ansluta igen. 
Denna typ av handling uppstod oftast när umgänget bestod av fler än två personer. Vi såg att 
olika respondenter var delaktiga och närvarande i samtalet under olika stunder 
genomgående under mötet. Detta var även något som respondenterna inom fokusgrupperna 
påpekade, där bland annat Siv anser att det är oartigt att använda telefonen i sällskap 
bestående av två. Lisa berättar att behovet av att granska telefonen finns där oavsett storlek 
på umgänget, men att hon väljer aktivt bort det då sällskapet endast består av två personer. 
Gustav instämmer och fortsätter genom att berätta att det upplevs mer acceptabelt att 
använda telefonen när de resterande deltagarna fortfarande är aktiva i samtalet. En glidande 
norm verkar finnas då det aktiva användandet av smartphones i sällskap med andra inte 
alltid sker konsekvent utan påverkas av kontext och olika typer av möten.  

5. Slutord och diskussion  
Syftet med studien har varit att besvara frågeställningen hur unga vuxna upplever ständig 
tillgänglighet till en digital värld via sociala medier i möten ansikte-mot-ansikte. Då vi var 
intresserade att ta reda på unga vuxnas upplevelser och få inblick i åsikterna kring detta 
valde vi att utföra en kvalitativ studie där fokusgruppsintervjuer utgör den största delen av 
datainsamlingen. Som komplement till fokusgruppsintervjuerna utfördes dolda 
observationer med syfte att ge inblick i hur unga vuxna använder smartphones och sociala 
medier i möten ansikte-mot-ansikte. För att ta del av detta utfördes tio observationer på olika 
offentliga platser med förhoppningen att ge en nyanserad bild av hur en växlande närvaro 
mellan analogt och digitalt kan se ut i verkligheten. Studien undersöker förhållandet mellan 
en analog och digital värld och inkluderar därför ett omfattande område. Med anledning av 
detta valde vi att basera studien på endast en frågeställning som kan behandla de två olika 
världarna som är sammanvävda i varandra. Vi ansåg att ett försök att bryta ner studien till 
mer specifika frågor hade kunnat begränsa datainsamlingen. Vi ville ha ett öppet 
förhållningssätt för att förhoppningsvis kunna ta del av en mångfasetterad bild av hur unga 
vuxna upplever fenomenet om att vara närvarande både analogt och digitalt.  Turkle (2015, 
2011) har varit ett stöd för oss genom studien och återkommer genomgående då hon har 
skrivit böcker som är relevanta för vårt studerade område.  

I det digitala moderna samhället där smartphones och sociala medier används frekvent 
tyder studien på att tekniken har blivit en utökad del av jaget. Telefonen kan ses som en 
förlängd arm då den ger tillgång till att utföra allt från praktiska ärenden till att se vad vänner 
och bekanta underhåller sig med på andra geografiska platser via sociala medier. 
Smartphonen finns alltid inom räckhåll och kombinationen av funktioner verkar ha skapat 
ett behov av att ständigt ha kontroll över information som strömmar in från omvärlden i 
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form av notiser. De unga vuxna inom fokusgruppsintervjuerna är angelägna om att 
regelbundet granska startskärmen på telefonen för att uppdatera sig om nya aktiviteter dykt 
upp sedan den senaste granskningen. Ibland kontrolleras telefonen avsiktligen och stundvis 
finner dem sig själva med telefonen i handen scrollandes på olika sociala medier utan att 
egentligen veta vad som förde dem dit.  

De unga vuxna upplever ett behov av att konstant vara tillgänglig för kommunikation med 
vänner och bekanta och även hålla sig uppdaterad om vad som sker i omvärlden. Samtidigt 
värnar de om social interaktion vid fysiska träffar vilket medför en växlande närvaro mellan 
en digital och analog värld. I det inledande citatet i vår studie antyder Turkle (2015) att vi 
alltid är någon annanstans. Detta behöver nödvändigtvis inte stämma då resultatet från 
fokusgruppsintervjuerna visar att de unga vuxna kan skifta sin närvaro mellan de olika 
världarna. Wagners (2015) oro om att social media och digital kommunikation kommer 
eliminera den analoga konversationen behöver inte ske. De unga vuxna i fokusgrupperna 
uttrycker en ängslan om en bristande delaktighet i det fysiska mötet på grund av fokus på 
mobiltelefoner, vilket tyder på en omsorg av att bevara närvaron till människor i möten 
ansikte-mot-ansikte. Det nya sättet att umgås på är kanske en balans mellan de båda 
världarna och det ena behöver inte utesluta det andra?  

De unga vuxna inom fokusgrupperna använder sociala medier frekvent och berättar om en 
norm som skapats där bruket av sociala medier i umgänge med andra anses vara accepterat. 
Den nämnda normen verkar däremot vara glidande då användningen inte sker frekvent 
under alla omständigheter utan påverkas av respekten till särskilda situationer, vem 
umgänget består av och relationerna till dem. Normen är rörlig vad gällande en växlande 
närvaro mellan analogt och digitalt och när det anses vara okej. I en tid av snabb digital 
framfart blir det allt enklare att vara närvarande både här och där, på ett analogt och ett 
digitalt plan. Är det människorna själva eller teknikens utveckling och utformning som 
skapar en norm om en accepterad skiftande närvaro mellan de olika världarna? Kan det vara 
så att utvecklingen av tekniken påverkar sättet vi umgås på? Det tåls även att reflektera över 
vart detta bär och hur kommer det se ut i framtiden?  
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6. Förslag till fortsatt forskning 

Förhoppningen är att studien ska kunna bidra med kunskap om hur den konstanta 
tillgängligheten till en digital värld upplevs av unga vuxna när de träffas för att umgås i den 
riktiga världen. Vidare genom en inblick i området bringa intresse till fortsatta studier 
rörande ett samhällsfenomen som många har åsikter om, men som hittills få studier har 
utförts inom. Då vår studie är tidsbegränsad limiterar det omfattningen på det empiriska 
materialet. Fokusgruppsintervjuerna ger inblick i hur de unga vuxna upplever det studerade 
området vid ögonblicken som intervjuerna tar plats och därmed finns inte möjlighet att ta del 
av hur respondenterna påverkas under en längre tid.  För framtida forskning hade det 
därmed varit intressant att studera unga vuxna under en längre period för bringa en djupare 
inblick samt bredare perspektiv på hur de påverkas av tillgängligheten till en analog och 
digital värld samtidigt i möten med människor i den fysiska världen. 
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7. Författardeklaration 
Under arbetets gång har vi varit två medförfattare som arbetat med samma ansvar och 
tillsammans skrivit ihop samtliga delar.  
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9. Bilagor 
Intervjumall 
 

1. Hur gamla är ni?  
 

2. Vad tänker ni på när ni hör begreppet “social media”?  
 

3. Vilka sociala medier använder ni er av?  
 

4. Hur ofta skulle ni uppskatta att ni använder er av social media?  
- Följdfråga: Hur ofta ex, varje dag?  

 
5. Varför använder ni er av social media? (Källa för kommunikation? Kontakt med 

andra? Skapa/ta del av innehåll?) 
 

6. Hur använder ni er av social media när ni umgås med andra människor? (ansikte mot 
ansikte?) 

- Följdfråga: Använder ni det enskilt eller involveras telefonen i samtalet?  
- Följdfråga: Upplever ni någon skillnad på användandet beroende på 

relationen till personen?  
 

7. Vart har ni er mobil till största del under dessa möten? (Plats, fickan, bordet, 
handen).  

 
8. Tänk er tillbaka på era julaftnar. Jämför hur ditt julaftonsfirande med familj/vänner 

var förr i tiden till skillnad från idag när man har tillgång till smartphones? Märker ni 
någon skillnad? Om ja, vilka? Diskutera gärna mellan varandra. 

 
9. Tänk tillbaka på någon förfest eller liknande socialt sammanhang. Hur använder 

andra sina mobiltelefoner i dessa situationer? Hur använder ni er av sociala medier i 
dessa sammanhang?   

 
10. Föreställ er att ni är på middag. Märker ni skillnad på människors beteende när 

mobiltelefoner är inblandade jämfört med när de inte är med? Hur? Beskriv? Varför 
tror du det? 

 
11. Är det något ni vill ta upp som vi inte diskuterat ännu? Ta er en stund och fundera 

lite.  
 

12. Några funderingar som dykt upp?  
 
Sonderande frågor: 
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• Kan du berätta lite mer om det…?  
 

• Kan du förklara vad som har gjort att du tycker så…?  
 

• Hur menar du med? 
 

• Kan du ge exempel på?  
 

 


