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I den här studien undersöks hur användningen av sociala medier ser ut, när socialt 

kommunikativa gymnasieungdomar med stor social tillhörighet, umgås. Studien ämnar ta reda 

på hur användningen ser ut, av vilka anledningar socialt kommunikativa ungdomar med social 

tillhörighet använder sociala medier och hur umgängesklimatet påverkas när sociala medier 

används under fysiskt pågående umgänge.   

Idén till studien grundar sig i en observation av ungdomar med ovan presenterade 

egenskaper, som under tiden de umgås med sina vänner frekvent använder sociala medier.  

En kvalitativ intervjustudie genomförs med utgångspunkt i den medie- och 

kommunikationsvetenskapliga teorin Uses and gratification theory samt Social identity 

theory, som är en välanvänd teori bland tidigare genomförd forskning inom sociala medier. 

Fem djupintervjuer genomförs således och vid avkodning av intervjumaterialet utkristalliseras 

tre huvudspår, utifrån frågeställningarna och fem underkategorier: ”Hur använder socialt 

kommunikativa ungdomar, med social tillhörighet, sociala medier när de umgås med sina 

vänner?”, ”Av vilka anledningar använder kommunikativa ungdomar med social trygghet 

sociala medier?” med tillhörande underkategorier, identitetsskapande, Fear of missing out, 

brist på underhållning, sociala medier som tillflykt samt vanebeteende och slutligen ”Hur 

påverkas umgängesklimatet när sociala medier används?”  

Resultatet visar, bland annat, att ungdomarna ofta väljer att använda sociala medier för att 

ta paus och hämta ny energi för att sedan orka vara sociala, i det pågående umgänget, igen. 

Sökord: Sociala medier, ungdomar, social identity theory, uses and gratification theory, 
fear of missing out, identitet.  
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ABSTRACT 
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This study examines how social media use looks like when socially communicative high 

school adolescents with social affiliation, socialize. The study aims to find out how the 

adolescents use social media when they socialize, the reasons why socially communicative 

young people with social affiliation use social media and how the intercourse environment is 

affected when social media are used during intercourse. 

The idea of the study is based on an observation of young people with the above-

mentioned characteristics, which while they hang out with their friends frequently use social 

media. 

A qualitative interview study is conducted on the basis of the media and communication 

science theory, Uses and Gratification Theory and Social Identity Theory, which is a well-

used theory of previously conducted research on the subject. Five deep interviews are 

conducted and, when decoding interview material, three main tracks are crystallized on the 

basis of the research questions and five further subcategories: "How does socially 

communicative adolescents, with social affiliation, use social media when they are hanging 

out with their friends?", "For what reasons does communicative adolescents with social 

affiliation use social media?" and three related subcategories, identity creation, Fear of 

missing out, lack of entertainment, social media as a refuge, and habitual behavior and last 

"How is the intercourse environment affected by the frequent use of social media?" 

 The result shows, among other things, that the adolescents often choose to use social 

media to take a break, to able to continue being social in the ongoing interlocution, after a 

little while of pause.   

Keywords: Social media, adolescents, social identity theory, uses and gratification theory, 
fear of missing out, identity. 
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1. Inledning 

Att ungdomar dagligen använder olika typer av sociala medier är inget nytt. I 2017 års rapport 

från Svenskarna och internet framkommer det att 100 procent av ungdomarna i 

undersökningen, i åldrarna 16–25 år, har en smarttelefon och att 72 procent använder internet 

i mobilen (sociala medier inkluderat) flera gånger dagligen. Undersökningen visar också att 

98 procent av ungdomar i kategorin 16–25 år använder internet i mobilen dagligen 

(Davidsson & Thoresson, 2017).  

Att studera ungdomars vanor på sociala medier är intressant ur flera aspekter; dels är det 

viktigt att forska kring ämnet för att ta reda på vilka konsekvenser ökningen av smarta 

mobiler och sociala medier i synnerhet kan ge för samhället, dels är det intressant att ta reda 

på mer för att få en större förståelse för hur ungdomar idag prioriterar och använder sig av 

sociala medier. När vi förstår orsaker och konsekvenser kring fenomenet sociala medier har vi 

större möjlighet att förebygga eventuella negativa konsekvenser samt lyfta upp och stärka 

möjligheter med sociala medier.  

Mitt intresse för att studera fenomenet väcktes när jag personligen observerade hur 

ungdomar använder sociala medier samtidigt som de umgås med vänner. Varje fredag är jag i 

Pingstkyrkan i Jönköping där jag är med som ungdomsledare för ungdomar i åldrarna 12–20 

år. Under dessa fredagskvällar samlas 100-tals ungdomar för att bland annat umgås med sina 

vänner, fika och vara med på en planerad aktivitet. Kvällen tillbringas i kafémiljö där olika 

kompisgäng samlas runt fikaborden. Samtidigt som de pratar, skrattar, fikar och umgås har 

flertalet, om inte alla, ungdomar sin mobiltelefon i handen eller nära till hands på bordet. Titt 

som tätt tas mobilen upp, knappas på och fotas med för att sedan släckas ner. Kort därpå 

upprepas proceduren. Min nyfikenhet väcktes. Vad gör de på telefonen? Vilka har de kontakt 

med? Har de kontakt med samma personer som sitter runt bordet? Varför använder de 

mobilen när de umgås med vänner och, vad jag kan se, har roligt tillsammans? Frågorna var 

många och svaren få. Den här studien syftar till att ta reda på mer om fenomenet och få svar 

på flertalet av mina funderingar.  

I mycket av den tidigare forskning som gjorts på ämnet sociala medier och ungdomar 

framkommer att många ungdomar som saknar social tillhörighet och upplever att det är svårt 

att kommunicera verbalt i sociala sammanhang tenderar att använda sig mer av sociala medier 

(Laghi et al. 2013; Pai och Arnott 2013). Därför är det intressant att i denna studie fokusera på 
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de ungdomar som har lätt att kommunicera i sociala sammanhang och som upplever social 

trygghet. Genom denna studie kan mönster och orsaker urskiljas för hur sociala medier 

används av denna specifika målgrupp. Vidare ger resultatet förhoppningsvis ytterligare 

kunskap kring hur och varför sociala medier används i så stor utsträckning av 

”motsatsgruppen”. 

2. Bakgrund 

Under min uppväxt har jag varit med om en revolution inom den tekniska utvecklingen. I 

mina tidigaste år som barn hade nästan ingen en mobiltelefon. Det var hemtelefonen, 

telefonen på skolans expedition eller att promenera hem till kompisar som var det sättet som 

jag och mina vänner kommunicerade på. Först i sjätte klass fick jag min första mobiltelefon, 

vilket ansågs vara tidigt. Användningsområdet var minimalt och meddelandena som skickades 

under en månad var ytterst få då det kostade flera kronor per meddelande, vilket ansågs vara 

fasligt dyrt. Dessutom krävdes minst tre knapptryck per knapp för att få fram rätt bokstav. För 

att inte tala om den minimala, färglösa skärm där texten skulle urskiljas på.  

Att surfa på internet var ett dyrt och krångligt projekt som endast skedde under planerade 

timmar för att hålla ner kostnader och dessutom hålla linjen öppen för telefonsamtal till 

hemtelefonen då dessa påverkade varandra. När datorn väl var uppkopplad var 

valmöjligheterna få och underhållningsvärdet litet. Vid starten rörde det sig mest om pixliga 

spel på gratishemsidor och informationsfattiga sökningar på sökmotorn AltaVista. När 

bredbandet slog igenom och installerades och kommunikationsforum utvecklades ökade 

användningsområdena på internet och timmarna framför datorn blev fler. Nu handlade det om 

att så snabbt som möjligt åka hem från skolan för att logga in på chattforumet MSN och 

profilsidan Lunarstorm för att chatta med kompisar och kolla om några nya gästboksinlägg 

inkommit på Lunarstorm-profilen. Den tidens jämförelser handlade mestadels om vem som 

bäst lyckades lista ut vilka HTML-koder som gjorde texten på din profilpresentation färglagd 

och vem som chattade med flest kompisar på MSN samtidigt.  

Vidare utvecklades mobiltelefonin och under gymnasieåren hade samtliga av mina vänner 

en mobiltelefon. Fortfarande var användningsområdet för telefonen litet då det fortfarande var 

dyrt att ringa och skicka meddelanden. Dessutom var det nästintill omöjligt att surfa på 

mobilen. Om internet-knappen råkade tryckas ner var det snabba ryck att stänga ner sidan, 

som gällde för att inte bli pank resten av månaden. Telefonen saknade även andra former av 
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underhållningsfunktioner vilket inte gjorde att telefonen ”hotade” att ta över i det sociala 

umgänget.  

Idag använder 100 procent av 16–25-åringar en smart mobil (Davidsson & Thoresson, 

2017). Ungdomarna som växer upp idag känner inte till någon annan verklighet då de sedan 

barnsben har haft tillgång till både mobil, daglig uppkoppling på internet och surfplattor. De 

behöver inte, på samma sätt som tidigare, planera saker i förväg. I stället sker mycket 

planering pö om pö eftersom sms, samtal och kommunikationsplattformar bara är ett 

knapptryck bort. Dessutom behöver de inte planera när de ska vara uppkopplade och 

kommunicera med deras vänner i diverse kommunikationsforum. Det sker hela tiden, vilket så 

klart påverkar deras syn på mobilens och sociala mediers roll vid socialt umgänge.  

Eftersom användningen av mobiltelefon och internet har förändrats enormt under en 

relativt kort period är det intressant att undersöka ungdomars nutida användning av sociala 

medier och deras inställning till fenomenet. Det är särskilt intressant att undersöka hur 

användningen av sociala medier ser ut i ett fysiskt pågående umgänge, eftersom tidigare 

forskning på området saknas, varför föreliggande undersökning ämnar undersöka just detta.  

 

3. Syfte och frågeställningar 

I följande kapitel presenteras målet med föreliggande undersökning. Vidare förklaras varför 

studien är viktig att genomföra och slutligen presenteras de forskningsfrågor som studien 

utgår från.  

3.1. Mål 

Målet med undersökningen är att studera hur kommunikativa ungdomar med stort socialt 

nätverk och trygg social tillhörighet använder sig av sociala medier under tiden de umgås 

fysiskt med vänner. Vidare syftar undersökningen till att ta reda på varför sociala medier 

används av ungdomarna när de är bland nära vänner, i en social och trygg miljö och slutligen 

är målet att studera hur umgängesklimatet påverkas genom användningen av sociala medier i 

det fysiska umgänget. 

3.2. Syfte 

Studien är viktig att genomföra för att få en ökad förståelse och en bredare bild av hur socialt 

kommunikativa ungdomar använder sociala medier när de umgås med sina vänner. Studien 



 
 

6 

syftar också till att undersöka varför socialt kommunikativa ungdomar med social trygghet 

använder sociala medier under umgänge samt hur umgängesklimatet påverkas av att sociala 

medier är ett pågående inslag vid umgänge.  

Då tidigare forskning visar att ungdomar med kommunikativa svårigheter och låg social 

tillhörighet tenderar att använda sociala medier mer, för att få utlopp för sina känslor och 

uppleva social tillhörighet, (Allen, Ryan, Gray, McInerney och Waters, 2014; Laghi et al. 

2013), är det intressant att studera motsatsgruppen för att ytterligare bredda perspektivet 

gällande ungdomars användning av sociala medier.  

3.3. Frågeställningar 

Följande forskningsfrågor undersöks och besvaras i studien:  

• Hur använder socialt kommunikativa ungdomar, med social tillhörighet, sociala 

medier när de umgås med sina vänner?  

• Av vilka anledningar använder socialt kommunikativa ungdomar med social trygghet 

sociala medier?  

• Hur påverkas umgängesklimatet när sociala medier används?  

 

4. Begreppsförklaring 

4.1. Sociala medier 

Sociala medier är ett utbrett inslag i vardagen för många personer, men vad är egentligen 

definitionen av sociala medier? Weibull och Eriksson (u.å.) förklarar, på sökencyklopedin 

NE, sociala medier som ”ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare 

att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud”. En stor skillnad 

gentemot traditionella medier är att innehållet på sociala medier produceras och sköts av 

användarna. Några exempel på kommunikationskanaler är bloggar, chattforum, till exempel 

Whatsapp samt webbaserade fotodagböcker, till exempel Instagram.  

Weibull och Eriksson (u.å.) förklarar att ”Sociala medier är en kombination av teknologi, 

social interaktion och användargenererat innehåll som kan användas vid socialt umgänge, 

nyhetsförmedling, marknadsföring, organisering, kulturutbyte och underhållning”. 



 
 

7 

Några exempel på välkända sociala medier som används av ungdomar idag är Snapchat, 

Instagram, Twitter, Youtube och Facebook (Davidsson & Thoresson, 2017). I samma rapport, 

från Svenskarna och internet, framkommer det att Facebook fortsatt är den sociala plattform 

som används mest av ungdomar i åldern 16–25 år. Undersökningen visar också att 76 procent 

av ungdomarna använder Facebook dagligen (ibid.). Ovanstående resultat skiljer sig dock 

gentemot föreliggande undersökning. Respondenterna uppger i denna studie att Facebook är 

en av de plattformar de använder minst samt att de endast använder Facebook någon enstaka 

gång per vecka. 

I tidigare forskning som gjorts, främst i USA återkommer begreppet Social networking 

sites (SNS) väldigt ofta. Techopedia (u.å.) beskriver begreppet, fritt översatt till svenska, så 

här: ”En social nätverkssajt är en onlineplattform som tillåter användare att skapa en publik 

profilsida och interagera med andra användare på webbplatsen”. Då definitionen av SNS är ett 

smalt spår inom sociala medier kommer endast begreppet sociala medier hädanefter användas 

i det material som är framtaget i denna undersökning. Anledningen till att jag väljer att 

använda mig av begreppet sociala medier är därför att sociala medier är det begrepp som är 

välkänt bland gemene man och i synnerhet bland ungdomar. Begreppet SNS finns endast med 

i kapitlet där tidigare forskning gås igenom.  

4.2. Snapchat 

Då Snapchat är ett ständigt återkommande begrepp i föreliggande undersökning förklaras ord, 

slang och användningsfunktioner på applikationen i följande stycke.  

Snapchat är en kamerafokuserad applikation där grundarnas tanke är att snabba bilder ska 

fotas och skickas till vänner och bekanta med syfte att förbättra människors sätt att 

kommunicera. Vidare uttrycker grundarna att Snapchat bidrar till en ökad förmåga att uttrycka 

sig själva, ta vara på nuet och samtidigt få ny kunskap om omvärlden och på köpet ha kul 

tillsammans (Snapchat, u.å.).  

När ungdomar talar om Snapchat använder de ofta förkortningar och vissa slangord. 

Nedan följer en förklaring på de ord som är relevanta i föreliggande studie. Förklaringarna 

baseras på egna erfarenheter av Snapchat. Ordet snapa (snä:pa) betyder att man skickar en 

bild eller svarar på ett meddelande på Snapchat. När ungdomar talar om streaks eller dagar 

menar de funktionen på Snapchat som räknar hur många dagar i rad som två användare 

skickar bilder till varandra. Funktionen att räkna dagar ger användarna en anledning att 

fortsätta ha kontakt och skapar en vinnarinstinkt hos användaren. Dessutom delar Snapchat ut 

poäng när användaren är aktiv, vilket ytterligare späder på vinnarinstinkten samt skapar ett 
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tävlingsmoment på applikationen som ger användarna möjlighet att jämföra status på 

Snapchat.  

Applikationen innehar också en chattfunktion i textform, som dock är sekundär jämfört 

med bildkommunikationen. Gemensamt för samtliga funktioner på Snapchat är att de bilder 

eller texter som skickas till en annan användare försvinner efter 1–10 sekunder och går 

därefter inte att öppna och titta på mer.   

Användaren kan också välja att ladda upp bilder och filmer i en så kallad MyStory som 

innebär att samtliga av användarens följare kan titta på det som laddas upp. Det uppladdade 

materialet finns tillgängligt på applikationen i 24 timmar innan det försvinner.  

Vanligast bland respondenterna är att skicka bilder till utvalda vänner eller bekanta. Nedan 

följer en bildserie som förklarar hur respondenterna i undersökningen vanligtvis använder sig 

av applikationen Snapchat. Personen på bilden har godkänt användning av skärmdumpar, i 

denna undersökning, men önskar censurering, varför ansiktsuttryck inte går att avläsa.  

             
Bild 1.     Bild 2.  

Bild ett visar hur kommunikationsflödet på Snapchat ser ut. Den lila fyrkanten betyder att 

användaren har en oöppnad film från en annan användare att titta på. Den rosa fyrkanten 

betyder att användaren har en oöppnad bild att titta på från en annan användare. När det är en 
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blå pratbubbla i stället för fyrkanten betyder det att användaren har ett textmeddelande att 

läsa. När användaren har öppnat snapen ändras fyrkanten till en triangel. På flödessidan kan 

du också avläsa vilken tid snapen skickades, från vem den skickades och om personen har 

mottagit och öppnat meddelandet. Siffrorna till höger talar om hur många streaks användarna 

har med just den kontakten.  

Bild två förklarar respondenten är en typisk bild ”man skickar till någon man inte känner 

så väl, någon som man kanske inte har träffat i verkligheten som man kanske vill vara fin 

för”. Då är det vanligt att ta en bild där endast halva ansiktet eller en liten del av ansiktet är 

synligt, fortsätter respondenten förklara.  

             
Bild 3.     Bild 4.  

Bild tre är enligt respondenten en typiskt vanlig bild att skicka till användare hen känner 

ganska väl och bild fyra är en vanlig bild att skicka till kontakter i form av nära vänner där 

användaren inte bryr sig om att se bra ut. Den sista kategorin, likt bild fyra, tas ofta underifrån 

utan tanke på hur ansiktsuttrycket är.  
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4.3. Fear of missing out 

Ett begrepp som jag för några år sedan inte kände till, men som i dag flitigt används bland 

vänner och bekanta är begreppet Fear of missing out, eller FOMO som det i folkmun ofta 

förkortas. I de vardagliga sammanhangen, tolkar jag det som, att Fear of missing out används 

som ett begrepp för att beskriva rädsla för att missa händelser. Förutom min personliga 

koppling till Fear of missing out, finns det även flertalet forskare som fördjupar sig kring 

fenomenet och innebörden av Fear of missing out. Nedan följer en beskrivning av vad 

begreppet innebär och vad en av forskarna säger om fenomenet.  

I ett avsnitt av Sveriges radio P1:s hälsojournalistiska radioprogram Kropp & Själ, 

diskuteras ämnet Fear of missing out. I poddsändningen spelas klipp från Jacqueline Rifkin, 

doktorand i marknadsföring vid Duke University, upp, där hon i programmet berättar om sin 

studie gällande Fear of missing out. Hon genomförde, i USA, en stor undersökning med high 

school-ungdomar för att ta reda på mer om fenomenet. Resultatet visar att ungdomar som 

ägnar mycket tid till att titta på sina telefoner för att se vad andra kompisar gör, generellt sett 

upplever mindre glädje för stunden. I programmet och i enlighet med undersökningen, anses 

Fear of missing out vara vår tids största folksjukdom. Framför allt är det inte rädslan för att 

missa något som är störst utan rädslan för att andra kompisar umgås och lär känna varandra 

bättre, vilket leder till en känsla av social exkludering (Näslund, 2017, 24 oktober).  

 

5. Tidigare forskning  

I följande avsnitt presenteras först en kort, generell, sammanfattning av tidigare forskning 

gällande ungdomars användning av sociala medier och SNS. Vidare summeras aktuella 

forskningsfrågor. Därefter presenteras aktuella forskningsresultat, kopplat till tidigare 

summering, och slutligen presenteras vanliga teorier och metoder som används inom området.  

Mycket av tidigare forskning fokuserar på eventuella positiva och/eller negativa 

konsekvenser vid användning av sociala medier. Forskningen ämnar öka kunskapen angående 

sociala medier i relation till utbildning, hälsa och utveckling.  

Huvuddelen av forskningen är gjord av amerikanska forskare och majoriteten av 

studieobjektens resultat är insamlade från skolor i USA. Övervägande studier är kvantitativa.  
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5.1. Genomgång av tidigare forskning  

Allen et al. (2014) ger oss en litteraturöversikt över den forskning som finns gällande positiva 

och negativa konsekvenser av ungdomars användning av sociala medier och SNS. Författarna 

diskuterar i helhet vikten av att ungdomar känner tillhörighet. Vidare diskuterar Allen et al. 

(2014) vilka positiva samt negativa följder sociala medier bidrar med kopplat till tillhörighet, 

psykosocialt välbefinnande och identitetsutveckling för ungdomar.  

Barker (2012) studerar skillnader och likheter mellan unga (18–29 år) och äldres (41–64 

år) anledningar till att använda sig av sociala medier och SNS. I forskningen undersöker 

Barker (2012) hur många av studieobjekten som anser att social tillfredställelse, social 

ersättning, tidsfördriv, kommunikationsverktyg med nära vänner, positiv gruppsjälvkänsla och 

negativ gruppsjälvkänsla är en orsak till att studieobjekten använder sociala medier. Av 

resultaten framkommer det att det är mycket lite skillnad mellan yngre och äldres orsaker till 

att använda sociala medier. 

Valerie Barker genomförde tre år tidigare en studie som går under samma tema som 

forskningen som presenteras ovan. Skillnaden är att Barker (2009) i denna studie undersöker 

ungdomars orsaker till att använda SNS kopplat till kollektiv självkänsla och vilka skillnader 

som finns mellan män och kvinnors användarvanor. I resultaten framgår att SNS som 

kommunikationsverktyg med nära vänner är den vanligaste orsaken till att använda SNS, 

vilket i resultatet är samma för både män och kvinnor. Vidare presenterar Baker (2009) i 

undersökningen vad användarna anger för anledningar till att de tillbringar tid på SNS.  

Best, Manktelow och Taylor (2014) ger oss en systematisk överblick över den forskning 

som gjorts gällande ungdomars mentala hälsa kopplat till användandet av SNS och påvisar 

vilka negativa påverkansfaktorer som SNS har på ungdomars mentala hälsa. Dessutom 

påvisar litteraturöversikten motsägelsefulla slutsatser som tyder på att mer forskning behövs 

inom området sociala medier.  

Cookingham och Ryan (2015) studerar, på samma tema som Best et al. (2014) vilken 

påverkan användning av sociala medier har på ungdomars psykiska hälsa. Specifikt i den här 

studien studeras sociala mediers roll i att forma normer bland ungdomar. Vidare undersöks 

om och i så fall hur ungdomar påverkas till att bete sig på samma sätt i verkliga livet som på 

sociala medier. Forskarna menar på att bilden av sig själv och samhällsnormer förändras 

online, varför undersökningen ämnar ta reda på mer kring hur ungdomar påverkas av 

normrepresentationer på sociala medier. Undersökningen görs med fokus på sexuellt 

välmående bland ungdomar.  
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Ellison, Steinfield och Lampe (2007) undersöker om Facebook har en positiv inverkan när 

det kommer till att hålla kontakten med gamla och nya vänner när man till exempel flyttar till 

en ny stad. Resultatet visar att Facebook spelar en viktig roll när det gäller att hålla kontakten 

med vänner, men också som ett större kontaktsökande nätverk för till exempel jobb och 

praktikplatser. Överlag anser Ellison (2007) utifrån studieresultaten att Facebook är 

övervägande positivt i sammanhanget.  

I en studie av Laghi et al. (2013) studeras innehåll och interaktion hos blyga och icke-blyga 

ungdomar, när de befinner sig online och offline. Undersökningen genomförs genom att 

studieobjekten rapporterar hur, när och på vilket sätt de kommunicerar med sina vänner, både 

online och i verkliga livet. Dessutom svarar ungdomarna på frågor gällande deras nivå av 

blyghet. Av resultatet framkommer det att blyga deltagare i större utsträckning använder 

online-kommunikation för att uttrycka negativa känslor till sina vänner, vilket författarna 

menar kan vara en orsak till deras känsla av ensamhet.  

Landoll, La Greca och Lai (2013) undersöker i sin studie huruvida negativa och icke-

önskvärda upplevelser på SNS är en orsak till att många ungdomar i dag är deprimerade och 

upplever oro inför social gemenskap. Resultatet visar att kopplingarna är tydliga.  

Pai och Arnott (2013) undersöker vad användare av SNS tycker att de får ut av att befinna 

sig på SNS. I undersökningen framkommer det att positiva följder som användarna upplever 

med SNS är ökad tillhörighet, hedonism, som är en psykologisk teori som menar på att 

människans enda mål med sina handlingar är att uppleva lust och lycka (Hedonism, u.å.), 

samt förbättrad självkänsla. Studien är gjord med syftet att personer som utvecklar 

kommunikativa plattformar ska öka sin förståelse för vad användarna önskar från SNS.  

Pujazon-Zazik och Park (2010) presenterar en litteraturöversikt över de senaste studierna 

som har gjorts gällande ungdomars användning av sociala medier, skillnader mellan kön i 

användning av sociala medier samt eventuella positiva och negativa påverkansfaktorer på 

ungdomars psykiska hälsa kopplat till sociala medier. Dessutom diskuteras vikten av 

föräldrars medvetenhet och närvaro vad det gäller ungdomars användnings av sociala medier i 

studien. Detta med syfte att förebygga och öka förståelsen för sexuella trakasserier och brott 

som begås online.  

Turkle (2017) berättar i sin bok ”Tillbaka till samtalet” om hur hon, genom forskning, 

kommit fram till att den digitala tekniken utmanar vår förmåga att känna empati för varandra. 

Forskningen visar att vi människor blir mindre empatiska, känner oss mer ensamma, minskar 

vår kreativitet och att vi i vårt allmäntillstånd överlag är mindre tillfreds, när vi allt mindre 

samtalar med varandra öga mot öga. Turkle (2017) menar också att den generation som växer 



 
 

13 

upp nu, inte själva vet om att dom förlorar något genom att inte prata, eftersom de aldrig 

upplevt något annat.  

 

5.2. Aktuella forskningsfrågor  

Utifrån ovanstående genomgång av tidigare forskning anser jag att tre spår går att urskilja: 1) 

Anledningar till att ungdomar använder SNS, 2) Positiva och negativa följder vid användning 

av SNS, samt 3) Användning av SNS och dess påverkan på ungdomars mentala hälsa. 

Samtliga forskare berör på ett eller annat sätt varandras områden.  

 

5.3. Aktuella forskningsresultat  

Nedan presenteras aktuella forskningsresultat utifrån de tre teman som identifierats i 

forskningen och som är nämnda i ovanstående stycke.  

 

5.3.1. Anledningar till att ungdomar använder SNS 

I tidigare forskning framkommer resultat som visar på att ungdomar använder sociala medier 

för att fylla någon form av behovslucka. Det kan röra sig om social tillhörighet, tidsfördriv 

eller att ungdomen upplever att det är lättare att kommunicera online än offline (Allen et al. 

2014; Barker, 2012; Barker, 2009).  

 

5.3.2. Positiva och negativa följder vid användning av SNS 

I studier gjorda av Allen et al. (2014), Laghi et al. (2013), Bonetti, Campbell och Gilmore 

(2010) framkommer det att ungdomar som är blyga och upplever oro inför sociala 

sammanhang får positiva följder av att befinna sig på SNS. Detta för att ungdomarna upplever 

sig trygga i att dela känslor, berätta hemligheter och diskutera personliga ämnen online, vilket 

är något som de inte vågar göra offline. Resultatet visar på att blyga ungdomar som 

kommunicerar online fyller en behovslucka som i sin tur kan leda till ökad självkänsla och 

därmed ett bättre mående (Allen et al. 2014; Laghi et al. 2013). Barker (2012) framhåller i 

resultatet av sin studie att ungdomar ökar sin självkänsla genom att följa personer, på sociala 

medier, i samma ålder som på ett eller annat sätt inspirerar dem till att nå drömmar och mål. 
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Dessutom visar den tidigare forskningen att de flesta ungdomar upplever tillhörighet via SNS 

(Allen et al. 2014; Laghi et al. 2013; Bonetti et al. 2010; Barker 2012).  

Negativa konsekvenser till följd av användning av SNS anses bland annat vara risken att 

utsättas för elaka påhopp, social exkludering och en ökad risk för sexuella trakasserier till 

följd av ”olämpliga” bilder som postas av ungdomarna (Allen et al. 2014; Pujazon-Zazik & 

Park 2010; Cookingham & Ryan 2015).  

Turkle (2017) menar att vi människor behöver bli medvetna om vilken makt telefonen har 

över oss. Telefonen påverkar vårt hälsotillstånd, eftersom vi lever ett liv där vi ständigt strävar 

efter att leva på det sätt som kontakterna på sociala medier menar är rätt. Då vi ständigt är 

beredda att ge telefonen uppmärksamhet, väljer vi i samma stund bort personerna som är i 

samma rum. Detta splittrar uppmärksamheten, vilket i sin tur leder till begränsningar för vårt 

umgängesklimat och därmed sämre relationer.  

 

5.3.3. Användning av SNS och dess påverkan på ungdomars mentala 

hälsa  

Flertalet forskare finner i sina studier koppling mellan användning av SNS och psykisk ohälsa 

i form av depression och ångest. Cookingham och Ryan (2015), Pujazon-Zazik och Park 

(2010) samt Landoll et al. (2013) framhåller i sin forskning framför allt att sexuella normer 

förändras online och att ungdomar ofrivilligt upplever obehagliga situationer på SNS, vilket i 

sin tur kan leda till sämre mental hälsa. Överlag fokuserar studierna mycket på hur den 

mentala hälsan kopplat till sexuellt välmående påverkas vid användning av SNS. Forskarna 

ser bland annat av resultatet att risken för olämplig sexuell exploatering och risktagande ökar 

då ungdomars förmåga att bedöma vad som är riskfyllt förändras vid användning av SNS 

(ibid.).  

 

5.4. Aktuella teorier  

Dominerande teorier i forskningen gällande användning av sociala medier och SNS är Social 

identity theory, Social identity gratifications theory och Uses and gratifications theory.  
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5.5. Aktuella metoder  

Övervägande stor del av den tidigare forskningen är kvantitativa studier i form av online- eller 

pappersbaserade enkätundersökningar.  

 

6. Teoretiskt perspektiv  

Studiens empiri analyseras utifrån Uses and gratification theory, eller på svenska, 

användarforskning, som är en teori som syftar till att förklara vad publiken gör med medierna. 

Teorin ämnar ge förklaringar till varför människan använder medier, där användarforskningen 

utgår från att alla människor mediekonsumerar för att tillfredsställa diverse behov (Gripsrud, 

2011).  

Vidare används även Social identity theory, som på svenska kallas social identitetsteori, 

som är en teori som syftar till att förklara individer och gruppers sätt att identifiera sig med 

likasinnade personer för att uppleva positiv grupp-självkänsla (Tajfel, 1982). Definitionen av 

en grupp beskriver Tajfel och Turner (1986) som en samling individer som på ett eller annat 

sätt känner social tillhörighet med varandra och därmed också delar någon form av 

känslomässigt band.  

Genom att analysera undersökningen utifrån användarforskningens ståndpunkt och 

gruppidentitet är det möjligt att analysera och diskutera kring om och i så fall varför socialt 

kommunikativa ungdomar som upplever att de har en social tillhörighet använder sociala 

medier under tiden som de umgås fysiskt med sina vänner. Det är också genom föreliggande 

studie möjligt att skapa en tydligare bild av vilka eventuella påverkansfaktorer användning av 

sociala medier har på det fysiska umgänget tillika relationer ungdomar emellan.  

6.1. Uses and gratification theory 

I mitten på 1900-talet riktade många forskare om sina forskningsfrågor från medierna till 

publiken. I stället för att i första hand undersöka vad medierna gör med publiken började man 

studera vad publiken gör med medierna. Denna forskningsinriktning kallas idag för Uses and 

gratifications research, och på svenska, användarforskning (Gripsrud, 2011).  

Användarforskningen startade i samband med upptäckten att mediernas inflytande inte var 

lika stort som man först hade trott. Vidare är socialpsykologen Maslow och hans teori om 

behovstrappan en grundsten för studierna om vad publiken gör med medierna. Maslows 

behovstrappa bygger på att vi människor ständigt söker efter att tillfredsställa olika typer av 
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behov. Steg ett, enligt Maslow, är att tillfredsställa de grundläggande behoven så som näring 

och sömn. När dessa behov är uppnådda söker vi vidare efter att tillfredsställa behov på högre 

nivå, till exempel sociala behov kopplat till självbekräftelse och identitet (Gripsrud, 2011). 

Enligt det framkomna resultatet söker gemene man, genom mediekonsumtionen, främst 

efter att tillfredsställa ett informationsbehov, behovet av social tillhörighet och behovet av 

självbekräftelse (Gripsrud, 2011).  

Utgångspunkten i användarforskningen är att vi människor är kapabla att identifiera vilka 

behov vi har för att kunna välja rätt medium för att uppfylla önskat behov. I en tongivande 

studie, genomförd av psykologen Herta Herzog, framkom att radiolyssnare, som i detta fall 

undersöktes, i första hand nådde behovstillfredsställelse genom tre olika typer av 

gratifikationer: en emotionell ventil, ett kompensatoriskt önsketänkande och en källa till 

konkreta råd i vardagslivet. Den emotionella ventilen fungerar som en känslomässig 

avlastning där lyssnaren kan släppa fram känslor och få en andningspaus i vardagslivet. Det 

kompensatoriska önsketänkandet förklaras som en plats där lyssnaren kan fly in i någon 

annans liv för att komma ut på andra sidan med handfasta verktyg för att hantera det 

vardagliga livet (Bengtsson, 2017).  

Herzogs forskning banade väg för en ny typ av användarforskning där forskarna sökte svar 

på varför användarna använde medierna på ett visst sätt i stället för att anta att användarna har 

ett problem som behöver redas ut. För att få svar på ytterligare frågor analyseras 

medieanvändarna utifrån den vardagskontext som användarna befinner sig i när de använder 

olika medier (Bengtsson, 2017).  

6.1.1. Kritik mot uses and gratification theory 

Användarforskningen stötte så småningom på kritik där bland annat företrädare av 

Frankfurtskolans kritiska teori menar på att användarforskningen är för individuellt och 

biologiskt inriktad (Bengtsson, 2017). Företrädarna menar bland annat att svaren förenklas 

eftersom forskarna fokuserar på enskilda människors behov. I användarforskningen antas att 

människan är en rationellt tänkande varelse, med stor självinsikt, som genom att kritiskt 

reflektera själv kan ranka vilket behovs som är viktigast. Utifrån reflektionen antas människan 

sedan kunna besluta vilket medium och innehåll som för stunden är det bästa för att uppfylla 

önskat behov. Kritiker menar att människan inte är kapabel till att rannsaka sig själv och sina 

behov, varför kritikerna menar att användarforskningen inte är lika tillförlitlig som forskarna 

själva påstår (ibid.).  
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Ytterligare kritik som riktats mot användarforskningen är det faktum att forskarna inom 

detta perspektiv inte tar hänsyn till att människan inte alltid vet varför hen gör, inte gör, gillar 

eller inte gillar vissa sker. Kritikerna menar att människan många gånger gör saker utan att ha 

en motiverad anledning till varför. Detta medför svårigheter för forskarna inom 

användarforskningen, att kunna ge klara och trovärdiga svar på vissa frågor (Gripsrud, 2011).  

6.2. Social identity theory 

Social identity theory, som på svenska översätts Social identitetsteori, utvecklades under 

1970-talet av Henri Tajfel och John Turner för att förklara beteenden inom grupper, mellan 

grupper och individer och mellan olika grupper. Teorin syftar till att förklara individer och 

gruppers sätt att identifiera sig med likasinnade personer för att uppleva positiv grupp-

självkänsla (Tajfel, 1982). Definitionen av en grupp beskriver Tajfel och Turner (1986) som 

en samling individer som på ett eller annat sätt känner social tillhörighet med varandra och 

därmed också delar någon form av känslomässigt band. Vidare menar Tajfel och Turner 

(1986) att människan självkategoriserar sig för att uppleva social tillhörighet i form av ett vi, 

som benämns som in-gruppen och ett dem, som benämns som ut-gruppen. Ju mer likheter 

människan upplever med gruppen, desto starkare blir identifikationen och därmed 

tillhörigheten. 

Ytterligare en del i den sociala identitetsteorin som Tajfel och Turner (1986) belyser är 

vilken status gruppen har, sett till gruppens medlemmar. Om gruppen anses ha en hög social 

status av gruppmedlemmarna själva och av grupper runtomkring betecknas gruppen ha positiv 

distinktion, eller positiv grupp-självkänsla. Att vara med i en grupp som i positiv bemärkelse 

särskiljer sig från andra grupper ger i sin tur den enskilda medlemmen en positiv social 

identitet, vilket i sin tur leder till att individen upplever god självkänsla. På samma sätt 

betecknas de grupper som särskiljer sig gentemot andra grupper i negativ bemärkelse ha 

negativ distinktion. Individer som är medlemmar i dessa grupper har en negativ social 

identitet, vilket också leder till negativ självkänsla (ibid.).  

Social identitetsteori grundar sig i tron på att människan ständigt ämnar försöka 

upprätthålla en positiv social identitet för att förstärka sin positiva självkänsla. Därför tenderar 

individer som är medlemmar i en grupp med negativ distinktion, att söka sig till andra grupper 

med högre social status för att på så sätt öka sin självkänsla (Tajfel & Turner, 1986).  
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6.3. Motivering av teorival 

Min undersökning ämnar undersöka vad ungdomar gör med medierna idag, varför Uses 

and gratification theory tillika användarforskningen är lämplig att använda. Vidare ämnar 

undersökningen också att undersöka hur medierna används och hur ungdomarna påverkas, 

vilket också kan förklaras utifrån användarforskningens ståndpunkt.  

Eftersom studien specifikt undersöker hur användningen av sociala medier ser ut under 

tiden ungdomar umgås med vänner, i olika typer av grupper, både online och offline, är även 

Social identitetsteori lämplig att applicera på denna studie. Ytterligare en aspekt som 

motiverar valet av teorier är det faktum att ungdomar umgås i olika typer av grupper 

samtidigt. I dess grupper är det möjligt att olika typer av grupp-självkänslor finns, vilket gör 

att den sociala identitetsteorin breddar perspektivet och förhoppningsvis bidrar med förståelse 

och förklaring för att uppnå studiens syfte. Dessutom framkommer av tidigare forsknings 

resultat och i det insamlade intervjumaterialet i denna studie att ungdomar använder sociala 

medier för att uppfylla ett visst behov, vilket också är det användarforskningen pekar på.  

 

7. Metod och material  

I följande kapitel presenteras val av forskningsmetod, urvalsprocessen, datainsamling och 

tillvägagångssätt för analys av det insamlade materialet. Vidare ägnas ett stycke åt att förklara 

föreliggande studies validitet och reliabilitet. Avslutningsvis redogör jag för mina kritiska 

reflektioner kring val av metod och tillvägagångssätt.  

 

7.1. Val av forskningsmetod  

Tidigare forskning är mestadels av kvantitativ karaktär där syftet är att kartlägga orsaker till 

ungdomars användning av sociala medier. I min studie vill jag ta del av fler infallsvinklar från 

färre personer, som i stället ger en bredare förståelse för hur användningen av sociala medier 

bland ungdomar ser ut och mer specifikt kopplat till när det sociala, fysiska umgänget pågår. 

Eftersom jag är ute efter en bredare bild vill jag ha svar som inte styrs av ett specifikt urval av 

frågor, vilket gör kvalitativa semistrukturerade intervjuer till en lämplig insamlingsmetod 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011).  
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7.2. Urval 

Tidigare benämns målgruppen som studeras som ungdomar. Mer specifikt riktar studien in sig 

på ungdomar i åldrarna 16 till 19 år, alltså gymnasieungdomar. Anledningen för ovanstående 

nämnda val, är för att jag tror att ungdomar som går på gymnasiet har bättre förmåga att 

reflektera över, samt analysera på vilket sätt de använder sociala medier jämfört med yngre 

ungdomar. Genom att välja äldre ungdomar hoppas jag att få fler matnyttiga svar från 

intervjupersonerna och därmed ett mer djupgående resultat.  

Vad det gäller val av studieobjekt används två urvalsmetoder. En målinriktad urvalsmetod 

innebär enligt Bryman (2011) att forskaren tar hänsyn till syfte och frågeställning vid val av 

respondenter. Eftersom jag har observerat ungdomar i min närhet som en del av fenomenet, 

alltså att de använder sociala medier samtidigt som de umgås med vänner, kontaktas således 

tre av de observerade ungdomarna. Vidare uppfyller samtliga intervjupersoner kriterierna: 

kommunikativa i sociala sammanhang och upplevd social tillhörighet bland vänner, för att 

vara lämpliga studieobjekt.  

För att inte studien ska begränsas till de observerade ungdomarna ger varje person, efter 

genomförd intervju, ytterligare tips och kontaktuppgifter till en lämplig person som kan 

tillföra ytterligare intressanta aspekter till studien. Enligt instruktioner tipsar, den nyss 

intervjuade ungdomen, om en person som tillhör en annan umgängeskrets, för att på så vis 

öka chansen till en bredare urvalsgrupp. Detta kallas för snöbollsurval och är enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2011) en bra metod för att få ett spritt urval bland intervjupersonerna. 

Kombinationen av urvalsmetoder ökar möjligheterna att få varierande och tillförande svar av 

intervjupersonerna (ibid.). 

Sammantaget intervjuas fem stycken personer, varav tre stycken är tjejer och två stycken 

är killar. Tjejerna är födda 1999, 2000 och 2001, medan killarna är födda år 2000 och 2001 

och går således i ettan, tvåan och trean på gymnasiet.  

 

7.3. Datainsamling 

Enligt Lantz (2013) är det viktigt hur ramen för genomförandet av intervjun ser ut. Eftersom 

jag personligen är relativt nära i ålder med intervjupersonerna, samt känner hälften av 

personerna sedan tidigare är det viktigt att både intervjuare och respondent har samma 

förväntningar på intervjusituationen. Som intervjuare är det mitt ansvar att vara förberedd 

inför, och under, intervjusituationen. Det är också mitt ansvar att ha en väl förberedd 
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intervjuguide för att ge respondenten bästa möjliga förutsättning att ge korrekta och givande 

svar (ibid.).  

Semistrukturerade intervjuer bygger på, i förväg planerade frågor. Frågorna är öppna och 

utan svarsalternativ för att respondenten själv ska fundera och analysera kring ett visst 

fenomen. Frågorna bör delas upp i teman som är tätt sammankopplade med frågeställningen i 

uppsatsen (Lantz, 2013), varför min intervjuguide bygger på frågorna ”Hur använder du 

sociala medier när du umgås med dina vänner”, ”Av vilka anledningar använder du sociala 

medier när du umgås med dina kompisar?” och ”Hur påverkas klimatet i umgänget när sociala 

medier används?”. Intervjun avslutas med ett stycke som berör mer generella frågor gällande 

ungdomar och sociala medier.  

Genom att kontakta respondenterna, minst en dag innan planerad intervju och ge 

grundläggande information, skapas förutsättning för att få bra svar. I det meddelande som 

skickas ut till ungdomarna förklaras förväntningar på deras deltagande, vilka rättigheter de 

besitter samt hur det insamlade materialet kommer att hanteras. Vidare får respondenterna 

samma information vid intervjuns början för att ytterligare förtydliga vilka rättigheter 

intervjupersonerna har. Genom denna väl genomtänkta strategi uppfylls informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i enlighet med de fyra etiska 

grundkraven (Vetenskapsrådet, 2002).    

Vidare genomförs fem intervjuer med blandad kön- och åldersvariation inom studiens 

målgrupp. Från start planerade jag att intervjua sex respondenter men vid den fjärde och femte 

intervjun framkom ingen ny information. Detta innebär att materialet med stor sannolikhet är 

mättat, vilket betyder att insamling av mer material inte är nödvändig (Lantz, 2013). 

Intervjuerna äger rum på ett café där vi placerar oss längst in i hörnet, så långt bort från 

störande ljud och andra cafébesökare, för att på så vis skapa ett lugn under intervjusituationen. 

Samtliga respondenter bjuds på dryck och valfri kaka för att ytterligare skapa en avslappnad 

stämning. Båda parter bör befinna sig på en neutral plats för att minimera tidigare upprättade 

rollers risk för påverkan på intervjusituationen, varför en neutral plats, så som ett café, väljs 

som plats för genomförandet av intervjuerna (Lantz, 2013).  

 

7.4. Databearbetning   

Intervjuerna spelas, efter respondentens godkännande, in och transkriberas samma dag som 

intervjun genomförs. Ju snabbare transkriberingen görs, desto fler detaljer, som till exempel 
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tonlägen och ironi kommer med, vilket ökar chansen till korrekt tolkning av svaren (Larsson, 

2010). 

Vidare använder jag mig av Brymans (2011) rekommenderade metod för att analysera 

kvalitativa data. Metoden innebär flertalet steg, där det första steget innefattar att endast läsa 

igenom transkriberingarna. Steg nummer två innebär uppmärksamning av återkommande 

nyckelord. Dessa antecknas ner för att bli en del av en katalog, där viktiga ord samlas och 

sedan används i tolkningen. Vidare slås ord inom samma område ihop för att slutligen 

utkristallisera teman från intervjumaterialet.  

När katalogen är klar benämns varje liknande område med ett namn och placeras under 

respektive frågeställning för att tydliggöra att studien undersöker det den ämnar undersöka. 

Vidare sorteras svaren på frågeställningen ”Hur använder socialt kommunikativa ungdomar 

som upplever social tillhörighet sociala medier när de umgås med sina vänner?” i ett och 

samma stycke då samtliga respondenter ger samstämmiga svar på frågan. Svaren på den andra 

frågeställningen, som lyder ”Av vilka anledningar använder kommunikativa ungdomar med 

social trygghet sociala medier?”, delas upp i fem underteman som baseras på de olika 

områden svaren från respondenterna omfattar. Slutligen besvaras den tredje frågeställningen 

”Hur påverkas klimatet i umgänget när sociala medier används?” i ett samlat stycke då även 

svaren inom detta område är samstämmiga.  

Bryman (2011) beskriver avkodningen som en stor del i analysarbetet av den insamlade 

empirin. Vidare analyseras de utkristalliserade temana kopplat till studiens teoretiska 

utgångspunkter, vilket möjliggör att nya resultat, eller utbredning av tidigare teorier 

framkommer. Vid analysen sammanställs även, enligt Brymans (2011) rekommendation, en 

lista över koderna för att få en överblick över hur många av respondenternas svar som tas upp 

under respektive tema.  

Genom noggrann strategi för databearbetningen och en väl genomtänkt fördelning av den 

insamlade datan, anser jag att möjligheten för korrekt tolkning av respondenternas svar är 

hög.  

 

7.5. Validitet och reliabilitet 

Något som alltid bör reflekteras över i en studie och som också är forskningskriterier, är 

validitet och reliabilitet (Ekström & Larsson, 2010). Validitet beskriver undersökningens 

giltighet, alltså hur väl undersökningen faktiskt mäter det som avses. För att ett argument ska 
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anses ha giltighet måste argumentet vara tätt sammankopplat med själva undersökningen. Vad 

det gäller reliabilitet menas att uppgifterna som anges i studien måste vara riktiga (ibid.).  

Bryman (2011) ägnar ett kapitel åt att diskutera huruvida validitet och reliabilitet är 

nödvändigt i en kvalitativ studie, eftersom studien inte syftar till att mäta något. Bryman 

(2011) presenterar två olika huvudspår där flertalet forskare menar att begreppen är relevanta 

även för en kvalitativ studie, men att forskaren i fråga lägger mindre vikt vid frågor som gäller 

mätning. Den andra gruppen menar att forskare som genomför kvalitativa studier, bör inrikta 

sig på att motivera hur tillförlitlig och äkta studien är, i stället för att använda nyss nämnde 

begrepp (ibid.). I denna studie används, efter noga övervägning, begreppen validitet och 

reliabilitet.  

Intervjufrågorna i studien formas utifrån frågeställningarna, för att på så vis säkerställa att 

studien tar reda på det som den ämnar ta reda på. Vidare är ett tecken på validitet att 

intervjupersonernas svar (se citat från respondenterna) helt eller delvis ger direkta svar på 

studiens frågeställningar.  

Reliabiliteten säkerställs genom att intervjun underbyggs med dokumentation (Larsson, 

2010), se intervjumanual, samt att jag tydligt redogör för hur forskningsprocessen fortgår 

genom att jag till exempel beskriver processen för insamling och bearbetning av data samt 

framtagandet av nyss nämnda intervjumanual.  

7.6. Kritiska reflektioner  

Som tidigare nämnts, i stycket om urval, kombinerar jag två olika urvalsmetoder för att 

fastställa lämpliga respondenter till undersökningen. Vidare ligger två kriterier till grund för 

att bli kvalificera sig som respondent: att ungdomen är socialt kommunikativ och att 

ungdomen upplever social tillhörighet bland vänner. Dessa kriterier är viktiga för att 

undersökningen ska ha möjlighet att tillföra ny kunskap till tidigare forskning. Något som 

skulle kunna vara en svaghet i urvalet av respondenter är det faktum att det är svårt att mäta 

hur socialt kommunikativ en ungdom är, samt att det är svårt att avgöra vad social tillhörighet 

egentligen innebär. Båda förmågorna kan bedömas olika och är subjektiva, vilket kan göra att 

respondenternas förmågor i föreliggande studie kan skilja sig åt. Detta anser inte jag är ett 

problem för att uppnå studiens syfte, men jag är väl medveten om att det kan vara en svaghet.  

Eftersom undersökningen syftar till att ta reda på mönster och orsaker till hur ungdomar 

använder sociala medier i sociala sammanhang, fokuseras det inte på ytterligare faktorer så 

som, till exempel, socioekonomisk status i urvalsprocessen. Detta är möjligt att ses som en 
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brist för resultatet, men då undersökningen har en kvalitativ ansats, saknas möjlighet att dra 

generella slutsatser, vilket gör att dessa faktorer saknar betydelse i denna undersökning.  

Jag är också medveten om att undersökningen riskerar att bli ensidig, då hälften av 

respondenterna kommer från samma sammanhang, nämligen kyrkan. Men eftersom studien 

genomförs efter observation av just dessa ungdomar tror jag, trots eventuell ensidighet, att 

studiens utfall kan bidra till ökad förståelse för fenomenet. De tre ungdomarna är i olika åldrar 

och tillhör olika umgängeskretsar, vilket ökar chanserna till att samla in ett allsidigt material. 

Skillnader mellan respondenterna från kyrkan och utanför kyrkan kommer inte att belysas. 

Likaså kommer inte skillnader mellan kön att belysas då undersökningen inte syftar till att 

upptäcka skillnader och/eller likheter gällande dessa faktorer.  

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är en nackdel med metodformen intervju, att 

intervjuaren aldrig kan veta om respondenten har en outtalad avsikt med att delta i intervjun. 

Bland annat kan respondenten använda sig av impression management, vilket betyder att 

respondenten använder intervjutillfället för att skapa en osann identitet om sig själv. Detta kan 

påverka graden av sanningshalt i svaren, vilket gör undersökningen missvisande.  

En risk, gällande min undersökning, är om respondenterna väljer att presentera 

verkligheten på ett sätt som inte stämmer, till exempel genom att inte berätta sanningsenligt 

hur de använder sig av sociala medier, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

också är en nackdel med intervju. Eftersom respondenterna inte vinner något på att berätta en 

osanning, då de själva inte påverkas mer än att de tvingas till självrannsakan, anser jag att 

riskerna är små. Samma sak gäller identitetsskapandet. Då hälften av respondenterna har 

observerats, kopplat till fenomenet, är redan en identitet identifierad, vilket minskar risken för 

att ungdomen skapar en falsk identitet. 

Ytterligare kritik riktad mot metodformen intervju är risken för ett fragmentiserat material, 

alltså att man förlorar detaljer om endast en intervju genomförs (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). För att minimera risken för fragmentisering spelas intervjuerna in samt 

transkriberas samma dag som de genomförs. Dessutom förs anteckningar över återkommande 

centrala fraser under själva intervjun.  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar också att kompletterande metoder bör 

genomföras för att materialet ska berika och stadfästa än mer om ämnet som undersöks. På 

grund av begränsning i tid för studiens genomförande kommer endast intervjuer att 

genomföras. Däremot har fenomenet redan observerats, dock utanför undersökningens ramar, 

vilket ligger till grund för studien och fungerar därmed som ett stöd till det insamlade 

materialet.  
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8. Resultat  

I följande kapitel presenteras resultatet från det insamlade materialet. Det insamlade 

materialet har avkodats, enligt Brymans (2011) metod som också beskrivs i metodkapitlet. De 

svar som varit samstämmiga från respondenterna slås ihop för att tydliggöra samtliga 

relevanta områden. Resultatet presenteras utifrån respektive frågeställning. För att se de 

exakta frågorna som ställdes till respondenterna, se bilaga 1. Då undersökningen ämnar ta 

reda på mer kring fenomenet ur perspektivet från kommunikativa ungdomar i gymnasieålder, 

som upplever social tillhörighet, analyseras svaren enskilt utan att ta hänsyn till kön eller 

ålder. Eftersom målgruppen är snävt utvald är det inte heller relevant att presentera vem som 

har sagt vilket citat. Därför presenteras citaten endast som en del i helheten av 

undersökningen.  

8.1. Hur använder ungdomarna sociala medier när de umgås 
med sina vänner? 

I följande stycke presenteras resultatet för segmentet som svarar på frågan hur ungdomarna 

använder sociala medier när de umgås med sina vänner. Resultatet ger en överblick över hur 

användningen av sociala medier ser ut en vanlig dag när ungdomarna umgås.  

Gemensamt för samtliga respondenter är att sociala medier används utan större eftertanke. 

Sociala medier är något som bara händer enligt en av respondenterna. Vidare säger en av 

respondenterna följande: ”Sociala medier är en sådan stor grej att det har blivit som en 

person”. Med ovanstående citat förklarar respondenten att hen numera tycker att det är lika 

naturligt att umgås och kommunicera via sociala medier, som i ett fysiskt umgänge och att 

dessa två typer av umgängen pågår samtidigt och om varandra.  

Centralt för samtliga respondenter är applikationen Snapchat, som respondenterna uppger 

är den applikation som upptar mest tid vid umgänge. För respondenterna fungerar Snapchat 

som ett ständigt pågående kommunikationsflöde, där kommunikationen med vänner och 

bekanta ständigt pågår. Respondenterna menar att det inte finns några specifika situationer 

under umgänget där de använder eller inte använder mobilen, utan att det oftast är en naturlig 

del av umgänget. 
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Man kanske bara tar en snabb glans på mobilen för att kolla vad som har hänt […] man 

klickar och kollar vad klockan är och så har man fått några ”snaps”. Det är liksom 

alltid så att man har ett extra öga på mobilen även fast man är inne i allt annat.  

En av respondenterna berättar att hon brukar snapa med cirka 40–50 personer samtidigt, vilket 

gör att det alltid är någon ny som svarar på en tidigare skickad snap. Eftersom 

kommunikationsflödet pågår hela tiden har respondenterna alltid någon att svara på Snapchat.  

Vidare förklarar respondenterna att de däremot kan se ett mönster av att de ofta, och mer 

frekvent, använder sociala medier i mitten och i slutet av umgänget. I början av umgänget 

ägnar ungdomarna mer tid åt att återkoppla och prata med de personer som finns i rummet.  

Som tidigare nämnt är Snapchat den applikation som samtliga respondenter använder mest 

och det är också den applikation som samtliga ungdomarna börjar att kolla på när de tar fram 

sin telefon. På frågan om det finns något speciellt mönster för hur ungdomarna använder 

sociala medier, säger samtliga respondenter att de börjar med Snapchat där de svarar och 

skickar iväg snaps. Sen kollar de flödet på Instagram och vidare kollar de flesta uppdateringar 

på Twitter och ibland avslutar de med att kolla klipp på Youtube. Ett par av respondenterna 

använder även Facebook.  

Medan Snapchat är ett ständigt pågående kommunikationsflöde är de andra 

applikationerna mer av typen som respondenterna går in på och kollar de senaste 

uppdateringarna för att sedan lämna, varför övriga applikationer inte upptar lika mycket tid 

under umgänget som Snapchat gör.  

 

8.2. Av vilka anledningar använder kommunikativa ungdomar 
med social tillhörighet sociala medier? 

I följande stycke presenteras resultatet för segmentet som behandlar frågan om varför 

ungdomarna använder sociala medier. Resultatet presenteras utifrån fem kategorier som 

utkristalliserades vid avkodningen av intervjumaterialet.  

8.2.1. ”Jag har andra att snacka med” – Identitetsskapande 

Samtliga respondenter berättar att de ser sitt användande av sociala medier och i synnerhet 

Snapchat, som ett sätt att visa att man har många vänner. Det blir ett sätt att visa upp att man 

har andra människor att snapa, vilket respondenterna menar tyder på att personen i fråga är 

populär. En av respondenterna menar på att hen får en hög så kallad coolhetsfaktor, när det 
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ofta dyker upp nya notiser på Snapchat, och en annan av respondenterna anser att det pågår en 

popularitetstävling på Snapchat.  

[…] man visar andra att man har ett annat liv med, typ. Det blir liksom lite av en 

popularitetstävling. På ett sätt har ju typ Snapchat blivit det med streaks nu […] har du 

inga streaks eller har du ingen att snapa med då tycker ju folk att du är lite konstig. Och 

snapar du bara med dina tjejkompisar då tycker folk så här ”men vadå har du inga 

andra vänner?”.  

Kombinationen av att Snapchat fungerar som en jämförelsetävling och att det är viktigt för 

ungdomarna att visa upp att de har många personer att snapa med, gör Snapchat till en 

applikation som respondenterna använder för att stärka sin identitet eller för att skapa sig en 

ny identitet.  

Ett annat spår inom kategorin identitetsskapande som resultatet visar, är det faktum att 

respondenterna uppger att de oftare använder sociala medier när de umgås med sina allra 

närmsta vänner. Respondenterna menar att det är enklare att ta upp mobilen bland sina nära 

vänner därför att vännerna dels redan vet hur personen i fråga är, dels för att dom vet att 

personen i fråga vill vara där. Flera av respondenterna uttrycker att de använder mobilen när 

de är bekväma i sammanhanget. Där de alltså inte behöver stärka sin identitet.  

[…] när jag gör det så är det när jag är med personer som jag känner mig bekväm med. 

Jag är väldigt mycket så att man ska vara artig och trevlig och jag bryr mig inte lika 

mycket om hur mina allra närmsta kompisar uppfattar mig om jag tar upp min telefon 

för dom är jag så bekväm med.  

Flera av respondenterna berättar också att de tycker att det är mer okej att använda mobilen 

när de är med kompisar de känner väl för att de nära vännerna vet hur man egentligen är och 

därför inte behöver personen i fråga inte bevisa något.  

Sammanfattningsvis verkar det finnas två viktiga spår till varför sociala medier används 

som identitetsskapande. Det ena handlar just om att skapa och stärka sin identitet och status 

genom att visa upp att personen i fråga har ett stort nätverk av vänner och därmed ett annat liv 

än det som pågår just där och då. Det andra handlar om att respondenterna använder sociala 

medier för att få vara sig själv och därmed inte stärka eller skapa sig en ny identitet, vilket 

mestadels görs i situationer där personen i fråga är bekväm med umgänget.  
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8.2.2. ”Alltid ha koll på vad som händer” – Fear of missing out  

Den andra kategorin som framkom vid avkodningen av intervjumaterialet är kategorin Fear of 

missing out, som handlar om att respondenterna ständigt vill se vad vänner på andra platser 

gör, samt att de vill hålla kontakt med de kompisar de, just nu, inte umgås med. Dessutom 

verkar det finnas ett stort intresse bland respondenterna, att se vad personer som de 

personligen inte känner, gör. Respondenterna anser att det handlar om ren nyfikenhet över att 

se vad dessa personer gör. ”Man är jättenyfiken ’ah vad händer där, är dom tillsammans, är 

det en sådan fest där’ det är verkligen så man har koll på alla.” Samtliga respondenter berättar 

att de använder sociala medier för att hålla kontakten med sina vänner, som inte är i rummet, 

och när de inte längre har något specifikt att prata om, upprätthåller de konversationen med 

deras Snapchat-kontakter genom att skicka bilder, utan text, till varandra på Snapchat. Flera 

av respondenterna menar att de fortsätter skicka bilder till varandra för att inte riskera att 

missa något roligt som händer på andra platser.  

Vidare berättar en av respondenterna att hen aldrig skickar sms till kompisar utan att all 

kommunikation med kompisar och andra ungdomar sker via Snapchat. På så sätt håller hen 

koll på vad som händer hela tiden.  

8.2.3. ”När snacket har dött ut” – Uttråkad  

Ytterligare en anledning till varför respondenterna använder sociala medier är för att de är 

uttråkade. Det vanligaste svaret på varför respondenterna upplever att de är uttråkade är: ”när 

snacket har dött ut”. När ett samtalsämne inte längre intresserar, eller när själva samtalet dör 

ut är mobilen ett roligare alternativ för att underhålla sig själv.  

Det är väl när det blir lite seg stämning och man inte vet vad man ska göra då vet man 

att det alltid finns någonting på mobilen som är intressant. 

Respondenterna är överens om att ju roligare de har med sina vänner, desto mindre använder 

de mobilen. De gånger de har som roligast är när de gör en viss aktivitet. Då väljer de flesta 

av respondenterna att lägga undan mobilen. Däremot säger samtliga respondenter att när de 

väntar på något, tar de fram mobilen för att vara sysselsatt med någonting. Till exempel 

nämner flera av respondenterna att de använder sociala medier när de väntar på sin tur i 

sällskapsspel och/eller tv-spel.  
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Ofta när vi typ väntar på grejer. Väntar vi på bussen, eller om vi väntar på att maten 

ska komma in på restaurangen. När man inte har något bättre för sig. När det inte är en 

permanent situation man är i liksom. 

Respondenten som citeras ovan menar på att sociala medier är ett sätt att sysselsätta sig i 

väntan på något. Hen förklarar det som att sociala medier används för att göra 

transportsträckan, mot en längre pågående situation, roligare.  

Sammanfattningsvis visar resultatet att respondenterna använder sociala medier för att 

minska rastlösheten i väntan på något och att de använder sociala medier när sammanhanget 

runtomkring inte längre är intressant.  

8.2.4. ”Jag behöver reloada lite” – Tillflykt  

Enligt resultatet väljer samtliga respondenter att använda sociala medier som en tillflykt. 

Respondenterna berättar att när de inte orkar vara sociala använder de sociala medier för att få 

en paus från sammanhanget. Ett genomgående svar bland respondenterna är att de tycker det 

är ansträngande att vara social och trevlig och att de inte heller orkar komma med roliga 

förslag för att underhålla gruppen. När dessa situationer uppstår väljer intervjupersonerna att 

backa och välja den enklare vägen som de anser är att ta upp mobilen och gå in på sociala 

medier. Flertalet respondenter använder uttryck som ”jag behöver reloada lite” eller ”man får 

backa ett steg och inte vara i fokus” och förklarar att de upplever att de får en andningspaus 

när de riktar fokus från umgänget till sociala medier.  

Ytterligare en anledning till att intervjupersonerna väljer att fly till sociala medier är att de 

känner sig nere. Det blir en tillflykt där de kan tänka på andra saker än det som händer just i 

stunden. En av respondenterna uttrycker det så här: ”Då kan man antingen få tankarna på 

annat håll eller bara vara i sin egen bubbla. Om man inte orkar vara jättesocial så blir det som 

en tillflykt”. 

Förutom att det är en tillflyktsort för de dagar intervjupersonerna inte orkar vara sociala, är 

det också en säkerhet. Ett sätt att skydda sig. Resultatet visar att flertalet respondenter 

upplever att de blir tryggare av att vara på sociala medier för att de kan redigera bilder och 

texter innan de skickas iväg. Dessutom medger respondenterna att det är lättare att vara än 

mer social, trevlig och mer framåt på sociala medier än i det fysiska sammanhanget.  

Jag kan ta om bilden jag ska skicka på snap typ 20 000 gånger men i verkligheten är det 

du säger, det är där och nu. Det finns ingenting du kan ta tillbaka, ingenting du kan 

ångra så ibland är det ju enklare på ett sätt att vara social via sociala medier. 
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Sammanfattningsvis använder intervjupersonerna sociala medier för att undkomma att känna 

press på att vara social, trevlig och rolig i det fysiska sammanhanget. Dessutom fungerar 

sociala medier, för respondenterna, som ett sätt att upprätthålla bilden av att de är sociala, 

trots att de inte orkar vara sociala, i det fysiska umgänget. Det blir, för respondenterna, ett sätt 

att andas och ta paus genom att vara digitalt social, för att, efter pausen, fortsätta orka vara 

social i det fysiska umgänget. Ett ständigt återkommande ord från samtliga respondenter är att 

det är enklare att vända sig till sociala medier än till det verkliga, pågående umgänget.  

8.2.5. ”Alla andra gör det” – Vana  

Den sista kategorin under frågeställningen ”Av vilka anledningar använder kommunikativa 

ungdomar med social tillhörighet sociala medier?” visar att respondenterna väljer att använda 

sociala medier av vana. Återkommande svarar intervjupersonerna att de använder sociala 

medier för att ”alla andra gör det” eller för att ”jag följer strömmen”. Respondenterna menar 

att de ofta tar upp telefonen för att någon annan gör det, vilket ofta sker av ren vana. Så här 

säger en av respondenterna: ”Eftersom telefonerna alltid finns med när vi hänger är det lätt 

hänt att någon tar upp telefonen och då följer alla andra efter”. Sammanfattningsvis används 

sociala medier av ren vana. Det är inget speciellt som respondenterna reflekterar över utan det 

bara händer. 

8.3. Hur påverkas klimatet i umgänget när sociala medier 
används?   

Den tredje och sista frågeställningen behandlar frågan om hur klimatet i umgänget påverkas 

när sociala medier används. Respondenterna är överens om att det påverkar klimatet men att 

det inte är något som de dagligen reflekterar över eftersom samtliga respondenter är uppväxta 

och vana med att de använder sociala medier på det sättet.  

Resultatet visar bland annat att ungdomarna anser att de ofta missar samtal om vardagliga 

saker när sociala medier används.  

Det blir att typ att det är större chans att jag skickar en snap till min kompis och skriver 

typ bara ”aaah, orkar inte den här dagen, det här provet sög” än att jag säger det till 

kompisen som sitter bredvid. 

Eftersom respondenterna väljer att uppdatera kompisar via sociala medier om vardagliga 

saker uteblir ofta samtalet om samma saker i det fysiska umgänget.  
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Flertalet respondenter anser att det är svårt att slita fokus från sociala medier när någon i 

umgänget väl börjar använda sig av telefonen och sociala medier. I och med att umgänget 

sällan är helt mobilfritt tenderar sociala medier att ta mer fokus från umgänget än vad 

respondenterna önskar. Respondenterna menar på att det är mer naturligt att använda sociala 

medier när de umgås i större grupp, än när umgänget består av ett par, tre personer. 

Intervjupersonerna menar på att när flertalet av gruppens medlemmar använder sociala 

medier, blir stämningen sämre och klimatet annorlunda. Flera respondenter anser att klimatet 

blir trevligare och att personerna som umgås blir mer mottagliga för vad som sker i stunden 

när mobilerna läggs undan.  

Ifall man säger såhär att om ingen skulle ta upp mobilen tror jag verkligen att klimatet 

skulle bli lite annorlunda. Man skulle kanske vara mer trevlig och mer mottaglig liksom. 

För om det är så att en backar och tar upp mobilen då kanske dom andra känner att 

”då skiter vi i det” så blir det att alla bara sitter med sin telefon.  

Andan av ”då skiter vi i det” är samstämmig bland samtliga respondenter och visar på att 

samtliga tycker att umgängesklimatet påverkas negativt ur den aspekten. När sociala medier 

används uttrycker en av respondenterna att hen ”accepterar att jag inte orkar vara social”, 

vilken hen anser är ett nederlag, som hen inte önskar. Dessutom berättar flera av 

intervjupersonerna att de upplever att de blir mer nedstämda när sociala medier används 

frekvent, under en tid av umgänge.  

Ytterligare en faktor som respondenterna anser påverkar klimatet är det faktum att 

frekvent användning av sociala medier tyder på att personen i fråga inte vill vara där. Dels 

reflekterar respondenterna över att de själva tänker: ”vill hon ens vara med oss?” när någon i 

umgänget tillbringar mycket tid på sociala medier, dels reflekterar de över att de själva ”ger 

vibben av att man inte vill vara där”. Samtliga respondenter menar dock att de sällan använder 

sociala medier när någon i umgänget vill berätta något viktigt. I dessa sammanhang anser 

respondenterna att det är ett drygt beteende att ta upp telefonen.  

”Ju roligare man har, desto mindre använder man telefonen” är ett citat från en av 

respondenterna, vilket är samstämmigt med samtliga respondenters svar. Vidare visar 

resultatet att intervjupersonerna anser att det är lättare att vara osocial, samt tappa social 

kompetens på grund av användning av sociala medier i fysiskt umgänge, vilket de i slutändan, 

anser leder till sämre relationer vänner emellan. Respondenterna menar att det inte är särskilt 

socialt att vara social på sociala medier, utan att det är den verkliga, sociala kompetensen som 

är den viktiga. De anser också att de blir mindre socialt kompetenta när de kommunicerar via 
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sociala medier, i stället för i verkligheten, vilket möjligtvis är unikt för gruppen socialt 

kommunikativa ungdomar, i jämförelse med ungdomar som har svårare att kommunicera i 

verkligheten.  

Trots att respondenterna tror att de skulle skratta mer om de inte befann sig lika mycket på 

sociala medier under umgänget, finns det också stunder när de anser att sociala medier bidrar 

till mer skratt i gruppen. Dessa tillfällen är när det gemensamt tittar på något på sociala 

medier och därmed delar upplevelsen i stället för att enskilt ta del av något som finns på 

sociala medier.  

Jag skulle nog ändå säga så här att det finns ju mycket som man kan skratta och göra 

typ skämt om runt sociala medier. Till exempel på Twitter finns det ju alltid någon ny 

”meme” som går runt och det blir liksom också att man går runt och skojar om såna 

saker liksom. […] så på ett sätt så bidrar det till att man kan skratta tillsammans. Man 

kanske vill visa något som man själv har sett så kan man skratta tillsammans och ha 

sjukt kul. 

Sammanfattningsvis är respondenterna överens om att sociala medier mestadels har negativ 

påverkan på umgängesklimatet men att det finns vissa positiva aspekter, så som att dela 

humoristiska inslag med varandra, som bidrar till mer skratt i gruppen.  

9. Analys 

I följande kapitel analyseras och diskuteras resultatet av föreliggande studie. Uppdelningen 

följer samma mönster som resultatpresentationen, som utgår från frågeställningarna. 

Resultatet kopplas till studiens teoretiska referensram som består av Uses and gratification 

theory, tillika användarforskning och Social identitetsteori. Diskussionen förs även kopplad 

till tidigare forskningsresultat.  

9.1. Hur använder ungdomarna sociala medier när de umgås 
med sina vänner? 

Resultatet visar, likt den observation som föreliggande studie grundar sig på, att 

användningen av sociala medier är ett konstant pågående inslag i det fysiska, pågående 

umgänget. Det är ingen aktivitet som ungdomarna avsätter specifik tid för, utan sociala 

medier är, i umgängessituationen, som en person som är med och som det hela tiden ägnas 

uppmärksamhet åt.  
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Gruppen som intervjuas i föreliggande studie är sociala och har en stor umgängeskrets. 

Enligt den sociala identitetsteorin menar Tajfel och Turner (1986) att en stor del i att vara 

medlem i en grupp handlar om att stärka sin egen och gruppens positiva grupp-självkänsla. 

Eftersom samtliga respondenter har ett stort nätverk är det möjligt att de, omedvetet eller 

medvetet, upplever stort ansvar att upprätthålla sin position i övriga sammansättningar av 

vänner. Detta gör att de upprätthåller kontakten med vänner som de för stunden inte umgås 

med, för att på så sätt förstärka medlemsidentiteten i olika grupper som de inte är fysiskt 

närvarande i, för tillfället. Ungdomar som har svårare att kommunicera samt har en mindre 

umgängeskrets, bestående av en sammansättning av vänner, kanske inte upplever samma 

omedvetna ”måste” att upprätthålla kommunikationen under umgänget, varför det vore 

intressant att studera ungdomar som är mindre kommunikativa och endast har en vänkrets för 

att ytterligare bredda perspektivet gällande fenomenet.  

Ungdomarna i föreliggande studie verkar inte först och främst känna sig pressade av att 

uppdatera varandra om vad som händer, utan de verkar snarare vara pressade av att höras av, 

frånkopplat vad som sägs. Detta blir tydligt när en av intervjupersonerna berättar att hen 

upprätthåller daglig kontakt med 40–50 olika personer, där hen inte berättar vad som händer 

utan bara skickar bilder. Fenomenet kopplas, inte osökt, till Fear of missing out, som också är 

en betydande del i varför ungdomarna verkar använda sociala medier, som om det vore en 

person som närvarar i umgänget, när de umgås med sina fysiska vänner. De vill helt enkelt 

inte missa något som händer på andra platser, eller riskera att känna sig exkluderade från 

andra umgängeskretsar, varför ungdomarna ser till att vara uppkopplade och uppdaterade om 

vad som händer på sociala medier hela tiden. Turkle (2017) stöter också på fenomenet i sin 

forskning och en djupare analys kring ämnet görs under stycke 9.2.2.  

På grund av de kommunikativa förmågor ungdomarna besitter, verkar ungdomarna inte 

bara tycka att de bär ett ansvar att underhålla det fysiska, för stunden pågående, umgänget 

utan respondenterna verkar också känna ansvar att upprätthålla och underhålla övriga 

vänkretsar och alltsammans samtidigt. Det är möjligt att detta ansvarskrav är unikt för 

undersökt målgrupp, då personerna dels är duktiga på att kommunicera med sina vänner, dels 

troligtvis får mycket bekräftelse på grund av deras goda egenskaper, vilket överensstämmer 

med användarforskningens utgångspunkt om vår strävan efter behovstillfredsställelse 

(Gripsrud, 2011) och även Tajfel och Turners (1986) teori om att människan ständigt vill 

försäkra sig om att hen behåller en specifik medlemsposition i en grupp, även när hen inte är 

närvarande.  
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Som tidigare nämnt, har ungdomarna alltid telefonen nära till hands när de umgås med 

sina vänner. Detta är något som Turkle (2017) menar är ett problem. Hennes forskning visar 

att samtal mellan vänner aldrig uppnår samma nivå, som det skulle göra om personerna lägger 

undan sina telefoner under umgänget. Ett resultat av att ungdomarna ständigt uppdaterar sig 

om vad som händer på sociala medier är att de samtidigt väljer bort personerna i rummet. Om 

vi människor tror att vi kommer bli avbrutna i ett samtal, väljer vi automatiskt att prata om 

lättsammare saker (ibid.). Detta betyder att ungdomarna i denna studie, missar många djupa 

och viktiga samtal med sina vänner eftersom samtliga delar sin uppmärksamhet med sociala 

medier under tiden de umgås med sina vänner.  

Turkles (2017) forskning visar att vår förmåga att känna empati för andra människor 

minskar i takt med att det vanliga samtalet öga mot öga, allt mer försvinner och ersätts av 

kommunikation via sociala medier. I ett långtgående perspektiv skulle detta kunna innebära, 

om användningen av sociala medier fortsätter öka, att nästa generation blir sämre på att ta 

hand om varandra.  

 

9.2. Av vilka anledningar använder kommunikativa ungdomar 
med social tillhörighet sociala medier? 

Genom analys av studiens resultat vet vi hur ungdomar använder sociala medier när de umgås 

med sina vänner. Vi vet också av vilka anledningar de använder sociala medier. I följande 

avsnitt diskuteras de olika anledningarna: identitetsskapande, Fear of missing out, brist på 

underhållning, sociala medier som tillflykt och vanebeteende. Vidare förs diskussion kring 

eventuella påverkansföljder, som användning av sociala medier, under umgänge, kan ge.   

9.2.1. ”Jag har andra att snacka med” – Identitetsskapande 

Användarforskningens utgångspunkt är att vi människor är kapabla att identifiera våra behov 

för att kunna hitta lämpliga verktyg för att tillgodose behoven (Bengtsson, 2017). Resultatet i 

denna studie verkar inte överensstämma med användarforskningens utgångspunkt. Samtliga 

respondenter reflekterar över att de själva inte vet varför de använder sociala medier, eftersom 

de själva inte ser någon vinning i det. Detta visar på att ungdomarna inte medvetet identifierar 

ett behov som de försöker fylla, utan att de snarare använder sociala medier på grund av 

samhälleliga strukturer, som också resultatet visar på och som kommer diskuteras närmare 

under 9.2.   
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Däremot verkar ungdomarna, tämligen omedvetet, söka att fylla behov som befinner sig 

högre upp på Maslows behovstrappa (Gripsrud, 2011). Ungdomarna vill visa att de har andra 

vänner att umgås och prata med, vilket tyder på att de söker att fylla ett bekräftelse- och 

identitetsbehov. Detta stämmer överens med tidigare forskningsresultat om att människan via 

mediekonsumtion, bland annat söker att tillfredsställa behovet av självbekräftelse (ibid.).  

Vad som kan anses förbryllande och aningen oroväckande, är att ungdomarnas behov av 

självbekräftelse och social tillhörighet, inte uppfylls av det pågående fysiska umgänget. Det 

verkar finnas ett mer komplext behov av att vara bekräftad dels på sociala medier, av andra 

användare, dels av vännerna i samma rum. Som resultatet vittnar om, och som respondenterna 

själva är inne på, tenderar relationerna till varandra att försämras, när fokus läggs på sociala 

medier i stället för på själva umgänget.  

Eftersom det inte finns någon forskning gällande just sociala mediers användning under 

det fysiskt pågående umgänget, går det inte att visa på att användningen faktiskt har negativa 

följder. Däremot visar tidigare forskning att blyga ungdomar får positiva följder av att 

använda sociala medier, för att de där fyller behovet av social tillhörighet (Allen et al. 2014; 

Laghi et al. 2013). Ungdomarna i föreliggande studie, uppger att de har social tillhörighet 

genom att de har ett stort socialt nätverk, där de upplever att de kan dela med sig av känslor 

och diskutera personliga ämnen. Dock verkar den undersökta målgruppen i föreliggande 

studie tycka att det är lättare att delge personliga saker när de är två och två, eller tre och tre, 

eftersom de automatiskt väljer att lägga bort telefonen då, vilket överensstämmer med Turkles 

(2017) forskning om att människan fokuserar bättre när telefonerna är undanlagda.  

I Turkles (2017) forskning framkommer det att ungdomar som tycker att de saknar social 

kompetens väljer att prata mer om personliga saker på sociala medier för att de tycker att det 

är lättare. Ungdomarna i föreliggande studie verkar inte göra det för att det i första hand är 

lättare. Det verkar snarare vara ett sätt för ungdomarna att fortsätta orka vara underhållande 

och sociala, och på så sätt upprätthålla sin identitet.  

Kanske skapar användningen av sociala medier under fysiskt umgänge, för 

kommunikativa ungdomar, mer prestationsångest, än uppfyller behov? Vidare forskning inom 

ämnet bör göras.  

Flertalet respondenter uppger att de använder sociala medier mer när de är med vänner 

som de känner väl. Detta gör de eftersom de känner sig trygga med sin identitet hos dessa 

vänner. De behöver inte bevisa att de är sociala och framåt, eftersom vännerna redan vet det. 

Då uppmärksamheten under umgänget är bristande och i stället riktad till andra vänner, är det 
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rimligt att tänka att relationerna till de nära vännerna blir sämre. Något som Turkle (2017) 

menar stämmer, då relationer försämras när vi inte samtalar med varandra om viktiga saker.  

 

9.2.2. ”Alltid ha koll på vad som händer” – Fear of missing out  

Att ha koll på vad alla andra gör och hålla sig uppdaterad om vad som händer, tror jag också 

är starkt kopplat till gruppidentitet. Tajfel och Turner (1986) och den sociala identitetsteorin 

förklarar att vi människor självkategoriserar olika grupper som in-grupper (vi) och ut-grupper 

(dom). Detta gör vi för att känna social tillhörighet. Som socialt kommunikativ ungdom i dag, 

är personen i fråga ofta med i flera olika grupper, vilket möjligtvis påverkar ungdomarnas 

känsla av samhörighet. När ungdomarna umgås fysiskt med sina vänner kategoriseras just det 

umgänget som en in-grupp. Vänner i en annan sammansättning, som umgås på annat håll, 

kategoriseras då som en ut-grupp. Samtidigt är ungdomen i fråga medlem i båda grupper, 

vilket kan göra att ungdomen känner krav på att upprätthålla sin identitet i den grupp som för 

stunden är ut-gruppen. Eftersom ungdomarna i dag har möjlighet att upprätthålla kontakt med 

samtliga grupper de är medlemmar i, är det möjligt att gränserna för in- och ut-grupper 

förändras snabbt. En bild, en text, en kommentar eller en obesvarad snap kan betyda att 

ungdomen upplever att hen förlorar sin position i gruppen och därmed sin positiva grupp-

självkänsla och sin personliga självkänsla.  

Användarforskningen utgår från att vi människor alltid strävar efter att fylla ett behov. Ett 

behov som användarforskningen tar upp är informationsbehovet. Behovet syftar på att 

människan använder olika medier för att få reda på saker som de för stunden anser att de är i 

behov av att få reda på (Gripsrud, 2011). På många sätt låter det helt logiskt. Det är inte 

konstigt att vilja ta reda på saker man inte vet, men för många handlar det snarare om att ta 

reda på det som händer bland vänner som inte är närvarande. Anledningen till det är för att 

människor, som känner så här, vill veta att de är på rätt ställe, att de gör rätt sak, med rätt 

personer (Turkle, 2017).  

När ungdomarna håller sig uppdaterade på vad som händer bland andra kompisar splittras 

tankarna och viktiga samtal uteblir. På ett sätt umgås respondenterna med varandra, men ur en 

annan aspekt, som Turkle (2017) framhåller, använder ungdomarna varandra som redskap för 

att inte känna sig ensamma. Själva umgänget kretsar inte kring det som är viktigt, eller det 

som ungdomarna själva kanske många gånger behöver prata om. I stället umgås ungdomarna, 

utan att egentligen umgås med varandra. Analysen görs bland annat utifrån ett av 
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respondenternas uttalande om att de ofta snapar en kompis om att dagen har varit jobbig, i 

stället för att prata med den som sitter bredvid om det som är jobbigt.  

Utifrån studiens resultatet är det tydligt att respondenterna inte använder sociala medier 

hela tiden när de umgås. Men det är alltid någon som använder telefonen, vilket gör att 

uppmärksamheten under umgänget ständigt är splittrad. Detta kan också bidra till känslan av 

att det som händer på andra ställen är mer spännande. Tyvärr är detta fenomen en typ av ond 

cirkel, som Turkle (2017) blir varse om i sin forskning. Ungdomarna tenderar att tillbringa 

stor del av sin tid med att studera vart det är bäst att vara för att missa minst, vilket gör att 

ungdomarna faktiskt missar att göra umgänget de just nu befinner sig i till det bästa för 

stunden.  

9.2.3. ”När snacket har dött ut” – Uttråkad  

Att ovanstående kategori utkristalliseras vid analys av intervjumaterialet är inte förvånande. 

Att ungdomarna (inklusive jag själv) använder sociala medier när det som pågår inte längre är 

intressant eller underhållande, är inte så svårt att förstå. De flesta människor söker efter att ha 

så roligt som möjligt, alternativt fylla det behov som behöver fyllas, i enlighet med 

användarforskningen (Gripsrud, 2011). Varför skulle då ungdomarna strunta i att använda 

sociala medier, när de uppger att det finns roligare och mer intressanta saker att titta på där? 

En fråga att ställa sig är kanske: Vad är det i det fysiskt pågående umgänget som är 

ointressant eller tråkigt? 

Herzogs studie inom användarforskningen beskriver en del av behovstillfredsställelsen 

som ”ett kompensatoriskt önsketänkande” där användaren mediekonsumerar för att ”fly” in i 

någon annans liv (Bengtsson, 2017). På sätt och vis, tror jag, att tanken om kompensatoriskt 

önsketänkande kan appliceras på den här kategorin, kopplat till respondenternas sug efter att 

uppdatera sig om olika användares liv, på den webbaserade fotodagboken, Instagram. När 

respondenterna blir uttråkade, söker de efter att bli mer tillfredsställda genom att beskåda 

någon annans, för stunden, roligare och mer intressanta liv.  

Turkle (2017) menar att det tar sju minuter innan det är möjligt att veta hur ett samtal ter 

sig. Det betyder att ungdomarna behöver ägna sju, aktiva, minuter åt ett samtal för att veta om 

det är tråkigt eller intressant. Om ungdomarna blir medvetna om hur de kan hantera 

tråkigheten, är det också möjligt att samtalet av sig själv får ta plats, vilket i sin tur leder till 

att ungdomarna har roligare med varandra.  
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9.2.4. ”Jag behöver reloada lite” – Tillflykt  

Denna kategori är den kategori som särskiljer sig mest för ungdomar inom den studerade 

målgruppen. Både tidigare forskning om sociala medier och användarforskningen, visar att 

ungdomar använder sociala medier för att fylla någon typ av behovslucka (Gripsrud, 2011; 

Allen et al. 2014; Laghi et al. 2013). I tidigare forskning utläses ingenstans att sociala medier 

används på det sätt som flertalet respondenter berättar om, alltså som en tillflykt. Därför är det 

möjligt att denna anledning är unik för socialt kompetenta ungdomar med social tillhörighet.  

I stället för att känna att sociala medier blir en trygghet för att dela känslor, berätta 

hemligheter och diskutera personliga ämnen, likt blyga ungdomar, (Allen et al. 2014; Laghi et 

al. 2013) blir sociala medier en plats dit ungdomarna vänder sig när de inte orkar dela känslor, 

berätta hemligheter eller engagera sig socialt i det fysiskt pågående umgänget.   

Respondenterna i föreliggande forskning verkar söka behovstillfredsställelse i enlighet 

med Herzogs tongivande användarforskning (Bengtsson, 2017). Dock inte på exakt samma 

sätt som i den tidigare forskningen. Ungdomarna använder sociala medier för att få en 

andningspaus från det fysiskt pågående umgänget, vilket kan verka motsägelsefullt då sociala 

medier inte beskrivs som en plats för andningspaus av respondenterna. Trots detta är det just 

en andningspaus ungdomarna söker efter, när de använder sociala medier. Det är möjligt att 

den frekventa användningen av smarttelefonerna bidrar till att ungdomarna känner att de 

behöver ta paus. Ungdomarna är vana vid att umgås med sina vänner via sociala medier, där 

de själva uttrycker att det är enklare att umgås, eftersom de kan upprätthålla en identitet, utan 

större ansträngning. När de sedan umgås med sina vänner lägger de inte bort telefonen, och 

vännerna däri, utan de umgås med de också. Då är det egentligen inte särskilt konstigt att 

ungdomarna anser att det är mindre krävande att umgås på sociala medier. På sociala medier 

behöver de inte ge av hela sig själva, och de behöver definitivt inte ge av sig själva samtidigt 

som de högpresterar i verkliga livet, bland vänner.  

Genom att medvetandegöra ungdomarna kring den press de själva lägger på sig själva, och 

vilken makt telefonen och sociala medier har, är det möjligt att ungdomarna hittar sätt att 

”andas” även i det fysiska umgänget med varandra (Turkle, 2017).  

9.2.5. ”Alla andra gör det” – Vana  

Att ”alla andra gör det” verkar vara ett strukturellt problem, eller möjlighet, beroende på åsikt. 

Användarforskningen utgår från att media alltid konsumeras utifrån ett identifierat behov 

(Gripsrud, 2011) men respondenterna som uppger att det ”bara händer”, påvisar något annat. I 
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grund och botten kanske ungdomarna tror att de fyller någon form av behovslucka när de 

befinner sig på sociala medier under tiden de umgås. Men i stället är sociala medier många 

gånger bara något som finns nära till hands, och därför används, utan specifikt syfte.  

Utifrån respondenternas uttalanden om att det ”bara händer” att de använder sociala 

medier när de umgås är det möjligt att användningen skulle kunna ses som ett underliggande 

strukturellt mönster, som för en del av ungdomarna också är, eller kan bli ett beroende. 

Eftersom respondenterna uppger att de tar fram telefonen för att ”alla andra gör det”, visar det 

att ungdomarna vid de tillfällena inte söker efter att fylla en behovslucka. 

Som jag varit inne på tidigare, talar Turkle (2017) om att blotta närvaron av en telefon i 

rummet får oss att uppleva att uppmärksamheten är odelad. Ungdomarna talar själva om att 

”det ger vibben av att man inte vill vara där”, när de använder telefonen. Eftersom 

ungdomarna alltid har någon annan kompis att vända sig till, om de som är i rummet, visar att 

de inte vill umgås, betyder det att de inte behöver ta tag i problemet. I stället riktar 

respondenterna blicken mot sociala medier och fyller de behov som de för stunden har, via 

diverse applikationer. Även här menar Turkle (2017) att medvetenhet hos ungdomarna skulle 

kunna göra stor nytta för att ändra sådana här typer av strukturella mönster.  

9.3. Hur påverkas klimatet i umgänget när sociala medier 
används?   

I intervjusituationen upptäcks att samtliga respondenter relaterar ordet påverkas med något 

negativt. Denna analys grundas sig i att samtliga respondenter bara berättar vad de tycker är 

negativt med sociala medier. Det är först när följdfrågor ställs, som ungdomarna även berättar 

att de tycker att det också finns positiva aspekter av att sociala medier används under 

umgänget. Trots att respondenterna under intervjun svarar på frågor både kring vad som är 

negativt och vad som är positivt med att sociala medier används under umgänget, blir 

slutsatsen från samtliga ungdomar, att sociala medier mestadels har negativ inverkan på 

umgängesklimatet.  

Att relationerna blir sämre vid användning av sociala medier under umgänge, är 

respondenterna överens om. Även om ungdomarna är uppväxta med sociala medier och är väl 

vana att göra flera saker samtidigt är det svårt för ungdomarna att vara fullt fokuserade på det 

som pågår i rummet, samtidigt som de använder sociala medier. Eftersom fokus inte blir 

hundraprocentigt i det fysiska umgänget är det lättare att umgänget kretsar kring ytliga 

samtalsämnen, snarare än att ungdomarna delar känslor och djupare funderingar med varandra 

(Turkle, 2017).   
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Flera respondenter uppger att de ofta väljer att skicka en snap till en kompis och berätta 

om hur hen mår, hellre än att berätta det till kompisen bredvid. Det beror på att klimatet under 

umgänget inte är lika tillåtande, eller som en av respondenterna uttrycker det: att de inte är så 

mottagliga eftersom de sitter med telefonen och använder sociala medier i stället. Det kan 

många gånger också grunda sig i att ungdomarna själv upplever att uppmärksamheten ändå är 

splittrad, vilket gör att de inte orkar anstränga sig för att skapa en tillåtande och mottaglig 

miljö (Turkle, 2017).  

Svenskar benämns ofta, av personer från andra länder och kulturer, som inåtvända och 

Sverige som land, rankas ofta som ett av världens ensammaste land. När vi slutar att prata 

med varandra och i stället sköter livet via digitala kanaler, bör vi vara uppmärksamma på vårt 

mående. Människan behöver samtala, öga mot öga, med andra människor, för att utvecklas 

och ta sig framåt (Turkle, 2017). När ungdomarna ägnar oss åt sociala medier i stället för 

personerna som faktiskt befinner sig i samma rum, är det möjligt att de riskerar att börja må 

sämre ur flera aspekter. Det utbyte som sker i det fysiska sammanhanget, borde alltid ge mer 

än det utbyte som sker på sociala medier. För att ungdomarna ska nå dit är det rimligt att följa 

Turkles (2017) råd att informera, diskutera och prata om hur de bör använder sociala medier i 

deras olika umgängen. Genom att bli medvetna om att de gör det, och att sociala medier har 

ett så pass stort inflytande, är det också möjligt att ändra det som ungdomarna själva uttrycker 

är dåligt för relationerna.  

10. Slutdiskussion 

Jag använder mig i analysdelen av en ton som mestadels påvisar att sociala medier påverkar 

umgängesklimatet negativt, vilket jag i mångt och mycket tror är sant. Däremot vill jag vara 

tydlig med att jag i det stora hela, inte tror att sociala medier är negativt för samhället och dess 

utveckling.  

Eftersom den studerade gruppen har lätt att kommunicera i det verkliga livet, tror jag, att 

dessa ungdomar också behöver få utlopp för den förmågan. Därför tror jag att socialt 

kommunikativa ungdomar med social tillhörighet, behöver delta i umgängen där känslor och 

djupare samtalsämnen diskuteras, i större utsträckning än ungdomar som inte besitter samma 

sociala förmåga. Däremot tror jag att det finns en risk att kommunikativa ungdomar med 

social tillhörighet, tenderar att uppleva mer prestationsångest vid användning av sociala 

medier i fysiska sammanhang, då de vill upprätthålla både sin status i det fysiska umgänget 

och på sociala medier. Eftersom ungdomarna menar att de får hög status av att få många 
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notiser på sociala medier, är respondenterna aktiva på sociala medier, samtidigt som de 

försöker högprestera på plats i det fysiska umgänget. Därför är det viktigt att ungdomarna 

väljer att vissa stunder lägga bort telefonerna, gärna i ett annat rum, för att vara hundra 

procent närvarande i stunden, och på så sätt nå det givande samtalet som Turkle, (2017) 

menar att vi behöver. Om de gör det skapas också en trygghet i att samtliga personer väljer att 

slappna av gällande identitetsskapandet på sociala plattformar, vilket i ett längre perspektiv 

skulle kunna förändra den nivå av prestationsångest som respondenterna berättar att de 

upplever.  

Om ungdomarna vill förändra umgängesklimatet, tror jag, också att de tillsammans, 

behöver bestämma att de inte ska använda sociala medier under tiden de umgås, alternativt att 

de avsätter en speciell tid för när de använder sociala medier. Eftersom respondenterna menar 

att de har roligare, känner sig friare och upplever att relationerna till varandra blir bättre när 

de lägger ifrån sig mobilerna, kanske ungdomarna själva bör bli bättre på att skapa fler 

mobilfria zoner. Dock tror jag att det finns risk för att ungdomar, som inte tillhör gruppen som 

har lätt att kommunicera, hamnar i en utsatt position i just dessa situationer då tidigare 

forskning visar att dessa ungdomar använder sociala medier bland annat för att uppleva social 

tillhörighet (Allen et al.2014; Barker, 2012; Barker, 2009).  

Eftersom samtliga respondenter uppger att de sällan eller aldrig reflekterar över att de 

använder sociala medier när de umgås med vänner, tror jag ett första steg är att upplysa 

ungdomarna. Fortsättningsvis tror jag att ett samtal och vidare diskussion med samtliga 

ungdomar, gärna i skolan, vore givande. Jag tror att det är viktigt att ungdomarna själva blir 

medvetna om hur mycket tid de lägger på sociala medier, i stället för att prata med 

kompisarna. Först när ungdomarna är medvetna om situationen, tror jag det är möjligt att 

förändra ett beteende, vilket är samstämmigt med det Turkle (2017) förespråkar. 

I och med att respondenterna uppger att de använder sociala medier som en tillflykt, är det 

möjligt att ungdomarna ändå mår bra av att ta en paus med sociala medier. Om då en speciell 

tid är bestämd för när pausen ska vara, behöver ingen känna att den är tråkig, osocial eller på 

något sätt visar att den inte vill vara på plats. Då tror jag att både klimat och relationer skulle 

förbättras. Kanske kommer inte detta vara en fråga för barn, som är yngre än den studerade 

målgruppen, och som växer upp idag, eftersom föräldrarna sedan barnsben begränsar barnens 

skärmtid.  

Kopplat till den sociala identitetsteorin skulle också en bestämd tid för användning av 

sociala medier, kunna gynna den positiva gruppsjälvkänslan. Om samtliga i umgängeskretsen 

anammar en överenskommelse om att inte använda sociala medier lika mycket när de umgås, 
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skulle det inte heller bli lika viktigt att hålla koll på vad alla andra gör, eftersom alla har 

accepterat att de inte behöver uppdateras. På så vis tror jag att respondenterna skulle uppleva 

att de inte förlorar sin identitet i gruppen, eftersom samtliga medlemmar i gruppen har samma 

inställning till att uppdatera sig, om vad övriga gruppmedlemmar gör. Dessutom tror jag att 

identiteten i det fysiskt pågående umgänget, skulle förstärkas eftersom de väljer att ägna sig åt 

varandra. 

Enligt den diskussion som förs i ett avsnitt av Sveriges radio P1:s hälsojournalistiska 

radioprogram Kropp & Själ, är Fear of missing out vår tids största folksjukdom. Fear of 

missing out är, enkelt beskrivet, rädslan för utanförskap (Näslund, 2017, 24 oktober).  

Enligt min uppfattning är inte utanförskap är något nytt. Det har funnits i alla tider. 

Däremot, tror jag, utanförskapet många gånger antar en annan skepnad idag. Jag tror att 

känslan av social exkludering många gånger endast finns i huvudet och inte i verkliga livet. 

Däremot är det möjligt att känslan av utanförskap förstärks, genom att händelsen exponeras 

på sociala medier, vilket kan öka risken, för att personen som inte är med, målar upp osanna 

bilder av umgänget och relationerna. Dock tror jag inte att exponeringen av händelser på 

sociala medier, egentligen skapar mer utanförskap än vad det gjort tidigare. Däremot, tror jag, 

att vi genom att titta på bilderna, i vårt huvud skapar egna uppfattningar om vad vi ser, vilket 

gör att vi tror att vi är mer utanför än vad vi egentligen är. Fördelen med att händelserna delas 

på sociala medier, är att det är väldigt lätt att återkoppla i efterhand, eftersom det som hände 

på en specifik fest eller kväll, många gånger är sparat i bildformat och på sociala medier.  

Som jag var inne på tidigare, tror jag, att sociala medier tenderar att förstora och försvåra 

situationer, eftersom personen endast ser vad som pågår på sociala medier och därmed bara 

har sin egen tolkning att utgå från, inte den faktiska situationen i dess riktiga kontext. I 

enlighet med användarforskningen tror jag att ungdomarna söker efter att fylla ett 

informationsbehov (Gripsrud, 2011). De tror att de blir tillfredsställda av att se vad övriga 

vänner befinner sig, vad de gör och vilka som är där. Men i stället för att få behovet 

tillfredsställt, tror jag att informationen många gånger skapar mer frustration, samt bidrar till 

en känsla av utanförskap. Med stor sannolikhet handlar det inte om att ett annat umgänge 

bidrar till att exkludera någon, utan jag tror att det många gånger målas upp i huvudet av 

personen som tar del av informationen. Det gör att ungdomen själv är ansvarig för att tolka 

situationen, vilket jag tror, och som jag påpekat tidigare, förstorar en eventuell känsla av 

exkludering.  

Sammanfattningsvis delger jag i slutet av denna studie, mina egna reflektioner kring 

sociala mediers inverkan på det fysiska umgänget, för socialt kommunikativa ungdomar som 
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upplever hög social tillhörighet. Studien medför, för egen del, en större förståelse kring hur 

ungdomars fysiska umgängen ser ut idag. Jag får, genom den här studien, en inblick i och 

förståelse för att strukturella mönster försvårar ungdomarnas förmåga att socialisera sig med 

varandra. På grund av lätthet och bekvämlighet är det enklare att dela svårare samtalsämnen 

via sociala medier, precis som motsatsgruppen, som tidigare undersökts, anser. Därför är det 

ännu viktigare, anser jag, i enlighet med Turkles (2017), att medvetandegöra ungdomarna i 

föreliggande studie, och ungdomar som faller inom samma kategori, vilken inverkan 

uteblivna, djupa diskussioner kan ha. När ungdomarna blir medvetna om vilken inverkan 

telefonen och sociala mediers inspel har, under umgänget, är det möjligt att förändra 

beteenden, vilket i sin tur skapar en miljö där ungdomarna får ut mesta möjliga av sin sociala 

kapacitet under umgänget.  

 

10.1. Uppsatsens bidrag och förslag på vidare studier  

Då tidigare forskare främst ägnat sig åt kvantitativa studier, bidrar min studie med ett bredare 

perspektiv, från de personer som faller utanför ramarna, för svaren på tidigare forskares 

undersökningar. Eftersom tidigare forskning pekar på att ungdomar som är blyga och har 

svårare att kommunicera ansikte mot ansikte, tenderar att använda sig mer av sociala medier 

intervjuas motsatspersoner i min studie. Med andra ord, intervjuas personer som är 

kommunikativa, som har ett stort socialt nätverk och som upplever social tillhörighet. 

Därigenom bidrar studien med en ökad förståelse för motsatsgruppens användning av sociala 

medier. På så sätt bidrar min studie med en ny synvinkel från en hittills outforskad målgrupp.   

Dessutom ger min studie, genom utvecklade tankar av målgruppen, ytterligare förklaringar 

till genomförd forskning på temat ungdomars användning av sociala medier.  

Då digitalisering är något som ständigt utvecklas är det också ett ämne som ständigt 

behöver utforskas. Utifrån föreliggande undersökning finns flera intressanta språngbrädor att 

ta avsats från vid vidare studier. Bland annat vore det intressant att studera eventuella 

skillnader mellan kön och ålder. Det vore också intressant att genomföra en kvantitativ 

undersökning på samma tema, för att klargöra om resultatet i denna studie samstämmer med 

helheten.  

I ett längre perspektiv är det också intressant att studera hur barn, som växer upp nu, 

använder sociala medier i den vardagliga kontexten, för att se hur det förändras i takt med att 

de blir äldre. En studie som sträcker sig över flera år vore intressant att genomföra och ta del 
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av, för att ytterligare öka kunskapen kring användandet av sociala medier i olika 

sammanhang.  

Slutligen tror och hoppas jag, att denna undersökning ger en insikt om att det bör talas mer 

om hur ungdomar i dag använder sociala medier när de umgås med varandra. Jag hoppas även 

att denna undersökning fungerar som en ögonöppnare för framtida forskare och deras intresse 

för att utforska sociala medier och dess användning i olika kontexter ytterligare.  
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12. Bilagor 

 

12.1. Bilaga 1. Intervjumanual  

Hej! Mitt namn är Mirjam Lewin. Du ställer upp på den här intervjun därför att du samtycker 

till att du har lätt att kommunicera i sociala sammanhang och att du upplever social 

tillhörighet bland dina vänner.  

Den här intervjun görs i syfte att ta reda på hur du använder sociala medier när du umgås 

med dina vänner. Därtill syftar intervjun till att få förståelse för av vilka anledningar du 

använder sociala medier under pågående socialt umgänge. Intervjun är helt frivillig och du har 

rätt att avbryta intervjun när som helst, även efter intervjun är avslutad. Om jag citerar dig i 

intervjun kommer inte ditt citat kunna kopplas till dig personligen utan fingerade namn 

kommer att användas. För att kunna redogöra för dina svar på ett så korrekt sätt som möjligt 

önskar jag att få spela in intervjun, om du godkänner detta. Intervjun kommer endast 

användas för min egen del och kommer inte spridas eller lyssnas på av någon annan. Är detta 

okej med dig?  

 

Då kör vi igång!  

 

Inledande faktafrågor 
• Hur gammal är du?  

• Hur många år har du haft en smart mobil?  

Hur använder du sociala medier när du umgås med dina vänner?  

• Vilka sociala kanaler använder du? 

• Vad gör du för något i de olika kanalerna?  

o Vad är målet med det du gör?  

o Finns det specifika saker du bara gör på sociala medier när du umgås med 

vänner?  

o Finns det något mönster för vad du gör? Någon speciell ordning du gör saker? 

• Vilka personer har du kontakt med?  
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• När under umgänget använder du sociala medier?  

o Vad beror det på att du börjar använda sociala medier? 

o När du kommer/mitten/slutet? 

o När ni gör en viss aktivitet? 

• Finns det tillfällen när du umgås med dina vänner där ingen använder sociala medier?  

• Finns det tillfällen när du umgås med dina vänner där alla använder sociala medier 

samtidigt?  

• Finns det vissa umgängeskretsar som du använder sociala medier mer i än andra?  

o Vilka och varför då?  

o Hur påverkar detta umgängesklimatet?  

 

Av vilka anledningar använder du sociala medier när du umgås med dina 

kompisar?  

• Varför använder du sociala medier när du umgås med dina kompisar?  

• Vad ”får du ut av” att använda sociala medier när du umgås med dina kompisar?  

• Finns det några negativa aspekter av att du använder sociala medier samtidigt som du 

umgås, vilka?  

 

Hur påvkeras klimatet i umgänget när sociala medier används? 

• På vilket sätt påverkas umgänget av att du använder sociala medier samtidigt som ni 

umgås?  

• Hur påverkas du av att du använder sociala medier när du umgås med kompisar?  

• Hur påverkas personerna i umgänget av att du använder sociala medier när ni umgås?  

o Anser du att sociala medier gör det roligare eller tråkigare att umgås med 

vänner? Varför/Varför inte?  

• Hur påverkas du när dina vänner använder sociala medier samtidigt som ni umgås?  

 
Generella frågor om sociala medier 

• Varför tror du att många ungdomar använder sig av sociala medier samtidigt som de 

umgås med vänner?  

• Upplever du någon gång att det är jobbigt att ”alla” använder sociala medier?  

• Hur pratar du och dina vänner om sociala medier?  
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o Har ni någon gång bestämda tider när det är ”mobilfritt”?  

• Upplever du att du måste/behöver dela med dig av vad du och dina vänner gör på 

sociala medier?  

o Om Ja – Varför?  

o Om Nej – Varför inte?  

• Hur påverkas du av att på sociala medier se vad dina ”andra” kompisar gör?  

Avslutning 

• Finns det något du undrar över, vill tillägga eller korrigera?  

 

Tusen tack för din tid 

 

12.2. Bilaga  2. Skärmdumpar från Snapchat 

             

Bild 1.    Bild 2.  
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