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Bakgrund Sociala medier har de senaste åren expanderat med en enorm kraft. Facebook 

som startades år 2004 är idag världens största sociala media och har i dagsläget över 500 

miljoner användare. Om ökningen av användare fortsätter som den gjorde under år 2010 

så kommer det år 2012 finnas fler Facebookanvändare än det finns invånare i Europa. 

Detta gör att det känns oerhört intressant och relevant för oss som medie- och kommuni-

kationsvetare att undersöka området.   

Syfte Syftet med uppsatsen är att med hjälp av aktiva samtal i fokusgrupper undersöka 

användningen av sociala medier via den nya tidens mobiltelefoner (smartphones). Detta är 

viktigt att studera på grund av att fenomenet sociala medier har blivit en viktig del för oss 

medie- och kommunikationsvetare och kommer vara en stor del i kommunikationsbran-

schens framtid.  

Metod Vi har använt oss av aktiva fokusgruppssamtal för att få fram svar på våra  

frågeställningar. 

Resultat Fokusgrupperna genererade ett tydligt resultat som visade att användarna ser 

den ökade tillgängligheten som den största faktorn till förändringen i deras användning. 

Dessutom har tillgängligheten skapat ett ständigt pågående samtal på de sociala medierna 

som tidigare inte fanns där. Den ökade användningen har även medfört ett behov att hålla 

sig uppdaterad på de sociala medierna.   
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Background Social media has expanded with enormous force in the recent years. Facebook that 
was founded in 2004 is today the world's largest social media and has up to this date over 500 
million users. If  the number of  users continues to increase as it did in 2010, it will in the year of  
2012 be more Facebook users than there are residents in Europe. This makes the exploring of  this 
area feel incredibly interesting and relevant to us as students of  the science of  media and 
communication. 
 
Purpose The purpose of  this essay is that with the help of  active discussions in focus groups 
exploring the use of  social media through the modern mobile phones of  today (smartphones). 
This is important to study because the phenomenon of  social media has become an important part 
for us as media and communication scientists, and especially for our future working career. 
 
Method We have used the active focus group discussions to get the answers to our questions at 
issue. 
 
Results The focus groups generated a clear result which showed that users see the increase in 
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Vi lever i en ständigt förändrande värld där tempot blir allt högre och medieutbudet är större än 

vad det någonsin tidigare har varit. Människan har aldrig tidigare konsumerat medier i samma  

utsträckning som idag. (nordicom.gu.se) De senaste åren har dessutom sociala medier blivit en allt 

viktigare del i många människors vardag. Man kommunicerar med vänner, människor med      

liknande intressen och informerar varandra om helgens uppkommande aktiviteter.  

Facebook är det största sociala mediet och är så utbrett att det idag finns över 500 miljoner  

användare världen över. (Facebook.com A) Detta är mycket anmärkningsvärt om man tänker på 

att sajten lanserades år 2004 och då endast för studenter på Harvard University. Utanför USA:s  

gränser blev det inte tillgängligt förrän år 2006.   

Idag har 3,5 miljoner svenskar Facebook och 99 % av alla 19 åringar i Sverige har ett konto på 

Facebook. (Ronge, 2010). Att ett socialt medium kan växa med en sådan kraft är oerhört  

intressant och det är väldigt relevant för oss som medie- och kommunikationsvetare att  

undersöka detta område vidare.   

Att Mark Zuckerberg, skapare av Facebook, blev utsedd till Person of  the Year av den  

amerikanska tidskriften TIME Magazine känns också som ett bevis på hur stora de nya sociala 

medierna har blivit. Andra som tidigare fått denna stora utmärkelse är bland annat Barack  

Obama, Martin Luther King Jr och Ted Turner (som skapade CNN). (time.com) 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka användningen av sociala medier via den nya tidens 

mobiltelefoner som kallas smartphones. Vi ska även undersöka huruvida det har skett en  

förändring i användandet sedan de nya mobiltelefonerna har lanserats. Detta avser vi att göra 

med hjälp av aktiva samtal i fokusgrupper.  

Inspirationen till denna uppsats kom från våra egna erfarenheter av sociala medier och 

smartphones. Vi har båda varsin smartphone och är aktiva användare av flertalet sociala medier.  

Vi ville därför undersöka om vårt användande var specifikt för oss eller om det finns en allmän  

uppfattning kring användning av sociala medier via smartphones.  
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Vi börjar med att presentera bakgrunden till vår uppsats. I bakgrunden tar vi upp centrala 

begrepp samt definierar ämnet vi har valt. Därefter berör vi tidigare forskning inom området. Här 

visar vi helt enkelt vilken forskning vi har valt att ta del av i vårt arbete. Vidare till teoretiskt 

utgångspunkter där vi presenterar vilka teorier vi har valt att koppla till uppsatsen. Därefter går vi 

vidare till syfte och frågeställningar, avgränsningar samt metod. För att till sist presentera resultat, 

analys, diskussion och förslag till vidare forskning.   

I detta kapitel redovisar vi några viktiga termer inom vår studie för att skapa en större förståelse för fenomenet 

runt sociala medier. Vi tar upp de två populäraste sociala medierna Facebook och Twitter samt vad som  

kännetecknar en smartphone. 

 Vägg (Wall) 

På det personliga Facebook-kontot har man en så kallad Vägg (Wall).  Detta är en egen startsida. 

Här ser man sina vänners olika uppdateringar.  

 Push notification (meddelande) 

En push notification är ett meddelande som skickas från de sociala medierna till din smartphone. 

Detta för att upplysa dig om den senaste händelsen. 

 Statusuppdatering 

Från användarens Facebooksida kan man skriva en statusuppdatering, ett kort meddelande som 

kan handla om vad som helst. Användarens vänner kan ta del av ens uppdateringar via sin 

vägg(Wall). 

 Tagga 

När man laddar upp foton på Facebook kan man ”tagga” folk i bilderna. Det gör att man ser 

vem som är med på fotot. Händelsen ger även en länk till den taggades Facebookprofil.  
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 Applikation ”App” 

En applikation är ett program till smartphones som uppfyller ett direkt syfte. Det kan vara ett 

socialt medie, postprogram, spel eller navigeringsprogram.  I talspråk kallar man det ”App”. 

 Mikroblogg 

En mikroblogg är en blogg där antalet tecken är begränsade. 

 Tweet 

En tweet är när man skriver ett inlägg på Twitter och publicerar det.  

 Youtube 

Youtube är en webbplats där användare lägger upp och tittar på videoklipp.  

 Widows Live Messenger 

Widows Live Messengerär ett socialt medie i form av en chattfunktion som skapats av företaget  

Microsoft. Kallas även för MSN.  

 App Store 

App Store är Apples egen applikationsbutik. Där kan man ladda ner och köpa applikationer.  

 Android Market 

Android Market är Androids svar på App Store. 
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Sociala medier har definierats på många sätt, nationalencyklopedin beskriver det så här; ”Sociala 

medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 

med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.”(ne.se)  

En annan definition av sociala medier hittar vi i artikeln Persistence and Change in Social Media som 

är en peer-reviewed artikel skriven av Bernie Hogan och Anabel Quan-Haase. De skriver om 

Two-way Audience som avser kommunikation ”många till många” och menar att det innebär när 

man skickar ett meddelande som många kan ta del av och både läsa och kommentera.  

Detta koncept klassar de som ett socialt medium. (uic.edu) Vi redovisar mer ifrån artikeln i  

kapitlet tidigare forskning.  

 

Exempel på sociala medier är: 

 Bloggar  

o Blogg.se, Wordpress.com  

 Mikrobloggar 

o  Twitter, Yammer 

 Sociala nätverkssajter  

o Facebook, Myspace 

  

Facebook har de senaste åren blivit det största sociala mediet i vår tid. En väldigt kortfattad och 

enkel förklaring av Facebook är att användaren har en egen profil som oftast utgörs av namn och 

en bild på sig själv. Facebook har många funktioner som går att använda för olika ändamål. Det 

går ta upp kontakten med en gammal arbetskamrat, kommunicera med människor, skapa event 

för exempelvis sin kommande 30 års fest och bjuda in folk till festen via Facebook. Ytterligare en 

funktion är att det går skapa grupper om olika intressen, hobbys, favoritband med mera. På detta 
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sätt kan användaren komma i kontakt med personer med liknande intressen (Awl, 2009). Det går 

även ladda upp både foton och filmklipp på sin Facebooksida och dela dem med sina vänner.  

För att försöka förstå hur stor användningen av Facebook är kan vi berätta att den samlade  

aktiviteten av bloggposter, upplagda länkar, uppladdade fotoalbum och anteckningar på en  

månad uppnår till 30 miljarder inlägg världen över (Facebook.com A).  

 

Facebook lanserades i februari 2004 av Mark Zuckerberg dåvarande student vid Harvard  

University. Från början var syftet att enbart studenterna på Harvard University skulle få tillgång 

till Facebook genom att använda sin Harvard e-postadress. Facebook blev så populärt att redan i 

mars 2004 expanderade man till universiteten Stanford, Columbia och Yale. Redan samma år i  

december 2004 hade Facebook uppnått en miljon aktiva användare. I maj 2005 blev det möjligt 

att koppla upp sig på Facebook från dryga 800 collegeskolor i USA (Facebook.com B).  

Facebooks största expanderingen skedde 2006, då gjordes det möjligt för alla som fyllt 13 år och 

hade en fungerande e-postadress att skaffa sig en egen Facebookprofil (Awl, 2009). I slutet av 

samma år uppnådde Facebook 12 miljoner aktiva användare.  

I oktober 2007 öppnade Facebook sin plattform för mobilanvändning som gjorde det snabbt och 

enkelt att använda Facebook via mobilen. Samtidigt i oktober fanns det över 50 miljoner aktiva 

användare på webbplatsen. På mindre än ett år ökade även användarna av Facebook med 100 % 

från 50 miljoner till 100 miljoner. 

Under perioden februari till juli 2010 alltså endast fem månader så ökande antalet användare med 

100 miljoner och Facebook var då uppe i mer än 500 miljoner användare (facebook.com B). Om 

denna ökning skulle fortsätta i samma takt kommer det i början av 2012 finnas mer  

Facebookanvändare än vad det finns människor från Europa. 

 

Facebookprofilen fungerar lite som ett personligt CV. Användaren har oftast sitt fullständiga 

namn men det går även att använda smeknamn. På profilen går det visa födelsedatum, intressen, 

favoritfilmer och så vidare. Det går även att visa vilken skola och utbildning man går eller tagit 
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examen vid samt vilken arbetsgivare man jobbar för. På sin profil kan användarens vänner ta del 

av de bilder och filmklipp som är uppladdade av användaren samtidigt som de kan se bilder som 

användaren blivit ”taggade” i av sina vänner. En annan funktion som är tillgänglig för användaren 

är statusuppdateringar, som gör det möjligt för användaren att skriva meddelanden såsom vad 

man gör, en rolig historia eller lägga till en länk från en annan webbplats. När man lagt upp en 

statusuppdatering kan ens vänner läsa dem på profilen eller så ser de även alla sina vänners  

statusuppdateringar på sin Facebooksida. Användaren kan även välja att visa vännerna vilka sidor 

man gillar, vilka event man kommer delta i, vilken relationsstatus man har och mycket annat. 

Över 200 miljoner människor använder Facebook aktivt via sin mobiltelefon. Det är tydligt att 

Facebook anpassar sig efter den nya teknologin eftersom de ständigt arbetar med förnyelse och 

förbättring av Facebookanvändningen via mobilen. Numera har det blivit mycket enklare att  

ladda upp foton eller filmer när man tar en bild eller spela in ett filmklipp med sin mobiltelefon 

och direkt lägga upp den på Facebook. Samma sak gäller användningen av statusuppdateringar. 

Det går med hjälp av mobilen att skriva statusuppdateringar när som helst då användaren har  

direktuppkoppling till Facebook i mobilen (Awl, 2009). De som använder Facebook via  

mobilen är också dubbelt så aktiva än de som bara använder Facebook via sin dator  

(facebook.com A). 

 

Twitter är en så kallad mikroblogg som grundades 2006 av Jack Dorsey. Idag har Twitter hela 175 

miljoner användare (twitter.com B) och är ett av världens största sociala medium. Med hjälp av  

korta meddelanden på som mest 140 tecken kommunicerar användaren sin  

information till omgivningen. Anledningen till begränsningen av tecken är för att minska  

överflödig information och på så sätt bara få med det viktigaste. En kortfattad förklaring av  

Twitter går att jämföra med Facebook och deras statusuppdatering. Användaren måste dock inte 

själv skicka meddelanden så kallade tweets för att använda Twitter utan kan ändå läsa andra  

personers tweets och på så sätt hämta information om sin omgivning. Detta kallas för following 

alltså att man följer sin omgivning.  

Ett vanligt fenomen inom Twitter är att kända personer använder det och skriver om sin vardag 

och vad de gör. Detta ger dem en mer mänsklig skepnad då läsaren förhoppningsvis vet att det är 
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de själva som skriver och inte en journalist. De kända personerna har ofta väldigt många  

”followers” och på så sätt kan de ha en kontakt till sina fans. Bland de mest populäraste  

twitterkontona är Barack Obama, Britney Spears och Ashton Kutcher. De har över sex miljoner 

”followers” vardera. (twittercounter.com) 

 

Twitter är väldigt lätt att använda via sin smartphone. Det går både använda Twitter via sms och 

över internet. Användaren kan även välja att ladda hem Twitters applikation eller använda sig av 

sin webbläsare i mobilen. Via Twitters egna officiella applikation från App Store eller Android 

Market kan användaren enkelt skriva ett inlägg och posta samtidigt som det går att kolla in vad 

andra folk har skrivit som man följer.  

 

Sociala medier har som tidigare nämnts blivit en stor del av vår vardag. Inte nog med att 

privatpersoner använder sig av sociala medier dagligen, så använder numera även företag,  

organisationer, TV-program och spelbolag sig av sociala medier.  

När företag och organisationer ska marknadsföra sig, sina produkter och tjänster står de inför 

valet vilken eller vilka kommunikationskanaler de ska använda. Vissa kostar en hel del pengar  

såsom tv och radioreklam.  

Sedan sociala medier har blivit mer och mer populärt har det blivit allt vanligare att företag och 

organisationer väljer att använda sociala medier i sin marknadskommunikation. Till exempel  

används Facebook där företag kan starta grupper om sina produkter eller hänvisa till andra sidor 

från sin officiella Facebooksida. Det går även att informera och lägga upp länkar på Twitter så 

folk snabbt kan ta del av företagets information. Företag som till exempel har gjort en reklamfilm 

kan lägga upp den på Youtube, som i sin tur går att koppla till sin Facebooksida. På detta sätt  

exponerar man sina reklamfilmer på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Ett företag som arbetar 

med de här kanalerna är Nelly.com som är en känd modebutik på Internet. De använder  

Facebook för att visa nya plagg och nyheter från modevärlden (facebook.com D). På Twitter  

lägger företaget upp länkar till andra sidor som Facebook och sin officiella webbplats. Även i det-
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ta fall när man vill visa ett nytt plagg eller en nyhet (twitter.com A). På Youtube har de sina  

reklamfilmer upplagda som de även kopplar till sin Facebooksida (youtube.com). 

Tidigare nämnde vi även att tv-kanaler och tv-program har Facebooksidor som de använder  

aktivt. Viasat Fotboll är ett exempel, de använder Facebook under sina sändningar när de visar 

fotboll från Premier League. Här ställer de frågor till tittarna som vanligtvis startar en diskussion 

på Facebooksidan. På detta sätt ser de vilka ämnen som är heta och diskuterar dem efterhand i  

tv-studion (facebook.com C). Sveriges televisions program Debatt har på sin webbplats ett  

fönster där man ser tweets från folk som kommenterar dagens program under sändningstid. Där 

kan man ta del av folks åsikter och tankar (svtdebatt.se) 

 

Smartphone är den nya tidens mobiltelefon och vad som skiljer den ifrån 

traditionella mobiltelefoner är att den är ett mellanting av en handdator och en mobiltelefon. En 

smartphone kännetecknas av att den antingen har ett tangentbord eller en pekskärm med ett  

virtuellt tangentbord på. En smartphone har även en webbläsare vilket gör det möjligt att gå in på 

Internet samt skicka och ta emot e-post. Eftersom de är uppbyggda likt en dator så drivs de av ett 

operativsystem. Något som också är nytt för denna typ av mobiltelefon är att användaren kan  

utöka programmen och funktionerna i sin telefon. Detta görs via onlinebutiker där man kan  

ladda ner gratis eller köpa så kallade applikationer. Vanligast förekommande är App Store från 

Apple och Android Market från Android. I princip alla sociala medier har en applikation för sin 

tjänst. (about.com)  
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I detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning som är relevant för vår studie. Vi kommer även koppla det till vår 

resultatanalys. 

Creating a Presence on Social Networks via Narbs är en artikel om en större rapport som är skriven av 

Ananda Mitra från Wake Forest University, USA. Artikeln är publicerad i tidskriften  

Global Media Journal 2010.  

Detta är en peer reviewed artikel i tidningen Global Media Journal och handlar om de sociala 

nätverkssajternas framfart.  

I artikeln förklaras två anledningar till varför sociala medier har blivit så stort de senaste åren. 

Första anledning är att spridningen av digitala verktyg från datorer till smartphones har blivit 

normen i slutet av 2000-talet, detta med hjälp av iPhone och Androidmobiler. Andra anledningen 

är att 3G nätet gjorde det möjligt att överföra större data via mobiler och bärbara datorer. Den 

som använder ett socialt nätverk når andra människor mycket snabbare och lättare nu än vad de 

gjorde för några år sedan. Denna artikel visar också att utvecklingen skapat nya möjligheter för  

personliga kontakter på sociala nätverk. Artikeln berättar att det fanns liknande sociala nätverk 

sent på 1990-talet och början av 2000 som hade liknande funktioner som dagens sociala nätverk 

men de hade inte tekniken att fungera som exempelvis Facebook gör idag. 

Övergången till ny teknik märktes runt 2005 när användarna upptäckte de sociala medierna  

Myspace och Facebook som började kallas för sociala nätverkssajter. Dessa sidor var utvecklade 

för den nya tekniken och kom med bra medel för användarna att interagera med varandra.  

Facebook var från början begränsad till ungdomar i akademiska institutioner och de flesta  

användarna hade redan förbindelser med varandra. Facebook blev då en förlängning av det  

verkliga livet. MySpace gjorde dock mer möjligheter till integration mellan människor som kanske 

inte hade lärt känna varandra i verkliga livet. 

De sociala nätverkssajterna har brutit ner den geografiska begränsningen när det gäller kontakten 

mellan människor. Det spelar ingen roll om du skriver till din rumskamrat eller till en person på 

en annan kontinent, det går det lika snabbt i vilket fall om man använder sig av ett socialt  

medium.  
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Denna forskning kan vi dra paralleller med vår studie och analysera den med vårt empiriska  

material. Den hjälper oss att mer på djupet förstå informanternas erfarenheter angående  

användningen.  

 

Persistence and Change in Social Media är en peer reviewed artikel från Bulletin of  Science, 

Technology & Society, oktober 2010 av Bernie Hogan och Anabel Quan-Haase. 

I artikeln tar författarna fram fem faktorer som är konstanta inom sociala mediers förändring och 

fyra avseende användandet. Vi väljer att redogöra de tre av faktorerna angående sociala mediers 

förändring som är mest relevanta för vår studie.  

Det författarna lagt fokus på är att undersöka och granska gamla artiklar (papers) angående 

sociala medier och konstatera vilka metoder och användningsområden som är konstanta. De vill 

även se vilka faktorer som är konstanta inom användningen.  

Författarna menar att utvecklingen av sociala medier går så pass snabbt att forskning som görs 

inom ämnet blir gammal och går ur sin tid väldigt snabbt. Därför vill de se nyanser från faktorer 

som inte förändras och se vad som är konstant inom området. 

Författarna menar att alla medier på ett vis är sociala. Men för att förklara hur de sociala 

medierna skiljer sig från de traditionella menar de att sociala medier ofta erbjuder tre former av 

kommunikation. 

 One-Way Media 

 Two-Way Media 

 Two-Way Audience 

One-way Media är såsom TV och radio oftast fungerar. Där sker envägskommunikation men 

ibland också tvåvägskommunikation. Det gör dem vid till exempel omröstningar i Idol eller 

Melodifestivalen. Här måste tittarna också använda en annan kanal som en telefon för att ringa 

eller skicka sms för att interagera med programmet.  

Two-way Media är när tvåvägskommunikation sker via samma medium där en person eller en 

liten grupp kommunicerar med en annan person eller en liten grupp. Detta sker via till exempel 

E-post. 
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Two-Way Audience avser kommunikation ”många till många”. Du skickar ut meddelande eller 

information till många så kan alla ta del av den. Om du skriver ett meddelande till en specifik 

person kan andra läsa också delta i kommunikationen som till exempel Facebook. När man 

skriver till någon på deras vägg så kan alla ens vänner ta del av meddelanderna och delta i 

samtalet. Författarna klassar Two-Way Audience konceptet som ett socialt medium.  

Dessa tre kommunikationsmodeller används alla på olika sociala medier. Författarna menar inte 

att alla tre måste finnas för att de ska kallas ett socialt medium men att Two-Way Audience klassar 

de alltid som ett socialt medium. Författarna är eniga om att det är jättesvårt att sätta fingret på 

hur man beskriver ett socialt medium men deras förklaring är en av många som finns.  

Författarna tar upp tre faktorer som är konstanta inom sociala mediers förändring. De lyder 

följande: 

 Sociala medier utvecklar ofta sina funktioner angående kommunikationen. De vill helst att 

de tre formerna av kommunikation som tidigare nämnts ska kunna användas. Då ger de 

ofta tillgång till chatt, taggning av bilder, personliga och öppna meddelanden,   

profilskapande med mera. Sociala medier vill oftast främja ”många till många”  kommu-

nikationen. 

 Författarna förklarar att synsättet har förändrats hur man ser på den fysiska identiteten 

och identiteten online. Förut såg man identiteten fysiskt och online som två olika saker 

men idag ser man närvaron online som en förlängning av den fysiska identiteten. 

 Sociala medier lägger sitt fokus på att visa det som är nyast och mest aktuellt hela tiden. 

På Facebooks vägg ser man alltid de senaste statusuppdateringar och på Twitter ser man 

först de senaste tweetsen. När man publicerar en bloggpost så hamnar den alltid längst 

upp på bloggens startsida.   

Man ser tydligt på till exempel Facebook att de vill erbjuda de tre formerna av kommunikation 

som tidigare nämnts. Facebook kommer även ständigt med små förändringar för att hålla sin 

verksamhet aktuell och attraktiv för användarna. Förändringarna behöver inte vara jättestora varje 

gång men ibland behöver man inte göra mycket för att förnya ett socialt medium.  
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Angående synen på användandet så ställer författarna upp fyra punkter som de sätt nyanser 

stämma överens under en längre tid.  

 De man har starka relationer med online och kommunicerar mycket med har man också 

starka relationer med i verkliga livet.  

 De som kommunicerar mycket online tenderar att kommunicera mycket i verkliga livet 

också. 

 Kontaktlistan är oftast stor men man kommunicerar mycket med en liten skara och 

mycket mindre med resterande. 

 Det brukar ofta skilja mycket på vad man skriver på sociala medier och vad som verkligen 

händer i verkliga livet.  

Denna forskning känner vi är väldigt relevant för vår studie. Med dessa resultat kan vi se om det 

stämmer överens med vad våra informanter säger och hur de ser på förändringen av 

användningen av sociala medier. Vi kommer även att koppla deras resultat med vårt resultat.  
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I detta avsnitt introducerar vi de teoretiska utgångspunkter vi har använt oss av i vår studie. Dessa 

utgångspunkter utgår vi ifrån när vi analyserar vårt resultat. 

Vi tar upp människors behov av medierna, hur vi exponerar oss för dem, vilken information vi 

uppfattar, riktar vår uppmärksamhet emot samt vad vi lägger på minnet. Detta är relevant för vår 

studie och kommer vara till stor hjälp när vi ska undersöka medieanvändningen. Våra behov av 

medier och användningen av dem går hand i hand.  

Vi har även valt att utgå ifrån teorin Web 2.0 och dess uppbyggnad då det känns relevant att titta 

på den grundläggande uppbyggnaden av de sociala mediernas webbplatser.  

Till slut har vi även valt att titta på teoretikern Abraham Maslows motivationsteori och 

behovstrappa. Maslows teorier är relevanta och intressanta för vår studie då han i dessa teorier 

förklarar varför vi människor handlar som vi gör och detta kommer vi att koppla till vårt resultat.  

 

Dygnet runt, året runt matas vi med oändligt mycket information ifrån samhället. Nyheter om 

ekonomi, krig, väder, naturkatastrofer och så vidare. Trots en begränsning av nyhetsflödet till 

Sverige eller kanske bara till sin hemkommun så kan vi människor fortfarande inte hantera  

helheten av informationen utan vi sållar medvetet eller omedvetet bort stora mängder  

information. (Strömbäck, 2004) 

Men vad är det för information som vi tar del av och hur kommer det sig? Visst vi är alla olika 

individer och fungerar således på olika sätt. Men Jesper Strömbäck som är professor i journalistik 

och politisk kommunikation  ger ändå en förklaring till hur informationshanteringen går till. Han 

menar att vårt informationsanvändande alltid är selektivt, i fyra olika bemärkelser. (Strömbäck, 

2000) 

Människor är selektiva när det gäller vilken information vi exponerar oss för, vilken information 

vi uppfattar, vilken information vi riktar uppmärksamheten mot och vilken information vi  

kommer ihåg.  
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Strömbäck förklarar dessa fyra selektiva processer på följande sätt:  

 Selektiv exponering. Den processen handlar om hur människor tenderar att exponera sig för sådan in-

formation och sådana kommunikativa sammanhang som överensstämmer med ens egna attityder, och att 

undvika sådant som strider mot de egna övertygelserna. 

 Selektiv perception. Detta är den process som rör hur människor tenderar att  

uppmärksamma information utifrån deras viljor, behov, attityder och andra psykologiska faktorer.   

 Selektiv uppmärksamhet. Handlar om att människor tenderar att uppmärksamma de delar av en 

kommunikation, av en viss mängd information, som överensstämmer med de egna attityder, intressen, 

övertygelser och beteenden som man värnar starkt om. 

 Selektiv hågkomst. Detta handlar om tendensen hos människor att ha lättare att återkalla information 

som stämmer överens med de egna åsikterna, värderingarna, attityderna och andra psykologiska  

faktorer. (Strömbäck, 2000 sida 84-85) 

Utifrån dessa processer menar han att vi människor antingen medvetet eller omedvetet försöker 

reducera den enorma mängd av information som vi ständigt möter till hanterliga mängder. 

Strömbäck säger även att vi människor är ”kognitiva latmaskar” som vill göra det så enkelt som 

möjligt för oss, samtidigt som vi vill ta del av information som vi upplever är viktigt och  

nödvändig för oss. (Strömbäck, 2004)                     

I boken Makt och medier tar Jesper Strömbäck upp ett antal behov som vi människor har angående 

hur vi använder medierna. Det första behovet är det kognitiva som handlar om att vi människor 

har ett behov att hämta information, kunskap och förståelse. Det andra är ett känslomässigt  

behov som går ut på att vi vill få utlopp för våra känslor, både negativa och positiva. Vi vill kunna 

uppleva miljöer och liknande som ger en känslomässig belöning. Det tredje behovet är det  

personliga. Med vilket han menar att medierna bidrar till att stärka vårt självförtroende, vinna 

trovärdighet och status. Detta är exempel på personliga behov som medierna kan bidra till att  

fylla. Sedan nämner han ett fjärde behov som är det sociala behovet. Vilket går ut på att vi  

människor tar hjälp av medier för att stärka banden till familj och vänner. Då menar han att vi till 

exempel pratar om medier för att ha något att prata om. Människor som tar del av medier får  

alltså underlag för att ta kontakt med människor. Till sist nämner han flyktbehovet som handlar 

om att människor flyr ifrån vardagens bekymmer med hjälp av medierna och på så sätt lever sig 
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in i andra människors liv utan att själv behöva ta ansvar eller på något sätt bli personligt påverkad. 

(Strömbäck, 2000) 

Strömbäck skriver även om sambandet mellan medieutbud och medieanvändning. Det är 

medierna som är uppfinningen som gör det möjligt för oss människor att nå bortom den egna 

vardagliga verklighetens räckvidd. När det gäller det medieutbud som handlar om det omgivande 

samhället och politiken är mediernas strukturellt sett viktigaste funktion därför att inhämta, 

sortera, kontrollera och strukturera informationen som är relevant för människor i allmänhet. De 

ska fungera som gatekeepers, som bevakar och väljer vilken typ av information som ska 

förmedlas till offentligheten. (Strömbäck, 2004)  

 

I dagens samhälle har nätbaserad kommunikation blivit en självklarhet för de flesta människor.  

Vi använder oss av datorer och Internet i betydligt större utsträckning än att det bara skulle vara 

ett redskap för vår kommunikation. Att vara uppkopplad mot Internet har blivit ett sätt att  

organisera sitt liv. Idag bokar vi allt ifrån bio till flygbiljetter vid datorn och vi använder oss av 

datorn för att hålla kontakten med vänner och familj och vi kan även söka upp gamla och nya 

vänner på Internet.  

 

Web 2.0 är ett begrepp som används för att beskriva flera olika webbkoncept; webbplatser  

byggda på en särskild teknik som heter AJAX, webbplatser som innehåller en stark social  

komponent eller webbplatser som uppmuntrar användarna att delta i och utveckla innehållet. Det 

som kännetecknar en webbplats av kategorin Web 2.0 mest är ändå det sistnämnda. Alltså att  

användarna ofta deltar i att utveckla innehållet på webbplatsen. (Uec.edu) 

En enklare beskrivning av Web 2.0 är att det är den delen av Internet som är öppen för vanliga 

användare och där det går att påverka innehållet i form av text, bild, ljud och film. Man kan säga 

att Web 2.0 är en central plattform för nätbaserad kommunikation, från de få till många. Det är 

en slags demokratisering av Internet. Exempel på webbplatser i Web 2.0 kategorin är Facebook, 

YouTube, Myspace och Wikipedia. (Brown, 2009) 
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En klar fördel med Web 2.0 och sociala nätverk är att det har blivit väldigt lätt att hitta innehåll 

som är intressant, relevant och populärt. Detta beror på att webbplatser av typen Web 2.0 ofta 

använder kommentarfunktioner som i sin tur gör att sökorden till webbplatsen blir fler och på så 

sätt blir sidan lättare att hitta till exempel ifrån en sökmotor. Med hjälp av Web 2.0 kan  

användaren ta kontakt med människor och interagera på ett nytt sätt som normalt inte skulle  

inträffa i verkligheten (Bernal, 2010) 

Joey Bernal IT-specialist på IBM skriver i sin bok Web 2.0 and Social Networking for the  

Enterprise följande citat;  

“Merge the concept of  two of  the hottest technical advances to come around in a while, and you have the power to 

change the world. (Bernal, 2010 sida 1) 

Han beskriver alltså sammanslagningen av Web 2.0 och sociala nätverk och menar att dessa två 

tillsammans har styrkan att förändra hela världen. 

 

Teoretikern Abraham Maslow är känd för sin motivationsteori och han ansåg att det är 

motivationen som driver människan till sina olika handlingar. Maslow ansåg även att hans 

motivationsteori kan hjälpa oss att försöka förstå människans handlingar. Många ord har använts 

för att definiera de processer och strukturer som driver människan till bestämda handlingar: 

behov, instinkt, drift, önskan, krav och motiv är några. Men Maslow menade att det är behov och 

motiv som är de centrala begreppen.  

Enligt Maslow kan behov ha sitt ursprung från hjärnan men det är väldigt olika från person till 

person, vad som även påverkar människan är ens personlighetsmässiga förutsättningar 

exempelvis arvet och miljöns påverkan. Maslow beskrev sambandet mellan behov och motiv på 

följande vis; Det är det aktuella behovet hos den enskilda individen som driver denne – motiverar till en 

bestämd handling. (Jarlang, 1991) 
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Maslow framställde sin motivationsteori med att skapa en behovspyramid där han grovt 

klassificerade människans behov. 

Längst ner i pyramiden finner vi de fysiologiska behoven. Detta är behoven som måste 

tillfredställas för att upprätthålla livet: hunger, törst, sex, skydd och säkerhet.  

Sedan kommer de sociala behoven: kontakt, status, och vänskap. 

Därefter kommer behovet av självhävdelse som enligt Maslow innebär att man som människa har 

ett behov av att fungera i sociala sammanhang, att kunna prestera något för att kunna se 

räckvidden av ens förmågor.  

Det sista behovet är det självförverkligande: att kunna uttrycka något av sig själv, att få 

tillfredställelse för sin nyfikenhet, att kunna uppleva vackra och tilltalande ting, vilket 

sammanfattar behovet av att kunna använda och uttrycka de inneboende möjligheter man har, 

vare sig de är medfödda eller förvärvande.  

Dessa behov är enligt Maslow de viktigaste då de är drivkraften för den enskilde individens 

utveckling. Maslow menar också att alla behoven är basala, med vilket han menar att de dels är 

ärftliga och artspecifika. (Jarlang, 1991) 

 

Det finns människor, vars beteende och personlighet präglas av tillfredställandet av de rent 

fysiologiska behoven som till exempel hunger och törst. Detta gäller inte så många i vårt 

samhälle, men i länder där mat är en bristvara är motiv av detta slag dominerande. I vårt samhälle 

är det vanligast att finna människor vars personlighet till stor del är präglad av tillfredställandet av 

högre liggande behov som trygghet, prestation och kontakt (Jarlang, 1991).  

Vi hoppas kunna koppla Maslows motivationsteori och behovspyramid till vår studie. Vi vet att 

människans huvudsakliga behov är de samma som de alltid har varit, men i dagens samhälle har 

vi andra förutsättningar än vi tidigare haft.  
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I detta kapitel redogör vi vårt syfte, våra frågeställningar och de avgränsningar vi arbetat efter. 

Syftet med uppsatsen är att med hjälp av aktiva samtal i fokusgrupper undersöka användningen 

av sociala medier via den nya tidens mobiltelefoner (smartphones). Detta är viktigt att studera på 

grund av att fenomenet sociala medier har blivit en viktig del för oss medie- och 

kommunikationsvetare och kommer vara en stor del i kommunikationsbranschens framtid.  

 

 Hur har användningen av sociala medier förändrats sedan smartphones börjat användas? 

 Har vårt kommunikativa beteende förändrats, i så fall hur? 

 

Vi har valt att endast undersöka två sociala medier. Anledningen till denna avgränsning är vår 

tidsram men även att vi är övertygade om att detta räcker för vår undersökning. Vi valde de två 

populäraste sociala medierna Facebook och Twitter. Vi valde även att begränsa oss till två  

fokusgrupper bestående av sex deltagare vardera. 
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I detta kapitel redogör vi hur vi har gått till väga med vår studie. Vi redovisar vår metod, tillvägagångssätt, urval, 

etiska aspekter och metodreflektion. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att samla in empirisk data till vår undersökning, detta 

har vi gjort genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer. En kvalitativ metod inriktar sig mot 

att undersöka egenskaper eller kvaliteterna hos informanterna eller respondenten. Kvalitativa  

analyser lägger inte fokus på siffror som ofta kvantitativa undersökningar gör. När man  

försöker förstå hur människor beter sig, är det en kvalitativ metod som är mest lämpad för  

ändamålet. (Östbye, 2008) 

När man arbetar med kvalitativa intervjuer är det vanligast att samla in fakta om  

människors uppfattningar, handlande och värderingar (Östbye, 2008). Boken Metodbok för  

medievetenskap tar upp ett antal punkter med fördelar med kvalitativa intervjuer: 

 Vi kan få information om det som annars kan vara svårt att få tillgång till. 

 Vi kan kartlägga processer och sociala relationer. 

 Vi kan få kommentarer till och bekräftelse/vederläggning av data från andra källor. 

 Vi kan prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjuns gång (Östbye, 2008 sid 101).  

Den eller de som intervjuas i en kvalitativ intervju brukar kallas informant/informanter så deras 

syfte är att informera forskaren eller studenten. (Östbye, 2008) 

Då vår undersökning utgår från att tolka data som kommer från fokusgruppsintervjuerna så blir 

vår metod även hermeneutisk (tolkningslära). Hermeneutik handlar om hur något uppfattas och 

förstås istället för att man ska få ett definitivt resultat som man får i en positivistisk metod 

(Thurén, 2008). Hermeneutiken användes redan på medeltiden då den fungerade med att tolka 

stycken ur bibeln. Hermeneutiken har därefter utvecklats och idag strävar man efter att få 

förståelse om något, inom hermeneutiken kallar man det kunskap. (Angelöw och Jonsson, 2000) 
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När man har en hermeneutisk metod finns det två vanliga problem som dyker upp. Det ena är att 

inom kvalitativa intervjuer och fokusgrupper pratar folk om sina erfarenheter och i vårt fall 

handlar det om användning av sociala medier och smartphones. Frågar man någon som aldrig 

använt sig av sociala medier eller äger en smartphone får man ett helt annat resultat än om man 

frågar någon med erfarenhet av sociala medier och smartphones. Det andra är att när man ska 

tolka sitt material så måste man sätta in det i rätt sammanhang. Vår undersökning kanske stämmer 

överens med användning av sociala medier för en målgrupp men helt annorlunda med en annan. 

(Thurén, 2008) 

Innan vi hoppade på den omfattande teoridelen började vi med att jobba empiriskt och forma 

teorin efter det, detta kallas att man arbetar induktivt. Vilket innebär att man börjar med det 

empiriska arbetet och drar mönster och nyanser från det och sedan formar den teoretiska delen 

efter dem. Om man använder ett induktivt arbetssätt är det bäst att samla in mycket data på ett 

mindre område än att samla ihop mindre data på ett bredare område. (Esaiasson, 2007) 

 

En fokusgrupp är en planlagd och strukturerad gruppintervju. Anledningen till att man kallar det 

för fokusgrupp är för att gruppen är sammansatt för ett speciellt syfte och för att temat är 

fokuserat. Det ska även finnas en utvald moderator som har en för samtalet styrande roll.  

(Halkier, 2010) 

En av fördelarna med att använda sig av fokusgrupper är att det är relativt kostnadseffektivt och 

ett enkelt sätt att snabbt få fram reaktioner. Det finns även gott om föregående forskning att ta 

hjälp av om man vill använda fokusgrupper i forskningssammanhang. (Esaiasson, 2010) 

 

För att få en så bra fokusgruppsintervju som möjligt så kan en pilotintervju vara nyttig att 

genomföra. En pilotintervju är en form av testintervju där man testar ens material,  

frågeställningar med mera. Vilket kan vara till stor nytta, för om intervjun fungerar bra så kan 
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detta material ingå i resultatet. (Halkier, 2010) Vi valde att inte ta med resultatet från  

pilotintervjun i rapporten då ändringar i frågorna gjordes.  

Att genomföra en pilotintervju var helt klart nyttigt för vårt arbete. Vi kunde konstatera att vårt 

material fungerade eftersom vi fick intressanta diskussioner och vi fick även chansen till att ändra 

en frågeställning så att den blev lättare att förstå för kommande fokusgrupp.   

 

Det finns både fördelar och nackdelar när man använder sig av deltagare från sitt egna nätverk i 

sin fokusgrupp. Det är även så att en personlig relation till deltagarna i gruppen kan göra att det 

är opassande att ställa ”dumma frågor om självklara saker”. Samtidigt så  

förklaras det att det är just de självklara uppfattningarna som en forskare eller student letar efter. 

Det menas även att det kan bli lättare att få igång en diskussion om man har en personlig relation 

med informanten. (Halkier, 2010) 

Vi valde att rekrytera deltagare som studerar på Högskolan för lärande och kommunikation i  

Jönköping. Från början var det tänkt att vi skulle ha både tjejer och killar med i fokusgrupperna 

men vi fick inte tag på några tjejer som kunde tänkta sig ställa upp. Vi ser dock inte att det skulle 

ge någon avsevärd skillnad i resultatet. Informanterna vi rekryterade var i åldrarna 20 till 25 år 

och de är aktiva användare av sociala medier. Vi vet att informanterna har använt sig av sociala 

medier innan de skaffade en smartphone.  

Litteraturen skiljer sig mycket när den nämner hur många personer och hur  

många fokusgrupper man ska använda sig av. Litteraturen föreslår att 6-12 deltagare är rimligt. 

Antalet styrs också av vilken typ av undersökning man ska genomföra. Vi valde att använda oss 

av två fokusgrupper med sex personer i varje grupp. Anledning till detta var att vi antog att en 

diskussion kommer igång lättare med färre deltagare och alla får tillräckligt med utrymme och på 

så sätt kan delge sina erfarenheter och åsikter. (Halkier, 2010) 

Eftersom att vi valde att rekrytera folk från vårt eget nätverk använde vi oss av sociala  

medier som första kontakt med de tänkta informanterna. Detta av två anledningar, dels för att 

Facebook är ett bra medel för att få kontakt med flera personer samtidigt. På så vis fick vi en  

indikation på deras användningsfrekvens av sociala medier. Vi hade även innan undersökt om 

personerna hade en smartphone. Efter inbjudningen på Facebook tog vi kontakt med dem  
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personligen så vi fick en bekräftelse ansikte mot ansikte. Via inbjudan på Facebook fick de även 

kort information om vad undersökningen skulle handla om och vilken inriktning vi skulle ha vid  

fokusgruppstillfället.  

Att noggrant planera en eller flera fokusgrupper är inte på något sätt detsamma som ett  

genomförande. Planeringen kan vara genomarbetad in i minsta detalj men ändå kan  

fokusgruppsintervjun bli ett misslyckande. En väldigt viktig del i genomförandet har moderatorn. 

Moderatorn måste vara en person som har lätt för att tala inför folk. Han eller hon måste även 

kunna skapa förutsättningar till en diskussion och på ett snyggt sätt tysta en person som pratar 

för mycket samt lyfta fram den tystlåtne och dess tankar. (Halkier, 2010) Vi strukturerade  

frågorna i den ordningen så att de på ett lämpligt vis länkades samman. På så vis blev inte  

intervjun så haltande.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna i en seminariesal på Högskolan för lärande och  

kommunikation i Jönköping. Där fick vi ett lugn utan brus så intervjun kunde genomföras  

ostört. Vi bjöd även informanterna på dricka och tilltugg som ett tack för att de ställde upp.  

Vi valde att spela in fokusgruppsintervjuerna med två olika enheter ifall den ena skulle sluta  

fungera. Valet att bara använda oss av ljudinspelning sågs inte som något problem, då vi  

personligen känner informanterna och kan därför urskilja vem som säger vad. 

Under intervjun agerade en av oss moderator och den andra agerade sekreterare och övervakade 

även inspelningsenheterna. Moderatorns roll blev ganska passiv då diskussionen flöt på bra och 

alla deltog i samtalet.  

 

Transkribering innebär att man bearbetar det material som intervjuerna har genererat. Det  

betyder att man skriver ner allt som sagts under intervjun. Detta för att göra den stora mängden 

datamaterial mindre och hitta de bitar i materialet som är intressanta för ens undersökning. På det 

här sättet kan man dyka ner i och jämföra små mängder datamaterial och på så sätt vidga  
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förståelsen av dem. Det är viktigt att få med allt som sägs även om folk pratar i munnen på  

varandra eller säger små ljud och korta uttryck som till exempel ”ja” och ”hmm” för att kunna 

göra en systematisk analys. (Halkier, 2010) Det finns riktlinjer och tips hur man ska genomföra en 

transkribering men i litteraturen står det att man bör använda det sättet man själv tycker fungerar 

bäst. Vi valde att använda en del tips från litteraturen men även en del egna medel som vi tyckte 

fungerade bättre. Litteraturen visade ett sätt där man med symboler klargjorde om någon  

skrattade eller hade något tonfall som skulle ändra svarets mening. (Halkier, 2010) Vi valde att 

skriva ut exakt vad som föregick och använde oss inte av symboler då vi ansåg oss ha ett bättre 

system.   

 

Inom all forskning som inkluderar människor finns det fyra etiska aspekter att ta hänsyn till.  

 För det första är det viktigt att meddela informanterna att de kan vara helt anonyma i 

undersökningen. (Halkier, 2010) Vi har därför valt att göra alla anonyma i allt bearbetat 

material. Våra informanter har blivit lovade att endast vi som arbetar med denna 

undersökning kommer ta del av det inspelade materialet från fokusgrupperna. Det 

inspelade materialet kommer också att raderas efter att transkriberingen och uppsatsen är 

färdig. För att alla ska vara anonyma har vi hittat på pseudonymer för alla deltagare.  

 För det andra ska deltagarna få information om vad undersökningen innefattar och vilken 

form av rapport det handlar om, exempelvis C-uppsats, tidningsartikel, 

doktorsavhandling med mera. Vi berättade vid första kontakten för våra informanter vad 

undersökningens syfte och omfattning var. (Halkier, 2010) 

 För det tredje framhåller litteraturen att det är viktigt att hålla det man lovar. Man ska 

hålla hårt på det man tidigare har sagt och dessutom respektera deltagarnas anonymitet. 

Om man använder sig av en fokusgrupp och har för avsikt att använda empirin därifrån 

så ska man göra ett grundligt förarbete. Detta för att säkerställa att man får de svar som 

eftersträvas och därigenom undviker att uppta informanternas tid i onödan. (Halkier, 

2010) 

 Litteraturen nämner även en fjärde punkt som innebär att man ska ”uppföra sig som en 

normal människa”. Det står att man ska ha i åtanke hur informanterna ser på forskaren 
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under fokusgruppen och tänka på att man representerar den akademiska världen. Man 

ska inte göra så att informanterna känner att moderatorn ”talar ner mot dem”. Detta 

problem uppstod inte för oss då vi hade någon form av personlig kontakt med 

informanterna. Man ska hålla en bra akademisk och vetenskaplig nivå då man tar upp 

deltagarnas tid då de kunde göra något annat och visa sin tacksamhet för deltagandet. Det 

behöver inte vara något jättestort. (Halkier, 2010) Vi bjöd informanterna på fika under 

fokusgruppsintervjuerna som tack för att de ställde upp.  

 

Validitet syftar på rapportens trovärdighet eller giltighet. Det innebär att man tittar hur relevant 

ens data är i förhållande till sin problemformulering. Det förklaras att det begreppet är stort och 

kan vara svårt att definiera men i korta drag så syftar det på att ”man mäter det man avser att mäta”. 

(Östbye, 2008 sid 40)  

Eftersom vi genomfört en pilotintervju innan fokusgrupperna så märkte vi att diskussionerna 

hamnade på ett plan där vårt syfte stod i centrum. Vilket övertygade oss om att våra 

frågeställningar var relevanta för undersökningens syfte. (Esaiasson, 2010) 

För att uppnå så bra validitet som möjligt strukturerade vi våra frågeställningar så att de gick 

samman med varandra. Detta gjorde att diskussionen ibland kunde gå vidare in på nästa 

frågeställning utan att moderatorn behövde ingripa så mycket. Det gjorde även att diskussionen 

flöt på mycket bra och vi fick bra data till varje fråga. Efter varje frågeställning diskuterats bad vi 

informanterna sammanfatta svaret på frågan då diskussionen ibland gick lite utanför ämnet. 

Sammanfattningarna gjorde att vi kunde säkerställa informanternas svar till alla våra 

frågeställningar och att inga missförstånd uppstod. 
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Reliabilitet eller tillförlitlighet syftar på att forskaren har mätt rätt och att det är korrekt gjort.  

”Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av 

informationen” (Holme och Solvang, 1996 sid 163)  

För att vi skulle uppnå så bra reliabilitet som möjligt var vi båda närvarande vid intervjutillfällena 

för att vara så opartiska som möjligt. Det gav oss möjligheten att diskutera efter intervjuerna så 

att vi uppfattade svaren på samma sätt så att inga missförstånd skulle uppstå. Vi valde att spela in 

fokusgrupperna med hjälp av två inspelningsenheter och även att anteckna under tiden. Vi ansåg 

att vi inte behövde videoupptagning då vi var bekanta med informanterna sedan tidigare. 

Anledningen till att vi antecknande under intervjuerna var att vi kunde anteckna om något 

speciellt kroppsuttryck gavs med svaret och gav det en annan mening. Genom att vi spelade in 

fokusgruppsintervjuerna och sedan transkriberade dem ord för ord så kunde vi lättare se vilka 

resultat och slutsatser vi kommit fram till. (Östbye, 2008) Man kan undersöka om ens reliabilitet 

är bra om man gör en liknande undersökning med samma urval. Där bör resultatet va så likt som 

möjligt och vi ser inte att några större avvikelser skulle dyka upp om några andra studenter skulle 

göra en liknande undersökning som oss.  
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I detta kapitel sammanfattar vi resultatet från våra fokusgrupper. Vi valde att strukturera resultatet efter våra 

huvudfrågeställningar. De utvalda citaten som används i detta kapitel är från de nyanser vi bedömer bäst besvarar 

våra frågeställningar. Vi skiljer på fokusgrupperna genom att benämna dem fokusgrupp A och B.  

 

 

I de inledande diskussionerna var informanterna mycket överens om att de numera använder 

sociala medier i betydligt större utsträckning. Fredrik gav oss sin syn på användandet;  

”Jag har definitivt börjat använda fler sociala medier och i större utsträckning. Man är ju uppkopplad 

precis hela tiden och man får notifications så fort det händer någonting” – Fredrik A 

Simon och Mats flikade in;   

 ”Nu är man ju alltid uppkopplad mot Facebook och Twitter, man har koll på allting och på alla. Så 

var det inte riktigt innan” – Simon A 

”Ja. Sedan jag skaffade smartphone så använder jag definitivt fler sociala medier, och framför allt oftare”  

– Mats A 

Två nyanser uppkom då några hävdade att de inte använder fler former av sociala medier men att 

de sociala medier de använt förut använder de klart mer frekvent nu. Men det var tydligt att alla 

informanter var överens att de använder sociala medier mer frekvent nu än innan de hade 

smartphones. Fredrik uttryckte sig på följande sätt;   

”Jag skulle nog säga att jag håller med Klas jag tror inte jag använder fler sociala medier utan bara 

oftare” – Fredrik A 

Deltagarna i både grupp A och B menade att smartphones har gjort det mycket lättare att vara 

aktiv på sociala medier och hålla sig uppdaterad. De menade även att eftersom det numera är 

mycket lättare så har det blivit mer aktuellt för dem. Jakob berättade;  

”Jag skaffade Twitter när jag hade smartphone, om jag inte hade telefonen vet jag inte om jag hade börjat 

twittra det känns ju inte så aktuellt då” – Jakob B 



 

27 

 

Den stora förändringen som informanterna var överens om var att smartphone gjorde det 

mycket mer tillgängligt att koppla upp sig till sociala medier. Peter började med att berätta att han 

känner att det är skönt att han kan ligga kvar i soffan och hålla sig uppdaterad på de sociala 

medierna 

”Jag har bara Facebook, men en skillnad är ju att jag inte reser mig ur soffan för att kolla Facebook”  

– Peter B 

Johannes instämde och sa;  

”Samma här man har ju det ständigt tillgängligt så visst slipper man resa på sig när man kollar på typ 

tv, man uppdaterar numera sin status ifrån soffan” – Johannes B 

Samtliga i fokusgrupp B instämde och menade att tillgängligheten har blivit större och samtidigt 

gjort att man blivit mer bekväm i sitt användande.  

Diskussionen gick vidare och informanterna diskuterade att användningen av Facebook och 

Twitter har förändrats tack vare smartphones. Deltagarna i fokusgrupp A nämnde även att 

Facebook har utvecklats mycket genom åren och att även det har bidragit till förändringar i 

användandet av Facebook. Informanterna menade att det numera sker ett ständigt samtal på de 

sociala medierna som inte var möjligt innan man hade smartphones. Simon uttryckte följande;  

”Istället som förut då Facebook var något som man gick in och kollade av på kvällen. Då hade man sina 

notifications där när man kom till en dator. Nu är det mer att man håller i en diskussion över Facebook 

och Twitter. Eftersom man hela tiden är uppkopplad” – Simon A 

Tobias höll med och sa följande; 

”Ja och det känns lite mer som att diskussionen sker mer i realtid, ja ständigt liksom” – Tobias A 

Johannes från fokusgrupp B nämnde samma sak; 

”Sen smartphones kommit har det blivit ännu mer ”just nu gör jag det här” i och med  

statusuppdateringar som man kan uppdatera var som helst, så det känns som det blivit mer ”nu gör jag 

det här!” istället för att ”idag har jag gjort det här” – Johannes B 

Här ser vi klart ett likartat resultat från båda fokusgrupperna om att kommunikationen på de 

sociala medierna numera är snabbare och sker mer i nuet. 
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Klas från fokusgrupp A pratade om att de sociala medierna har ett mycket bra innehåll och 

menade att eftersom alla finns där så kan kommunikationen mellan alla ens vänner ske snabbare 

och enklare. 

”Men innehållet är ju också bra. De här sidorna Twitter och Facebook gör ju att det finns ett bra 

innehåll liksom. Men visst har det att göra med ens kompisar också, Om man bara hade haft halva sitt 

kompisgäng på Facebook så hade det inte varit lika intressant men nu är det ju liksom min bästa lista 

även om det är mycket människor som jag inte känner så bra så har jag ju fler personer där än vad jag 

har i min mobil eller i någonting jag någonsin haft innan” – Klas A 

Klas fortsätter med att ge sin syn och förklarar att Twitter är mycket passande för en smartphone 

då det är intressant att se vad som händer i nuet.  

”Det känns ju som att Twitters natur är ju att det ska ske i nuet., Om man twittrar ”för tre timmar sen 

så var jag på bibblan” skriver man det när man kommer hem till datorn liksom så känns det ju inte så 

aktuellt” – Klas A 

Samtalet gick sedan vidare och deltagarna diskuterade förändringen av Facebook och dess 

användning. Mats sade följande;  

”För mig var Facebook mer som en chatt. Man loggade in, det var någon som hade skrivit på väggen och 

man skrev tillbaks. Nu är det mer som, Facebook har utvecklats också kanske men det är mer som en 

informationskanal man tar del av events och sådär hit och dit. Förut var det mer en chatt för mig i alla 

fall” – Mats A 

Här ser vi en klar förändring av användningen. Alla deltagare i grupp A instämde med detta 

uttalande och vi anser att användningen av Facebook har förändrats från att vara ett chatt till en 

bredare informationskanal. Deltagarna förklarar även att de använder fler funktioner nu på 

Facebook än innan de skaffade en smartphone.  

Vidare diskuterade deltagarna hur användningen och dess frekvens har förändrats och vi såg ett 

tydligt mönster i förändringen. Gustav uttrycker; 

”Innan var det så att var man i skolan hela dagen så kom man hem så hade man liksom hela dagens 

händelser, nu är det så att man kommer hem och sätter sig vid datorn istället då har man redan koll på 

det mesta, man blir liksom uppdaterad oftare istället för en stor uppdatering på kvällen” – Gustav A 
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Jakob i grupp B hade ett liknande svar;   

”Man är uppdaterad under hela dagen och behöver inte sitta vid Facebook på datorn alls länge på 

kvällen då man redan har koll på vad alla gör och har gjort” – Jakob B 

 

I båda grupperna framgick det att man numera är uppkopplad i betydligt större utsträckning 

gentemot innan man hade en smartphone. Ett annat resultat som var lika ifrån de olika 

grupperna var att den ökade tillgängligheten hade medfört ett bekvämare beteende i sin 

användning. Sista likheten mellan grupperna är den som deltagarna beskrev som den största 

förändringen. De menade att det numera sker ett ständigt samtal på de sociala medierna som 

tidigare inte fanns. Den enda tydliga avvikelsen som uppkom var att två deltagare i fokusgrupp A 

menade att de inte börjat använda fler sociala medier utan bara ökat användningen av de sociala 

medier som de tidigare använt. Övriga informanter ifrån både grupp A och B var tydliga med att 

de även börjat använda fler sociala medier sedan de skaffat en smartphone. 

 

Sammanfattning  

Samtliga deltagare hade börjat använda sociala medier i större utsträckning i och med 

införskaffandet av smartphone. Vi ser här att användningen har växt i takt med tillgängligheten. 

Här anser vi att utbyggnaden av 3G-nätet har haft en stor inverkan på användningen. Utan 

tillgängligheten och den snabbare dataöverföringen hade användningen inte förändrats på detta 

sätt. Vi anser även att utbyggnaden av 3G-nätet har bidragit till att applikationsmarknaden har 

utvecklats som den har. Utan ett snabbare nät hade användarna inte kunnat använda sina 

applikationer på det sätt som de gör. Tillgängligheten till sociala medier via sin mobiltelefon hade 

alltså inte varit lika stor. Utvecklingen av applikationer har i sin tur också bidragit till en ökad 

tillgänglighet eftersom användarna endast är ett knapptryck ifrån de sociala medierna.  

Vad som även var ett tydligt resultat var att Facebook har utvecklats de senaste åren och gått från 

att vara ett chattverktyg till informationskanal. Vilket i sin tur har medfört att användarna har 

börjat ersätta flera andra kommunikationskanaler med Facebook.   
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Ett annat tydligt resultat var även att den ökade tillgängligheten har medfört ett bekvämare 

användande. Innan behövde användarna ta sig till en dator med internet anslutning för att 

använda sig av och uppdatera sig på de sociala medierna. Numera finns tillgängligheten direkt i 

fickan.  

Ett annat tydligt resultat som vi kopplar samman med att tillgängligheten har ökat är att det enligt 

våra informanter har uppstått ett ständigt pågående samtal som inte fanns där innan.  

Detta samtal anser vi har blivit en slags förlängning av de verkliga diskussionerna. Informanterna 

menade att den ökade användningen har bidragit till att man numera fortsätter diskussioner som 

man håller i det verkliga livet på de sociala medierna. Användarna diskuterar även saker som man 

har läst eller sett på de sociala medierna i det verkliga livet i större utsträckning nu. Vilket i sin tur 

har skapat ett behov som gör att användarna tycket det är viktigt att vara uppdaterad för att 

kunna hänga med i snacket även i det verkliga livet.  

 

 

När vi sedan kom in på diskussionen angående om vårt kommunikativa beteende har förändrats 

kom det en mycket intressant kommentar. Magnus menade att om man kan undvika att ringa 

någon och istället använda sig av sociala medier så gör man det.  

”Det är väl redan så att om man kan undvika att ringa någon genom att använda vad som helst som till 

exempel Facebook eller Twitter så gör man det istället för att ringa. Det är ju mer bekvämt, tycker jag 

men det kanske blir mer och mer så istället för att ringa någon så är folk redan så pass nära Facebook 

eller Twitter, att man kan använda det istället” – Magnus B 

Jakob fortsatte med att ge sin syn; 

”Facebook har på något sätt fått en större betydelse för mig nu eftersom jag ständigt var jag än befinner 

mig kan ha kontakt med så många vänner på ett smidigt sätt” – Jakob B 

Simon från fokusgrupp A har en liknande syn som Magnus i fokusgrupp B.  

”Det har blivit ytterligare en kommunikationskanal då man istället för att skicka sms eller ringa allt 

oftare tar det via de sociala medierna som är så nära till hands hela tiden” – Simon A 
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Vidare i diskussionen kom informanterna in på ett äldre socialt medium som också har tagit 

skada av Facebook och Twitter.  

”Det är lite skillnad om man kollar på sin MSN kontaktlista, den är klart mindre nu än vad den var 

innan man hade Facebook. Nu använder man ju chattfunktionen på Facebook istället” – Peter A 

Samtliga i fokusgrupp A höll med om att MSN inte används i lika stor utsträckning och vissa har 

ersatt det helt med Facebooks chattfunktion. Klas fortsatte med att ge sin syn på Facebooks 

chattfunktion. 

”Framförallt tack vare chatten på Facebook, det är ju den som ersätter mycket sms-trafik tror jag, hade 

inte chatten funnits så tror jag att jag hade skickat klart mer sms” – Klas A 

Informanterna i fokusgrupp A höll klart med och menade att chatten på Facebook var mycket 

praktisk då alla sina kompisar finns där och det är så många som ofta är inloggade så de är 

tillgängliga flera gånger om dagen.  

I fokusgrupp B nämnde Johannes samma sak som Klas i fokusgrupp A och menade att man 

numera kan använda sociala medier till nästan all kommunikation. 

”Det går väl mot att man både ringer mindre och skickar färre sms och kör allt via Facebook eller 

sociala medier över huvud taget” – Johannes B 

Tobias i fokusgrupp A var inne på samma spår som Johannes om att man ringer mindre och 

menade att de långa samtalen som man tidigare hade inte är lika vanliga längre. Detta eftersom 

man blir ständigt uppdaterad på Facebook och Twitter och därför inte har lika mycket att prata 

om. 

”Jag sitter och tänker på om man pratar kortare i telefon. Om man hade längre samtal innan och 

skickade fler sms. Nu så typ tar det här över lite mer, man behöver inte prata lika länge för man vet det 

mesta redan. Istället för samtal så kör man Twitter eller Facebook istället” – Tobias A 

Han fortsätter med att ge sin syn på hur vanliga samtal har förändrats och fått en annan 

betydelse.  

”Personligen så blir jag mindre intresserad av människor när man redan vet allt om dem (skratt) ”hej 

hur är läget vad gjorde du igår?” Den frågan finns inte längre, jag hade stenkoll på vad du gjorde igår, 

(skratt) det är mer en symbolisk fråga” – Tobias A 
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De övriga informanterna i fokusgrupp A höll med och ansåg också att de är ständigt är 

uppdaterade och har ”koll” på sina kompisar vad de gör och vad de lägger upp på Facebook och 

Twitter. De pratade även om att man sållade bort mycket av vad de såg på Facebook och mer tog 

del av den informationen som kom ifrån deras närmaste vänner och deras favoritsidor.  

Magnus i fokusgrupp B diskuterade sociala medier som kommunikationskanal. Han sa följande 

och fick de andra informanterna att instämma. 

”För de flesta som man umgås med har man ju som vänner på Facebook, de finns ju som sagt alltid 

väldigt nära, de flesta loggar ju in flera gånger per dag så skriver man något till någon så ser dem det 

förmodligen samma dag. Men det är väldigt sällan som, asså det är få som jag känner som loggar in 

någon gång i veckan sådär. Det finns ju hela tiden så pass nära det är ju så att efter face to face är det 

vanligast” – Magnus B 

Vi tycker detta citat på ett tydligt sätt beskriver att våra informanter värderar kommunikationen 

via de sociala medierna väldigt högt och att man har förväntningar på varandra att hålla sig 

uppdaterad.  

 

Ett annat resultat som enligt informanterna är en del av förändringen av vårt kommunikativa 

beteende är som tidigare nämnts att man vill vara en del av samtalet. Tobias uttryckte följande; 

”Både att det är i närheten och att det är enkelt men också att alla ens vänner är jäkligt aktiva och det 

blir också att man vill vara en del av själva snacket. Det är samma sak som om det står ett gäng 

därborta och pratar då vill ju du vara med och prata annars blir det någon form av utanförskap”  

–Tobias A 

Mats fortsätter på samma spår som Tobias 

”För mig är det förmågan att hålla mig uppdaterad som är viktig jag behöver inte till exempel på twitter 

behöver jag inte skriva någonting men jag loggar gärna in för att bara vara en del av samtalet liksom bara 

känna mig uppdaterad allmänt av vad mina vänner gör och vad Alex Schulman gör liksom” – Mats A 

Vidare i diskussionen om vårt kommunikativa beteende började informanterna diskutera 

huruvida de sociala medierna är sociala eller osociala. Några informanter menade att 

användningen har gjort oss mindre sociala eftersom vi lägger mer tid på de sociala medierna nu 

än vad vi gjorde tidigare och på så sätt får mindre tid för att träffas i verkligheten. Medan  det 
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stora flertalet menade att vi träffar fler människor tack vare de sociala medierna. 

Klas uttryckte;  

”Men just den här evenemangsbiten på Facebook har gjort att man är mer social i riktiga livet också för nu 

för tiden går det få tag i och samla ihop så mycket människor på så kort tid. Man kan bara bjuda in folk till 

typ spelkväll, liksom skicka ut det två dagar innan och så kommer det 10 -12 pers liksom. Annars hade 

man varit tvungen att ringa runt och det hade varit ett för stort steg. Det är inte människor som jag ringer 

men jag kan mycket väl bjuda in dem via Facebook” – Klas A 

Vad vi ser här är att Klas hellre kommunicerar via Facebook än via telefonsamtal när han vill 

komma i kontakt med folk han inte känner så bra. I nästa citat ser vi hur Jakob beskriver att han 

tar hjälp av Facebook för att lära känna nya människor han träffar. 

 

”Man träffar ju jättemycket människor hela tiden och på grund av Facebook kommer man bättre ihåg vilka 

de är eftersom man hela tiden matas med bilder, festbilder och statusuppdateringar. Då får man någon bild av 

att den där personen är min kompis på ett större sätt och om man möts i skolan så pratar man för man har 

något gemensamt att prata om. På det sättet kanske det gör att man blir lite mer social” – Jakob B 

Johannes och Mats beskriver sin syn på frågan;  

”Det är väl både och egentligen, man blir ju mer social på det sociala nätverket men kanske det på bekostnad 

på den verkliga sociala biten” – Johannes B 

Vi fick även ett liknande svar i fokusgrupp A. 

”Det är både ja och nej man har blivit mer social men ändå mindre också för man har så koll på allting, 

man är så uppdaterad att man behöver inte fråga så mycket” – Mats A 

De här väldigt snarlika resultaten är hämtade ifrån de båda olika fokusgrupperna och speglar två 

informanters aningen kluvna syn på huruvida de tycker användningen har gjort dem mer sociala 

eller osociala. De här två resultaten var dock avvikelser då övriga informanter i både grupp A och 

B var tydliga med att de tyckte att de blivit mer sociala.  
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I diskussionen om hur informanternas kommunikativa beteende har förändrats var resultaten 

ifrån de olika grupperna väldigt lika på de flesta punkterna. Båda grupperna menade att man 

ringer mindre och skickar färre sms på grund av att man använder sig av de sociala medierna 

istället. Fokusgrupp B pratade även om att användningen av MSN hade minskat avsevärt på 

grund av Facebooks chattfunktion. Vi såg även liknande resultat ifrån de olika grupperna som 

visade att det är vännerna tillsammans med innehållet som gör att Facebook blir en bra 

kommunikationskanal och även att det numera är så lättillgängligt. 

Den ända avvikelsen angående informanternas kommunikativa beteende var att två informanter 

tyckte att deras användning av sociala medier gör att de blir mindre sociala i det verkliga livet. 

Övriga informanter menade att de sociala medierna stärkte det verkliga sociala livet där man 

verkligen träffas. 

Sammanfattning 

Vårt kommunikativa beteende har förändrats på flera sätt. De sociala medierna har skapat 

möjlighet till nya kommunikationskanaler som konkurrerar med de traditionella kanalerna som att 

ringa eller skicka sms. Om vi tar Facebook som exempel så fungerar det så bra på grund av att 

nästintill alla finns där. Om du vill ha tag på någon som du inte har telefonnumret till eller nå en 

större grupp så är Facebook ett jättebra alternativ till de traditionella kommunikationskanalerna.  

Vi ser även att äldre sociala medier som till exempel MSN har minskat i användning på grund av 

de nya sociala medierna. Facebook har en liknande tjänst som MSN har men även så mycket mer 

vilket gör Facebook mer attraktivt för användarna. Informanterna framhävde att på Facebook har 

man fler kontakter än vad man tidigare haft på till exempel MSN eller telefonlistan.   

Informanterna menade att på grund av den ökande användningen på de sociala medierna så 

känner de att de kan missa något om de inte uppdaterar sig ständigt. De menar att man blir 

utanför och inte är med i snacket om man inte är uppdaterad om vad som sker på de sociala 

medierna. Det går hand i hand med att när ens vänners användning ökar känner man pressen att 

man själv ska delta i samtalet för att vara på deras nivå.  

Majoriteten av informanterna tycker att de blivit mer social i verkliga livet på grund av de sociala 

medierna De menade att man till exempel skapar fler evenemang genom Facebook och ofta får 

upp diskussioner på Twitter som man sedan fortsätter i det verkliga livet.  
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I detta kapitel analyserar vi det material som vår undersökning har genererat. Vi drar paralleller mellan  

vårt empiriska material och de teorier samt tidigare forskning vi valt att koppla till undersökningen. För att få en 

bra struktur på analysen använder vi oss av våra frågeställningar och analyserar därefter var fråga för sig.  

 

Till denna frågeställning fick vi några tydliga resultat. Till att börja med så tyckte informanterna 

att den största förändringen var att man använde de sociala medierna i större utsträckning sedan 

man införskaffat sig en smartphone. Vad som också var tydligt var att majoriteten i de båda fo-

kusgrupperna även börjat använda fler sociala medier.  

Redan i resultatpresentationen nämnde vi att användningen har växt i takt med tillgängligheten 

och att vi anser att utbyggnaden av 3G-nätet har haft en väldigt stor inverkan på användningens 

utveckling. Detta kopplar vi till Mitras tidigare forskning Creating a Presence on Social Networks via 

Narbs. Mitra förklarar att det är spridningen av digitala verktyg som datorer och smartphones 

samt utbyggnaden av 3G-nätet som har bidragit till utvecklingen. Han nämner även att 3G-nätet 

har bidragit till att överföringen av data kan ske både i större volym och i högre hastighet. Men 

något som han inte nämner är att applikationsmarknaden. Vi anser att utbyggnaden av 3G-nätet 

har bidragit till att applikationsmarknaden har utvecklats som den gjort. Utan ett snabbare nät 

hade inte användarna kunnat använda sina applikationer på det sätt som de gör då det hade gått 

för sakta. Utvecklingen av applikationer har i sin tur också bidragit till en ökad tillgänglighet  

eftersom användarna endast är ett knapptryck ifrån de sociala medierna som lättast nås via sina 

applikationer. Vi tror alltså att utvecklingen av applikationer har en oerhört stor inverkan i det 

hela. Det går visserligen använda de sociala medierna via vanliga Internetsidor från sin 

smartphone men det är inte alls lika lättillgängligt och användarvänligt. Och det är just  

tillgängligheten som informanterna framhåller som den största skillnaden i sin användning nu 

gentemot innan man hade en smartphone. 

En annan tydlig förändring som informanterna framhävde var att det numera finns ett ständigt 

pågående samtal på de sociala medierna som tidigare inte fanns där. Det märktes tydligt att  
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informanterna inte vill missa något i det pågående samtalet och att de därför väljer att uppdatera 

sig så ofta som möjligt.  

Det här knyter vi an till Maslows behovspyramid. Redan på andra steget i Maslows  

behovspyramid finner vi behovet av kontakt, status och vänskap. Det är alltså bara de fysiska  

behoven: hunger, törst, sex, skydd och säkert som Maslow menade var viktigare. Om vi håller oss 

till hans behovsteori där kontakt, status och vänskap kommer redan på andra plats är det inte 

konstigt att användningen ser ut som den gör idag. Eftersom de sociala medierna ger användarna 

möjlighet att hålla kontakt med andra, uttrycka status och uppleva vänskap.  

Förlitar vi oss till Maslows teorier så är dessa behov alltså inte något som har växt fram nu utan 

de är basala, dels ärftliga och artspecifika. Kombinationen av smartphone och sociala medier 

hjälper alltså oss att få utlopp för några av våra grundläggande behov.  

Även Strömbäck nämner att vi människor har ett socialt behov som vi tar hjälp av medier för att 

tillfredsställa. Han menar att vi pratar om medier för att ha något att prata om och på så sätt  

stärker vi våra band till familj och vänner. Enligt Strömbäck ger medier oss underlag till kontakt 

och diskussion med andra människor. Detta passar in alldeles utmärkt på våra informanter och 

deras användning av sociala medier. Vi fick resultat som visade att flera av deltagarna använder 

sig av information från sociala medier för att ta kontakt med nya människor.  

Bernie Hogan och Anabel Quan-Haase förklarar att synsättet på den fysiska identiteten och  

identiteten online har förändrats. Förut såg man den fysiska identiteten och identiteten online 

som två olika saker men idag ser man närvaron online som en förlängning av den fysiska  

identiteten. Vilket definitivt passar in på vårt resultat där informanterna uttrycker att ”just nu 

händer det här” och att de ofta fortsätter diskussioner som de startat i det verkliga livet online. 

Kommunikationer sker mer i realtid och man har öppna diskussioner online som blir en  

förlängning av ens vardag.  

Som vi tidigare har nämnt så har tekniken haft en stor del i utvecklingen men det är inte bara  

telefonerna som har utvecklats. Utan även webbplatserna har utvecklat och vi vill därför koppla 

till Web 2.0 och uppbyggnaden av den. Brown skriver i sin bok Web 2.0 and Social Networking for the 

Enterprise att webbplatser i genren Web 2.0 uppmuntrar användarna till att interagera. Han skriver 

även att funktioner som till exempel kommentarfält ger ständigt användaren möjligheten att  

interagera men att detta även skapar förväntningar på användaren.  
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Dessa förväntningar som Brown skriver om såg vi tydligt att våra informanter hade på sin och 

sina vänners användning. De uttryckte att de försöker uppdatera sig så mycket som möjligt och 

för att hänga med i snacket har det blivit ett måste.  

Informanterna uttryckt att innehållet på till exempel Facebook är så bra att det underlättar  

kommunikationen mellan ens vänner. Detta tas upp i Bernie Hogans och Anabel Quan-Haases 

artikel. Där de skriver om att de sociala medierna utvecklar sina funktioner för att främja  

kommunikationen och göra den lättare. De visar även att de sociala medierna lägger fokus på den 

senaste informationen. Vilket gör att användarna lätt hittar den senaste och mest aktuella  

informationen först och gör det lättare för användarna att kommentera de senaste  

statusuppdateringarna som ens vänner publicerat.  

När vi sedan kom in på frågan om huruvida vårt kommunikativa beteende har förändrats fick vi 

även här ett tydligt resultat. Diskussionerna i båda grupperna pekade mot att deltagarna i och 

med den ökade användningen har börjat ersätta andra kommunikationskanaler med sociala  

medier. En tydlig tendens var att om man kan så använder man sig av sociala medier istället för 

att ringa eller skicka sms. Till detta beteende drar vi en parallell till det som Strömbäck skriver i 

sin bok Den Medialiserade demokratin. Strömbäck påstår att vi alla är ”kognitiva latmaskar” som vill 

göra det så enkelt för oss som möjligt vilket definitivt stämmer överens med informanternas  

användning.  Det råder ingen tvekan om att kommunikationen fortfarande sker bättre via telefon 

än via de sociala medierna. Trots detta så använder man sig av de sociala medierna för att man 

tycker det är ett enklare och bekvämare sätt.  

Samma sak gäller när andra sociala medier som MSN konkurreras ut av till exempel Facebook. 

MSN har en chatt som är betydligt mer utvecklad än Facebooks väldigt enkla men som tidigare 

nämnt så vill vi göra det så enkelt för oss som möjligt. På MSN måste användare skriva in  

e-postadresser för att lägga till vänner. På Facebook behöver användaren bara söka upp dem med 

deras namn.  

Det framgick även att man till viss del blev allt mindre intresserad av människor då man redan vet 

det senaste om dem om de skrivit det på Facebook. Informanterna nämnde även att de sållade 

bort mycket information på de sociala medierna och tog mest till sig det som handlade om ens 
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närmsta vänner. Bernie Hogan och Anabel Quan-Haase förklarar i sin rapport om att de man har 

mest kontakt med online och kommunicerar mycket med har man bra kontakt med i verkliga livet 

också. De förklarar även att kontaktlistan ofta är stor på de sociala medierna med man 

kommunicerar med en allt mindre skara personer. Denna användningstendens kan vi även koppla 

till en av de fyra selektiva processerna som Strömbäck nämner. Selektiv uppmärksamhet innebär 

att vi människor tenderar till att uppmärksamma den information som överensstämmer med de 

egna attityder, intressen, övertygelser och beteenden som man värnar starkt om.  

Men i takt med att tillgängligheten har ökat kan vi även se att användarna har fått ett starkare  

behov till de sociala medierna. Deltagarna uttryckte tydligt att de sätter värde på att vara  

uppdaterad angående sina vänners aktiviteter. De menade att om man inte är med i snacket så blir 

det som ett utanförskap. Detta vill vi koppla till Strömbäcks selektiv perception med vilket han 

menar att vi tenderar till att uppmärksamma information utifrån vilja och behov.   

Informanterna diskuterade angående om man blir mer eller mindre social tack vare den ökad  

användning av sociala medier. Majoriteten menade att man blev mer social tack vare de sociala  

medierna. Flera informanter nämnde att man lättare kan träffa folk om man planerar på  

Facebook. Evenemangsfunktionen på Facebook gör att man kan bjuda in mycket folk på kort tid. 

Klas menade att om man skulle organisera en träff  till dagen efter eller liknande så skulle det inte 

bli av om man inte använde Facebook. Alternativet är att ringa runt och då blir det för mycket 

jobb. Här ser vi klart och tydligt att vi människor är ”kognitiva latmaskar” som Strömbäck säger. 

Att det går så långt att vi inte organiserar något för att det är för jobbigt men när väl man har ett 

lättare hjälpmedel så gör man det. Bernie Hogan och Anabel Quan-Haase nämner att de sociala 

medierna vill erbjuda så många tillvägagångssätt att kommunicera på som möjligt och på så sätt 

främja kommunikationen ”många till många”. Den typen av kommunikation är tillgänglig på  

Facebook och gör det lättare för användarna att till exempel som Klas organisera en träff  till  

dagen efter. Detta görs lättast via evenemangsfunktionen på Facebook. Det är bara att skapa ett 

event och bjuder in personer så kan alla kommunicera med varandra och planera morgondagen. 

Detta fungerar även väldigt bra då informanterna menar att det är få som inte loggar in på  

Facebook minst en gång om dagen så meddelandet kommer oftast fram samma dag.   
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Samtliga deltagare har klart ökat sin användning av sociala medier sedan de införskaffat en 

smartphone. En tydlig majoritet har även börjat använda fler sociala medier. Innan tittade de till 

sina sociala medier någon gång om dagen, oftast kvällstid. Numera så har de tillgång till de sociala 

medierna direkt i fickan och uppdaterar sig nu allt oftare. Denna förändrade användning har 

skapat som informanterna kallar det ”ett ständigt pågående samtal”. Detta ständiga samtal har i 

sin tur bidragit till att man måste följa de sociala medierna i större utsträckning för att kunna 

hänga med i det aktuella snacket. Att följa med i det aktuella snacket var något som 

informanterna tyckte var viktigt. Informanterna menade att gör man inte det så hamnar man lätt 

utanför diskussionerna. Det har även blivit allt vanligare att man fortsätter att diskutera saker som 

man pratar om på de sociala medierna i det vanliga livet och tvärt om.  

Där finns det tydliga kopplingar mellan våra informanters användning och det som Bernie Hogan 

och Anabel Quan-Haase skriver om. Enligt dem så har synsättet på den fysiska identiteten och 

den identitet man har online förändrats. Tidigare såg man dem som två helt skilda identiteter. 

Numera blir närvaron online en förlängning av den fysiska identiteten.  

Att tekniken gör oss lata framgår tydligt i resultatet. Fast att användarna har tillgång till bättre 

kommunikationskanaler så väljer de allt oftare de sociala medierna för att de tycker att det är 

bekvämare. Därför tror vi verkligen att det ligger en hel del i det som Strömbäck skriver om när 

han menar att vi alla är ”kognitiva latmaskar” som vill göra det så enkelt som möjligt för oss.  

Flera saker som vi har kommit fram till kan tyckas vara ganska självklara. Givetvis har teknikens 

utveckling haft en väldigt stor påverkan i användningens utveckling. Men något som vi tycker är 

högst intressant är att ingen av de tidigare studierna som vi har tagit del av har ens nämnt 

applikationsmarknaden över huvud taget. Vi anser att utvecklingen av applikationer och hela den 

marknaden har haft en väldigt stor del i utvecklingen och inte minst i förändringen av 

användningen.  

De sociala medierna nås utan tvekan lättast via sina applikationer. Det går använda de sociala 

medierna ifrån mobilens webbläsare men det är inte alls lika användarvänligt och det tar betydligt 

längre tid att ladda upp stora webbplatser i mobilen. Och när vi ser hur bekväma användarna är 

så känns det inte särskilt troligt att användningen av sociala medier via smartphones hade slagit 

igenom på det sättet som det har gjort utan applikationerna. 
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Intressant är även att om vi tittar på användningen utifrån Maslows synset eller med hans teorier i 

åtanke så ser vi att det är inga nya behov som växt fram. Det är grundläggande behov som vi 

människor har. Till exempel att vi vill ha kontakt med andra människor, vi vill kunna visa någon 

form av status och vi vill uppleva vänskap. Den nya tekniken hjälper alltså oss att tillfredsställa 

vissa av våra grundläggande behov.  

Något som vi tidigare nämnt lite kort är det som Bernie Hogan och Anabel Quan-Haase nämner 

i sin artikel. Att de sociala medierna är så pass utvecklade och de som utvecklar dem ser till att 

informationen där är intressant och aktuell. De har ett fokus på att det hela tiden ska vara den 

senaste informationen som visas. När användaren loggar in på sin profil och ser sin ”vägg” så är 

det alltid den senaste informationen ifrån användarens närmaste vänner och dem som 

användaren oftast besöker som presenteras. Att de sociala medierna fungerar på detta vis tror vi 

också är en bidragande orsak till att användarna känner att de behöver uppdatera sig ofta. 

Informationsflödet är alltid så snabb på de sociala medierna och det tar inte lång tid innan ett 

inlägg inte längre är aktuellt.    

Undersökningens resultat kan inte på något sett ses som ett resultat som beskriver den allmänna 

användningen av sociala medier. Detta eftersom samtliga informanter är 

kommunikationsstudenter på Högskolan för lärande och kommunikation och förmodligen 

befinner sig i utvecklingens framkant. Däremot så tror vi oss kunna se mönster i användningen 

som troligtvis kommer växa sig allt starkare även utanför högskolans gränser inom en snar 

framtid.   

Sammanfattningsvis så har användningen förändrats och de tydligaste resultaten är att 

användningen har ökat och det finns numera ett ständigt pågående samtal på de sociala medierna 

som tidigare inte fanns där. Det kommunikativa beteendet har förändrats på det sättet att 

användarna har börjat ersätta traditionella kommunikationskanaler med de sociala medierna. 

Användarna ansåg även att de har blivit mer sociala i det verkliga livet i och med den ökade 

användningen. Den största faktorn till förändringen är som vi ser det följande; Tillgängligheten 

ökade i takt med att tekniken utvecklades. Som har gjorde det möjligt att på ett lättare sätt 

tillfredsställa vårt grundläggande sociala behov.   
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Efter att vår studie är avklarad så tror vi att det kan vara intressant att mer djupgående undersöka  

applikationsmarknadens utveckling och hur den har påverkat användningen av smartphones och 

sociala medier. Ett annat intressant ämne att undersöka är huruvida användningen av sociala  

medier via smartphones kan framkalla ett beroende hos användaren. 
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