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Abstract
The usage of internet is growing significantly every year in today’s society and whether you 
like or not, the internet has an influence in your life. It is therefore important to find out how 
people are affected by its use. We have through our study interviewed a number of people that 
uses internet on a day to day basis, who have agreed to live without internet access for a period 
of time.  We started out by interviewing these people about their internet usage and what it 
means  to  them,  then  proceeded  with  their  non-internet  access  period.  Afterwards  we 
interviewed these people one more time to learn about their experiences. This study gave us and 
them new perspectives on their internet use and its impact. With the help of related research in 
the field and their described experiences, we have created a model and an approach to take 
greater control over one’s own usage of internet.
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1. Inledning
Vi kan idag använda internet till de flesta aspekter av våra liv. Många besöker inte längre 
banken utan sköter det ekonomiska via internetbank. Vi kan söka information via internet, 
öppettider, hur vädret kommer att bli eller kanske söka nya jobb genom arbetsförmedlingen 
på internet.  Vi  håller  även kontakt  med familj  och vänner  över  internet  eller  träffar  nya 
människor. Många söker efter framtida partner genom dejtingsidor till exempel. Sedan kan 
vi spendera timmar framför skärmen på jakt efter underhållning genom till  exempel film 
eller  interaktiva  spel.  Förut  krävdes  en  dator  för  att  få  tillgång  till  internet  men  med 
lanseringen av smartphones erbjuds nu snabb internetuppkoppling var vi än befinner oss, till 
exempel på skogspromenaden eller i bilen kan vi bara plocka upp telefonen och få tillgång till 
allt  vad internet erbjuder. Dessutom så erbjuds datorer med internetuppkoppling även på 
statliga institutioner som skola och bibliotek. Kort sagt kan vi använda internet till de flesta 
aspekter av våra liv  och tillgången till  internetuppkoppling är idag i  Sverige mycket stor. 
Visst är det praktiskt och bekvämt att ständigt ha den här tillgången, det finns en rad fördelar 
men vi måste också ställa oss själva de svåra frågorna. 

Hur påverkar egentligen den ständigt växande användningen av internet våra liv? Om vi 
ser bakåt för tio år sedan är det troligt att de flesta använde internet på ett annorlunda sätt 
och förmodligen inte spenderade så mycket tid på sitt internetanvändande som idag. Om du 
nu  blickar  framåt  tio  år  i  tiden  istället,  vilken  roll  tror  du  att  användandet  av  internet 
kommer att ha i ditt liv då? Vilken roll vill du att internet ska ha i ditt liv om tio år? En viktig 
fråga är om vi har kontroll över åt vilket håll utvecklingen är på väg. Det kan vara svårt att 
lägga märke till hur användandet av internet påverkar sättet vi lever våra liv på för att dess 
utbredning sker gradvis. Det kan helt enkelt vara svårt att se med nya ögon på något som 
man ständigt har runt omkring sig. Vi kan inte svara på hur framtiden kommer att se ut men 
vi kan försöka se på ur nya perspektiv hur användandet av internet påverkar människors liv 
idag.

1.2 Frågeställning
Hur påverkar användningen av internet våra liv?

1.3 Syfte
Vi vill bidra med en bättre förståelse och ett nytt perspektiv på och kring internetanvändning 
och dess påverkan på människan. Det här nya perspektivet hoppas vi kunna användas för att 
förbättra relationen vi har till tekniken idag. Vi vill även ta reda på om människor kan ta 
medveten kontroll över sättet de påverkas av sin internetanvändning. 

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att avgränsa oss till Svenskar i 20-30 års ålder. Som har tillgång till internet i 
hemmet  och  använder  det  dagligen,  men  inte  de  som  kan  anses  ha  hög  problematisk 
internetanvändning (Tekinarslan et al, 2011). Utan vi har valt att fokusera på vad vi kallar för 
en  normalanvändare  av  internet  i  det  svenska  samhället.  Vi  anser  även  att  dessa 
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normalanvändare har satts åt sidan i tidigare internetrelaterad forskning. Man har tidigare 
fokuserat på mer problematiska användare alltså de som använder internet mycket mer än 
den genomsnittsliga personen och lider olika problem därav (Tekinarslan et al, 2011) eller de 
som inte använder  internet  alls,  exempelvis  äldre  eller  de  som inte  har  råd ekonomiskt. 
Eftersom den största delen av internetanvändare är just de här normalanvändarna anser vi 
att det är viktigt att studera även deras användning för att det är ett så stort antal människor 
som skulle kunna gynnas positivt om resultatet av forskningen visar något som man tidigare 
inte varit medveten om kring användning och dess påverkan.

Anledningen till att fokusera på personer mellan 20-30 års ålder har att göra med vad 
som Rosen(2007) kallar för “the net generation”. Människor födda på 80- och 90-talet är 
mer benägna att bli “master multitaskers”, sociala nätverkare, elektroniska kommunikatörer 
och även de första som rusar till ny teknologi (Rosen, 2007). Dessa människor är alltså mer 
integrerade med internet redan från en tidig ålder och är i och med det mer benägna att bli 
påverkade  av  dess  utveckling  än  tidigare  generationer.  Vi  har  dock valt  att  avskilja  från 
personer  under  20  års  ålder  för  att  dessa  fortfarande  är  i  vad  som  kan  kallas  en 
utvecklingsfas i livet. Turkles (2011) forskning lägger fokus på tonåringars liv med teknologi, 
men även äldres upplevelse och utmaningar med det. Det kan lätt hända att man förbiser den 
mer vanliga användaren där emellan. Tonåringars vanor och beteende skiljer sig från deras 
resterande vuxenliv, det är först efter detta stadie människor börjar förstå vem de är och får 
en  mer  stabil  personlighet  som  ofta  varar  större  delen  av  livet.  Vilket  gör  studien  mer 
relevant för vad vi ser som normalanvändare. Svenskar är bland dem som ligger i spetsen när 
det gäller sitt förhållande till teknik i världen. Statistik från Internet World Stats hemsida 
visar  exempelvis  att  hälften  av  vår  befolkning  är  medlemmar  på  det  sociala  nätverket, 
Facebook  (Internetworldstats,  2012)  samt  visar  statistik  från  SCB  att  över  två  miljoner 
svenskar har tillgång till mobilt internet (Statistiska Centralbyrån, 2012).

2. Metod
Här beskriver vi hur arbetsprocessen sett ut och hur vi gått tillväga för att nå vårt resultat. Vi 
kommer även att beskriva de metoder vi använt, varför vi valde just de här metoderna samt 
beskriva vissa alternativa metoder vi kunde ha använt och varför vi inte använt dessa.

2.1 Arbetsprocess

2.1.1 Fas 1
Arbetet  började  med att  formulera  en  frågeställning  eller  en  idé:  “Vad  skulle  hända  om 
internet försvann?” Den här frågan utvecklade tankar kring hur användningen av internet 
påverkar människor. För att studera detta kom vi på idéen att låta några personer leva utan 
tillgång till internet en tid och sedan intervjua dem om deras upplevelser. För att verkligen ta 
reda på vad något betyder för någon är ett bra sätt att ta bort detta från personen, ibland vet 
man inte själv hur viktigt något är i ens liv förrän det försvinner. Vi funderade över vilka 
personer  som  skulle  passa  och  kom  fram  till  att  vi  ville  veta  hur  en  “normal” 
internetanvändare  påverkas.  Eftersom exempelvis  en person som nästan aldrig  använder 
internet inte skulle påverkas så mycket. Vi hittade fem personer som ställde upp genom att 
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fråga runt bland bekanta, de använde internet i olika utsträckning men inom gränserna för 
vad vi såg som normal användning. Vi tyckte att en vecka var lagom tid för att personerna i 
så fall  fick uppleva både vardag och helg utan internet.  En längre period hade inneburit 
svårigheter i att hitta testpersoner och vi hade själva en tidsram att hålla oss inom. Vi började 
med att intervjua dem innan den internetfria veckan startade. Vi valde att ställa öppna frågor 
kring  deras  användning  av  internet  med  inriktning  mot  att  inte  vara  styrd  av  tidigare 
föreställningar  kring  ämnet  eller  tidigare  inläst  litteratur  som  kunde  påverka  intervjun. 
Bland annat tog vi upp sättet de använder internet på och vilken roll användningen har i 
deras liv. Intervjuerna pågick ungefär 30 minuter och spelades in med deras samtycke, de 
informerades även om att de hade full möjlighet att när som helst hoppa av studien och att 
de skulle hållas helt anonyma.

2.1.2 Fas 2
Efter den inledande intervjun fick vi mycket information att sammanställa. Vi transkriberade 
intervjuerna  och  använde  oss  sedan  av  metoden  tematisering  (Olsson,  2009)  för  att  se 
mönster  och likheter  mellan  deras  olika  beteenden,  vanor  och åsikter.  Resultatet  av  den 
första intervjuomgången hjälpte oss att identifiera tre ämnen kring internetanvändning att 
samtala om i den kommande intervjun efter att dem fått prova att vara internetfria. De tre 
ämnena vi fann hjälpte oss att strukturera upp kommande intervjufrågor. Ämnena blev som 
följer: Relation till internet som teknik, relation till andra och relation till själva jaget. Dessa 
ämnen förklaras mer ingående under slutsatsen av den inledande intervjun i resultat delen.

2.1.3 Fas 3
Efter veckan träffades vi med testpersonerna igen och hade då en mer ingående intervju på 
ungefär 45-60 min. De berättade om sina upplevelser utifrån de teman vi ställt upp i förväg, 
vi  spelade  även  in  dessa  intervjuer  och  transkriberade  dem.  Vi  använde  än  en  gång 
tematisering när vi sammanställde och analyserade datan. Vi skrev ner likheter samt relevant 
data på lappar och skapade grupperingar av dessa. Till slut hade vi hittat fyra nya ämnen som 
beskrev de olika grupperna av data.  Dessa är:  Möjligheter och utmaningar,  medvetenhet, 
kontroll och vanor. Dessa ämnen förklaras under efterföljande intervjuer i resultat delen.

2.1.4 Fas 4
Vi kunde sedan börja leta teorier och relaterad forskning kring internetanvändning och dess 
påverkan på människor. När vi letade teori utgick vi såväl från resultatet av den inledande 
intervjun  samt  från  de  ämnen  som  framkommit  under  tidig  analys  av  de  avslutande 
intervjuerna. Dessa teorier kunde vi sedan jämföra med våra resultat under vidare analys av 
empiri.  Vi  fastställde  ingen  hypotes  i  början  av  studien  att  svara  på  utan  lät  processen 
omformas under arbetets gång av den empiri som framkom under intervjuer. 

2.2 Kvalitativa metoder
Kvalitativ forskning är bra när man vill ställa sig “hur” frågor istället för “hur många” frågor 
för att försöka förstå världen från perspektivet av de som blir studerade. Enligt Pratt (2009) 
är de flesta forskare överens om att den kreativa naturen hos kvalitativ forskning är en av 
dess  huvudsakliga  styrkor.  En  annan  skillnad  mellan  kvantitativa  och  kvalitativa 

7



undersökningen är att man i den senare använder mycket färre individer och/eller platser att 
studera. Anledningen är att man vill gå på djupet i personernas tankar och föreställningar på 
ett  sätt  som  inte  skulle  vara  möjligt  om  man  använde  alltför  många  personer  i 
undersökningen (Hartman, 2004). I kvantitativ forskning ställer man upp en hypotes tidigt i 
forskningsprocessen  som  man  sedan  studerar  om  denna  stämmer  eller  inte  (Hartman, 
2004). Det finns flera anledningar till varför vi valt att använda kvalitativa metoder en är för 
att vi valde att inte utforma någon hypotes tidigt i processen utan vi hade bara frågor som vi 
ville söka svar på. En annan är att vi ville veta hur personer känner och tänker angående sin 
internetanvändning,  det  skulle  inte  vara  möjligt  att  få  de  djupa  svaren  vi  sökte  genom 
kvantitativa metoder. Vi ville helt enkelt ställa “hur” frågor istället för “hur många” frågor.

2.2.1 Induktiv ansats
Den induktiva ansatsen bygger på att man börjar det vetenskapliga forskandet med att utföra 
observationer. Dessa observationer ska inte styras av förutfattade meningar utan de ska vara 
teori-neutrala.  När  man  sedan  analyserar  dessa  observationer  finner  man  att  det  råder 
relationer  mellan  de  observerade  företeelserna  och  det  är  dessa  regelbundenheter  som 
kommer att utgöra hypotesen (Hartman, 2004). En fördel som nämns med den induktiva 
ansatsen  anses  vara  att  vi  är  naturligt  konstruerade  att  tänka  induktivt  och  forma 
trosföreställningar när vi ser regelbundenheter. Ett problem med den induktiva ansatsen är 
att även om vi observerar ett stort antal regelbundenheter så kommer vi inte att kunna vara 
säkra på att vår slutsats stämmer eftersom vi inte kan observera allt. Det kan alltid finnas fall 
som talar emot slutsatsen även om dessa inte observerats i studien. Alternativet till induktiv 
metod  är  den  hypotetisk-deduktiva  metoden.  Denna  bygger  på  att  man  börjar  med  att 
utforma en hypotes som sedan får styra över vilka observationer man gör. Man har här redan 
från början gjort klart vad man är ute efter i sin forskning. Man formulerar en hypotes och 
testar den för att se om den stämmer. 

I vår studie föll det sig naturligt att arbeta utifrån den induktiva metoden för att vi inte 
formade någon hypotes utan ville göra nya upptäckter utan några förutfattade meningar. Vi 
ville veta hur internet påverkar människor och det naturliga första steget i studien var att 
prata med några människor för att sedan kunna gå vidare med studien. Vi undvek alltså att 
komma till intervjun med några förutfattade meningar eller teorier i bakhuvudet men vi är 
ändå medvetna om att det är mycket svårt att inte influeras av kunskaper man samlat på sig 
tidigare.

2.2.2 Semi-strukturerad intervjuundersökning
Att använda sig av intervjuer för att samla in empiri är en av de vanligaste metoderna inom 
kvalitativ  forskning den andra vanligaste metoden är naturalistisk observation (Hartman, 
2004). Naturalistisk observation går ut på att man beger sig till den plats där de personer 
man är intresserad av befinner sig. Man observerar dessa för att försöka lägga märke till det 
som utspelas mellan personerna i gruppen (Hartman, 2004). Observation som metod skulle 
passa bättre om det fanns en grupp människor att  studera där kommunikationen mellan 
dem blir  mer synlig  för  observanten.  Eftersom vi  ville  veta mer om normala  användares 
internetanvändning så finns ett naturligt  hinder för att  utföra observation, det skulle  helt 
enkelt vara svårt att observera så mycket när de sitter framför en skärm. Det är svårt att 
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förstå vad användningen av internet betyder för dem bara genom att observera eftersom vi 
ville  veta  mer  hur  de  känner  och  tänker  inför  sin  användning,  därför  passade 
intervjumetoden bättre. 

Den samtalsinriktade intervjun bygger på att intervjuaren och intervjupersonen för samtal 
kring teman som intervjuaren bestämt på förhand. Den här typen av intervju kallas även 
semi-strukturerad intervju.(Olsson, 2009) Den här typen av intervju passade oss för att vi 
hade vissa frågor som vi ville ha direkta svar på men vi ville samtidigt att personerna skulle 
prata mer fritt kring förbestämda ämnen för att vi genom detta kunde få ny information som 
vi  inte  räknat  med.  Ett  alternativ  skulle  vara  att  endast  ha  fasta  frågor,  även  kallat 
strukturerad intervju, det blir en ganska mekanisk intervju struktur och passar bättre när 
man vill  intervjua många människor under korta sessioner (Olsson, 2009).  Vi ville  gå på 
djupet med några få personer därför passade detta inte oss. Ett annat alternativ är explorativ 
intervju, eller djupintervju, den bygger på att intervjupersonen styr intervjun och bestämmer 
vad man ska samtala kring där intervjuarens roll är att vara en intresserad lyssnare och ställa 
följdfrågor (Olsson, 2009). Den här sortens intervju passade oss inte heller för att vi hade 
vissa ämnen och frågor som vi ville fokusera på och ha svar på. Intervjuerna tog plats i den 
intervjuades hem för att uppnå en trygg miljö där de kände sig säkra att prata om sitt privata 
liv på och kring internet.

Eftersom vi inte satt upp någon specifik hypotes i början av vår undersökning, som man 
gör inom kvantitativa undersökningar, vilket i sin tur man får hitta belägg för och emot i 
empirin  blev  det  istället  vår  frågeställning  som  fick  styra  vad  vi  samtalade  om  under 
intervjuerna (Hartman, 2004). Allt vi samtalade om med intervjupersonerna hade relevans 
för frågan: “Hur påverkar användningen av internet människors liv?”. 

2.2.3 Tematisering
I  analys  av  data  ingår  vanligtvis  två  moment,  det  första  är  kodning  av  data,  när  man 
kategoriserar all empiri och på så sätt reducerar den. Det andra momentet är tolkning av 
data, när man söker mening i den data man samlat in. Även om man kan dela upp dessa 
aktiviteter i två moment går de två ofta in i varandra under själva arbetet (Hartman, 2004).
Tematisering är en metod att analysera data som vi använt, det går ut på att man utvecklar 
sin empiriska data till ett antal analytiska teman. Det gör att man kan lyfta datan till en högre 
analytisk nivå samtidigt som den sammanfattas på ett effektivt sätt (Olsson, 2009). Den här 
sortens analys  passade våran studiemetod  för att  vi  anskaffade  en stor  mängd data  som 
innehöll  mycket  personliga  perspektiv  och  beskrivningar  av  internetanvändning. 
Tematisering var ett effektivt sätt att hitta mening, likheter och struktur i denna empiriska 
datan. 

2.3 Litteraturstudie
Vi har samlat kunskaper kring internetanvändning genom ett flertal böcker, vetenskapliga 
artiklar och rapporter för att kunna analysera datan vi tagit fram. Med kunskapen vi samlat 
har vi skapat en grund att vidareutveckla våra teorier ifrån. Böckerna har vi lånat från Umeå 
universitetsbibliotek  samtidigt  som  vi  sökt  artiklar  genom  deras  söktjänst  på  nätet  och 
resterande material har vi hittat med hjälp av Google scholar.  Efter att vi funnit material 
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kopplat  till  vårt  ämne gick vi  igenom och plockade det  relevanta  som kunde stärka våra 
teorier. 

3. Användning - orsak och verkan
Här  kommer  vi  att  ta  upp  en  del  teorier  och  forskning  kring  ämnet  internet  och  dess 
användning. Det finns en hel del tidigare forskning kring internet och dess påverkan på oss 
människor  men  det  man  märker  är  att  det  var  vanligare  under  90-talet  att  studera 
internetanvändning  som helhet  (Papacharissi,  Rubin 2000) och hur det  påverkar  oss  att 
använda internet. Nu lutar många nya studier mot att fokusera på mer specifika områden 
kring internet och dess användning. Till  exempel specifika platser på internet som online 
spel plattformar (Pawlikowski & Brand, 2011) eller sociala nätverk (Kuss & Griffiths, 2011) 
och hur användningen av dessa funktioner påverkar människor. Men vi har alltså valt att se 
på internetanvändning ur ett helhetsperspektiv och går inte så mycket in på specifika platser 
och dess unika påverkan. Det här är även en av anledningarna till  varför vi anser att  vår 
forskning behövs, man måste kunna se på användningen som helhet för att sådant som inte 
skulle märkas när man studerar mer specifika delar kan dyka upp när man ställer frågor om 
användning i helhet och dess påverkan. Det är även lätt hänt att när något blir så utbrett och 
så vanligt som internetanvändning så tar man dess påverkan för givet, det blir svårt att se på 
det objektivt och problem kring användningen kan uppstå som man inte är medveten om.

Vi kommer att beskriva varför människor använder internet och hur det kan påverka dem 
att göra det. Sedan kommer vi även att gå in på hur icke-användning av internet ser ut och 
vilka skäl det finns för detta. Detta är för att skapa en bättre förståelse kring internet som 
ämne i helhet.

3.1. Drivkrafter bakom IT – användning
För  att  förstå  hur  internet  påverkar  oss  är  det  intressant  att  först  se  varför  människor 
använder internet. Det finns alltså olika anledningar och en person kan använda internet av 
en  eller  flera  av  dessa.  IT-kommissionen  (2002)  har  skapat  en  modell  för  drivkrafterna 
bakom  människors  IT-användning.  IT-användning  syftar  till  informationsteknologi 
användande, så som datorer, mobiltelefoner, internet och liknande. De menar att motivet för 
en person att använda IT är för att få något behov tillfredsställt och all internetanvändning 
faller in under en eller flera av dessa behov. De delar upp dessa behov i fyra olika kategorier: 

 Livsstilsmotivet – IT möjliggör nya livsmönster
 Nyttomotivet – IT spar tid och pengar
 Underhållningsmotivet – IT är kul
 Det sociala motivet – IT underlättar kontakter

Livsstilsmotivet
Med  ny  teknik  skapas  nya  möjligheter  att  forma  livet  på  som  inte  varit  tänkbara.  För 
individen  kan  IT-mediet  ha  stor  betydelse  genom  att  erbjuda  nya  lösningar  på  centrala 
frågeställningar i olika livssituationer. Livsstilsmotivet är i grund och botten en när-var-hur 
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ekvation.  De  mål  vi  sätter  upp  för  arbete,  boende  och  familj  är  inte  alltid  enkla  att 
sammanföra smidigt. Man kan exempelvis önska bo på en plats där man trivs men dock har 
svårt  att  få  jobb.  IT  kan  möjliggöra  distansarbete  för  att  lösa  detta  problem.  Ett  annat 
exempel  kan  vara  funktionshinder  som försvårar  vardagliga  ärenden  både  hemma och  i 
jobbet, genom IT kan många av dessa problem åtgärdas.
Nyttomotivet
Att använda IT för att utföra olika ärenden, exempelvis: betala räkningar, beställa varor, ta 
del av nyheter, söka information och nyttja olika tjänster. Hamnar under nyttomotivet för 
användning av IT. Genom IT kan man effektivisera detta och upptäcka nya möjligheter. På 
arbetsplatser  är  detta  en drivande  faktor  samt en påtaglig  ökning av  produktivitet  inom 
många  områden,  medan  användande  inom  privatlivet  inte  är  lika  påtagligt  driven  av 
nyttomotivet.
Underhållningsmotivet
Inom underhållningsmotivet faller IT-tillämpningar som stödjer intressen exempelvis spel, 
film, musik, etc. För det egna bruket av IT är detta en viktig drivkraft bakom användning, att 
man helt enkelt tycker det är kul.
Det sociala motivet
Att  etablera  och  underhålla  kontakten  med  vänner  och  bekanta.  IT-användning  kan  ge 
möjligheter att förenkla och effektivisera social kontakt så väl som att kunna utveckla nya 
relationer. (IT-kommissionen, 2002)
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Figur 1. Denna modell sammanfattar analysen av drivkrafter bakom IT-användning.

Följande text beskriver modellen i figur 1:
Situation, introduktion och upplevt behov
Förutom behoven för IT-användning krävs det att man tar i medvetande att IT kan vara en 
lösning. Först när vi känner behovet kommer det sätta igång kedjan av aktiviteter som kan 
leda till det återkommande IT-användandet. En nödvändig situation eller introduktion till 
IT-användning sker oftast på arbetsplatsen eller i skolan.
Anskaffning och support
En förutsättning för användning är att utrustningen finns tillgänglig och att personen i fråga 
har tekniska kunskaper att använda sig av den. Nästintill all IT-användning beror helt och 
hållet på erfarenhetsbaserad kunskap. En nybörjare är således i starkt behov av kontakt och 
support från en mer erfaren användare.
Utbildning
Att  användare  lär  sig  av  sin  användning  är  en  nödvändig  förutsättning  för  fortsatt 
användande. Detta eliminerar dock inte supportbehovet.
Nöjd?
För internetanvändning krävs dels upplevt motiv eller behov. Resultatet av användningen 
måste även vara tillfredsställande, detta är dock något som kan lätt glömmas bort.
(IT-kommissionen, 2002) 
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3.1.1 Det sociala motivet
Det finns en mängd möjligheter att hålla kontakt med bekanta eller träffa nya människor 
genom internet. Allt man behöver är en uppkoppling för att kunna få kontakt med andra på 
precis det sätt man själv vill. Till exempel har antalet dejtingsidor exploderat de senaste tio 
åren. Enligt en Sifo-undersökning har 23 % av svenskar träffat en partner genom nätet (Sifo, 
2010). En studie visade också att redan 2001 hade människor en större tendens att öppna 
upp sig genom kommunikation via datorer, speciellt om det är visuellt anonyma jämfört med 
vanligt  ansikte  mot  ansikte  diskussion.  Detta  hade  dessutom  inte  något  att  göra  med 
frånvaron av ansiktes mot ansiktes interaktion, utan interaktionen genom anonymitet, som 
ledde till att människor var mindre brydda om hur de uppfattades av andra (Joinson, 2001).

Är man en van internetanvändare förväntas det att man ska finnas tillgänglig för andra på 
något sätt över internet. Men det här som vi nu ser som självklarheter såg för bara 10 år 
sedan ganska annorlunda ut.  Papacharissi  och Rubin (2000) har studerat  hur människor 
använder internet ur ett användning och tillfredsställelse perspektiv. Kort sagt studerade de 
hur  tre  olika  aspekter  hos  människor  influerar  sättet  de  använder  internet  på  och  hur 
tillfredsställda de blir med sitt användande av internet. Dessa tre aspekter var sociala och 
psykologiska egenskaper, uppfattningar av media samt deras motiv till att använda internet. 
I studien som bestod av en enkätundersökning deltog 279 studenter. Genom analys kunde de 
skapa  två  olika  användarprofiler  av  internet.  Personer  som  kände  sig  bekväma  med  att 
närma sig andra socialt och kände sig värderade i sina relationer till andra använde internet 
som ett  informationsverktyg  och använde inte  internet  som ett  substitut  till  ansikte  mot 
ansikte interaktion. Medan personer som var mindre tillfredsställda socialt i det fysiska livet 
och kände sig lågt värderade av andra såg internet som en alternativ interaktionsplattform 
och använde internet som ett substitut till ansikte mot ansikte interaktion. De som tillhörde 
den andra gruppen var också de som tenderade att lägga mer tid på sitt internetanvändande 
än de som använde internet som informationsverktyg. De som var mer socialt tillfredsställda 
och  använde  internet  som ett  informationsverktyg  var  även mer  tillfredsställda  med sitt 
användande.

3.1.2 Underhållningsmotivet
Internet erbjuder nästintill alla olika former av underhållning som tidigare teknologier som 
radio, TV, spel etc. har erbjudit oss samt många nya. Att datorn används som tidsfördriv är 
inte bara vanligt hos yngre längre utan fler och fler äldre tar del av detta, andelen personer 
mellan 16-74 som använde internet för att lyssna på radio eller se på TV mellan 2003-2008, 
gick från 15 % till 42 % (Statistiska Centralbyrån, 2008). 

3.2 Hur användningen av internet påverkar våra liv
En genomsnittlig svensk internetanvändare i 20-30 års ålder spenderar någonstans mellan 
10-16  timmar  i  snitt  per  vecka  på  internet  (Findahl,  2009)  utöver  internet  har  vi  även 
mobiler som håller oss ständigt uppkopplade och ger oss möjligheten att alltid få kontakt 
med andra.  Mycket forskning fokuserar på de negativa aspekterna av internetanvändning 
men  det  finns  också  de  som  fokuserar  på  de  positiva  aspekterna.  Man  brukar  tala  om 
cyberoptimister  och  cyberpessimister.  Pessimisterna  anser  att  internet  har  en  negativ 
påverkan på människors sociala liv för att tiden som spenderas på internet oundvikligen tas 
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från  den  tid  som  hade  kunnat  spenderas  med  familj  och  vänner,  ansikte  mot  ansikte. 
Optimisterna  anser  att  den  kommunikation  som  sker  genom  internet  är  ett  tillägg  till 
människors ansikte mot ansikte kommunikation och alltså inte ersätter utan lägger till något 
till människors sociala liv (Pollet et al, 2011).

Någon som studerat hur tillgången till teknik påverkar oss som individer och i vår relation 
till andra människor är Sherry Turkle (2011). Hon skriver i sin bok “Alone Together” om hur 
vi förändras när teknologin erbjuder oss ett substitut för att sammankoppla med varandra 
ansikte  mot  ansikte.  Vi  blir  erbjudna  robotar  och  en  hel  värld  av  maskinförmedlade 
relationer  över  nätverksenheter.  Chattmeddelanden,  e-post,  SMS,  Twitter  och  Facebook 
förändrar  gränserna  mellan  närhet  och  ensamhet.  Turkle  menar  att  tonåringar  undviker 
telefonsamtal utan hellre skriver meddelanden i rädsla av att ett samtal skulle “Avslöja för 
mycket”.  Hon  säger  vidare  att  även  vuxna  människor  väljer  tangentbordet  framför  den 
mänskliga rösten för att det skulle vara mer effektivt och att saker som händer i realtid tar för 
lång tid. 

Turkle  sträcker sig  till  att  säga att  vi  är  så bundna med teknologin  idag att  vi  saknar 
mening och tillfredsställelse när vi möter den icke-anslutna världen. Efter att ha spenderat 
en kväll med nätverksspel eller Facebook, Myspace, etc. Där man har byggt upp ett följe av 
kontakter, så känner vi oss stundvis i ägo av ett fulländat socialt liv och i den andra stunden 
underligt nog ensamma. Turkle fortsätter att beskriva hur vi återskapar oss själva som nya 
personer på nätet,  genom att  ge oss  själva  nya kroppar,  hem, jobb och även romantiska 
förhållanden. Desto mer vi distribuerar ut oss via tekniken, desto mer överger vi vårt riktiga 
jag. I slutändan ställs frågan om huruvida virtuella relationer kan degradera våra upplevelser 
av  fysiska  relationer,  eller  rent  av  alla  slags  möten  av  andra  sorter?  Turkle  menar  att 
människans maskindröm är att aldrig vara ensam men alltid ha kontroll. Detta kan inte ske 
när man står ansikte mot ansikte med en person, men det kan kan åstadkommas med en 
robot eller genom att glida igenom portalerna av det digitala livet över internet.

En fallstudie gjordes (Biggs, 2000) där en kvinna i 30 års ålder följdes under nästan två år 
där hon började använda internet som en extra möjlighet till sociala relationer med andra. 
Hon behöll hela tiden ansikte mot ansikte relationer i sitt liv och fick övervägande positiv 
upplevelse  av  relationer  baserade  helt  på  internet.  Starkheten  i  de  internet  baserade 
relationerna låg i  att  hon kände anonymitet  och i  och med det fanns också en känsla av 
trygghet.  Detta  i  kombination  med att  de  hon träffade  på internet  inte  kände  till  vilken 
kontext hon levde i och då inte kunde bygga några förutfattade meningar om henne gjorde 
att hon snabbt vågade dela med sig av personliga aspekter av sitt liv som hon aldrig berättat 
för andra och inte ens tidigare själv varit medveten om. Detta stämmer överens med vad 
Joinsons  (2001)  studie  visade  om  människors  benägenhet  att  öppna  upp  sig  genom 
möjligheten till anonymitet över internet. Det hjälpte henne att bättre lära känna och förstå 
sig själv. Författaren drar paralleller till psykoterapi som går ut på att personen ska placera 
sina  tankar  och  känslor  utanför  sig  själv  genom  exempelvis  text  för  att  få  en  ökad 
medvetenhet om sig själv och sina problem. 

Men forskning har även visat hur användning av sociala funktioner på internet faktiskt 
inte påverkar de sociala kontakterna människor har i den fysiska världen. Alltså hur social 
internetanvändning  varken  verkar  positivt  eller  negativt  gentemot  människors  sociala 
kontaktnät. När man jämförde antalet sociala relationer och hur emotionellt nära människor 
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stod till sina bekanta mellan de som använde sociala funktioner på internet och de som inte 
använde några sociala funktioner på internet visade det sig att det inte fanns någon skillnad 
mellan dessa två grupper av människor i dessa avseenden (Liebert, 2011).

3.3 Offline, icke-användning av internet
För att skapa vidare förståelse kring användning av internet och dess effekter är det naturligt 
att även titta närmare på varför människor inte använder internet i sina liv. Här tar vi upp 
skillnaden mellan människor som aldrig använt internet och de som varit användare men 
valt att sluta, men även varför vissa väljer att inte använda specifika funktioner på internet.

3.3.1 Svenska icke-användare
Det svenska folket är väl integrerat med internet. World Internet Institute (Findahl, 2009) 
har  sedan  år  2000  samlat  data  kring  den  svenska  befolkningens  användning  av 
informations- och kommunikationsteknik samt dess påverkan på individnivå, familjer och 
samhället  i  allmänhet.  I  deras  panelstudie  “Svenskarna  och  Internet”  har  de  intervjuat 
tusentals  svenskar  från 16 år  och uppåt  om deras  personliga  bakgrundsdata,  tillgång  till 
teknik,  användning  av  traditionella  medier  och  användning  av  internet  i  olika  former. 
Förutom internetanvändare har de även studerat icke-användare och försökt att kartlägga 
dessa efter hur många dem är och deras anledning till varför de inte använder internet. 

3.3.2 Hur många och vilka?
De  tre  grupper  som  går  att  urskilja  ur  de  som  inte  använder  internet  är:  De  som  inte 
använder och aldrig har gjort det (Icke-användarna), de som tidigare använde internet men 
gör det inte längre (Avhopparna) och de som har tillgång till  internet men väljer att inte 
använda det (Bojkottarna). Enligt statistik från 2009 var det drygt 1 700 000 svenskar som 
sa  att  internet  inte  ingick  i  deras  vardagsliv  mer  eller  mindre.  300  000  av  dessa  var 
avhoppare  och  300  000  var  bojkottare,  resterande  är  icke-användare  (Findahl,  2009). 
Bilden i figur 2 visar statistisk över dessa icke-användare, man kan se skillnader i fråga om 
ålder och inkomst och hur detta påverkar om man använder internet i hemmet eller inte. 
Man märker att högre ålder och lägre inkomst är en bidragande faktor till icke-användning.
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Figur 2. visar statistik över de personer som inte använder internet regelbundet hemma 
(dagligen eller några gånger i veckan) uppdelad efter ålders- och inkomstgrupper.

3.3.3 Varför inte internet?
Figur 3. visar statistik över anledningar till att människor väljer att inte använda internet i 
hemmet. Det absolut vanligaste skälet till icke-användning visade sig vara att personerna helt 
enkelt  inte  hade  något  intresse  för  det.  Detta  följdes  i  sin  tur  av  tekniska  problem. 
Avhopparna skiljde sig dock från de andra grupperna i detta genom att ange praktiska och 
ekonomiska skäl som förgrunden till deras tappade intresse. Avhopparna är även den grupp 
av icke-användare som har mest varierade skäl för sin icke-användning. En del av dessa hade 
exempelvis valt att lämna internetvärlden när de pensionerat sig, avslutat sina studier eller 
inte längre hade tillgång till dator. Det låga intresset av att använda internet hos de flesta 
icke-användarna fick i  sin tur att  de ansåg att det inte fanns något mervärde som kunde 
kompensera för kostnaden och besväret med en internetuppkoppling. Liknande resultat har 
även framkommit i undersökningar hos andra länder (Findahl, 2009). 
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Figur 3. visar andelen av de som inte har tillgång till internet hemma som uppger olika 
skäl till detta.

3.3.4 Unga väljer bort sociala nätverk
Sedan finns  de  även de som använder  internet  ur  vissa motiv  men aktivt  väljer  att  inte 
använda internet till en del andra aspekter av sina liv.

En studie gjordes i Australien (Baker & White, 2011) där unga människor som valt att inte 
använda sociala nätverk, som till exempel Facebook eller Myspace, intervjuades kring varför 
de inte vill använda dessa. Den vanligaste anledningen som angavs var brist på motivation. 
De såg helt enkelt inte poängen i att använda den här typen av funktioner och tyckte inte att 
det var värt besväret. Andra anledningar som angavs till att inte använda sociala nätverk var 
att de tog upp för mycket tid, andra sätt att kommunicera och andra aktiviteter föredrogs, 
oro kring säkerhet och många ogillade presentationen av det egna jaget som byggs upp på 
sociala nätverk, hur man till exempel har vänner där som inte är ens vänner i fysiska världen. 

De här ungdomarna valde alltså inte att sluta använda internet men de valde att sluta 
använda sociala nätverk på internet, just den sociala delen på internet är mycket stor för 
många till och en av delarna på internet som mycket tid spenderas på.  Ungdomarnas svar på 
varför de inte vill  ta del av sådana sidor visar att  de ser en del  negativa egenskaper hos 
sociala nätverk. Studien visar att inte alla unga söker sig till internet för social kontakt som 
många andra studier visar på, utan att en del är medvetna om bristerna i den här sortens 
kontakt och väljer andra sätt.  

3.4 Slutsats
Angående drivkrafterna till att använda internet tar vi upp det sociala motivet mer ingående 
för att det innehåller relevant teori som ligger nära det vi vill studera. Eftersom användning 
av sociala  nätverk och liknande påverkar oss  starkt  genom att  vi  måste representera oss 
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själva digitalt och det sätter ett nytt perspektiv på våra egna liv. De sociala funktionerna över 
internet har dessutom förändrats drastiskt genom åren i det att förut var det mest socialt 
utstötta  eller  missnöjda  människor  som  vände  sig  till  internet  för  socialt  umgänge  och 
kontakt. Idag är det snarare en norm att vara medlem i något socialt nätverk och projicera en 
representativ bild utåt av sig själv som alla kan ta del av. Dock finns även ungdomar idag som 
upplever nackdelar kring detta och väljer att inte använda dessa funktioner. Inom en annan 
av  drivkrafterna,  underhållsmotivet  sker  aktiviteter  på  ett  mer  individuellt  plan,  man 
behöver inte interagera lika mycket. 

I vår litteraturstudie har vi sett att forskare inom internetanvändning antingen ställer sig 
som cyberoptimister eller pessimister. Vanligtvis visar de på alla farligheter med användning 
eller så vill de förmedla hur mycket användningen kan förbättra våra liv. 

Sherry Turkles verk är extra intressant att studera med detta i åtanke, för att hon i tidigare 
verk  haft  en optimistisk  synvinkel  men har  på senare  år  ändrat  inställning  och  ser  mer 
pessimistiskt mot tekniken och vår framtid med den. 

I vår metod ingår icke-användning för att skapa nya perspektiv för våra testpersoner, av 
denna  anledning  är  det  relevant  att  se  på  annan  forskning  som  fokuserat  på  icke-
användning.  Här  ser  vi  olika  grupper  av  människor  beroende  på  bland annat  ålder  och 
inkomst och hur dessa grupper har olika syn på internet. 

Vi  anser  dock  att  vad  som påverkar  en  människas  internetanvändning  är  långt  mera 
invecklat  än  ålder  och  inkomst  utan  faktorerna  som  påverkar  ligger  även  på  ett  väldigt 
personligt plan och går inte alltid att kategorisera.

4. Resultat
Här kommer vi att presentera det relevanta ur den data vi samlat in som vi sedan analyserat i 
förhållande till relaterade teorier och forskning. Vi går sedan in på de slutsatser vi dragit 
genom analys av data. 

4.1. Inledande intervjuer
De inledande intervjuerna gick ut  på att  få en förståelse  för vilken roll  användningen av 
internet hade i intervjupersonernas liv. Det relevanta ur de inledande vi kunde se var deras 
vanor samt upplevda fördelar och nackdelar med sin egen användning. De här intervjuerna 
gjordes innan personerna provat att leva utan tillgång till internet.

4.1.1 Internetvanor
För två av personerna börjar dagen vanligtvis med att använda internet. För båda är det de 
sociala funktionerna som används först, Facebook och Skype, de vill hålla sig uppdaterade. 

”När jag vaknar på morgonen kollar jag Facebook på telefonen innan jag stiger 
upp, sen när jag stiger upp är det första jag gör att he på datorn.”

Två andra brukar vänta till närmaste rast i arbete eller studier innan de kollar internet. Även 
då är det sociala nätverk som lockar men även nyheter. En av dem beskriver hur hon kollar 
sociala nätverk på rasten när samtalsämnen runt bordet inte längre är intressanta.
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”Om man inte har nåt intressant att prata om då kollar jag internet i mobilen.”

Tre av personerna nämner hur de förr tittade mer på TV och hur internetanvändning nu tagit 
över  som  substitut  för  TV.  För  två  av  dem  är  det  fortfarande  serier  och  filmer  som 
konsumeras men genom internet istället för TV.

Två av personerna nämner hur det är underhållning som tar upp mest av deras tid på 
internet. 

4.1.1 Fördelar och nackdelar
Det  som  var  gemensamt  hos  alla  intervjupersoner  var  att  de  ansåg  att  de  praktiska 
funktionerna på internet  är  en stark fördel.  Med det  menas bankärende,  kolla  busstider, 
öppettider  på  butiker,  matrecept  osv.  Den  andra  gemensamma  nämnaren  var  att  alla 
upplevde det som positivt att enkelt och snabbt kunna få kontakt med vänner och bekanta, 
genom exempelvis sociala nätverk som Facebook och kommunikationsprogram som Skype.

En annan fördel som några av personerna nämner är att man kan spara mycket tid genom 
användandet av internet. Exempelvis att många tjänster nu kan utföras direkt via datorn som 
tidigare krävt besök eller telefonsamtal och liknande. 

”Allting  är  så  mycket  mer  lättillgängligt,  så  mycket  mera  är  relaterat  till  
internet idag.”

Flera av personerna påpekar dock att en stor nackdel med deras internetanvändning är just 
att det tar upp för mycket av deras fritid. De upplever att de “fastnar” på webbsidor längre tid 
än vad de egentligen behöver spendera på dem. Faktum är att en av personerna på frågan om 
fördelar kring dennes användning menar att en fördel är hur hon sparar tid med hjälp av 
internet men att hon även förlorar tid på grund av internet.

”Jag både sparar och förlorar tid på internet.”

En annan beskriver hur tiden snabbt passerar utan att han märkt det när han tittar på serier 
eller liknande.

”Tyvärr är det tidskrävande, man hamnar framför en serie och märker inte att  
tiden flugit förbi.”

Något  som kan leda  till  ytterligare  nackdelar  är  när  två personer  i  en  nära relation  inte 
använder internet i samma utsträckning. Det kan leda till att den ena parten kan känna sig 
ignorerad, eller bortvald.

”Min brors internetanvändning påverkar mig negativt.  När jag vill  hitta på 
någonting med honom då kan han sitta vid datorn hela kvällen tills han går och  
lägger sig. Jag har lite svårt att förstå vad man kan göra framför datorn så  
pass länge.”
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Dessa är de fördelar och nackdelar som flera av personerna haft gemensamt. Men det finns 
även distinkta delar som personerna varit ensamma om att nämna. Bland annat pratar en 
om hur internet minskar hans stress och ger tid för avkoppling. En annan beskriver hur hon 
börjat blogga istället för att föra dagbok och tycker det är positivt både för sin egen skull och 
bekanta att kunna följa hennes liv på det sättet.

4.1.2 Analys av inledande intervju
Det var intressant att flera av intervjupersonerna kallade sig själva “beroende” av internet på 
grund av behovskänslan till att få del av det stora informationsflödet, samt att kunna följa 
sina bekantas aktiviteter genom sociala nätverk, men mestadels för att det tar upp så mycket 
av deras tid. Detta visar på att de vi intervjuade delvis ser på sitt internetanvändande ur en 
negativ synvinkel, eftersom beroende är ett starkt ord som är kopplat till att sakna makt över 
sitt eget liv. Nämnandet av ordet “beroende” visar även att de är medvetna om att det kan 
bildas problem kring deras internetanvändande samtidigt som de håller ett semi-objektivt 
perspektiv på sina liv kring och på internet.

Alla personerna är medvetna om både för och nackdelar kring deras användning men det 
är  ingen  som  beskriver  hur  de  aktivt  arbetar  för  att  förebygga  nackdelarna  med 
användningen i sina liv. Även medvetenhet om att internetanvändning kan ske på bekostnad 
av  nära  relationer  finns  hos  vissa  av  personerna.  Inte  heller  angående  detta  problem 
nämndes något sätt eller mål att förebygga problemet. 

Det verkar alltså finnas en medvetenhet kring problem men någon sorts motivation att 
förhindra  att  dessa  problem  uppstår  framkommer  inte  av  intervjuerna.  Kanske  anser 
personerna att problemen inte är tillräckligt allvarliga för att kräva någon lösning mer än att 
vissa av dem påstår att de vet att de borde minska sin användning något. Dock nämns alltså 
inte hur de skulle kunna uppnå detta eller att de faktiskt avser att förändra detta.

4.1.3 Slutsats 
Det vi tagit fasta på under analysen av de inledande intervjuerna är att personerna upplever 
sin användning på olika sätt, men de flesta anser att de borde spendera mindre tid på den i 
sina liv. De har även identifierat flera fördelar och nackdelar med sin användning. Genom 
analys har vi märkt att man kan se på internetanvändning ur tre olika aspekter för att få en 
bättre förståelse för samt struktur på datan. Allt de berättat för oss hör hemma under någon 
av dessa aspekter. Dessa tre aspekter är:
Relationen till  internet  som teknik: Här hamnar  frågor  som vad man använder  på 
internet, vilka funktioner och så vidare och även när man använder dessa. Kort sagt, rutiner 
kring och på internet.
Relationen till andra: Här ser vi på hur användningen påverkar människor i deras närhet 
och även hur deras relationer till andra över internet ser ut, fungerar och vilken betydelse 
dessa har i deras liv.
Relationen  till  det  egna  jaget: Här  undrar  vi  över  de  mer  personliga  frågorna,  hur 
användningen påverkar personerna själva. Till exempel om de blir mer eller mindre lyckliga 
av användningen? Eller hur användningen påverkar deras självbild.

De här aspekterna använde vi sedan som diskussionsteman med underrubriker och frågor 
i de avslutande intervjuerna som tog plats efter de varit utan internet en vecka. 
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4.3 Efterföljande intervjuer
Här  sammanställer  vi  data  ur  de  mer  ingående  efterintervjuerna,  som  skedde  efter  att 
personerna haft en internetfri vecka. Det visade sig att många av personerna blev förvånade 
över att det var mycket enklare att leva utan internet än de förväntat sig. Trots att flera små 
praktiska problem har dykt upp. Vi har identifierat fyra teman som har hjälpt oss att bättre 
förstå och kategorisera personernas upplevelser kring internetanvändning. 

4.3.1 Möjligheter och utmaningar
De flesta av deltagarna beskrev att vara internetfri  inte varit  så utmanande som de hade 
förväntat sig. Det var speciellt de sociala funktionerna som var lättare än förväntat att vara 
utan. Trots det så säger samma personer att de sociala nätverken var det viktigaste och första 
de kollade upp när de fick tillgång till internet igen. Dock var det bara en av deltagarna som 
klarade  sig helt  och hållet  från att  använda internet  utan problem,  samtidigt  som en av 
deltagarna knappt klarade sig en hel dag utan internet innan han gav upp. Det visade sig vara 
de mer praktiska funktionerna som bankärenden som var svårast att  klara sig utan. Alla 
förutom en  av  deltagarna  valde  att  “fuska”  med detta  under  veckan.  Hennes  lösning  på 
problemet var att kringgå internetanvändningen genom att ge räkningen till sin mamma som 
betalade åt henne. Ingen av deltagarna valde att betala räkningar på det traditionella sättet 
genom att gå till banken dock. En deltagare beskriver att det gick bra tills hon upplevde en 
sorts abstinens och hur hon var tvungen att använda internet för att betala räkningarna.

”Det  har  gått  bra  tills  abstinensen  slog  in.  Sen  så  var  det,  det  här  med 
räkningar som man var tvungen att betala.”

Angående sociala  nätverk säger samma person att  hon inte saknat det  men att  kolla  det 
sociala  nätverket  Facebook  var  det  som  hon  ville  göra  först  när  hon  fått  tillgången  till 
internet  igen  efter  veckan var  över  och beskriver  hur  det  kändes  tillfredsställande  att  få 
tillgång till Facebook igen.

”Det kändes som en belöning att gå in på Facebook.”

Det var tidigt under intervjuerna som flera påstod att de inte alls saknat sociala nätverk, men 
när vi började samtala om de sociala nätverken kom det fram att vissa av dem saknat vissa 
funktioner inom de sociala nätverk de tillhört. Det var även flera som upptäckte att det fanns 
många hjälpsamma praktiska funktioner som var problematiska att inte ha tillgång till och 
att dessa används mer än de varit medvetna om tidigare:

”Jag har märkt under veckan att jag använder internet mer än jag trodde, det  
är mycket småsaker som man använder men inte tänker på”

Gemensamt för de flesta var att de ansåg att de tagit sig tid att göra mer “nyttiga” aktiviteter 
utan internettillgången. Till  exempel tränat mer, varit utomhus oftare och städat mer. De 
flesta har dock inte spenderat sin internetfria tid med att träffa människor mer än vanligt, 
men de flesta har använt telefonen mer än vanligt för att hålla kontakt. En av personerna 
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berättar hur hon saknat att ha möjlighet att kolla vilka aktiviteter andra lägger upp på sociala 
nätverk, snarare än möjligheten att skicka privata meddelanden. Hon påpekar även att det 
skulle vara svårt att kontakta alla människor per telefon eller besök och att aktiviteter som 
kräver stort antal människor ofta skulle utebli utan de sociala nätverken.

”Många skriver på Facebook: ‘Nu är det fotboll ikväll alla som vill vara med 
och spela kom!’ och de hade ju aldrig orkat ringa och fråga folk som de bara  
halvkänner”

Slutligen tar en av deltagarna upp hans vana att använda internet mer under månadens slut, 
då han har mindre tillgång till pengar och förklarar att alla andra aktiviteter utom internet 
kostar pengar. Så han väljer att underhålla sig på ett mer ekonomiskt sätt. Däremot så har en 
annan av deltagarna berättat hur hon sparat pengar genom att hålla sig borta från internet, 
eftersom hon brukar handla mycket på sidor som Blocket och Tradera, många av dessa köp 
anser hon själv vara onödiga.

En fördel som en av personerna märkte var hur hon blev mer närvarande i sin unge sons 
aktiviteter. Med tillgången till internet sker det enligt henne ofta att hon försöker göra saker 
på internet samtidigt som hon försöker umgås med sin son. Men utan internet har hon alltså 
varit mer närvarande i stunden och hon tror att sonen uppskattat det.

4.3.2 Medvetenhet
Efter veckan kunde vi märka hur många av deltagarna fått en starkare medvetenhet om vad 
de kallar onödiga aktiviteter som de tenderar att göra på internet. Vissa av dem hade redan 
innan  veckan  tankar  kring  att  överflödig  användning  av  internet  sker,  men  denna 
medvetenhet verkar ha ökat ytterligare efter veckan. En beskriver hur man inte märker hur 
mycket tid som går åt till internetanvändning och hur hon blivit mer medveten om det när 
hon inte använt internet en vecka.

”Det man märker är hur enkelt det är att bli beroende, man märker inte hur  
snabbt det äter upp allting omkring. På kvällarna kan jag fastna i flera timmar 
på någon sida.”

En annan beskriver hur det är mycket av användningen som inte är nödvändig.

”Det  känns  som  att  det  är  mycket  man  använder  internet  till  som  inte  är  
nödvändigt, det är egentligen bara tidsfördriv.”

Tre av deltagarna svarade på frågan om de vill öka eller minska sin internetanvändning att 
de helst skulle minska den. Men ingen svarade att de skulle vilja öka sin användning. Två av 
dem menar att det är viktigare att under sommaren spendera mindre tid med internet. Men 
en påpekar att det snarare är datorn och inte internet i sig som han vill undvika då:
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”Jag kanske skulle vilja att datorn i sig och inte internet tog upp lite mindre tid,  
speciellt under sommaren, då vill jag hitta på mer saker, vara ute mer, röra på  
mig mer. Under vintern, bryr jag mig inte.”

En av personerna säger att även om hon skulle vilja minska sin användning är hon medveten 
om att det kanske skulle vara svårt.

”Det  är  väl  alltid  svårt  att  ändra  på  beteenden.  Det  går  ju  aldrig  på  ett  
ögonblick”

De flesta av personerna har relationer med människor på internet  som de bara har ytlig 
kontakt med och förmodligen inte skulle ringa till eller hälsa på. De säger dock att även om 
responsen de får från dessa personer över sociala nätverk oftast är ytlig, skulle de ändå inte 
vilja vara utan den responsen. 

”Det är många man knappt känner som skriver grattis på Facebook när man  
fyller år. Det är ganska ytligt men hade ingen av dem skrivit till mig så hade  
jag blivit ledsen. Även om dem närmaste hade ringt eller hälsat på.”

Vi ställde sedan frågan till våra testpersoner om de hade känt sig mer ensam utan denna 
kontakt och även känt sig mer ensam utan internet i helhet. Men svaret från alla deltagarna 
blev ett konsekvent nej. 

4.3.3 Kontroll
Känslan och oron av att kanske missa något verkar vara närvarande hos deltagarna och en 
stor del av anledningen till att de saknat sociala nätverk.

”Det  är  inte  jobbigt  att  vara  utan  men  man  kanske  missar  värsta  roliga 
klubben bara för att man inte kollat”

Det kändes även viktigt att hålla sig uppdaterad, speciellt om sina bekantas aktiviteter även 
om de var triviala. När en av dem blir frågad om vad som är viktigast på internet svarar hon 
att  det  är  möjligheten  att  få  ha  kontroll  över  vad  som  händer  i  andras  liv  genom 
statusuppdateringar på sociala nätverk eller meddelanden.

”Att ha koll på vad folk gör, det kändes jättejobbigt att inte kunna se vad de  
gjort under dagen, även om de bara hade städat och tvättat.”

Två av personerna säger däremot att det kändes som en befrielse och skönt att inte behövt 
vara tillgängliga på internet och inte behövt hålla koll på vad andra gör. En annan deltagare 
förklarar  att  det  finns  skillnader  mellan  att  vara  tillgänglig  på  mobil  och  internet.  Hon 
nämner  att  det  är  lättare  att  bli  nonchalerad  och  att  själv  nonchalera  på internet  än på 
mobilen. 
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”Det är lätt att nonchalera någon på internet, men mobilen är svårare för då 
tänker folk: Va! har hon inte mobilen med sig?”

På frågan om det är positivt med möjligheten att kunna nonchalera över internet svarar hon 
att det egentligen är negativt för att det är fel att göra så mot personen.

Den direkta kontakten som uppstår med mobilanvändning kan leda till  stress när det 
förväntas att man ska svara direkt när man har mobilen på sig. 

”Jag blir stressad av såna saker som telefon, efter 5-10 minuter måste jag lägga  
på. Jag vet inte varför”

Ytterligare en deltagare påstår att han känner av att han ofta blir nonchalerad över sociala 
nätverk. Han erkänner själv att han brukar göra det mot andra och kan förstå hur dem i så 
fall  tänker,  för  enligt  han  finns  det  alltid  en  anledning  eller  så  är  folk  helt  enkelt  inte 
intresserade. Han kan dock ändå ta illa upp av detta och bli irriterad.

4.3.4 Vanor
En av personerna säger att han ogillar det sociala nätverket Facebook, trots detta säger han 
att kollar Facebook flera gånger om dagen. Med ibland bara några minuters mellanrum. Han 
kallar det själv en “ful ovana”. Det verkar vara genomgående hos alla deltagarna att många 
nämner att de ville gå in och kolla Facebook, samtidigt som de säger att de inte har saknat 
det. Alla utom en säger att  de föredrar att  prata med bekanta över telefon istället  för att 
skriva meddelanden till dem. Men då känner de flesta en del människor som de bara vill ha 
kontakt med på internet och alltså inte vill ringa till. Hierarkier verkar närvara i personernas 
bekantskapskrets, där vissa endast kontaktas genom sociala nätverk, andra genom sms och 
över internet och en tredje grupp ringer man helst till eller besöker men skickar även sms 
och kontaktar över internet.

”En grupp pratar jag med bara på nätet,  en grupp skickar jag sms till  och  
skriver på nätet till och en grupp ringer jag helst men skickar även sms och  
meddelanden på nätet till”

Det är ingen av personerna som har tagit kontakt med någon ur internetgruppen av bekanta 
genom telefon, sms eller besök under veckan.

En  av  personerna  åkte  bort  för  att  hälsa  på  hos  bekanta  några  dagar  under  den 
internetfria vecka. Hon beskriver hur det kändes lättare att vara utan internet när hon var 
borta till skillnad från när hon befann sig i sitt eget hem, trots att tillgång till internet fanns 
även där. En av de andra testpersonerna tog även upp hur det blir lättare att inte använda 
internet när hon reser bort.

”När man exempelvis reser bort till stugan så är man ju helt isolerad, då har  
man inget sug efter internet. För när man är där då har man alltid något att  
göra, då kan man absolut klara sig utan.”
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4.4 Analys
Här analyserar vi den data som vi valt ut under resultat. Vi relaterar vår empiri till annan 
forskning inom området.  Vi har valt  att  använda oss av tre av de ämnen som vi tidigare 
använt under resultat, dessa är medvetenhet, kontroll och vanor. 

4.4.1 Medvetenhet
Turkle skrev i sin bok Leva.Online (Turkle, 1997) om möjligheterna som öppnas när tekniken 
utvecklas. Hon ser problem som kan uppstå men behåller ändå en positiv syn på framtiden 
med tekniken. I hennes senare bok Alone Together (Turkle, 2011) skriver hon om liknande 
ämnen men här ser hon en mycket dystopisk möjlig framtid. Det är intressant hur hennes 
syn på tekniken förändrats till  detta under de år som både möjligheterna på internet och 
inom mobiltelefoni vuxit enormt. Hennes största farhåga är att vi en dag kommer att välja 
tekniken före all mänsklig kontakt. Även om hon nu mest ser farligheterna så är hon tydlig 
med att hon inte gett upp hopp utan hoppas att vi ska lära oss att använda tekniken på ett 
hälsosammare sätt. 

Även om våra intervjupersoner  inte  var så bundna till  tekniken när det  gällde  sociala 
sammanhang utan föredrog att träffa människor ansikte mot ansikte över relationer genom 
internet  så  fanns  det  ändå  nackdelar  med  deras  internetanvändning.  Deras  största 
gemensamma  problem  var  att  det  tog  upp  onödigt  mycket  tid  vilket  de  såg  som  något 
negativt. För våra intervjupersoner så innebär möjligheten till social kontakt genom internet 
bara ett tillskott till deras redan existerande sociala kontaktnät. Där har dem möjligheten att 
nå fler människor än dom skulle ha gjort utan, speciellt positivt är detta när de vill anordna 
aktiviteter  med många  deltagare.  Så personerna  verkar  inte  vara  i  riskzonen  för  Turkles 
dystopiska framtid. Detta kanske beror på att personerna är normalanvändare medan Turkle 
ofta tar upp de mer problematiska användarna, ofta unga och socialt utstötta människor. Det 
här problemet, att människor byter ut ansikte mot ansikte kontakt existerar även om vi inte 
kunde  se  något  sådant  i  våra  intervjuer  men våra  personer  har  andra  problem med sin 
användning.  Gemensamt dock för alla problem kring internetanvändning är att  ett  första 
steg för att motverka dem borde vara genom att skapa en medvetenhet kring dem.

Sedan  kan  man  fundera  över  när  det  här  som  vi  kallat  problem  blir  problem  för 
människor.  Det  är  en  mycket  individuell  fråga,  någon kanske spenderar  hela  kvällen  på 
internet  och är  nöjd med,  hur denne hade något att  lägga sin tid på.  Medan en annan i 
samma situation får ångest i efterhand och önskar att hon/han gjort något annat med sin tid. 
Detta  blev tydligt  i  hur  en av personerna  menade att  han sommartid  vill  använda dator 
mindre till fördel för ute-aktiviteter medan han vintertid inte bryr sig ifall han sitter mycket 
vid datorn. Det är alltså en individuell fråga som även för individen kan ändras beroende på 
livssituation.

I den inledande intervjun nämnde två av personerna att det kan bli problem när de inte 
använder  internet  i  samma utsträckning som andra i  nära relation till  dem. En av dessa 
kände sig  ibland bortvald  till  fördel  för  internet  medan den andra  kände att  hon ibland 
använder  internet  för mycket  till  sina näras missnöje.  Hon kände under den internetfria 
veckan  hur  hon  varit  mer  närvarande  i  sitt  familjeliv  och  hon  kände  att  detta  var  till 
familjemedlemmarnas fördel.  Hon hade alltså redan föraningar att hon skulle kunna vara 
mer närvarande och detta visade sig vara fallet när internettillgången försvann blev hon det. 
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Att uppleva detta skulle kunna motivera inför framtiden att oftare välja bort internet till nära 
och käras fördel.

Att ingen av våra testpersoner rapporterade någon ökad känsla av ensamhet utan internet 
motstrider  en  aning  vad  Turkles  teorier  säger:  Nämligen  att  personer  som  är  konstant 
kontaktbara och anslutna försämrar sina möjligheter att vara helt ensamma och att kunna 
hantera ensamhet, som i sin tur leder till  att vi känner oss ännu mera ensamma (Turkle, 
2011).  Även detta styrker att  det  finns markanta skillnader  mellan vad som kan ses  som 
normalanvändare  och  tyngre  användare,  samt  yngre.  Eftersom  inget  av  detta  påstående 
kunde kännas igen hos någon av våra intervjupersoner. Återigen ser vi hur valet av personer 
påverkar studiens resultat.

Vi har tidigare beskrivit cyberoptimister och cyberpessimister när det gäller den sociala 
aspekten  av  människors  liv  (Pollet  et  al,  2011).  Det  är  återkommande  att  forskare  som 
studerat internets påverkan på människor ställer sig som antingen positiva eller negativa till 
påverkandet.  Men det har mycket att  göra med vilka människor man studerar och det är 
viktigt att försöka skapa en bild av vilken grupp människorna man intervjuat i studien tillhör 
och att man sedan informerar läsaren om detta. Det kan ge missvisande resultat om man 
endast  väljer  till  exempel  unga människor  med problematisk  internetanvändning  som är 
socialt  icke  tillfredsställda  och  sedan  påstår  att  resultatet  av  studien  gäller  alla  unga 
människor.

4.4.2 Kontroll
Några av testpersonerna berättade om hur behovet av att hålla koll på omgivningen fick dem 
att spendera tid på internet. Studier visar att kontrollbehov är ingenting människor har lärt 
in sig att begära, utan är en del av vår biologiska uppsättning och att alla människor har 
utvecklats till att finna kontroll belönande (Leotti et al, 2010). Det verkar därmed logiskt att 
människor  med ett  behov av att  kontrollera  vad som händer  runt  omkring sig använder 
internet som plats för att utöva detta. På internet finns både möjligheten att hålla koll på 
bekanta genom sociala nätverk och även möjlighet att konstant uppdateras om nyheter från 
hela världen. Uppfattningen av kontroll spelar en viktig roll i hur olika individer hanterar 
sina miljöer och situationer (Leotti et al, 2010). Det är lätt att se det praktiska av att kunna 
hålla sig uppdaterad men för vissa kanske det innebär att mer tid än önskat spenderas på 
internet  när  så  många  möjligheter  att  kontrollera  finns  där.  En  annan  aspekt  av 
kontrollbehov som får utlopp på internet är möjligheten att kontrollera relationer. Detta är 
en del av vad Turkle kallar för Guldlockseffekten som hon tog upp i sitt tal på TED (TED, 
2012):

“We’re setting ourselves up for trouble – getting used to being alone together.  
We want to be together – but elsewhere. People can’t get enough of each other if 
and only if they can have each other in amounts they can control. It’s called The  
Goldilocks effect: not too much, not too little, but just right.”

Det är denna kontroll av relationer som gör det möjligt att nonchalera folk och skapa distans 
mellan sig själv och dem man inte vill ha ett samtal med. Vi har inget krav på att svara direkt 
på meddelanden som skickas till oss via nätet och vi bestämmer själva hur lång tid vi har på 
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oss att skriva tillbaka. Det Turkle förfarar är att vi blir allt för vana med sådan kontakt och till 
slut  väljer  bort  ansikte  mot  ansiktes  kontakt  för  den.  Att  vi  kommer  anse  att  mänsklig 
kontakt är för okontrollerbar, klumpig och krävande så att vi behöver teknologi för att städa 
upp  den.  I  och  med  den  utvecklingen  skulle  vi  riskera  att  offra  konversation  mot  bara 
kontakt. Genom våra ytliga anslutningar bortkopplar vi oss själva allt eftersom och till slut 
slutar  vi  bry oss,  till  den grad att  vi  utvecklat  sociala  robotar  och teknologi  som ger oss 
illusionen av sällskap utan kraven av mänsklig vänskap (Turkle, 2011).

Istället för att fastna i dessa kontrollbehov av sin omvärld bör dessa personer eftersträva 
att utöva självkontroll för att förändra sig själva. Forskning visar hur man kan träna upp sin 
egen självkontroll. Genom att utsätta sig för situationer där man förhindrar ett sug eller ett 
beteende att göra något och istället låter bli att göra det tränas kontrollen och blir starkare 
över tid så att man kan hantera situationer bättre där självkontroll krävs (Muraven, 2010). 
Studien visade även hur självmedvetenhet kunde motivera till att förändra ett beteende, men 
att  bara  skapa  medvetenhet  förbättrade  inte  självkontrollen  utan  endast  övning  av 
självkontroll  kunde förbättra  den.  De  drar  en parallell  till  muskler,  man måste  träna  en 
muskel  för  att  den  ska  bli  starkare  och  detsamma  gäller  för  självkontroll.  En  annan 
intressant aspekt av studien var att det inte spelade någon roll i vilken situation man tränar 
upp  själv  kontrollen  den  starkare  kontrollen  fungerar  sedan  i  alla  situationer  där 
självkontroll  krävs.  Personer med ett starkt behov av att hålla koll  på sin omgivning kan 
genom att utöva självkontroll välja att vid vissa tillfällen inte kolla vad som händer genom 
internet när suget uppstår och därigenom alltså stärka sin egen självkontroll inför framtida 
situationer när denna egenskap krävs.

4.4.3 Vanor
Vanor  kan  definieras  som  psykologiska  dispositioner  som  får  tidigare  beteenden  att 
repeteras.  Människor  samlar  gradvis  på sig  vanor  när  de  om och  om igen  svarar  på  en 
återkommande kontext (Neal et al, 2011). En vana kan uppstå när ett beteende leder till en 
belöning men en vana tar ofta sin början i önskan att nå ett mål, till exempel när någon vill 
minska i vikt börjar personen träna sedan blir träning en vana för personen. Forskning visar 
att människor fortsätter utföra sådana vanor med minimala influenser av målet som fanns 
till en början men bara så länge de befinner sig i samma kontext och alltså utsätts för samma 
situationer  som utlöser  vanan (Verplanken  et  al,  2008).  Detta  kallas  vana-diskontinuitet 
hypotesen och betyder att när kontexten förändras öppnas en lucka där vanor kan ses med 
en större medvetenhet och inte längre är ett beteende som sker automatiskt. Forskning har 
visat att starka vanor kan verka målmedvetna och måldrivna men i själva verket är vanorna 
drivna av återkommande kontexter som utlöser  beteendet (Neal  et  al,  2011).  Författarna 
menar  vidare  att  illusionen  av  att  vanor  är  måldrivna  gör  det  svårt  att  ändra  vanorna 
eftersom det här felaktiga perspektivet gör att människor söker sig till tekniker som har med 
upprättandet  av  nya  mål  och  personlig  motivation  att  göra.  De  säger  att  en  mer  lyckad 
strategi för att ändra vanor borde fokusera på den specifika kontext som utlöser beteendet 
och att ändra på denna. 

Frågan  är  när  vår  internetanvändning  går  från  att  ha  mål  att  uppfylla,  som  att  bli 
underhållen eller hitta information, till att ske av vana nästan per automatik. Vårt beteende 
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påverkas av våra värderingar men värderingarnas påverkan på ett beteende verkar avta med 
tid och egenintressen styr alltmer vad som blir våra vanor (Verplanken et al, 2008). 

Internetanvändning blir en ensam aktivitet oftast, även om det går att sitta tillsammans 
vid en dator sitter människor helst själv och styr vad som händer. Trots att man kan vara 
social genom internet så sker den kontakten på ens egna villkor, vill man avsluta samtalet 
kan man göra det på några sekunder till skillnad mot när man har besök i fysiska världen. 
Eftersom det finns så mycket på internet som gynnar våra egenintressen bör det lätt bildas 
vanor  som  har  med  användningen  att  göra.  När  vår  kontext  förändras  tänker  vi  mer 
medvetet och använder våra värderingar mer som grund för vårt beteende (Verplanken et al, 
2008). Detta beteende kunde vi se samband till i intervjuerna, två av personerna nämner hur 
det är lättare att vara utan internet när de rest bort och ytterligare två nämnde hur det är 
lättare  och  mer  önskvärt  att  vara  utan  internet  under  sommartid.  Under  sommaren 
förändras vår kontext delvis i det att man lättare kan skapa aktiviteter utomhus och många är 
tidvis lediga under sommaren från jobb. Detta kan styrka att deras internetanvändning och 
behovet av denna är delvis bunden till vanor och alltså inte måldriven. 

Personerna hade även mycket lättare att klara sig utan sociala nätverk jämfört med vad de 
trodde i den inledande intervjun trots att det var de sociala nätverken som lockade när de 
fick tillgång till internet igen. När en av personerna beskriver hur det känts som en belöning 
att logga in efter veckans slut låter det som att användningen av de sociala nätverken kan 
liknas vid en vana för vissa användare. När aktiviteten att logga in och se om något hänt sker 
flera gånger under dagen är det förståeligt att det utvecklas från att vara ett beteende med 
mål att uppfylla till att bli mer av en vana. Det förklarar varför personerna inte saknat de 
sociala nätverken i sig utan kanske mer själva aktiviteten att logga in och kolla vad som hänt. 
På hur personerna berättade kring sociala nätverk var det som att de motsade sig själva, de 
hade  inte  saknat  dem  samtidigt  som  de  hade  saknat  dem.  Kontexten  förändrades  när 
tillgången till internet försvann (mentalt i alla fall) och vanan att logga in på Facebook bröts i 
och med försvinnandet,  behovet minskade eftersom det eventuellt  inte längre finns något 
klart mål med att logga in som det kanske fanns mer i början av användandet av de sociala 
nätverken.  Men när  den gamla  kontexten  återupprättades,  tillgången  till  internet,  kunde 
vanan även återupprättas.

Att  ingen  av  personerna  haft  någon  kontakt  med  de  bekanta  som  de  normalt  bara 
kontaktar  genom  sociala  nätverk  kan  styrka  den  teori  som  vi  tidigare  beskrivit.  Hur 
användningen  av  sociala  funktioner  inte  har  någon  påverkan  på  människans  sociala 
relationer i fysiska världen (Pollet et al, 2011). Det stora antal “vänner” som människor har 
på sociala nätverk verkar inte påverka de antal bekanta de tar kontakt med utanför internet. 
Personerna vi intervjuade kände inget  behov av att  kontakta  dessa internetbekantskaper. 
Kretsen av internet-bekanta verkar ha som huvudsaklig funktion att det underlättar när man 
vill  hitta  aktiviteter  som exempelvis  fester  eller  själv  vill  anordna aktiviteter  med många 
deltagare.  Det  går helt  enkelt snabbt att  få kontakt  med många. Men sociala  nätverk ger 
också en möjlighet att hålla sig uppdaterad vad nära vänner gör utan att behöva ta sig tid att 
ringa  dem.  Sedan  finns  det  också  människor  som  hittar  nya  vänner  och  betydelsefulla 
relationer som vi sett i den relaterade forskningen (Biggs, 2000) genom sociala nätverk men 
ingen av personerna vi intervjuat ägnar sig åt sådana aktiviteter.
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Om man jämför våra intervjupersoners svar med de unga människorna vi nämnt tidigare 
och varför de slutat använda sociala nätverk finns det ett argument som är gemensamt och 
det är att sociala nätverk tar upp mer tid än önskat. Just vikten av tid och att spendera den 
på “rätt” aktiviteter verkar vara en gemensam nämnare oavsett ålder eller ursprung.
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5. Slutsats
Vi ställde inledande frågan hur användningen av internet påverkar människor. Det vi märkt 
är  att  svaret  finns  på en mycket  personlig  nivå men att  det  ändå går  att  fastställa  vissa 
likheter mellan människors användning och dess påverkan. Likheter i påverkan är lättare att 
se på människor som använder internet i liknande utsträckning och ur liknande motiv men 
även här finns stora skillnader beroende på individens inställning till vad som är “nyttig” och 
“onyttig användning”. De som uppfattar delar av sin användning som “onyttig” känner en 
större  stress  när  användningen  blir  för  stor  på  grund  av  att  de  inte  hinner  med andra 
aktiviteter  som  uppfattas  vara  mer  “nyttiga”.  Medan  den  som  inte  anser  att  det  är  ett 
problem när mycket tid spenderas på internet inte upplever samma stress utan bara mindre 
negativa aspekter som rastlöshet eller lättja. Därtill finns det personer med andra problem 
kring användning av internet som vi sett i vår litteraturstudie där människor i brist på sociala 
relationer söker sig till kontakt över internet som substitut men utan att få betydelsefulla 
relationer vilket leder till besvikelse, en känsla av ensamhet och misslyckande.

Vi har genom vår studie lagt märke till hur normalanvändare av internet uppfattar både 
fördelar och nackdelar med sin användning. Vi har genom litteraturundersökning sett flera 
nackdelar  med  internetanvändning  av  helt  andra  slag  när  det  gäller  mer  problematiska 
användare. 

Resultatet av vår studie visade att veckan utan internet ledde till en större medvetenhet 
hos användarna kring sin användning vi såg hur de kunde se mer objektivt på den och de 
lade märke till vissa problem som de tidigare inte uppfattat. Det visar att det finns sätt som 
användningen påverkar människor på utan att de är medvetna om det. Detta för att en del av 
användningen sker per automatik av vana. 

Vårt  syfte var även att  ta  reda på om vi  är  kapabla  att  förändra  sättet  användningen 
påverkar oss. Studien visade att personerna trots medvetenhet kring vissa problem angående 
deras internetanvändning inte gjorde något försök att förändra detta. Det tyder på att någon 
form av hjälp krävs utifrån eller en ökad motivation för att faktiskt göra några förändringar 
när det gäller användning och påverkan. En förändring av kontext, genom exempelvis att 
utesluta internet ur sitt liv en tid, skapar en större medvetenhet kring det egna beteende och 
man väljer att fundera över hur man ska bete sig med grund i sina värderingar. Vi har vidare 
sett hur man kan förändra sina vanor genom att träna upp sin egen självkontroll och hur 
denna  blir  starkare  av  att  utöva  den.  Så  under  rätt  omständigheter,  ökad  medvetenhet, 
motivation, förändring av kontext och vilja att utöva självkontroll kan vi förändra sättet vi 
använder internet på och på så vis delvis förändra sättet användningen påverkar oss.

Vi har sett hur tjänster som erbjuds via internet blir fler och fler. Allt detta lockar till att 
spendera mer tid på internet. Är man en person som vill minska sin användning blir det bara 
svårare  i  takt  med  det  ökade  utbudet.  Oavsett  individens  egen  uppfattning  kring  sin 
användning av internet verkar det finnas ett behov av att ta bättre kontroll över den. Vi har 
baserat på vår studie utarbetat en modell med syfte att hjälpa människor att finna denna 
ökade kontroll. Modellen är till för att lättare kunna visualisera stegen till en användning på 
egna villkor.
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5.1 Modell för självanalys

          

Figur 4. Modell för självanalys av det egna internetanvändandet

Om man är i kontroll av sitt internetanvändande och den sker på ens egna villkor så uppnås 
en bättre användarupplevelse. Figur 4. visar en modell för självanalys, den kan hjälpa att 
visualisera vad som krävs för att  förändra sitt  användande med hjälp av tre nyckelord.  I 
texten nedan visar vi hur man bör tänka kring dessa nyckelord och hur de påverkar varandra. 
Steg 1. Arbetet börjar med att skapa en ökad medvetenhet kring sin användning, detta sker 
genom ärlig självreflektion. Det är viktigt då att personen kan se på sitt användande ur nya 
perspektiv, detta kan uppnås genom att exempelvis välja att leva utan internet en tid för att 
se vad man verkligen saknar och vad användningen egentligen betyder för en själv. Målet är 
att skapa medvetenhet kring vilken del av användningen som uppfyller något mål och på så 
sätt är positivt för personen och vilken del som inte uppfyller något mål och då egentligen tar 
upp  onödig  tid  från  personen.  Finns  det  även  aspekter  av  användningen  som  är  direkt 
skadlig för personen i fråga om självkänsla eller i relationen till andra blir det ännu viktigare 
att förändra beteendet för att det inte bara handlar om slöseri med tid och stress därav. Man 
bör  även  visualisera  de  fördelar  som  ska  komma  av  den  förändrade  användningen  till 
exempel vad man kan göra istället  av den tid man skulle  ha använt internet,  detta är en 
motivation att fortsätta arbetet.
Steg 2. När man är medveten om vad man vill förändra kring sin användning gäller det att 
ta kontroll över dessa aspekter och undvika att utföra det oönskade beteendet. Här räcker det 
inte med endast medvetenhet utan man måste utöva självkontroll för att förändra vanor och 
beteenden. Om man är medveten om att självkontrollen blir starkare när man använder den 
kan det leda till ytterligare motivation att fortsätta utöva den. Man bör även vara medveten 
om att  vanor  bildas  och lever  vidare  i  en  återkommande kontext  så  för  att  förenkla  sin 
uppgift kan man förändra sin egen kontext och på så sätt försvaga vanorna man vill bryta. 

Om  personen  lyckas  följa  stegen  skapas  det  en  mer  målorienterad  användning  för 
personen  som  då  får  ut  det  bästa  ur  användningen  och  kan  avbryta  oönskade 
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användningsområden  eller  beteenden.  Det  är  dock  viktigt  att  komma ihåg  att  man med 
jämna mellanrum bör gå tillbaka till självreflektion för att skapa medvetenhet eftersom nya 
vanor lätt bildas och det som var måldriven användning kanske inte längre har något mål att 
uppfylla.
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6. Diskussion
Här diskuterar  vi  vår studie,  eventuella  svagheter och problem samt vår egen upplevelse 
kring processen. Vi beskriver även hur man skulle  kunna fortsätta med ämnet i  framtida 
forskning.

6.1 Angående Intervjumetoden
Vi förstod tidigt att det skulle bli svårt att hitta en normalanvändare och vi vet att de vi hittat 
kanske inte kan ses som “perfekta” normalanvändare, men vi vet att de är nära till vad man 
skulle kunna kalla en sådan. Deras skillnader har även gynnat oss med olika synpunkter och 
svar på frågorna vi ställde. Vi är också tacksamma till dem vi fann som gick med på att ställa 
upp i studien. Vi gick ut och frågade en stor skara människor och det visade sig vara svårt att 
hitta  villiga  testpersoner som kunde tänka sig att  vara utan internet.  Detta  kanske säger 
något  om ämnet i  sig också och om människors  relation till  det.  Många av de utfrågade 
ursäktade sig med anledningar som jobb och liknande där de krävs att de använder internet, 
men vid ytterligare påfrågningar visade det sig att ännu fler helt enkelt inte ville ställa upp på 
grund av egna intressen.

Vi har även funderat över om våra testpersoner verkligen talat sanning till oss hela tiden 
under  intervjuerna.  Vissa  erkände att  de  hade  fuskat  under  veckan då det  gällde  viktiga 
ärenden som räkningarna, men vissa har klarat sig bättre. Människor har dock en tendens att 
inte vilja erkänna alla deras svagheter och vissa av våra frågor kanske varit för privata för 
dem att prata ut om. Vi känner dock att studien varit gynnande och bidragit till en hel del nya 
tankar för oss själva kring ämnet.

6.2 Angående den relaterade forskningen
Under analysarbetet  när vi  började samla teori  märkte vi  att  det  fanns mycket forskning 
inom området men även hur synen på internetanvändning ur helhetsperspektiv blivit mindre 
och mindre vanlig genom åren till fördel för studier kring specifika delar av internet och dess 
påverkan. Ny forskning är svår att hitta som innehar det här helhetsperspektivet. Vi märkte 
även hur en övervägande del av forskningen har en negativ syn på användningens påverkan 
på människor.  Vi  ville  själva  inte  måla  upp internetanvändning  som varken positiv  eller 
negativ utan försökte att  hålla oss neutrala.  Detta för att  internet som fenomen och dess 
användningsområden är otroligt stora och breda, det finns positiva och negativa sidor och vi 
anser att det inte går att säga att det är enbart det ena eller det andra. Vi eftersträvade även 
att hitta teorier som motsade varandra för att visa hur breda skillnaderna kan vara och för att 
sedan se var vårt resultat kunde placeras in.

6.3 Framtida forskning
Eftersom vi började väldigt brett i vår frågeställning finns det många vägar att gå i framtida 
forskning. Man skulle till exempel kunna studera endast hur internetanvändningen påverkar 
människors ansikte mot ansikte relationer eller hur den påverkar människors självkänsla. 
Men som sagt så ville vi behålla helhetsperspektivet för att kunna se saker som vi annars 
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förmodligen missat i och med att man då måste styra in personerna på mer specifika delar av 
deras liv. Däremot skulle vi tycka att det vore väldigt intressant i framtida forskning att hitta 
några personer som vill förändra sättet de använder internet på och då se om vår modell och 
teori skulle kunna hjälpa dem att uppnå en positivare användarupplevelse på egna villkor. 

Man skulle även kunna göra en liknande studie igen men då använda personer ur olika 
grupper av internetanvändare och sedan jämföra skillnaderna mellan deras upplevelser av 
sin  användning.  Detta  skulle  kunna  hjälpa  att  definiera  var  gränserna  går  mellan 
problematisk användning och lättare  användning och urskilja  deras positiva och negativa 
påverkan.
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