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Abstract 

The use of social media is still going up and a lot of people are constantly available on their 

smartphones, which they always carry with them. Many studies show that it has adverse 

health effects. Therefore we would like to investigate how people experience the constant 

availability through their social medias on their smartphones and how it affects them. To 

investigate these experiences, an experiment was carried out where ten Swedish people had 

to be without their social media in the mobile phone for three consecutive days and keep a 

diary of their thoughts and experiences. They also had to fill out a survey to collect 

background information, as well as participate in a focus group interview where their 

thoughts and experiences from the experiment were discussed. The study's results showed 

that the lack of social media in the mobile phone had positive health effects, especially in the 

form of reduced stress, better self-esteem and better concentration. However, a negative 

effect emerged in the form of FoMO, a fear of missing out. However, this effect probably 

originated in the use of social media via the mobile phone. With this in mind, we believe that 

changing the use of social media in the mobile phone can benefit people's health. 
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1.Inledning 

Smartphones1 blir allt vanligare och har inte bara ersatt mobiltelefonen utan även datorn och 

andra enheter. Smartphonen inkluderar funktioner som kalender, musik och klocka likt 

andra enheter, men då den ger dess användare en chans till ständig uppkoppling till internet 

så bidrar den till en ökad tillgänglighet. Då smartphonen är liten och smidig så är den enkel 

att bära med sig, vilket också bidrar till tillgängligheten, jämfört med till exempel en dator 

eller en surfplatta. Redan från tio års ålder så har de flesta barn en egen smartphone och för 

smartphoneanvändare som är upp till 75 år så är smartphonen den vanligaste enheten för 

daglig internetanvändning. Nästan alla svenskar har idag en smartphone i stället för en 

vanlig mobiltelefon (Internetstiftelsen, u.å.). Tillgängligheten kan vara en anledning till att 

användningen av sociala medier har ökat. Sociala medier definieras som “samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra 

genom exempelvis text, bild eller ljud” (Nationalencyklopedin, u.å.). Det sociala mediet som 

är populärast bland svenskarna är Facebook, följt av Instagram och Snapchat. På Facebook är 

det chattfunktionen Messenger som är den populäraste funktionen, och majoriteten av 

svenskarna använder den varje dag (Internetstiftelsen, u.å.). Kan det vara så att sociala 

medier och dess chattfunktioner bidrar till mindre kommunikation via traditionell kontakt i 

form av telefonsamtal och sms? Enligt en sammanställning av EUs statistikmyndighet 

Eurostat så ligger Sverige i topp 5 bland EU-länderna när det kommer till att använda sociala 

medier.  Svenskarnas användning av sociala medier sker ofta via smartphonen. 

(Internetstiftelsen, u.å.) I och med det så är båda dessa ständigt närvarande i vardagen. Trots 

att smartphones har effektiviserat människors liv så finns det även indikatorer på att de 

bidrar till negativa hälsoeffekter, till exempel i form av stress (Haug et al., 2015). Vad innebär 

detta för framtiden? Då användningen av sociala medier i smartphones fortsätter att öka så 

är frågan om de negativa hälsoeffekterna också kommer att göra det. Har sociala medier 

blivit en nödvändighet i människors liv eller skulle det vara möjligt att sluta använda dem? 

Kan det vara så att den ökade användningen av sociala medier kan bidra till en ökad psykisk 

ohälsa i samhället? Om människor alltid förväntas vara tillgängliga via sociala medier, skulle 

det kunna leda till en ökad stress? Idag exponeras människor också ständigt för andras 

vardag via sociala medier, vilket oftast speglar positiva och framgångsrika händelser. Även 

detta skulle kanske kunna upplevas som stressande för människor, då många mer eller 

mindre omedvetet jämför sig med andra? 

Syftet med denna studie är att belysa hur människor påverkas av att ständigt vara 

uppkopplade och nåbara via sociala medier i sina smartphones. De frågeställningar som vi 

baserat vårt arbete på är: Finns det tendenser till att människors användning av sociala 

medier i smartphonen kan liknas vid ett beroende? Hur upplever människor att de påverkas 

om de stänger av sina sociala medier i smartphonen under ett par dagar? 

  

                                                        
1 Med smartphone så menar vi smarttelefon, det vill säga en mobiltelefon som har internet. Vidare 
kommer vi att kalla detta för smartphone. 
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2. Relaterade studier 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp andra studier som är relevanta för det som vi vill 

undersöka. Vi kommer att gå igenom hur dessa studier har genomförts och vad de har 

kommit fram till. Det finns ett stort antal tidigare studier som rör användningen av sociala 

medier och smartphones. Deltagarna är oftast studenter i olika åldrar. Vi har sökt specifikt 

efter studier som behandlar frågor kring hur människors användning av sociala medier och 

smartphones påverkar dem. Många av dessa studier visar att människors hälsa ofta påverkas 

negativt. Det har dock varit svårare att hitta studier som tar upp positiva effekter, vilket är 

intressant i sig, men det är ingenting som vi tänker ta upp här. Många studier visar också på 

att olika former av beroenden har uppkommit genom användningen av sociala medier och 

smartphones. Beroenden har visat sig i form av vanebeteenden och nyare begrepp som FoMO 

och nomofobi. FoMO står för fear of missing out, vilket innebär en rädsla att missa saker om 

man inte ständigt har koll på sina sociala medier. Namnet nomofobi kommer från no mobile 

phone phobia (Institutet för språk och folkminne, 2019), vilket innebär en rädsla att vara 

utan sin mobiltelefon eller smartphone. Då studierna visar på olika former av negativa 

hälsoeffekter så är dessa studier relevanta för oss då vi kan jämföra våra resultat med deras. 

Vi kan se om våra deltagare nämner positiva hälsoeffekter av att vara utan sociala medier 

eller om de tar upp helt andra saker. Oavsett får vi ny kunskap om hur människor kan 

påverkas av sociala medier, dess tillgänglighet via smartphonen och avsaknaden av dessa. 

2.1 Kan man bli mobilberoende? 

Då smartphones har tagit en stor plats i människors liv och då de ständigt är närvarande så 

bidrar detta till nya beteenden, som till exempel mobilberoende. Det finns ett flertal studier 

om smartphoneanvändning och hur användare påverkas av sina smartphones. Ett exempel 

på en studie är en undersökning av Haug et al. (2015) som utfördes för att finna vilka faktorer 

som kan orsaka ett mobilberoende. I deras studie så definieras mobilberoende som en typ av 

tekniskt beroende som involverar en människa-maskin interaktion. Studien utfördes i 

Schweiz och 1519 studenter från 127 klasser på schweiziska yrkesskolor deltog. Syftet med 

studien var att se om det fanns kopplingar mellan mobilberoende och faktorer inom hälsa så 

därför samlade undersökningen in information om deltagarnas vikt och fysiska aktivitet, 

alkohol och rökvanor samt deras upplevda stress. Enligt studiens resultat så visade sig 256 av 

de 1519 deltagarna vara beroende av sina smartphones. Mobilberoende baserades enligt 

Haug et al. (2015) på tre faktorer. De menade att det var kopplat till att användarna tog upp 

sina smartphones snabbt på morgonen, att de använde smartphonen under en längre stund 

och att sociala medier var den mest relevanta funktionen för dem. Då sociala medier möjligen 

kan påverka en person som är beroende av sin smartphone mer än någon som inte är det, så 

är dessa tre faktorer relevanta för att undersöka hur avsaknaden av sociala medier påverkar 

dess användare. 

Ett annat nytt beteende som framkommit under de senaste åren kallas för checking habits, 

vilket innebär att man tittar på sin smartphone ofta, men korta stunder, och att man inte 

alltid har ett syfte med det (Oulasvirta, Rattenbury, Ma & Raita, 2012). Då en person som 

tittar på sin smartphone på ett sådant sätt lär märka en stor avsaknad när sociala medier inte 

längre får användas, så är detta av intresse för oss. För att ta reda på mer om checking habits 
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så fann vi en studie av en internationell grupp (Oulasvirta et al., 2012) som undersökte vad 

smartphones används till och hur ofta. Studien genomfördes i Finland och deras deltagare 

bestod av tolv finska universitetsstudenter som fick ta emot var sin smartphone. Deltagarna 

skulle under två veckors tid föra dagbok över hur de använde den. De fick beskriva vad de 

använde den till och vad de hade för tankar och känslor kring det. Efter studien intervjuades 

deltagarna om innehållet i sina dagböcker. Både före och efter studien fick deltagarna fylla i 

en enkät om omfattningen av deras smartphoneanvändande. Deras resultat visade på 

checking habits i användningen. De huvudsakliga anledningarna till att smartphonen 

plockades fram automatiskt var underhållning, tidsfördriv och för att hålla sig uppdaterad. 

Här finner vi också intresse i att se om våra egna deltagare tar fram sina smartphones av 

samma anledningar. Detta för att styrka anledningarna till att så kallade checking habits kan 

ske hos smartphoneanvändare, och varför de sker. Denna typ av beteende irriterade många 

av deltagarna i studien som Oulasvirta et al. (2012) genomförde då de kände att de blev 

distraherade från till exempel skolarbete, men de flesta av deltagarna upplevde inte checking 

habits som något negativt trots att beteendet skedde frekvent. Om checking habits finns 

bland våra egna deltagare så vill vi undersöka om de upplever samma typ av distraktion, och 

om de får bättre fokus av att inte behöva känna sig konstant tillgängliga via sociala medier. 

2.2 Hur påverkas vårt fokus? 

Som tidigare nämnt så kom Oulasvirta et al. (2012) fram till att checking habits kan ses som 

en distraktion från studier. Detta kan ses som ett rätt uppenbart resultat då användningen av 

sociala medier vid sidan av skolarbetet tar fokus från studenten. Men det finns forskare som 

menar att sociala medier kan komma till nytta i dessa sammanhang. Fewkes och McCabe 

(2014) från Nipissing University i Kanada undersökte ifall sociala medier endast är en 

distraktion i skolan eller om det kan användas inom utbildningssyfte. För att ta reda på detta 

så genomförde de en studie om studenters användning av Facebook och om det gick att 

använda i utbildningssyfte. 51 kanadensiska gymnasiestudenter fyllde i ett formulär med 

frågor som handlade om deras användning av Facebook i klassrummet. Frågorna berörde 

fyra teman; användning av Facebook, Facebook i skolan, lärare och Facebook, samt 

demografisk information. Då vår studie inte kommer att undersöka till exempel lärare och 

Facebook så är inte alla dessa teman relevanta för oss. Dock finner vi intresse i teorin att 

Facebook inte endast skulle vara en distraktion för studenter, och då en majoritet av våra 

deltagare är just studenter så kan vi möjligen finna resultat på om de har hjälp av sociala 

medier i sina studier. Om detta skulle visa sig i vårt resultat kan vi fråga om avsaknaden av 

sociala medier möjligen skulle försämra studierna. Formuläret som Fewkes och McCabe 

(2014) fick in i sin studie gav både kvalitativ och kvantitativ data. Resultatet visade att 52.8% 

av studenterna tyckte att Facebook skulle vara tillgängligt i klassrummet. Vid frågan om 

Facebook kunde användas i utbildningssyfte så var det 73% som tyckte att det kunde det. 

Dessa studenter menade att Facebook kunde användas för lättare kommunikation med 

klasskamrater, för diskussionsforum, gruppchatter och läxhjälp. De menade att de kunde 

använda sig av gruppchatter för specifika klasser för att diskutera och hjälpa varandra med 

läxor. Gruppchatter kunde även involvera lärare och grupparbeten. De som inte tyckte att 

Facebook kunde användas i utbildningssyfte såg det som en distraktion. Åsikterna verkar 
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blandade när det kommer till om sociala medier är en distraktion eller en hjälp i studierna, 

och vi hoppas på att kunna undersöka detta vidare i vårt eget resultat. 

Det finns fler forskare som delar uppfattningen att sociala medier kan vara distraherande i 

många sammanhang. I en studie av David, Kim, Brickman, Ran och Curtis (2015) så 

undersökte de om smartphonerelaterad multitasking kan ta fokus från studerande studenter. 

För att samla in data så fick 992 universitetsstudenter fylla i ett formulär med frågor om 

smartphoneanvändning och hur mycket tid som gick åt till olika aktiviteter när multitasking 

med smartphonen ingick. Studenterna fick svara i olika graderade skalor. När deltagarna 

sedan hade uppskattat hur mycket tid som spenderades på enskilda aktiviteter så visade det 

på sammanlagt 39 timmar under ett dygn, vilket forskarna tolkade som multitasking. De 

undersökte både frekvens och uppmärksamhet på studenternas smartphonerelaterade 

aktiviteter i samband med deras skolstudier, och kom fram till att dessa två faktorer i relation 

till sms och sociala medier var något som påverkade studierna negativt. De kom även fram till 

att traditionella medier såsom TV, radio och musik kan ignoreras som bakgrundsljud medan 

sociala medier och sms kräver ett aktivt deltagande vilket kan störa studierna och göra att 

studenterna tappar uppmärksamheten på det de håller på med. Detta är ännu ett resultat 

från tidigare forskning som får oss att fundera på om avsaknaden av sociala medier kan leda 

till ett bättre fokus hos studenten. 

2.3 Kan rädslor och fobier uppstå? 

Den ökade användningen av smartphones påverkar inte bara människors fokus. Det finns 

även andra negativa aspekter såsom rädslor och fobier, att missa något på sina sociala medier 

eller att vara utan sin mobiltelefon. Detta kallas, som tidigare nämnt, för FoMO och 

nomofobi. Om det skulle visa sig att våra deltagare, i spår med tidigare nämnda studier, 

skulle uppvisa checking habits och/eller mobilberoende likt de andra forskarnas resultat, så 

undrar vi om FoMO eller nomofobi skulle framträda vid avsaknaden av de sociala medierna. 

Därav har vi valt att titta närmare på studier om dessa. I en amerikansk studie utförd av en 

forskargrupp vid Washington State University undersöktes ungdomars och föräldrars 

upplevelser av ungdomarnas användning av sociala medier (Barry, Sidoti, Briggs, Reiter, & 

Lindsey, 2017). I studien deltog 113 ungdomar i åldrarna 14-17 år samt deras föräldrar. 

Ungdomarna fick fylla i formulär där de fick berätta vilka sociala medier de använde och om 

de hade falska konton. Formuläret innehöll frågor om deras användning av sociala medier, 

såsom till exempel hur många konton de hade och hur ofta de kollade dem, frågor som rörde 

FoMO, samt om deras föräldrar hade någon del i deras sociala medier. Föräldrarna fick fylla i 

ett liknande formulär där de fick svara på frågor om hur de uppfattade deras barns 

användning av sociala medier. Studien visade resultat på att FoMO var relaterat till antalet 

konton och hur ofta dessa används. Föräldrarnas svar visade mer på att det fanns ångest 

bland ungdomarna. Vidare menar forskarna att om ungdomar använder sociala medier på 

grund av att de är rädda för att missa något så kan syftet med användningen vara att de vill 

undvika att bli isolerade från andra snarare än att hålla kontakt med dem. De menar att det 

inte nödvändigtvis är så att sociala medier påverkar den mentala hälsan negativt eller att 

ungdomar som redan mår dåligt söker sig till sociala medier på grund av det. Istället så 

verkar social medieaktivitet enligt dem vara mest bundet till dålig mental hälsa bland 
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ungdomar som har en stor rädsla för att bli exkluderade från sociala aktiviteter och 

interaktioner. Studien av Barry et al. (2017) visade att de som led av FoMO i högre grad, men 

som hade färre konton på sociala medier, mådde bättre än de som hade fler konton. Att 

begränsa aktiviteten på sociala medier skulle kunna bidra till att minska risken för ångest och 

depressiva symtom för ungdomar som har en hög grad av FoMO (ibid). 

När det sedan kommer till nomofobi så finns en studie utförd av en forskargrupp vid 

Bartin University i Turkiet (Yıldız Durak, 2018) där de undersökt smartphoneanvändning 

och nivåer av nomofobi hos ungdomar, samt vad som orsakar nomofobi. Då nomofobi är en 

rädsla att vara utan sin mobiltelefon eller smartphone, så kan vår studie möjligen undersöka 

om det är smartphonen som enhet eller om det är de sociala medierna i sig som orsakar 

denna rädsla. I studien av Yıldız Durak (2018) så deltog 786 turkiska studenter från sjunde 

och åttonde klass. Deltagarna fick fylla i ett formulär med sina personuppgifter och med 

information om sin användning av sin smartphone och sina sociala medier. De fick även göra 

ett antal självskattningar angående deras användning av sociala medier i smartphonen. I 

studiens resultat sågs bland annat en koppling mellan nomofobi och hur länge sociala medier 

används dagligen. Studien visade att beroendet av sociala medier var det som var mest 

kopplat till de ungas nomofobi. 

3. Metod 

Under metod kommer vi att gå igenom hur vi har gått till väga för att utföra vår studie. Vi 

kommer att förklara och motivera vilka metoder vi har valt, de avgränsningar som har gjorts 

samt vårt urval. Vidare kommer vi även att ta upp våra forskningsetiska överväganden. 

3.1 Avgränsning 

För att avgränsa studien sattes fokus på sociala medier i smartphonen. Denna avgränsning 

gjordes då smartphonen är den enhet som bidrar till den tillgänglighet och uppkoppling som 

är av relevans för studiens syfte. Då studien skulle utföras och sammanställas inom en 

kortare tidsperiod så begränsades antalet deltagare och antalet dagar då experimentet skulle 

utföras. Deltagarna begränsades till tio stycken och dagarna till tre vardagar i rad. 

3.2 Urval 

I studien så deltog tio personer, sex kvinnor och fyra män. Sju av deltagarna var studenter i 

åldrarna 18-24 år och de övriga var yrkesverksamma i åldrarna 27-54 år. Urvalet bestod av 

ett snöbollsurval. Snöbollsurval betyder enligt Bryman (2018) att utvalda personer som 

deltagit i studien föreslår andra personer vars egenskaper och erfarenheter passar studien. 

Då de flesta använder en smartphone idag och även någon eller flera former av sociala 

medier, så var det inte så svårt att hitta passande deltagare. Den första deltagaren 

kontaktades via sociala medier och denna fick sedan föreslå andra personer som skulle kunna 

tänka sig att ställa upp i studien. De i sin tur fick sedan föreslå andra. Snöbollsurvalet valdes 

eftersom att det var många som passade in i profilen för studien. Genom att låta deltagare 

föreslå andra så hittades relevanta personer med intresse för ämnet. 
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3.3 En studie i tre steg 

För att genomföra studien valde vi att använda oss av en enklare enkät, dagböcker och 

fokusgrupper. Här under kommer vi att gå in i detalj på hur vi använde metoderna och varför 

vi valde dem. Syftet med studien var att ta reda på hur människor påverkas av att ständigt 

vara uppkopplade och nåbara via sociala medier. För att undersöka detta så fick tio deltagare 

inte bara berätta om sina upplevelser av sociala medier, men även genomgå ett experiment 

där de inte fick använda dessa applikationer under tre vardagar i följd. Genom att ta bort de 

sociala medierna i smartphonen så ville vi undersöka hur människor upplever avsaknaden av 

dessa. Det var en av männen som inte lämnade in sin dagbok, men han deltog i en 

fokusgrupp. En av kvinnorna hade inte möjlighet att deltaga i någon fokusgrupp, men hon 

lämnade in sin dagbok. Mannens deltagande i fokusgrupp och kvinnans inlämnade dagbok 

användes i analysen. 

3.3.1 Deltagarformulär 

Då det huvudsakligen var bakgrundsinformation såsom kontaktuppgifter och namn som 

skulle samlas in inför studiens början så valdes enkät som metod för detta. Detta val gjordes 

då enkät enligt Preece, Rogers och Sharp (2016) är en bra metod för att samla in just denna 

form av data. Formuläret användes även för att samla in data om vilka sociala medier 

deltagarna använder, genom att låta dem kryssa i dessa från en lista. Deltagarna kunde även 

fylla i namn på ett socialt medie om detta inte fanns i listan. De fick även uppskatta hur ofta 

de använder sociala medier i smartphonen. I denna studie kallas enkät för deltagarformulär 

då datan inte analyserades närmare. Innan studien började så ombads samtliga deltagare att 

fylla i ett deltagarformulär, vilket skedde digitalt. Det skapades genom Google forms och 

delades ut till deltagarna via länk i främst Messenger.  

3.3.2 Dagbok 

En viktig del med studien var att få reda på så mycket som möjligt om deltagarnas känslor 

och upplevelser kring deras användning av sociala medier i smartphonen samt hur de 

upplevde avsaknaden av dessa och känslan av att inte alltid vara tillgänglig och uppkopplad. 

Med detta i åtanke så valdes dagboksmetoden då den enligt Hyers (2018) är en bra metod för 

att samla in data från deltagares direkta upplevelser. Dagboksmetoden låter deltagare 

anteckna sina upplevelser direkt i den situation som känslor och beteende uppstår. 

Dagboksmetoden fångar upp mer naturlig data då den kan utföras i till exempel deltagarens 

hem (Bartlett & Milligan, 2015). Då studien ämnade undersöka hur varje deltagare upplevde 

frånvaron av sociala medier under tre vardagar i rad, både i sina hem och på skolor/arbete så 

ansåg vi att  dagboken vara en lämplig metod för att samla in data för denna studie. 

För att utföra undersökningen så ombads tio deltagare att avinstallera applikationer 

relaterade till sociala medier från sina smartphones. Om applikationerna inte avinstallerades 

så var det viktigt att aviseringar stängdes av och att applikationerna inte användes. 

Applikationerna skulle vara avinstallerade/avstängda under tre vardagar i följd. 

Enligt Hyers (2018) så är det inte upp till deltagarna att lista ut vad som ska antecknas i 

dagböckerna, utan riktlinjer bör ges. Därav skapades tydliga instruktioner på hur studien 

skulle utföras och vilken typ av data som skulle antecknas. För insamling av data så skapades 
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ett google dokument per deltagare. Dessa dokument innehöll all information angående 

studien, samt utrymme för ifyllande av dagböcker. I informationen så ombads deltagarna att 

beskriva sina aktiviteter, upplevelser och känslor kring deras smartphoneanvändning. Vidare 

klargjordes vilka applikationer som skulle ingå under begreppet sociala medier för att 

säkerställa att samtliga deltagare hade samma förutsättningar. Dokumentet var strukturerat 

utifrån teman för att vägleda deltagarna i vad de skulle skriva om när de skulle fylla i sina 

dagböcker. Dagböckerna fördes av deltagarna i samma dokument som informationen, under 

rubrikerna Dag 1, Dag 2 och Dag 3. 

3.3.3 Fokusgrupp 

Då vi inte i förväg kunde veta hur utförligt deltagarna skulle beskriva sina känslor och 

upplevelser i sina dagböcker, så fanns risken för förvirrande och odetaljerad data. Vi ville 

undvika detta och dessutom fördjupa oss i och följa upp de resultat som kommit från 

dagböckerna. Då Hyers (2018) menar att dagboksmetoden kan leda till mycket data som kan 

vara svår att sammanfatta till ett tydligt resultat, så bestämde vi oss för att vi var i behov av 

en uppföljande metod. Då vi ville fördjupa oss i dagboksmaterialet så togs diskussionsämnen 

fram utifrån teman som uppkommit ur deltagarnas dagböcker. Intervju ansågs då vara den 

bäst lämpade metoden för uppföljning. Vid val av intervju så togs både gruppintervju och 

fokusgrupp i åtanke. En del författare skiljer mellan fokusgruppsintervju och gruppintervju, 

baserat på två punkter. För det första så fokuserar fokusgrupper på ett visst tema medan 

gruppintervjuer behandlar många olika frågeställningar. För det andra används 

gruppintervjuer ofta för att spara tid och pengar medan detta inte är syftet med 

fokusgrupper. Syftet med fokusgrupper är istället att fånga upp stämning, reaktioner och hur 

ämnet diskuteras deltagarna emellan (Bryman, 2018). Yin (2011) menar även han att 

fokusgrupp är en metod som är fokuserad eftersom att samtliga deltagare har genomgått 

liknande upplevelser. Vidare menar han att deltagare kan finna det enklare att uttrycka sig i 

grupp än i en enskild intervju. Med dessa faktorer i åtanke så valdes fokusgrupp som den bäst 

lämpade metoden för denna studie. Metoden skulle inte endast göra deltagarna mer bekväma 

utan dessutom vara till hjälp för att följa upp dagboksresultaten. Vidare  var metoden även 

bra lämpad då deltagarna hade genomgått samma experiment och erfarit liknande 

upplevelser. Diskussionerna behandlade deltagarnas upplevelser under studien samt deras 

tankar och känslor kring smartphoneanvändning och sociala medier. 

Nio av tio deltagare deltog i fokusgrupperna. Det utfördes tre stycken intervjuer med tre 

deltagare i varje fokusgrupp, och varje intervju tog cirka en timme. Mindre fokusgrupper är 

enligt Bryman (2018) att föredra då varje enskild deltagare ges mer utrymme under 

intervjun, och därmed får större chans att uttala sig om sina upplevelser. Tre deltagare per 

grupp var passande för studien då alla deltagare hade genomfört samma uppgift och deras 

individuella upplevelser kunde bidra till djupare diskussioner. Då datainsamlingen innan 

intervjun hade samlats in via dagboksmetoden och då Bartlett och Milligan (2015) menar att 

denna metod inte endast är bra för att låta deltagare samla in data utan även för att låta dem 

reflektera över den, så kunde dessa reflektioner diskuteras vidare genom fokusgrupp. Om 

grupperna hade varit större så hade inte samma chans givits deltagarna att komma till tals på 

samma sätt. Vid varje tillfälle så fanns, utöver deltagarna, en moderator och en person som 

skötte ljudinspelningen. 
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3.4 Analysmetod 

Då dagböckerna och transkriberingen från intervjuerna skulle analyseras och då de innehöll 

mycket data så ville vi kategorisera detta efter återkommande teman. Därför valde vi två steg 

av innehållsanalys. Innehållsanalys innebär enligt Preece et al. (2016) att data delas in i olika 

kategorier där man sedan undersöker hur ofta de förekommer inom materialet. Preece et al. 

(2016) menar vidare att det är ett bra sätt att strukturera sin data och göra den mer 

lätthanterlig genom att identifiera återkommande mönster och teman och sedan organisera 

dessa i olika kategorier. En innehållsanalys utfördes för att analysera dagböckerna och en 

liknande variant genomfördes för att analysera materialet från fokusgrupperna. Dagböckerna 

analyserades genom att de lästes igenom och teman identifierades, vilket sedan delades in i 

olika kategorier. Dagböckerna lästes sedan igenom ytterligare en gång och färgkodades 

utefter dessa kategorier. För att analysera datan från fokusgrupperna transkriberades 

inspelningarna. Det transkriberade materialet från fokusgrupperna analyserades på liknande 

sätt som dagböckerna. Till skillnad från dagböckerna, där det var okänt vilken typ av data 

som skulle genereras och där teman kunde hittas först efter att ha läst igenom resultaten ett 

flertal gånger, så var frågorna och därmed även resultaten från fokusgrupperna redan baserat 

på dagböckernas teman. Därför kunde kategorier väljas innan materialet lästes igenom och 

därmed kunde materialet kategoriseras vid en första genomläsning. 

Det genomfördes ingen större analys av deltagarformulären. Detta då antalet deltagare i 

vår studie var för få för att slutsatser relaterade till kön, ålder och liknande skulle vara av 

relevans för vårt resultat. Därför kommer vi inte att ta upp detta i vår analys. 

Deltagarformulären gav oss dock bakgrundsinformation om deltagarna så att vi hade 

möjlighet att kontakta dem under studiens gång. Då det handlade om väldigt liten mängd 

data så gjordes endast en enklare sammanställning. 

3.5 Metodkritik 

Risken med urvalet är att deltagare kommer från grupper där de redan känner varandra. Ett 

sådant urval kan leda till liknande åsikter och att diskussionen inte blir så djup som den hade 

kunnat bli om deltagarurvalet hade varit bredare (Alvehus, 2013). Detta visade sig lite olika i 

de tre fokusgrupperna. I den första gruppen blev diskussionerna djupare, troligtvis på grund 

av att deltagarna kände varandra sedan tidigare. I den andra gruppen var det två av tre som 

kände varandra. Efter en stund när de hade blivit mer bekväma så märktes det att 

diskussionerna blev djupare. Även i den tredje gruppen så var det två av tre som redan kände 

varandra. Det var märkbart att diskussionerna inte blev lika djupa i den tredje gruppen då 

inte alla deltagare blev bekväma i situationen. I denna studie uppnåddes djupare 

diskussioner tack vare att många deltagare inte var främmande för varandra, vilket motsätter 

sig Alvehus (2013) åsikt. 

Dagboksmetoden kan vara svår då man inte alltid vet hur deltagare kommer att fylla i sina 

dagböcker. Därav vet man inte hur utförlig datainsamlingen kan komma att bli. I och med att 

deltagare uttrycker sig olika så kan det vara svårt att analysera datan (Bryman, 2018). I 

denna studie så  uttryckte sig deltagarna olika i text, vissa med väldigt breda förklaringar av 

vad de hade upplevt och andra mer detaljerat. Detta gjorde sammanställningen av datan lite 
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ojämn från dagbok till dagbok. Dock hade vi möjlighet att få utförligare information genom 

fokusgrupperna. 

Om deltagare tröttnar på uppgiften eller märker att den tar för mycket tid så finns det 

alltid en risk för att de blir mindre noggranna vilket kan leda till bortfall av data. Det finns 

även en risk för att deltagare inte fyller i sin dagbok tillräckligt ofta och därav glömmer bort 

vissa upplevelser eller känslor (Bryman, 2018). I denna studie så var det en deltagare som 

inte lämnade in sin dagbok, trots påminnelser, vilket orsakade ett visst bortfall av data. Några 

deltagare valde att fylla i sina dagböcker vid senare tillfällen på grund av tidsbrist, vilket kan 

ha orsakat att upplevelser glömdes bort. Detta kunde ses tydligt när någon deltagare hade 

fyllt i vissa dagar detaljerat och andra väldigt kortfattat och brett. 

Då alla deltagare hade genomgått samma experiment så var fokusgrupp, som tidigare 

nämnt, en passande metod. En risk med fokusgrupper kan dock vara att vissa inte delar med 

sig av sina åsikter, speciellt om dessa är avvikande (Alvehus, 2013), vilket kan bero på att 

deltagare påverkas av andras åsikter (Bryman, 2018). Här är det svårt för oss att veta om 

någon deltagare höll tillbaka. Ordet fördelades jämnt och mer tystlåtna deltagare fick direkta 

frågor givna till sig för att tilldelas chans att ta plats i diskussionerna. En grund för varje 

enskild deltagares upplevelser fanns i dagböckerna, men då mer öppna frågor diskuterades 

under intervjuerna så kunde vi omöjligt veta om någon deltagare till exempel hade påverkats 

av någon annans åsikt. 

3.6 Etiska aspekter 

I vår studie har vi tagit hänsyn till etiska aspekter på olika sätt. Vi har utgått från relevanta 

krav från Vetenskapsrådet (2002), nämligen informationskravet, samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet. Deltagarna informerades om studiens syfte och vad som skulle krävas 

av dem som deltagare. De fick även information om hur deras personuppgifter och hur den 

insamlade datan från dem skulle komma att hanteras av oss ur konfidentialitetssynpunkt. 

Utöver detta fick de också information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

i studien. Efter detta fick deltagarna själva avgöra om de ville medverka i studien eller inte. Vi 

valde att enbart inkludera personer över 15 år då vår studie skulle kunna generera känslig 

data från deltagarna. Av samma anledning valde vi att anonymisera våra deltagare. I den 

insamlade datan anonymiserades deltagarna genom att varje person tilldelades ett nummer. 

Numret användes i samband med deltagarnas dagböcker och vid transkriberingen av 

intervjuerna. I den här rapporten av studien har vi dock valt att inte nämna deltagarna vid 

nummer utan vi refererar istället till dem som deltagarna/deltagaren. Då det endast är tio 

deltagare i vår studie så anser vi att detta är ett bättre sätt att säkerställa deras anonymitet än 

att referera till dem som siffror eller fingerade namn. Utöver att vi har tagit hänsyn till dessa 

etiska aspekter så har vi även följt en av rekommendationerna från Vetenskapsrådet (2002), 

då vi har frågat våra deltagare om de är intresserade av att ta del av den färdiga rapporten av 

studien.  
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4. Analys 

I vår analys så kommer vi att gå igenom våra resultat och tolka dem i relation till tidigare 

forskning. Vi kommer att gå in på vilka funktioner som anses viktiga för våra deltagare och 

vår analys kommer att ha fokus på Messenger. Vidare kommer vi att gå igenom vilka 

förväntningar som finns på kommunikation via chatt och hur dessa förväntningar kan 

påverka människors hälsa. Slutligen kommer vår analys att ta upp checking habits i samband 

med beroende, samt hur våra deltagare upplever sociala medier och hur de upplevde 

avsaknaden av dem ur ett hälsoperspektiv. 

4.1 Tillgänglighet 

Utifrån deltagarformuläret kunde det konstateras att samtliga deltagare använder Facebook 

och Messenger. Alla utom en deltagare tog upp att Messenger var det sociala mediet som var 

svårast att vara utan, då de ansåg att dess kommunikationssyfte vara viktigt för dem. Studien 

tog därför större fokus på Messenger än övriga sociala medier.  

Vi hade svårt att få deltagare till denna studien och många av deltagarna var till en början 

tveksamma till att deltaga. För de flesta av deltagarna var det först när det tydligt framgick att 

de fick lov att använda sina sociala medier via andra enheter än smartphonen som de 

bestämde sig för att ställa upp. Dock var det en del som fortfarande kände en viss oro över att 

deltaga. Att det var svårt att få personer att ställa upp i vår studie tolkar vi som att sociala 

medier har tagit en så stor del i vardagen att människor kan ha blivit mer eller mindre 

beroende av dem. Kanske kan också FoMO, som vi kommer att ta upp mer om senare i 

analysen, vara en orsak till att det var svårt att få deltagare till studien. 

Alla utom en av deltagarna gick in på Messenger minst en gång om dagen via andra 

enheter än smartphonen under studiens gång. Alla deltagare uttryckte att deras 

kommunikation med andra i huvudsak sker genom Messenger. En deltagare skrev så här i 

sina dagbok: 

“Jag har varit inloggad på Facebook hela dagen på datorn, mest för att hålla 

kommunikationen mellan olika människor. Jag inser hur viktig Messenger är 

för mig. Jag hade svårt att kommunicera med mina kurskamrater och min 

pojkvän under dagen, utan att ha datorn framme.” 

Vi tolkar detta som att Messenger är en viktig funktion när det kommer till kommunikation, 

vilket stämmer överens med Internetstiftelsens (u.å.) information om att en majoritet av 

svenskarna använder Messenger varje dag. I våra intervjuer framkom att deltagarna fann 

Messenger lättillgängligt och bekvämt då man snabbt kan nå andra och då i princip alla 

använder det via smartphonen. När det kom till kommunikation så uttryckte sig en annan 

deltagare så här i sin dagbok: 

“En tanke som slagit mej är att det minsta jag använder telefonen till är att 

ringa eller ta emot samtal. Under en vanlig dag har jag normalt kontakt med 

kanske 10 personer på telefonen. Ingen av dem har jag dock pratat med! Istället 

är det SMS, Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram, med flera.” 
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Att deltagaren uttryckte att telefonsamtal inte är den mest använda funktionen på dennes 

smartphone tolkar vi som att chattfunktioner kan ha tagit en större del i människors 

kommunikation. I fokusgrupperna ställdes frågan om varför deltagarna inte ringer eller 

smsar personer i stället för att kommunicera via sociala medier, och framför allt då 

Messenger. Alla svarade att det är mer lättillgängligt via sociala medier då man sällan har 

andras telefonnummer idag. Många menade att enda syftet med att ha någons 

telefonnummer är för att man ska kunna swisha2 till dem. Flertalet deltagare tyckte att det 

var för personligt att be om andras telefonnummer, men att det kändes mer okej att leta upp 

dem på Facebook och skicka ett meddelande via Messenger. En deltagare uttryckte det så 

här: 

“Det känns så personligt att gå fram till någon och bara - Hej kan jag få ditt 

nummer? Skulle man göra det till en kille så känns det som att det uppfattas 

som att man stöter på dem, även fast man är i ett grupparbete eller så. - Kan 

jag få ditt nummer? Det känns konstigt. Därför känns det lättare på Facebook 

där man bara kan söka på folk, kolla på en profilbild och se att det är han, och 

så kan man skicka ett meddelande. Och det känns liksom inte så konstigt.” 

En annan deltagare sa så här: 

“Det känns väldigt personligt att söka upp nån på telefonnummer. Att man har 

en djupare kontakt liksom, medan Facebook är mer… Det är inte opersonligt, 

men det är mer opersonligt än SMS och så.” 

Likt dessa deltagares förklaringar så var det även fler som berättade att de upplevde det som 

för personligt att be om andras telefonnummer, vilket vi finner intressant. Enligt deltagarna 

upplevs en persons telefonnummer som mer personligt än personens konton på sociala 

medier. Vi tycker detta är lite konstigt eftersom att man i många sociala medier lägger upp 

och delar personliga saker i form av bilder och information om sig själv, medan 

telefonnummer bara är siffror. Vi tolkar dock detta som att deltagarna tycker att det är 

obehagligare att prata direkt till någon via ett telefonsamtal än att skicka ett meddelande via 

sociala medier, vilket kanske kan vara en förklaring till Internetstiftelsens (u.å) information 

om att Messenger är den populäraste funktionen på Facebook. Vi tolkar viljan att skriva 

snarare än att prata via sin smartphone som en önskan att ha mer tid på sig att tänka ut och 

formulera sin kommunikation. Dessutom tror vi att människor, likt våra deltagare, kan vara 

rädda för att missuppfattas om de ber om en persons telefonnummer, vilket vi tolkar som att 

telefonsamtal och sms kan ses som föråldrat då sociala medier har blivit ett mer etablerat sätt 

att kommunicera. Vi tolkar det som att människor känner sig mer trygga i att sköta den 

mesta kommunikationen via sociala medier, framför allt Messenger, då det för många verkar 

upplevas mer naturligt idag än att ringa och smsa. 

Kommunikation via sociala medier verkar alltså vara det föredragna sättet att ta kontakt 

med andra idag. Deltagarna menade dock att olika personer har olika förväntningar på sig 

när det gäller att besvara meddelanden på Messenger. De som brukar svara snabbt förväntas 

                                                        
2 Att swisha är ett digitalt sätt att skicka pengar via applikationen Swish. 
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svara snabbt. De som brukar ta längre tid på sig att svara förväntas ta längre tid på sig att 

svara. I andra sociala medier, som till exempel Snapchat, finns andra förväntningar på svar. 

Istället för att få snabba svar kan det handla om att få svar överhuvudtaget.  Tre deltagare 

uttrycker det så här: 

“Vi kanske inte förväntade oss att den andra skulle svara direkt. Men det beror 

också lite på vad man har för förväntan på den andra eller hur det brukar gå 

till och så där. Om man är van att den andra svarar jättesnabbt då förväntar 

mig sig väl också det.” 

“Men jag känner mig lite tvingad ibland att svara också för att det känns taskigt 

att inte göra det, typ bara för att jag alltid har gjort det typ, sen jag gick i sjuan 

så har man liksom svarat på Snapchat, så då är det bara som att jag gör det 

typ.” 

“Jag vet ju att folk nästan slutar snapa3 med mig för att de vet att jag svarar 

ändå inte. Och jag tycker inte det här är askul så då skiter jag i det.” 

Vi tolkar känslan av att förväntas svara som att mottagaren av ett meddelande känner en viss 

stress, vilket i linje med studien av Barry et al. (2017) kan vara relaterat till FoMO. I deras 

studie menade de att FoMO kan relateras till hur ofta användare tittar på sina konton på 

sociala medier, och vi tänker här att förväntningar på svar kan göra att användaren tar upp 

sina sociala medier oftare. Vi tolkar därför att våra deltagares tecken på stress kan vara 

FoMO-relaterade, när de förväntas ge snabba svar på meddelanden.  

Det kan vara så att även avsändaren kan uppleva negativa känslor. I Messenger finns en 

funktion som gör att avsändaren kan se när mottagaren har läst meddelandet. Alla våra 

deltagare var överens om att det var irriterande att inte få svar när de sett att mottagaren har 

läst meddelandet, vilket bidrar till förväntningarna och möjligen vidare press på båda parter. 

Dock verkade det enligt våra deltagare som att innehållet i meddelandet spelade stor roll för 

hur stora förväntningar de hade på svar. En deltagare menade att det berodde på situation 

och vilken person man behövde kontakta. Deltagaren uttryckte sig så här: 

“Alltså om jag typ skulle skriva - Pappa kan jag åka hem med dig? Och sen 

svarar han inte på hela dan, då skulle jag bli irriterad för då känner jag bara, 

men Hallå?! Jag vill åka hem med dig. Men skulle jag skriva det till en kompis 

typ - När slutar du idag? och hon inte skulle svara, då skulle jag inte bli lika 

irriterad för att, ja, det var ingenting som jag behövde veta just nu egentligen 

liksom. Så att, ja det beror lite på från situation till situation tycker jag.” 

En annan deltagare menade: 

“Om man börjar att skriva något till någon så vill man oftast ha svar. Eller om 

det är informerande. Man ser ju då om folk har läst det. Så då behöver jag väl 

kanske inget svar.” 

                                                        
3 Snapa innebär att skicka en bild via Snapchat. 
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Vi tolkar detta som att förväntningarna på svar ligger i situation, vilken mottagare man 

försöker nå och varför. Dock menade vissa deltagare att det uppstod frustration om svar 

uteblev. Två deltagare uttryckte sig så här: 

“För mig, jag brukar uttrycka mig ganska tydligt om det är så att jag vill ha 

svar nu liksom. Eller ja, om de inte svarar så skriver man, Hallå? Eller typ, 

Svara nu!” 

“Det beror på vad det är för meddelande, men asså ställer jag en fråga till nån 

så vill jag ju att de ska svara liksom. Typ min bror är jättedålig på det och jag 

blir jätteirriterad. Det ser man ju också på Messenger, om folk är aktiva. Du 

kan inte ha så många meddelanden som har kommit och jag vet att du är aktiv, 

men du går inte in i våran chatt och kollar för du ser att jag har skrivit 

någonting och du orkar inte typ svara. Då blir jag irriterad och tycker att han 

borde svara. Men det är väl också de här förväntningarna. För att jag tycker att 

han ska svara på mina meddelanden typ, men jag vet ju att han inte brukar 

göra det heller, så egentligen har jag väl inga förväntningar i det så.” 

Våra deltagare menade att de klarade sig bättre utan övriga sociala medier, och att Messenger 

var det viktigaste. Vi tror att orsaken till det är, som deltagarna själva berättade, att övriga 

sociala medier används mest som tidsfördriv och underhållning. De anses alltså inte vara lika 

viktiga för människor. Messenger däremot handlar om kontakt och kommunikation med 

andra. Även en del information fås där igenom. Därför anses det vara viktigt för människor. 

Deltagarna förklarar också Messengers popularitet med att det är lättillgängligt. Just 

tillgängligheten tror vi är det som ligger till grund för de olika förväntningarna på svar via 

sociala medier. I och med att alla mer eller mindre förväntas att ha sociala medier i 

smartphonen och att smartphonen ofta ses som en självklarhet att ha i närheten, så förväntar 

man sig att få svar snabbt. Som deltagarna tog upp spelar det dock in hur snabbt personer 

brukar svara. Vi tolkar att just förväntningarna man har på sig att svara inom en viss tid, 

utifrån hur snabbt man brukar svara via sina sociala medier, genererar en viss stress hos 

människor. Stressen grundar sig i att människor verkar ha svårt att bryta mönstret. Vi tolkar 

det lite som en oskriven regel som en del människor är rädda att bryta mot. Har man alltid 

svarat snabbt så måste man fortsätta med det då man känner till de förväntningarna som 

man har på sig. Både att behöva svara lika snabbt som man brukar och att medvetet låta bli 

att svara så snabbt som man brukar verkar orsaka en del stress hos våra deltagare. Vi tror 

också att det sistnämnda förstärks av Messengers funktion där avsändaren kan se om 

mottagaren har läst meddelandet eller inte. 

4.1.2 Det sitter i kroppen 

Flera av våra deltagare kom på sig själva med att ta upp smartphonen flera gånger om dagen 

utan att egentligen ha ett syfte med det. Automatiskt sökte sig fingrarna efter applikationerna 

för sociala medier. Flera av deltagarna valde till en början att endast stänga av aviseringar 

från sina sociala medier. Redan dag ett valde dock de flesta att avinstallera eller att i alla fall 

lägga alla sina sociala medier-applikationer i en speciell mapp i smartphonen, då de vid flera 
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tillfällen var på väg in på sina sociala medier per automatik. En deltagare reflekterade över 

detta i sin dagbok: 

”Under dagen la jag märke till att jag vid vissa tillfällen tog fram mobilen utan 

att ha någon riktig tanke med vad jag skulle göra. Då var det Instagram som 

tummen sökte efter. Det har nog hänt sammanlagt 5 ggr under dagen. Det som 

är likheten med alla de gångerna är att det var vid samma tillfälle då jag 

brukar kolla telefonen på dagarna. Har inte tidigare tänkt på att jag gör det så 

rutinmässigt över dagen.” 

En annan deltagare upplevde att vanan skedde så omedvetet att den först reflekterade över 

detta när applikationen redan var öppen: 

“Det var jobbigt redan från start. Jag hade stängt av notiserna på mina appar, 

men några gånger på förmiddagen gick jag in på Messenger utan att tänka på 

det. Efter tredje gången så var jag tvungen att radera alla mina appar i stället.” 

Vi tolkar detta resultat som att flera av våra deltagare tar upp sina smartphones utan syfte 

och per automatik. Vi märkte även att de under dessa sessioner använder sina sociala medier 

till underhållning, tidsfördriv och att hålla sig uppdaterad, vilket stämmer överens med 

Oulasvirta et al. (2012) studie som visade på checking habits, där en person snabbt och ofta 

tar fram sin smartphone och inte alltid med ett syfte. Precis som vi så menar de också att 

anledningen till att den plockas fram automatiskt är underhållning, tidsfördriv och för att 

hålla sig uppdaterad. 

Dessutom blev en del av deras deltagare irriterade på sitt checking habit-beteende då de 

blev distraherade från andra aktiviteter som till exempel skolarbete. En del av våra deltagare 

uttryckte också en frustration över sitt beteende när de väl blev medvetna om det. En 

deltagare uttryckte följande i sin fokusgrupp: 

“Jag blev frustrerad på mig själv - Varför gör jag så här? Varför är jag så 

beroende utav att titta på det här flödet att jag MÅSTE gå in och titta?” 

Vi kunde alltså tydligt se att många av våra deltagare visade tecken på checking habits. Då de 

upptäckte att de inte hade sina sociala medier tillgängliga i smartphonen så la majoriteten av 

deltagarna undan den igen. Någon enstaka deltagare letade upp någon annan form av 

tidsfördriv eller underhållning i smartphonen, till exempel spel. Då de flesta ändå lade undan 

sin smartphone när sociala medier inte fanns så tolkar vi det, likt Haug et al. (2015), som att 

det är sociala medier som är den mest relevanta funktionen i smartphonen för de som ofta 

använder den. 

4.1.3 Från urkopplad till avkopplad 

Något vi lade märke till var att våra deltagare använder sociala medier i sin smartphone 

samtidigt som de gör andra saker. Ett exempel kommer från en deltagares dagbok: 
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“När jag satt hemma och inte gjorde någonting typ eller om jag kollade på en 

serie så tog jag upp telefonen och spelade ett spel i stället för att kolla på 

Instagram.“ 

Att inte vilja eller kunna fokusera på till exempel en serie utan att samtidigt använda 

smartphonen tolkar vi som att det finns någon form av beroende. Eftersom det enligt David 

et al. (2015) kräver ett aktivt deltagande i användning av sociala medier så missar ju 

personen delar av till exempel filmen då koncentrationen på filmen minskar och den 

ignoreras som bakgrundsljud. Vi har funderat kring varför sociala medier lockar mer än 

andra aktiviteter. Kanske har stimulansen från att använda sociala medier blivit en form av 

beroende i sig, vilket gjort att det nu är svårare att koppla av. Till exempel kan det innebära 

att om intresset för en film inte är tillräckligt stort och att vi därmed inte tittar särskilt aktivt, 

utan mer som tidsfördriv eller underhållning för att man har tråkigt, så är stimulansen för 

liten jämfört med stimulansen från sociala medier. Våra sociala medier har ofta tagit form 

utifrån våra intressen och vad vi gillar, vilket kan innebära att dess innehåll känns mer 

intressant och stimulerande än till exempel en film.  

När det kommer till avsaknaden av sociala medier i smartphonen och möjligheten att 

fokusera på en sak i taget så upplevdes det av våra deltagare som något positivt. Så här 

beskrev en av våra deltagare en upplevelse av att ha lagt undan sin smartphone, och därmed 

också sina sociala medier, i samband med en annan aktivitet: 

“På kvällen hade jag myskväll med mina föräldrar och eftersom både jag och 

min ena förälder var med i denna studie så var det ett helt annat fokus på 

filmen än det annars brukar vara eftersom varken jag eller mina föräldrar 

kollade våra sociala medier, vilket var supertrevligt.” 

Vidare så var flera av våra deltagare studenter och många av dem tog upp att de upplevde ett 

större fokus på sina studier när de slapp aviseringar från sina smartphones, vilket också 

stämmer överens med en studie av Oulasvirta et al. (2012). I deras studie upplevde 

deltagarna att de blev distraherade av smartphonen när de höll på med skolarbete.  Våra 

deltagare nämnde att de upplevde sig mer koncentrerade på föreläsningar och studier när de 

inte kunde bli kontaktade hela tiden, och då de slapp se smartphonen blinka för att påpeka 

att de hade fått en avisering. En av deltagarna beskrev det så här: 

“Under dagen har jag klarat mig rätt bra utan sociala medier förutom när det 

gäller Messenger, då jag även idag gått in och kollat detta på datorn för att se 

till att jag inte missar något viktigt. Och just detta gör också att jag kan känna 

mig lite begränsad av att inte ha tillgång till sociala medier då mycket av den 

dagliga kommunikationen med vänner och klasskamrater annars ofta sker via 

dessa kanaler. Samtidigt kan jag tycka att det är rätt skönt att vara utan 

sociala medier, speciellt med tanke på att jag skriver min C-uppsats nu. Detta 

eftersom det innebär att jag lättare kan fokusera på skrivandet, då jag inte hela 

tiden blir störd av en massa aviseringar och en blinkande telefon.” 
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Vi tolkar detta som att fokus på studierna blev bättre när våra deltagare inte var ständigt 

uppkopplade till sociala medier, vilket liknas vid studien av David et al. (2015) där de också 

kom fram till att användningen av sociala medier kan påverka studierna negativt. Enligt dem 

så är det både uppmärksamheten på sociala medier och hur ofta man använder dem som 

påverkar studentens fokus på studierna. Detta går hand i hand med att många av våra 

deltagare uttryckte att det är svårt att låta bli att titta på smartphonen eller att sluta tänka på 

att man borde titta på den när de upptäcker att de har fått en avisering. Att ofta kolla av 

smartphonen leder kanske till sämre fokus på studierna. Både vi och andra forskare har alltså 

kommit fram till att sociala medier kan påverka studenters koncentration i samband med 

studier negativt. I vår studie är det framför allt aviseringar från Messenger som verkar störa 

studenternas koncentration. 

Trots den negativa inverkan på studierna så verkar det finnas även positiva aspekter av 

sociala medier i utbildningssyfte. De flesta av studenterna som deltog i vår studie tog upp 

Messenger som en nödvändighet för skolarbete. Två av dem förklarade det såhär: 

“Vi hade en kille i vårt grupparbete som inte hade Facebook och det blev ett 

väldigt jobbigt grupparbete”. 

“Jag har en klasskompis som inte har Facebook, men nu har han skaffat 

Messenger efter lite påtryckningar, för ALLA har ju det och det är ju där alla 

konversationer går”. 

Vi tolkar detta som att våra deltagare ser Messenger som en viktig del i till exempel 

grupparbeten, vilket stämmer överens med Fewkes och McCabe (2014) som menar att sociala 

medier inte enbart är en distraktion utan att det är användbart i utbildningssyfte då 

Messenger används för olika typer av kommunikation kring skolarbete. Utifrån deras studie 

samt våra deltagares kommentarer så tolkar vi att Messenger fungerar bra som 

kommunikationskanal i ett grupparbete eller annat skolarbete, men att det kan bli ett 

störande moment om man samtidigt får meddelanden från andra som inte är relaterade till 

arbetet. Kanske svarar man oftast på meddelanden trots att det inte är relaterat till 

skolarbetet i stället för att låta det vänta till senare, vilket då blir till en distraktion. 

Anledningen till att man ofta svarar på inkommande meddelanden direkt, oavsett avsändare, 

tror vi har att göra med de förväntningar som togs upp tidigare. Brukar man svara snabbt 

måste man alltid svara snabbt, och så vidare. 

4.2 En rädsla för att inte hänga med 

I fokusgrupperna diskuterades behovet och avsaknaden av att kunna kontakta andra via 

sociala medier. Dock var det ingen av våra deltagare som nämnde detta i sin dagbok. Där tog 

de istället upp upplevelser kring att själva inte kunna bli kontaktade av andra under studiens 

gång. Flertalet deltagare beskrev att de blev stressade av att inte veta om någon försökte få 

tag i dem. Då de vanligtvis får aviseringar direkt om inkomna meddelanden blev det ett 

stressmoment att inte veta om de hade olästa meddelanden som väntade på dem i inkorgen. 

Alla utom en deltagare beskrev i sin dagbok att det var svårt att vara utan Messenger. En 

deltagare hade skrivit följande: 
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“När man bara kan gå in på Facebook på datorn och inte får några aviseringar 

så är man rädd att man missar något viktigt eller brådskande. Detta har varit 

stressande under dagen.” 

Vi såg en hel del stress och oro hos deltagarna när de inte visste om någon hade försökt 

kontakta dem. Deltagarna fick det att låta som att det är väldigt vanligt att det händer akuta 

saker som kräver direkt kontakt med dem. Så tror dock inte vi är fallet efter att ha pratat med 

våra deltagare under intervjuerna. Vi tolkar det mer som att det handlar om en rädsla, stress 

eller oro att riskera att missa något om de inte ser ett meddelande i tid, till exempel en 

festinbjudan, att umgås med en kompis, senaste skvallret och så vidare. Vi ser detta som 

tecken på FoMO, vilket stämmer med vad Barry et al. (2017) kom fram till; att ungdomar som 

uppvisar FoMO använder sina sociala medier för att undvika att bli isolerade från andra 

personer snarare än för att hålla kontakt med dem. Våra deltagare uttryckte en stress över att 

inte veta om någon hade försökt att kontakta dem, det vill säga att de var rädda att missa 

saker och bli isolerade från sin omgivning. De nämnde dock inte någon större stress i sina 

dagböcker över att inte själva kunna kontakta andra personer. Då detta stämmer överens 

med Barry et al. (2017) resultat så kan det alltså tyda på att en del av deltagarna i vår studie 

uppvisar tecken på FoMO. Många av våra deltagare verkade uppleva att sociala medier är det 

enda sättet för kontakt. Endast ett fåtal deltagare tog upp att andra skulle ringa eller smsa 

dem ifall något akut hade hänt. Vi tror att det, i kombination med FoMO, beror på att sociala 

medier som kommunikationskanal är så väletablerat idag att en del helt enkelt inte tänker på 

att andra kommunikationssätt finns. 

4.2.1 Oro över andras digitala tystnad 

Alla våra deltagare berättade för minst en person att de skulle vara utan sociala medier i 

smartphonen i tre dagar så att andra visste att det kunde vara svårt att få tag i dem. Trots 

detta var det ändå en del av de informerade som försökte kontakta våra deltagare via deras 

sociala medier under de tre dagarna. Flertalet av våra deltagare kände att det var viktigt att 

vissa personer skulle veta om att de var utan sina sociala medier under studien. En deltagare 

berättade: 

“Jag sa till en av mina kompisar. Jag skrev kvällen innan att jag kommer inte 

att ha sociala medier på tre dagar bara så att du vet om det. Så om du vill nått 

så kan du ju ringa eller messa och då fick jag ett sms morgonen efter med - Åh 

vad är det som har hänt? <3 - Och jag bara - Jag är med i en studie. Å hon bara 

- Jaha. Men gud, jag skulle aldrig klara av det, så jobbigt. Men jag tyckte inte 

det kändes så jobbigt för man kan ju gå in och kolla på datorn och sådär.” 

Vi tolkar detta som att det är så vanligt att använda sociala medier idag, att det ses som 

konstigt eller oroande om en vän helt plötsligt går offline. Vidare förklarade en annan 

deltagare: 

“Min morsa hade ju typ ringt polisen om jag inte hade svarat. Om hon försöker 

nå mig typ första dan och jag inte hör av mig. Och sen försöker nå mig dagen 

efter och fortfarande inte får något svar.” 
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Förutom en plötslig oro att någon lämnat sociala medier, så fanns även ett antal berättelser 

från våra deltagare om hur människor ignorerade att de inte skulle befinna sig online och 

fortsatte att kontakta dem via sociala medier: 

“Vi har en grupp när vi ska träna, där man kan skriva om man inte kommer på 

träningen eller så. Jag skrev i den gruppen att jag kommer inte ha kontakt, eller 

sociala medier i tre dagar nu. Men det var ändå folk som skrev till mig på 

Messenger. Jag vet inte om det inte fattade eller om de trodde att jag drev eller 

något. Men ja, de försökte inte få tag i mig på något annat sätt heller.” 

“Jag sa till en kille att - Jag kommer inte kunna svara på Facebook så här har 

du mitt nummer. Och genomgående genom alla tre dagar så använde han inte 

mitt nummer en enda gång utan fortsatte på Facebook.” 

Alla deltagarna hade alltså berättat för minst en bekant att de skulle komma att vara utan 

sociala medier i smartphonen i tre dagar. Trots detta var det en del av de bekanta som 

försökte kontakta deltagarna via deras sociala medier, vilket är intressant. Varför gjorde de 

det? Vi tolkar det som att det har blivit en så naturlig del i många människors vardag att 

alltid sköta kontakten med andra människor via sociala medier att det gick på automatik. 

Som tagits upp tidigare så verkar förväntningarna vara att många har sociala medier och 

därför alltid, förr eller senare, kan nås via dem. 

Vi funderade också kring varför våra deltagare kände att de var tvungna att meddela minst 

en bekant om att de inte skulle ha tillgång till sociala medier via sin smartphone under tre 

vardagar i rad. Med tanke på hur populärt det är att sköta sin kommunikation via sociala 

medier så hade vi bättre förstått det om det hade handlat om att vara utan sociala medier helt 

och hållet. Nu fanns dock möjligheten att kolla sina sociala medier via andra enheter än 

smartphonen, vilket också alla deltagarna gjorde. Det innebär att om de hade missat ett 

inkommet meddelande via sina sociala medier så hade det troligtvis handlat om att de hade 

haft meddelandet oläst i några timmar eller kanske maximalt i en dag. Vi tror att anledningen 

till att de ville berätta för minst en person dels handlar om de tidigare nämnda 

förväntningarna på svar, men också för att de var rädda att missa saker, alltså FoMO. Vi 

uppfattade det som att ingen av våra deltagare gick in i studien med målet att undvika sociala 

medier helt och hållet. Det stärker våra tankar kring att sociala medier har skapat någon form 

av beroende hos människor. Det tyder också på att FoMO ökar i takt med användningen av 

sociala medier då många av våra deltagare verkade stressade över att missa meddelanden, 

trots att de hade tillgång till sina sociala medier via andra enheter än smartphonen. 

4.2.2 Lättnaden i att låta bli 

Trots den upplevda stressen över att missa saker så upplevde många av deltagarna att det var 

skönt att inte ständigt kunna bli kontaktade via sociala medier i sina smartphones. En av 

deltagarna skrev så här i sin dagbok: 

“Dagen gick väldigt snabbt, jag hade inga funderingar på morgonen eller under 

skoldagen att kolla min telefon för att göra annat än att kolla mitt schema, sätta 
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på musik eller kolla klockan. Jag tycker att det har känts väldigt skönt att inte 

vara uppbunden till omvärlden konstant.” 

Vi tror att många av de deltagare som hade positiva upplevelser av att inte ständigt kunna bli 

kontaktade via sociala medier i smartphonen under studiens gång hade hjälp av att de kunde 

ursäkta sina uteblivna svar med att de var med i en studie. Som nämnts tidigare så kände 

många av deltagarna speciella förväntningar på sig att svara på sina sociala medier utifrån 

hur snabbt de brukar svara. Då dock alla utom en av våra deltagare var inne på Messenger 

minst en gång om dagen via andra enheter än smartphonen under studiens gång, så tror vi 

inte att deltagarna helt kunde slappna av utan att ha koll på sin inkorg. Dock verkade det som 

att en del av deltagarna inte behövde kolla Messenger lika ofta eftersom de kunde förklara 

varför de inte hade svarat på ett meddelande. 

Ett flertal av våra deltagare nämner att de använde sin smartphone mindre än vanligt 

under studiens gång då de inte fick använda sociala medier. Två av deltagarna beskriver det 

så här: 

“Jag har blivit fullt medveten om hur beroende jag är av mobilen. Jag håller i 

den konstant, eller har den i jackfickan. Även om jag inte behöver den lika 

mycket nu när den är oanvändbar utan sociala medier.” 

“Hemma från jobbet ca. 18.30, glömmer då telefonen i handväskan. Det gör jag 

aldrig annars! Kom på att jag skulle skriva dagbok och hämtar först då 

telefonen.” 

Även detta tyder på att det är sociala medier snarare än själva smartphonen som lockar till 

användning. Som nämnts tidigare så använde alla våra deltagare något socialt medie via 

andra enheter än smartphonen under studiens gång. Då våra deltagare verkade mer 

intresserade av att använda sina sociala medier än själva smartphonen så såg vi ingen 

koppling mellan nomofobi och användning av sociala medier, vilket motsätter sin kopplingen 

mellan nomofobi och sociala medier som Yıldız Durak (2018) fann i sin studie. 

I vår studie framkom att de flesta använde smartphonens alarmfunktion, men sedan lät de 

smartphonen vara tills de hade vaknat till ordentligt. De flesta kollade ändå sina sociala 

medier i smartphonen medan de låg kvar i sängen eller satt vid frukostbordet. En deltagare 

skrev så här i sin dagbok: 

“Min morgon har aldrig varit så tidseffektiv som nu. Jag brukar ha som vana 

att scrolla på Instagram under frukosten men nu kunde jag inte det. Så jag 

sparade jättemycket tid, även om jag brukar vara väldigt långsam på 

morgonen. Det var en positiv överraskning.“ 

Det var många av våra deltagare som använde smartphonen direkt på morgonen. Dock var 

det ofta för att stänga av sina alarm eller leta upp sina scheman. Då våra deltagares första 

interaktioner med smartphonen på morgonen inte rörde sociala medier, och då Haug et al 

(2015) menade att mobilberoende är kopplat till att användaren tar upp sin smartphone 

snabbt på morgonen och att sociala medier var den mest relevanta funktionen för att utveckla 
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ett mobilberoende, så tolkar vi det som att deras kriterier för mobilberoende inte passade in 

på våra deltagare. Under studiens gång, när deltagarna inte hade tillgång till sina sociala 

medier, verkade deltagarna inte störas särskilt mycket av att inte ha sina sociala medier på 

morgonen. Tiden som normalt användes till sociala medier via smartphonen på morgonen 

användes inte heller till andra aktiviteter med smartphonen. 

4.3 Påverkan av andra 

Ingen av våra deltagare är speciellt aktiva på sociala medier genom att lägga upp eget 

material. I stället använder de det i kommunikationssyfte och tittar på vad andra lägger upp 

på sina sociala medier. Under intervjuerna tog dock ett flertal deltagare upp negativa 

upplevelser av att titta på andra personers flöden. En deltagare beskriver det så här: 

“Det är ju mycket så här modeller och sånt som är ute på Instagram och då blir 

man så där - Jaha, nä så ser man ju inte ut.” 

Förutom modeller och kända personer så verkade det vanligt för våra deltagare att känna 

dessa upplevelser från vänner och bekanta. Två deltagare berättade: 

“Det var en kompis som la ut - Jag önskar att man fick en pluggfri helg 

nångång. Och jag pluggar inte alls så mycket. Men grejen är att jag klarar mig. 

Jag känner ju mig själv och vet hur mycket jag måste plugga, men det blir typ 

ändå ett stressmoment, för då man bara - Jag har inte pluggat på helgen. Jag 

kanske också borde göra det.” 

“När folk tycker att de presterar bra och då lägger ut typ sånt. Och jag känner 

att det här vill inte jag se typ. Men jag kan liksom inte ta bort dem bara för 

sånt.” 

Vi tolkade detta som att även om personen är nöjd med sig själv och sin egen prestation så 

påverkades den av vad andra presterade och hur ofta. Detta stämde överens med vad en 

annan deltagare tog upp: 

“Ja, men alltså om man har en helg då man inte gör så där jättemycket, vilket 

inte händer jätteofta då vi oftast har matcher och så där, men så lägger folk ut - 

Åh den här helgen har jag promenerat så här långt och jag har gjort det här och 

jag har bakat bullar. Så känner man bara - Ja, vad har jag själv åstadkommit 

typ? Då blir jag också lite så här stressad för jag får inget gjort typ. Men 

samtidigt så lägger jag ju inte ut kanske varje gång jag gör nånting så att folk 

ska se. Det är andra som lägger ut lite mer frekvent vad som händer.” 

Vi tolkar denna berättelse som att personen inte hade en ledig helg speciellt ofta, och att 

denne ändå inte kunde slappna av under sin lediga dag om vänner laddade upp att de hade 

åstadkommit mer under den dagen. Vi tror därmed att, oavsett om de anser sig vara nöjda 

med sina aktiviteter och prestationer eller inte, så påverkas de av vad andra lägger upp att de 

har gjort eller presterat. Vi tror att de negativa upplevelserna hos betraktaren uppstår då 
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människor till största del verkar lägga upp och dela med sig av saker som visar på någon form 

av prestation och/eller lycka. Möjligtvis skapar det tankar hos betraktare, när de varje dag 

exponeras för hur framgångsrika och lyckliga alla andra är, vilket kan göra att de ifrågasätter 

varför de inte upplever samma framgångar och lycka i sitt liv. Dessa tankar tror vi kan vara 

påfrestande för människor och därmed, i det långa loppet, påverka människors självkänsla 

negativt. Framför allt bilder bidrar till att många upplever att deras utseende inte är bra då de 

kanske inte ser ut som idealmannen eller -kvinnan. Även detta tror vi påverkar människors 

självkänsla negativt. Som framgår av citaten ovan så verkar det inte spela någon roll att 

människor är medvetna om att det mesta som delas på sociala medier är positiva upplevelser 

och att man sällan får se de negativa upplevelserna. Det framgår också att det inte verkar 

spela någon roll att människor har en positiv uppfattning om sina egna prestationer och 

upplevelser. De negativa känslorna, ofta i form av stress, infinner sig ändå, vilket vi upplever 

som lite konstigt. Vi tror att det kan bero på, som vi nämnde tidigare, att människor 

exponeras för dessa saker varje dag och att det därför till slut kan bli en stor påfrestning på 

människors självkänsla. 

En annan intressant sak som framkom var att trots att en del av våra deltagare blev 

stressade av att se vad en del av deras vänner delade på sina sociala medier så upplevde 

deltagarna att de inte kunde ta bort den vännen eller dölja dennes inlägg. Vi tror att det kan 

ha att göra med att många ändå har medvetenheten om att alla andra inte är bättre än en 

själv och att det hade varit genant att kanske visa sig något svag om man tagit bort en vän 

eller dennes innehåll för att det var jobbigt att se det. 

4.3.1 Svårheten i att låta bli 

Två deltagare använde Messenger via smartphonen vid varsitt tillfälle under studiens gång, 

då de inte såg någon annan lösning. Den ena av dessa deltagare använde Messenger i 

smartphonen i samband med studier när det inte fanns tillgång till internet via datorn. Den 

andra deltagaren skulle gå på fest och hade glömt portkoden. En deltagare använde Snapchat 

i sin smartphone minst en gång varje dag under studiens gång för att kunna behålla sina 

antal dagar som denne har skickat och tagit emot bilder med en annan person. I dagböckerna 

nämnde någon enstaka deltagare att de hade använt sociala medier i sin smartphone trots att 

de egentligen inte fick. Under intervjuerna framkom dock fler tillfällen då några av 

deltagarna hade använt sociala medier i smartphonen. Vi upplevde det som att en del av 

avslöjandena framkom av att deltagarna råkade försäga sig när de berättade om sina 

upplevelser från studien. Av de deltagarna som hade använt sociala medier i sin smartphone 

under studiens gång så verkade det som att de flesta skämdes över att de inte klarat sig utan 

det. Vi tolkar det som att de har blivit mer medvetna om sin användning av sociala medier 

och hur automatiskt den ofta sker. Vi tror också att en del av deltagarna har insett att de 

kanske har någon form av beroende av sociala medier eller att de helt enkelt var för lata vid 

något tillfälle för att ta reda på saker på andra sätt än via sociala medier, vilket gör att de 

upplever det lite genant. Vi anser att alla tre exempel som togs upp tidigare; deltagaren som 

använde Messenger via smartphonen i skolan då det inte fanns internetuppkoppling på 

datorn, deltagaren som glömt portkoden och deltagaren som använde Snapchat för att inte 

tappa dagar, inte hade behövt använda sina sociala medier vid dessa tillfällen. Deltagaren 

som var i skolan kunde ha väntat med att kolla Facebook och Messenger till denne hade 



22 
 

tillgång till internet på datorn senare eller ringt eller haft sms-kontakt med inblandade 

personer om det krävdes kontakt just då. Deltagaren som glömt portkoden kunde ha sökt upp 

en persons telefonnummer på internet och sedan ringt eller smsat. Deltagaren som använde 

Snapchat för att behålla sina dagar hade inte behövt använda Snapchat alls då det enbart 

handlade om att behålla och öka en siffra på skärmen. Våra tolkningar av deltagarnas val 

under dessa situationer skiljer sig något åt. När det gäller deltagaren som använde Messenger 

via smartphonen då det saknades internetuppkoppling i datorn tror vi det beror på rädslan av 

att missa saker, det vill säga FoMO. När det gäller deltagaren som glömt portkoden tror vi 

mer att det handlar om lathet. När det gäller deltagaren som använde Snapchat i sin 

smartphone så tror vi att det handlar om någon form av beroende. Det enda som hade hänt 

om deltagaren inte hade använt Snapchat var att denne hade fått börja om på noll dagar. 

Denne deltagaren uttryckte själv under intervjun att denne inte visste varför det var så viktigt 

för denne att behålla antalet dagar på Snapchat, framför allt eftersom det egentligen inte 

betyder något speciellt och att ingen vinner något på det. Trots att deltagaren var medveten 

om detta valde denne alltså att gå in på Snapchat minst en gång varje dag för att skicka en 

bild till en viss person. Då vi inte finner någon annan förklaring så tolkar vi det som någon 

form av beroende. 

5. Diskussion 

Vår avsikt med denna studie var att belysa hur människor påverkas av den ständiga 

uppkopplingen till sociala medier via sina smartphones. Vi har genom vår studie fått fram 

intressant data om vad ett liv med och utan sociala medier i sin smartphone innebär. Under 

detta avsnitt kommer vi att diskutera vad detta kan komma att innebära för framtiden. Vi 

kommer också att föreslå teman för vidare forskning. 

5.1 Sociala mediers påverkan 

Att sociala medier har tagit en stor plats i människors vardag är det ingen tvekan om. Att de 

är ständigt närvarande i människors smartphones är också tydligt. I vår studie framkom att 

sociala medier bidrar med en del negativa hälsoeffekter, framför allt i form av stress och 

negativ påverkan på självkänsla. Dock framkom det också en del negativa effekter hos en del 

av våra deltagare när de var utan sina sociala medier. De negativa effekterna var i form av 

stress då de inte visste om någon försökte kontakta dem eller om de missade något. En del 

tyckte också att det var jobbigt att kommunikationen med andra inte var lika lättillgänglig 

som de upplever den vara när de har tillgång till sociala medier via smartphonen. Det blev en 

ganska stor omställning då de inte hade så många personers telefonnummer. Stressen över 

att inte veta om någon försöker kontakta dem tolkar vi som FoMO. Många av deltagarna 

visade tecken på att de var rädda eller oroliga att missa saker genom att inte ständigt ha koll 

på sina sociala medier och då framför allt Messenger. Vi upplever att stressen, FoMO, var den 

betydande negativa faktorn hos våra deltagare när de inte hade tillgång till sina sociala 

medier. FoMO har dock troligtvis framkommit genom deras användning av sociala medier. 

Övriga negativa upplevelser kopplar vi mer till en obekvämhet hos deltagarna när det kom till 

att till exempel be om någons telefonnummer för att kunna ringa dem i stället för att skriva 
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via sociala medier. Vi tror att människor har blivit väldigt bekväma av sig med 

lättillgängligheten till sociala medier när de finns i smartphonen. Vi kunde dock se flera 

positiva effekter hos våra deltagare då de inte hade tillgång till sina sociala medier via sina 

smartphones. Det handlade framförallt om att de tyckte det var skönt att inte alltid förväntas 

vara kontaktbar, att inte alltid behöva jämföra sig med andra och att de lättare kunde 

fokusera på andra aktiviteter. Vi tolkar detta som att det kan vara bra för självkänslan att inte 

konstant exponeras för andras prestationer och lycka. Det blir enklare för människor att inte 

hela tiden jämföra sig med andra som dessutom ofta bara visar sina bästa sidor. Vi tolkar 

också att dessa positiva effekter kan minska stressen hos människor. Vi tror att det kan vara 

lättare att koppla av om man inte är konstant tillgänglig. Det blir också lättare att fokusera på 

en uppgift om man inte blir distraherad. Det i sig kan bidra till att man blir effektivare och får 

mer tid över till annat.  

Vi tolkar det som att deltagarna upplever fler negativa effekter av att använda sociala 

medier i smartphonen än vad de gör när de inte använder dem. I och med att sociala medier 

fortsätter att öka och fler har en smartphone så tror vi att även att de negativa hälsoeffekter 

kommer att öka. Om så är fallet, kan det betyda att fler människor kommer att må dåligt 

framöver, vilket i förlängningen kan komma att påverka samhället i stort. Då vi har tolkat det 

som att sociala medier framkallar en form av beroende snarare än smartphonen som enhet, 

så tror vi att det måste ske en förändring i användandet av sociala medier. Kanske skulle 

människors psykiska hälsa, framför allt relaterat till självkänsla och stress, vinna på att sluta 

använda sociala medier. Vi tror dock inte att det är möjligt att ta bort sociala medier helt 

eftersom att det idag tar en så stor plats i människors vardag, framför allt som 

kommunikationskanal. Vi tror därför istället att människor måste lära sig att använda sociala 

medier på ett annat sätt eller att i alla fall bli mer medvetna om hur de använder det och hur 

mycket, för att kunna minska de negativa hälsoeffekterna. De flesta av våra deltagare 

uttryckte att Messenger var det viktigaste sociala mediet då de sköter det mesta av sin 

kommunikation där i stället för att ringa eller smsa. Stressen kring Messenger kom dock från 

känslan att alltid vara tillgänglig, samt från FoMO, rädslan över att missa något. Även 

förväntningarna på svar påverkade stressen här. För att slippa den stressen skulle människor 

behöva lära sig att de inte alltid behöver svara direkt. Många av våra deltagare uttryckte 

också att andra typer av sociala medier, som till exempel Instagram och Snapchat som 

kommunicerar med bilder, inte anses lika viktiga. Dock använder många av våra deltagare 

dessa och uttryckte att de blir stressade och kan må dåligt över att se andras inlägg, då de ofta 

har svårt att låta bli att jämföra sig själva med dem. Kanske kan sådana känslor minskas om 

vissa sociala medier begränsas till datorn, då den inte används lika mycket som smartphonen 

och även är jobbigare att ta med sig överallt. Dock skulle kanske en sådan förändring bidra 

till mindre intresse för sociala medier då det kan ta längre tid, krävas mer av användaren och 

då denne endast kan lägga upp saker via en dator. Samtidigt skulle det troligtvis minska 

användningen, vilket skulle kunna ha en positiv påverkan på människors hälsa.  En annan 

tanke är att det skulle kunna gynna människor att lära sig att använda sociala medier 

annorlunda och inte till största del lägga ut sådan som representerar framgångsrika 

prestationer och lycka. Dock tror vi att det skulle vara svårt att genomföra en sådan 
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förändring med tanke på att det troligtvis är just de sakerna som ändå lockar människor till 

att titta, trots att de riskerar negativa tankar om sig själva.  

5.2 Förslag på vidare forskning 

Möjligheten att använda sociala medier annorlunda, framför allt i smartphonen, eller att på 

annat sätt minska de negativa upplevelserna kring sociala medier skulle vara intressant att 

undersöka i vidare forskning. För vidare forskning hade det också varit intressant att 

undersöka om sociala medier har en negativ påverkan på människors förmåga att koppla av 

och återhämta sig. Då sociala medier, ofta i smartphonen, tas fram i tid och otid som 

underhållning och tidsfördriv när vi har tråkigt och då sociala medier kan kräva ett aktivt 

deltagande så är frågan om vi egentligen kopplar av och återhämtar oss då. Till och med när 

människor ser på en film eller serie är det vanligt att smartphonen och de sociala medierna 

tas fram. Har sociala medierna påverkat oss så mycket att vi ständigt måste stimuleras och 

därmed inte har förmågan att koppla av och återhämta oss ordentligt längre? 

Ytterligare en sak som hade varit intressant att undersöka i vidare forskning är om man 

skulle plocka bort sociala medier helt och hållet och se hur det påverkar människor. I vår 

studie hade deltagarna tillgång till sina sociala medier via andra enheter än smartphonen. 

Dock var det just den aspekten som gjorde att vi fick deltagarna att ställa upp i vår studie. 

Skulle det ens vara möjligt att få användare av sociala medier att ställa upp i en studie där 

sociala medier exkluderas helt och hållet? Har FoMO eller någon form av beroende gjort att 

det inte går att få deltagare till en sådan studie? För att kunna genomföra en sådan skulle det 

nog krävas någon form av ekonomisk ersättning som morot, då många verkar se det som en 

stor uppoffring att vara utan sina sociala medier under ett antal dagar. 
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