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Internet har kommit att bli en stor del av människans liv. 5,3 miljoner svenskar använder Internet varje 
dag. Användandet växer ständigt och detta är något som kan betraktas i uppkomsten av nya tjänster. Den 
ålderskategorin som använder Internet i mobilen i störst utsträckning är 20-29 år, där 18 procent av denna 
grupp surfar i mobilen dagligen.  

Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas, i åldern 20-25 år, tankar och attityder kring hur 
tillgängligheten av en ökad Internetuppkoppling påverkar det fysiska mötet. Även attityder om 
mobiltelefonens uppkoppling till Internet och dess påverkan studeras. Respondenterna i undersökningen 
är studenter vid Högskolan i Jönköping. 

I denna studie har en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer använts för att få fram ett 
empiriskt material. Det insamlade materialet har sedan analyserats utifrån teoretiska ramverk såsom det 
socialpsykologiska begreppet attityd, Maslows behovshierarki, Uses and gratifications samt 
mediekonvergens.  

Om det fysiska mötet påverkas av Internets tillgänglighet råder det delade meningar om. En syn är att 
Internet underlättar att bestämma träff för ett fysiskt möte och att man genom det träffas i större 
utsträckning. En annan syn är att människor hade träffats mer om Internet inte funnits. En tendens som 
kan ses är svårigheten att definiera begreppet fysiskt möte, gränser suddas ut mellan ett möte online och 
en fysisk interaktion. Studien visar att mobiltelefonen har större inverkan på det fysiska mötet än datorn, 
då den är lättare att bära med sig. 	  
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Internet has become a big part of human life. 5.3 million Swedes use the Internet every day. The use of 
Internet is constantly growing and this is something that can be seen in the emergence of new services. 
The age group that is using the Internet the most in their mobile phone is 20-29 years old (18 percent).   

The purpose of this study is to examine young adults, aged 20-25, thoughts and attitudes about the 
availability of increased Internet affects the physical meeting. Attitudes about mobile phone's connectivity 
to the Internet and its impact is also studied. The respondents are students at Jönköping University.  

In this study a qualitative approach through focus group interviews are used to derive an empirical 
material. The collected material has been analyzed from theoretical frameworks such as the social 
psychological phenomenon attitude concept, Maslow's hierarchy of needs, uses and gratifications and 
media convergence. 
 
If the physical meeting is affected by the Internet accessibility, there are different opinions about. One 
view is that the Internet makes it easier to decide a physical meeting. Another view is that the people had 
seen each other more often if the Internet would not exist. A difficulty can be seen defining the concept 
physically meeting. Boundaries blur between an appointment online and a physical meeting. The result 
shows that the mobile phone has more impact on the physical meeting than the computer because it is 
easier to carry with you.  
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1. Inledning	  
Internet är ett växande fenomen som har fått en stor betydelse i människans liv. Tillgängligheten 
har ökat i dagens informationssamhälle och det blir allt enklare att koppla upp sig på nätet. 
Internet har kommit att bli en självklarhet för många och vi har ibland svårt att se ett liv utan den 
digitala tekniken.  

Internet möjliggör kommunikation och används som informationskälla. Användaren kan uträtta 
sina angelägenheter som underlättar vardagen, exempelvis bankärenden. Många har använt sig av 
Internet i över tio år och har anpassat användningen efter sina behov. Internet har kommit att bli 
ett hjälpmedel i samma utsträckning som telefonen, boken och dagstidningen. Den utvecklade 
tekniken såsom bredband och trådlösa nätverk, har påverkat Internettillgängligheten och gjort 
den mer användbar genom att ge en möjlighet till att vara uppkopplad nästan var som helst.  

Tekniken utvecklas ständigt och detta är något som ses tydligt på mobiltelefoni. Parallellt med 
den ökade Internettillgängligheten har utvecklingen av mobila tjänster spridits. Mobiltelefonens 
kapacitet har utökats från att endast ringa på till att bli ett verktyg som innefattar en rad tjänster 
som användaren kan ta del av. Tidigare forskning kring ämnet visar att mobiltelefonen, vid 
tidpunkten då studierna utfördes, användes som ett medium där det redan fanns en etablerad 
fysisk relation. Idag kan det ses att mobilen även används mellan de som inte ses genom fysiska 
möten, ofta med Internet som mellanhand. En hypotes inom mediekonvergens som Jenkins 
(2008) anger är att allt kommer ske via ett medium i framtiden, den svarta lådan.  

Vi författare har diskuterat den ökade tillgängligheten av Internetuppkoppling, och därför fann vi 
detta intressant som uppsatsämne. Som kommunikationsvetare och användare av Internet ser vi 
att tillgängligheten av Internet har ökat markant. Något som vi märkt tydligt i bekantskapskretsar 
är det ökande innehavet av smartphones. På grund av dessa aspekter har vi haft tankar huruvida 
detta skulle kunna påverka människans fysiska möten. I denna uppsats definieras ett fysiskt möte 
som en kommunikation mellan två eller fler människor utan digitala hjälpmedel. Studiens syfte är 
att undersöka unga vuxnas, mellan 20-25 år, tankar och attityder kring detta. Tillgängligheten av 
Internet har ökat i dagens informationssamhälle, parallellt med utvecklingen av mobila tjänster. 
Detta är även något som studien kommer att reflektera kring och undersöka genom att se unga 
vuxnas syn på detta. Med denna uppsats vill vi öka medvetenheten kring tankar och attityder från 
unga vuxna om det växande digitala samhället samt om och i så fall hur det digitala mötet 
kommer att ersätta den fysiska interaktionen.  

1.2	  Disposition	  	  

Först av allt presenteras en bakgrund om den digitala revolutionen samt om Internetkulturens 
framsteg. För att läsaren ska få en övergripande förståelse om ämnet presenteras även centrala 
begrepp och definitioner. Tidigare forskning redovisas även. Efter detta presenteras teorierna för 
denna studie vilka är det socialpsykologiska fenomenet attitydbegreppet, Maslows hierarkitrappa 
av behov, teorin om uses and gratifications samt mediekonvergens. Vidare redogör vi för 
studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Efter detta redovisas studiens metodval 
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innefattande fokusgruppsintervjuer samt urvalsprocess. Därefter presenteras resultatet från 
fokusgrupperna samt en analys utifrån detta. Avslutningsvis följer en diskussion utifrån resultatet 
som sedan följs av förslag till vidare forskning inom ämnet. 

2. Bakgrund	  	  
I följande avsnitt följer en förtydligande förklaring kring den digitala revolutionen, den mobila utvecklingen samt 
hur en Internetkultur har bildats. Även de begrepp som ligger som grund i denna studie förklaras. 

2.1	  Digital	  revolution	  

Internet har kommit att bli en stor del av individers liv i samhället. Internetanvändandet växer 
ständigt och detta är något som kan betraktas i uppkomsten av nya tjänster samt utvecklingen av 
de befintliga. Allt efter hur samhället förändras får vi som människor större möjligheter att 
påverka hur informationssamhället utvecklas. Genom att människan formar samhället är den 
digitala tekniken en central aspekt som är under ständig förändring. Det uppkommer även hela 
tiden nya användningsområden och den digitala tekniken får ett allt större inflytande. Tekniken 
formar även människan och när den utvecklas förändras våra liv. (Dahlbom, 2003) Idag bedriver 
arkeologer forskning kring hur samhället förut såg ut, genom att se på dåtidens teknik. Enligt 
Dahlbom (2003) skulle vi därför genom att förutse teknikens framtid, kunna utöva 
framtidsarkeologi.  

Tekniken präglar alltmer vår vardag. Parallellt med konvergensen, att medium smälter samman, 
utvecklas vårt användande av dessa olika medium. Exempelvis kan morgontidningen enkelt läsas 
i mobiltelefonen och TV-program finns tillgängliga på Internet och kan ses när betraktaren själv 
vill. (Dahlbom, 2003)  

Informationsteknologin är under snabb framväxt och formar samhällets sociala struktur. 
Ekonomier, samhälle och organisationer har blivit alltmer beroende av varandra och den tekniska 
utrustningen möjliggör en djupare interaktion, oberoende av geografisk plats. Sociala interaktiva 
nätverk expanderar och ger kommunikationen nya möjligheter och kanaler. Internet formas av 
livet och dess erfarenheter och livet formas av Internet. (Castells, 2001) Enligt Castells 
genomgick vi i slutet av 1900-talet en historisk förändring kring teknologins utveckling. Vår 
materiella kultur formas alltmer av ett tekniskt paradigm som fokuserat kring 
informationsteknologi. Med denna informationsteknologi menar Castells att olika tekniker blir 
sammanhängande, exempelvis mikroelektronik, datorer, telekommunikationer och etermedier.  

Informationstekniken har medfört en utveckling där kommunikationen skapas på ett enklare sätt, 
samtidigt som möjligheten till en kontinuerlig dialog mellan olika människor ökar. På grund av 
digitaliseringen är datorn en kanal som kan framställa flera olika medium. Datorn återger ljud, 
text, bild samt video, vilket innebär att datorn inte är ett medium utan ett metamedium, där fler 
medier får utrymme i ett och samma medium. Digitaliseringen medför att informationen får 
större spridning och blir inte lika begränsad som de analoga medierna. Datorn som ett 
metamedium ger kommunikationen frihet från rum och tid. (Falkheimer & Heide 2003) 

Den årliga studien Svenskarna och Internet, från World Internet Institute redovisar statistik, resultat 
och tendenser inom Internetanvändningen hos svenskar år 2009. Internetanvändningen ökar 
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ständigt och år 2009 var det 88 procent av unga vuxna svenskar mellan åldrarna 16-25 år som 
använde Internet dagligen. Det är nu 15 år sedan uppkomsten av www, world wide webb. 
Spridningen av Internet i Sverige har gått snabbt och användandet har utvecklats. Användarna 
har lärt sig tekniken och därmed blivit bekväma och erfarna. Nästan alla som idag har tillgång till 
Internet har det i hemmet. Användningen av Internet har påverkats av tre aspekter; inkomst, 
utbildning och ålder. Idag syns dessa tendenser endast bland de äldre svenskarna. Bland de yngre 
samt i medelåldern är Internetanvändningen nu oberoende av de två förstnämnda faktorerna. 
(Findal, 2009)  

Internet har kommit att bli en plats att kommunicera med och möta andra människor på. De 
kommunikativa möjligheterna med Internet har ökat de senaste åren, detta till stor del på grund 
av att de sociala nätverken ökat. Till de största av dessa nätverk hör Facebook, MySpace, Flickr 
samt Bilddagboken. Den mest förekommande åldersgruppen som cirkulerar i sociala nätverk är 
16-25 år, där det är 72 procent av dessa som besöker nätverken. En möjlighet med sociala online 
communitys är att man i större omfattning kan ta kontakt med vänner samt vänners bekanta. På 
så sätt utvidgas användarens sociala kontaktnät. (Findal, 2009) 

2.2	  Mobiltelefonens	  utveckling	  

Användandet av Internet i mobilen har ännu inte fått samma spridning som i exempelvis Japan, 
där mobilen blivit ett naturligt medel för Internetuppkoppling. Däremot kan det jämfört med 
tidigare år ses en ökning av Internetanvändningen i mobiltelefonen. Att använda Internet i 
mobiltelefonen är främst för att uppdatera sig om ny information, leta upp ett telefonnummer 
eller läsa sin e-post och detta underlättar då mobiltelefonen är smidig att bära med sig. (Findal, 
2009)  

Branschföreningen MTB, MobilTeleBranschen, anger att försäljningen av mobiltelefoner har 
ökat i hög grad under 2010. Prognosen för sålda mobiltelefoner i Sverige 2010 är 3,9 miljoner. 
Detta är en ökning med 350 000 från 2009. Mats Holme, VD för MTB menar att det kan ses en 
fortsatt stor efterfrågan av smartphones, det vill säga mobiltelefoner av pekskärmsmodell med 
avancerad teknik. Han anger att användarna söker efter en lättillgänglighet att surfa på Internet, 
läsa mail samt ha möjligheten att ladda ner program. Försäljningen av smartphones har mer än 
fördubblats på ett år. Detta ses som en god tillväxt för den svenska mobilmarknaden. (mtb.se, 
2010)  

Iphone lanserades i Sverige hösten 2008, och genom det nya användargränssnittet fick Apple och 
denna smartphone stor uppmärksamhet. De lanserade även App Store, en butik online för 
mobila tjänster. Fler operatörer började därmed erbjuda abonnemang med fri surf i mobilen. 
Genom utvecklade tjänster och applikationer från företag, är det möjligt för användarna att bruka 
Internet i mobilen på samma sätt som de gör på datorn. (Westlund, 2010)  

2.3	  Internetkultur	  

76 procent av svenskarna använder sig av Internet i stort sett dagligen. Denna siffra motsvarar 
5,3 miljoner personer. Detta är en ökning med tre procent från 2009 och 35 procent sedan 2003. 
(Internetstatistik, 2010)  



4	  
	  

Castells (2002) beskriver att ”Internetkulturen” har uppsättningar av värderingar och 
föreställningar som påverkar Internetanvändningen. Beteendemönster skapar vanor och påverkar 
hur Internetkulturen bildas. Kulturen ska inte förknippas med ideologi, psykologi eller individuell 
representation, utan den kan förklaras som en gemensam sammansättning som överträder 
individers preferenser. Kulturen påverkar användarnas beteende i användningen av Internet.  

Internetkulturen har fyra delkulturer som utgör dess struktur; den teknomeritokratiska kulturen, 
hackarkulturen, den virtuella gemenskapskulturen samt företagarkulturen. Dessa utgör en 
hierarkisk ordning och kompletterar varandra i skapandet av en Internetkultur. Den 
teknomeritokratiska kulturen kännetecknas av den teknik som möjliggör användningen av 
nätverk. Denna kultur har sina rötter i den akademiska världen och präglas av öppenhet. Den 
teknomeritokratiska kulturen övergår, efter skapandet av regler och vanor på Internet, till en 
hackarkultur. Hackarkulturen har en stor roll i uppbyggnaden av Internet. Kulturen jämförs med 
en plantskola, då Internet är ett ständigt växande fenomen. (Castells 2002) Två viktiga punkter 
enligt Castells (2002) är frihet och generositet. Denna frihet tar form i en fri kommunikation och 
med generositeten menas förmågan att dela med sig av kunskaper till varandra. Hackarkulturen 
bör inte förknippas med knäckare, som oftast har som syfte att illegalt ta sig förbi 
säkerhetssystem i datorvärlden. Den tredje kulturen som Castells beskriver är den virtuella 
gemenskapskulturen. Den tillför de tekniska aspekterna en social dimension genom att göra 
Internet särskiljande och öppet för social interaktion. Det är med andra ord hackarkulturen som 
utgör den tekniska delen och den virtuella gemenskapen som sätter den sociala prägeln på 
Internet. Den sista av de fyra kulturerna är företagarkulturen som arbetar över hackarkulturen 
och den virtuella gemenskapskulturen, för att i syfte sprida rutiner på Internet till olika 
samhällsområden. Den ses ofta som en ”penningkultur” och utgör ekonomin på Internet. 
Företagarna på Internet kan mer ses som kreatörer än affärsmän. Denna kultur kan inte utan 
samspel med de andra kulturerna, utgöra en Internetkultur. Internetkultur bildas i samverkan 
mellan dessa fyra och tillsammans bidrar de till en utveckling i informationssamhället.  

Allt fler väljer även att handla på Internet. Enligt en undersökning från 2010 har 81 procent av 
svenskarna någon gång handlat online. Detta kan ses som en stor ökning de senaste 10 åren, då 
endast 10 procent hade köpt någonting på Internet. E-handelns omsättning förutses 2010 att nå 
24 miljarder svenska kronor, vilket motsvarar cirka 4,5 procent av detaljhandelns totala 
omsättning. (Internetstatistik, 2010)  

2.4	  Begreppsdefinition	  

Digital teknik – I denna studie syftar digital teknik på ett nytt sätt att föra över information på, 
exempelvis via en dator eller mobiltelefon. Detta resulterar i en envägskommunikation eller 
tvåvägskommunikation.  

Facebook – Ett socialt online community där möjligheter finns att bland annat dela med sig av 
bilder och information samt prata med vänner.  

Fysiskt möte/kontakt/interaktion – Där två personer eller fler möts utan hjälp av digital 
teknik.  
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Iphone – En smartphone med avancerad teknik och av pekskärmsmodell, som möjliggör 
Internetuppkoppling i mobilen. 

Skype – Ett kostnadsfritt kommunikationsverktyg på Internet där människor kan kommunicera 
med varandra genom rörlig bild och ljud i realtid.  

Smartphone – Mobiltelefon av pekskärmsmodell med avancerad teknik. Beskrivs som en 
kombination av mobiltelefon och handdator.  

Sociala online communitys – Webbplatser där användarna kan kommunicera och interagera 
med andra användare. Möjligheter finns att bland annat publicera bilder, videos och chatta med 
varandra.  

Trådlöst nätverk – När en dator är uppkopplad till Internet eller till en annan dator utan kablar 
eller sladdar. Användningen av trådlösa nätverk har växt mycket de senaste åren.  
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3. Tidigare	  forskning	  
I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning kopplat till vår studie. Fyra undersökningar som ger en djupare 
förståelse för det ämne vi valt att beröra, kommer att presenteras. Oscar Westlund redovisar i en artikel om hur 
svenskar är uppkopplade på Internet i mobiltelefonen. Detta anser vi relevant för vårt syfte gällande mobilens 
utveckling gällande Internetuppkoppling och hur denna tillämpas. Olle Findal skriver om behov till Internet 
skapas samt redogör han en översikt av svenskarnas medievanor. Vi anser det som viktigt för vår studie att ha en 
djupare inblick i dessa vanor samt hur de har en inverkan på det sociala livet. Sperring och Thulins studier är 
utförda i början av 2000-talet och forskningsområdet har efter det utvecklats. Vi anser däremot att denna 
forskning är relevant för att se vad som tidigare undersöks inom detta ämne för att få en förförståelse. Dessa 
studier berör hur Internet och andra IKT-medier påverkar det sociala livet, det som vi väljer att benämna det 
fysiska mötet.  

Oscar Westlund (2010) undersöker och redovisar i artikeln De mobilt uppkopplade svenskarna 
svenskars användarvanor av Internet i mobiltelefonen. Syftet är främst att undersöka hur 
anammandet samt användningen kring av nyheter i mobilen. Han anger att användningen av 
Internet i mobiltelefonen fick ett stort genombrott under 2009 och att detta kan bero på 
mobiltelefonens utveckling från ett kommunikationsmedium till ett multimedium. Westlund 
(2010) skriver även att det under 2009 kan konstateras att Internet i mobiltelefonen används i 
större utsträckning för användning av sociala medier, exempelvis Twitter och Facebook. Det är 
främst personer mellan 20-39 år som utnyttjar möjligheten till nyhetsläsning. Den ålderskategorin 
som använder Internet i mobilen i störst utsträckning är 20-29 år, där 18 procent av denna grupp 
surfar i mobilen dagligen.  

Westlund (2010) skriver om hur abonnemangsformerna samt kostnaderna påverkar surfandet i 
mobilen. Personer som har abonnemang använder sig av nyhetsläsning i mobilen i större 
utsträckning än de som använder kontantkort. Det beror på att de som har abonnemang ofta har 
en mobiltelefon av mer avancerad modell samt att det ofta ingår fri surf i dessa abonnemang. 
Studien visar att medelanvändaren av nyheter i mobilen är män mellan 15-39 år, medel eller 
högutbildade samt äger ett abonnemang. Författaren menar att tillgängligheten till uppkoppling i 
mobiltelefonen bidrar till nya sätt att dela med sig av och ta del av information.  

I den årliga rapporten Svenskarna och Internet från World Internet Institute, skriven av Olle Findal 
(2009) kartläggs svenskarnas användning av Internet och förändringar beskrivs i deras vanor 
angående Internet. I början av 2000-talet uppstod hypoteser gällande huruvida 
Internetanvändningen påverkar det sociala livet. Det spekulerades i att människor inte längre 
skulle träffas i samma utsträckning som tidigare och bli mindre sociala. Det fanns även 
antaganden om att Internet skulle möjliggöra att människor utvecklade sin sociala förmåga. 
(Findal, 2009) Studier av World Internet Institute utfördes på området och de visade att 
Internetanvändningen inte hade någon negativ inverkan på det sociala livet. De visade snarare 
tvärtom, att användarna verkade ha ett rikare socialt liv än icke-användarna. Det bör tilläggas att 
detta sociala liv som det pratades om även ägde rum på Internet och inte enbart fysiskt. 
Kommunikationen möjliggör en kontakt där man umgås mer än innan Internet fanns, men 
umgänget sker på Internet och inte i ett fysiskt möte ansikte mot ansikte. Möjligheten att vidga 
sin vänskapskrets ökar med användandet av sociala online communitys, exempelvis Facebook, 
MySpace, Flickr samt Bilddagboken. Användaren har möjlighet att ha en relation till personer 
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som den inte har en nära relation till och som den inte möter fysiskt utanför Internet. Enligt 
Findal uppger 73 procent inom ålderskategorin 16-25 år har fått kontakt med en gammal bekant 
via Internet. Utan Internet tror 82 procent att de inte hade haft den kontakten. De personliga 
kontakterna på Internet blir allt viktigare ju mer involverad användaren är inom sociala online 
communitys. Användandet som informationskälla samt de personliga kontakterna ses som det 
mest betydelsefulla på Internet bland unga användare i åldern 16-25 år. (Findal, 2009)  

Findal (2009) anger att på grund av att Internets tillgänglighet har ökat, har ett behov bland 
användarna uppkommit och de känner en dragningskraft till att vara uppkopplade. Det kan vara 
svårt att sluta surfa när användaren väl har börjat. Detta gäller främst ungdomar som ännu inte 
har fått samma rutiner som en vuxen som har familj eller arbete. De kan disponera sin tid och 
bestämma över sina rutiner själva. När Internetberoendet yttrar sig kan mönster ses som bland 
annat sömnlöshet, depression och en känsla av oro när man inte kan vara ansluten till Internet. 
Ett behov av att vara uppkopplad har skapats. Konsekvensen kan bli att vardagliga och 
nödvändiga behov som att äta kan utebli. Vanligt är också att människor i den beroendes närhet, 
som familj och vänner, reagerar på den omfattande Internetanvändningen. Författaren uppger att 
23 procent av de svenska Internetanvändarna anger att de någon gång känt att de tillbringar för 
mycket tid på Internet. Tre procent svarar att de mycket ofta upplevt detta. Dessa tre procent 
motsvarar cirka 200 000 personer. (Findal, 2009)   

I avhandlingen Studerandes användning av Internet och e-kommunikation samt dess effekter på de sociala 
relationerna, En studie i Internetsociologi, undersöker författaren Susanne Sperring (2004) i vilken 
omfattning och med vilket syfte högskolestuderande i 20-årsåldern	  använder sig av informations- 
och kommunikationsteknologi (IKT) i vardagen. Vidare är syftet med avhandlingen att undersöka 
ett mönster av IKT-användning; var, hur ofta samt av vilken anledning denna teknik används. 
(Sperring, 2004) 

Sperrings avhandling pekar på trender och samband i IKT-användningen och undersöker om det 
resulterar i konsekvenser på de sociala relationerna. För att kunna analysera använder sig 
författaren av kommunikationsteorier inom massmediesociologin och ett socialt 
nätverksperspektiv, i syfte att se hur användandet av IKT påverkar de sociala relationerna.  

För att uppnå ett resultat har Sperring (2004) använt sig av en kvantitativ metod i form av en 
enkätundersökning. Denna enkät kunde besvaras brevledes men även elektroniskt. 
Svarsfrekvensen i undersökningen var 75 procent och medianåldern var 22 år. Av de 154 som 
svarade på enkäten var det ingen som inte var bekant med Internets form, datorn eller e-
kommunikation. 84 procent av respondenterna hade vid undersökningstillfället tillgång till dator 
och hälften av dessa även tillgång till Internet i hemmet.  

Författaren konstaterar i studien att surfandet kan påverkas av kön samt ålder. Resultatet visade 
att män surfar i större utsträckning än kvinnor och det visade även att användningen av Internet 
avtar med åldern. 84 procent har positiva åsikter om IKT och 91 procent anser att e-
kommunikationen har kommit att bli något vardagligt och en rutin i vardagen. Det kan även ses 
att en virtualisering ägt rum. Exempelvis för bankärenden som att föra över pengar mellan 
konton, har Internet kommit att bli ett centralt medel. En stor del av respondenterna i 
undersökningen har övergått från pappersfaktura till den digitala fakturan. (Sperring, 2004)  
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Eva Thulin (2002) undersöker i sin avhandling, Ungdomars användning av dator, internet och 
mobiltelefon, Konsekvenser för vardagslivets geografiska dimensioner, hur ungdomar i sin vardag använder 
sig av informations- och kommunikationsteknologi. Hon undersöker i vilken utsträckning och 
med vilka ändamål ungdomar använder dessa medier. Det granskas huruvida användningen av 
IKT påverkar ungdomars aktivitetsmönster, rörlighet samt virtuella kontakter. Författaren 
undersöker även ungdomars användning av mobiltelefon. Exempelvis ser hon på de olika 
situationer när ungdomar använder mobiltelefon.  

För insamling av det empiriska materialet har Thulin genomfört en djupgående studie där 43 
gymnasieungdomar i Göteborg ingått. Författaren har utgått från två olika metoder för insamling; 
dagboksundersökning samt strukturerade djupintervjuer. Dessa metoder har sammanflätats för 
att få en bild samt förståelse av ungdomars användning av IKT.  

Ungdomarna som deltog i undersökningen ser mobiltelefonen som ett hjälpmedel till att ha 
kontakt med vänner samt ett medel som underlättar planering i vardagen. Respondenterna anger 
att mobiltelefonen bidrar till en stor frihet och möjlighet när de ska fastställa möten och 
beroendet av att bestämma saker i förväg minskar.  

Resultatet från undersökningen visade att IKT-användningen bland de unga respondenterna var 
hög. Det var mest förekommande att ungdomarna ägnade tid på Internet åt studier, söka 
information, hålla kontakten med familj och vänner samt ladda ner bilder, program och filer. 
Undersökningen visade även att majoriteten av tiden ungdomarna använder sig av IKT, inte 
spenderades tillsammans med någon annan. Användningen av IKT ses därför som en ensam 
aktivitet. (Thulin, 2002)  
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4. Teori	  
I detta kapitel redogör vi för de teorier som vi kommer tillämpa vid vår analys av resultatet.	  Då attityder är en 
central del i denna studie kommer begreppet samt dess tre komponenter förklaras närmare. Detta ger en god grund 
för förståelsen av våra respondenters tankar och idéer. Samspelet mellan kunskap, känslor och handling står i 
fokus. För att på ett djupare plan förstå respondenterna och deras behov av Internettillgängligheten och dess 
konsekvenser har Maslows behovstrappa tillämpats. För att betona kommunikationens roll i skapandet av behov 
har även McQuails teori om uses and gratifications applicerats. Mediekonvergens är även central för denna studie, 
i syfte att förstå hur tekniken samspelar med sociala sammanhang samt hur teknologin utvecklas och tillåter en 
Internetuppkoppling i nya former, exempelvis trådlösa nätverk, mobila bredband samt surf i mobiltelefonen.  

4.1	  Attitydbegreppet	  	  

Attityder kan förklaras som en sammansättning av individens känslor, tankar, åsikter och 
värderingar. Vi lever i en värld där attityder ständigt präglar våra liv genom exempelvis 
massmedier, reklam och politik. (Tamm, 2002) Inom socialpsykologin är fenomenet 
omdebatterat och det läggs ner mycket tid för att förstå och förändra. Företag och organisationer 
vill påverka sin publik och sina intressenter, detta genom exempelvis marknadsföring. Med detta 
har intresset för att förstå och förändra människors attityder ökat i samhället. (Angelöw & 
Jonsson, 2000) En attityd präglar ständigt individers beteenden, tankar samt åsikter. Det finns 
olika typer av attityder där vissa är starkare och andra svagare vilka påverkas redan från tidig 
ålder. Attityder har en tendens till att utsättas för förändringar genom människans liv. Detta 
genom att handlingar, attityder och beteenden inte alltid samarbetar med varandra och på så vis 
uppstår attitydförändringar. Alla individer är olika vilket inte innebär att det påverkar alla. 
(Jeffmar, 1987) Enligt Brown (2006) involverar attityder, ett objekt eller en situation som en 
person har i åtanke, och det innefattar en tendens att utvecklas, baserat på erfarenheter och är 
märkbart i en uppfattning.  

Katz (1960) i Angelöw och Jonsson (2000) menar att attityder hjälper människan att tolka 
händelser i vardagen, vilket bidrar till att individen känner välbefinnande kring sina behov. 
Tidigare erfarenheter påverkar i många fall attityder, då en förståelse för uppskattning och 
bestraffning utvecklas under människans livstid. Attityder bidrar med en kunskap om att värna 
om vår självkänsla, stärker vårt självförtroende samt utvecklas försvarsmekanismen mot kritik. 
En annan funktion med attityder är att uttrycka våra värderingar. (Angelöw & Jonsson, 2000) 
Begreppet kan delas upp i två kategorier; den dolda attityden samt den öppna och försvarande 
attityden. Detta kan beskrivas som tankar och känslor om ett objekt gentemot beteende samt 
handlingar. (Jeffmar, 1987)  

Den mest välkända modellen inom attitydbegreppet kallas oftast för tre-faktormodellen. Den 
innefattar tre komponenter som förklarar hur en attityd är konstruerad och beskriver en attityd 
som en samlad reaktion. (Jeffmar, 1987) Angelöw och Jonsson (2000, s 171) gör följande 
indelning: 

• En tanke- eller kunskapskomponent som handlar om de föreställningar och idéer som vi har 
om ett speciellt objekt, situation eller individ.  

• En känslokomponent som avser vilka känslor vi hyser mot objektet i fråga. 
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• En handlingskomponent som syftar på vår benägenhet att handla på ett visst sätt i 
förhållande till den aktuella situationen eller personen.  

En mer ingående förklaring kring dessa komponenter gör Tamm (2002). Hon anger att de 
påverkar människans tankar, känslor och vilja. Komponenterna kan både arbeta för eller mot 
varandra. Ett exempel på när de arbetar mot varandra är att människor har kunskap om och vet 
att det är farligt med rökning. Trots denna kunskap fortsätter många att röka. En konflikt mellan 
tanke-, kunskaps- och handlingskomponenten uppstår och på så sätt utsätts känslokomponenten 
för förvirring och kluvenhet. Trots att kunskapen talar för att sluta röka på grund av att värna om 
hälsan, tar begäret över. I konflikter mellan de olika komponenterna är det ofta känslorna som 
styr vårt val. Sambandet mellan de tre komponenterna är inte en självklar eller enkel process. Det 
existerar många svåra samband mellan dem och det forskas ständigt vidare kring detta. (Tamm, 
2002)  

4.2	  Maslows	  behovshierarki	  	  	  

Humanistisk psykologi är en inriktning inom psykologin där fokus ligger på att betrakta 
människan som ett väsen. Individen är fri samt oberoende till att kunna skapa sin egen 
personlighet och förverkliga sitt liv. På så sätt ansvarar människan för sina handlingar i livet. 
Ingenting är förutbestämt och det existerar ingen självklar sanning. Den humanistiska psykologin 
utvecklades under 1960-talet där Abraham Maslow (1908-1970) var en av huvudpersonerna som 
stiftade detta begrepp. (Jerlang et.al. 1999) 

Maslow har utvecklat en teori inom den humanistiska psykologin om människans grundläggande 
behov samt medfödda hjälpmedel för att kunna fungera som person. Detta innebär att 
människan föds med grundläggande behov, vilka Maslow kallar bristbehov. Om vi inte uppnår 
dessa behov leder detta till en otillfredsställelse som kan komma att hindra vår utveckling. 
Exempelvis kan en människa som är i brist av trygghet klamra sig fast vid tidigare behov. (Tamm, 
2002) Människan utvecklas samt genom förutbestämda behov som individen framställer. Detta 
kallar han för utvecklingsbehov. (Schultz Larsen, 1994) Om en människa uppnår 
utvecklingsbehoven kan denne nå själsligt välbefinnande. När en person känner sig älskad kan 
denne ha viljan att hjälpa andra människor till liknande tillfredsställelse. (Tamm, 2002) Centrala 
begrepp är behov och motiv. Behov har sitt ursprung i hjärnan och utvecklas på olika sätt hos 
olika individer. Människor utvecklar behov efter förutsättningar som innefattar bland annat miljö 
samt arv. Bristbehov och utvecklingsbehov ger upphov till att handla på ett visst sätt. (Jerlang 
et.al. 1999) 

Maslow har lagt fram en teori i form av en hierarkitrappa (se figur 1), som innehåller människans 
behov och motiv. Upplägget av trappan är grundat på olika sorters behov där det första är 
grundläggande för människans överlevnad. De övriga stegen presenterar sociala behov för att 
sedan gå över till mer psykologiska behov exempelvis självförverkligande. Enligt Maslow måste 
de grundläggande behoven vara delvis tillfredsställda innan övergången till ett högre behov i 
trappan kan ske. (Sigrell, 1995)  
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                Figur 1.  Maslows behovstrappa (Sigrell, 1995 s. 227)  

Det nedersta steget i hierarkitrappan är de kroppsliga behoven (1). Till dessa innefattas de fysiska 
behov som krävs för en individ ska kunna överleva, exempelvis hunger, törst, och sömn. Nästa 
steg i behovstrappan är trygghetsbehoven (2) och behövs för att uppnå stabilitet i livet. Det 
involverar säkerhet, skydd samt trygghet. Till kontakt- och tillgivenhetsbehoven (3), som är det tredje 
steget i trappan, hör kärlek, vänskap, icke sexuella kärleksbehov och behovet av en social 
tillhörighet. Människor vill känna sig förstådda, behövda och vill minska känslan av ensamhet. 
Dessa tre steg hör till bristbehoven som innebär medfödda resurser som människor behöver för 
att fungera. De två följande stegen hör till utvecklingsbehoven, vilka kan förklaras som viljan hos 
en individ att mer specifikt utvecklas och uppnå sina mål i livet. (Schultz Larsen, 1994)  

Det fjärde steget i trappan är uppskattning och självaktning (4). Det innefattar behovet av social 
status och att känna sig accepterad och involverar även behovet av bekräftelse och 
uppmärksamhet från andra människor. När dessa behov har uppnåtts känner sig individen 
värdefull och säker på sig själv. Det sista steget i Maslows behovstrappa är självförverkligande (5) 
som handlar om att utvecklas och genom detta nå upp till sin fulla potential. Behovet innefattar 
personlighetsutveckling och att uttrycka sig själv som person. (Jerlang et.al. 1999)  

4.3	  Mediernas	  roll	  för	  individens	  behov	  	  	  

Teorin om uses and gratifications är ett perspektiv med fokus på den enskilda konsumenten. Det 
som står i fokus är att publiken använder ett visst medium för att uppfylla särskilda behov. Det är 
inte innehållet i medier som är centralt inom teorin, utan det är vad människor gör med medier 
och hur de använder sig av dessa. Genom medierna skapas och uppnås behov hos betraktaren, 
som använder medium av olika skäl och kan använda ett medium av olika anledningar vid olika 
tillfällen. Teorin lades fram under 1970-talet och två välkända forskare inom ämnet är Blumer 
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och Katz (1974). De anser att det är viktigt att uppmärksamma inflytandet av medier på en 
kulturell och social nivå. (Lind, 2009)  

Utifrån McQuail (1991 s. 72-73) kan följande punkter på uses and gratifications tillämpas. Utifrån 
syftet i denna uppsats har vi valt att välja ut de punkter som kan komma att ha betydelse i vår 
undersökning. Det som är centralt är mediet Internet samt vilka behov som kan uppnås genom 
att vara uppkopplad.  

Information 

• Ta reda på fakta kring relevanta händelser och förhållanden i närområdet, samhället och världen 

• Uppfylla nyfikenhet och det allmänna intresset 
• Inlärning och undervisning 
• Uppfylla en känsla av trygghet genom kunskap 

Personlig identitet 

• Identifiera sig med andra (i media) 
• Få insikt i sig själv 

Integration och social interaktion 

• Identifiera sig med andra och få en känsla av tillhörighet 
• Hitta en grund för samtal och social interaktion 
• Finna ett substitut för fysisk vänskap 
• Möjliggöra kontakt med familj, vänner och samhälle 

Underhållning 

• Fly eller bli avskärmad från problem 
• Avslappnande 
• Tidsfördriv  

 

4.4	  Mediekonvergens	  	  

Det sker en ständig utveckling inom teknikens värld och det blir allt svårare att dra gränser och 
definiera ett medium, gränser suddas ut. Mediekonvergens har blivit ett centralt fenomen som 
påverkar fler områden, exempelvis teknologi, industri, kultur samt sociala förändringar. (Jenkins, 
2008) Gränserna mellan sektorer inom IT, telefoni och medier blir mer diffusa och det blir 
svårare att beskriva de olika sektorerna eftersom de konvergerar med varandra. (SOU 1999:55) 
Det är en viktig aspekt för medieföretag att vara insatta samt ständigt uppdaterade om teknikens 
utveckling, för att få en inblick i nöjesindustrins framtid. Konvergenskulturen är baserad på 
hypotesen att gamla och nya medier kommer att samspela med varandra under nya former. Ett 
exempel på detta skulle kunna vara att Internetanvändningen interagerar med mobiltelefonen. På 
så vis har möjligheterna för detta medium utvecklats och tillgängligheten av Internet ökat. Detta 
kan förklaras med att konvergens är ett gammalt koncept anpassat till ett modernt innehåll. 
(Jenkins, 2008) Medieforskaren Lisa Gitelman (2006) i Jenkins (2008) anger att det finns två 
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aspekter gällande mediekonvergens. Den första är att kommunikation blir möjlig med hjälp av ett 
medium som teknologi. Den andra beskriver konstellationen av erfarenheter samt sociala och 
kulturella sammanhang som bildats med hjälp av teknologin. Exempel på detta kan vara att 
telefonin bidrar till ett socialt sammanhang genom hälsningsfraser som ”Hej” eller ”Hallå”. Hon 
menar att teknologin öppnar för sociala kontexter och att det ständigt finns ett samband mellan 
teknik och sociala sammanhang.  

Jenkins (2008) anger att gränsskillnaderna mellan olika medier har blivit mindre tydliga och det 
blir svårare att definiera ett medium. Den utvecklade teknologin gör det möjligt för olika medier 
att rymma samma eller likvärdigt innehåll. 1980-talets digitalisering startade och skapade 
förutsättningar för dagens mediekonvergens. Jenkins (2008) refererar till Pool (1983), som anger 
att det inte finns några regler eller riktlinjer när det kommer till konvergensen. Den är under 
ständig förändring och denna process är invecklad. Han för även fram en hypotes om att dessa 
förändringar skapar nya möjligheter att uttrycka sig eller om att det utvidgar den makt som 
medierna har.  

Ett medium kan förändras av dess innehåll, publik samt sociala status. Däremot ses ett medium 
som en del av medievärlden när det en gång blivit etablerat. (Jenkins, 2008) Jenkins jämför 
mediekonvergensen med vad han kallar Illusionen om den Svarta lådan. Med detta menar han att 
all media människan tar del av, kommer att finnas tillgänglig i framtiden i en svart låda på ett 
ställe. Jenkins nämner sedan att detta är något som även kan appliceras på mobiltelefoni.  

Det finns fler typer av konvergens; nätkonvergens, tjänstekonvergens, apparatkonvergens samt 
marknadskonvergens. Med nätkonvergens avses infrastrukturen inom privat kommunikation, 
exempelvis telenät. Den kan även syfta på enkelriktad kommunikation till allmänheten, 
exempelvis marknät och satellitsystem. Med denna typ av konvergens sammansmälter dessa 
tjänster och typer av distribution. Tjänstekonvergens kan delas in i två olika tjänster. Den första är 
kommunikationstjänster som förmedlar kommunikation mellan avsändare och mottagare, 
exempelvis via mail och telefoni. Den andra är innehållstjänster som innefattar ett visst innehåll 
som kan delas med andra, exempelvis webbplatser, forum och radio. Det blir svårare att dra 
gränser mellan dessa tjänster och detta kan resultera i att exempelvis chatt kan kategoriseras som 
både kommunikationstjänster samt innehållstjänster. Med apparatkonvergens menas 
sammansmältningen av medel som förmedlar olika typ av kommunikation och tjänster. 
Exempelvis finns möjligheten att se på TV i datorn och mobiltelefonen. Dessa tre konvergenser 
kan beskrivas som en följd av den tekniska utvecklingen och möjligheten att kommunicera 
information. Marknadskonvergens kan ses som en efterföljd av nät- tjänste- och apparatkonvergens 
då den möjliggör och ibland gör det nödvändigt för ett företag att utvidga sin verksamhet. (SOU 
1999:55)  

Jenkins (2008) anger att tekniska ting är konstruerade för att konsumentens behov ska 
tillfredsställas och även anpassade efter den miljö de befinner sig i. Det sker en stor ökning av 
svarta lådor, redskap där all media ryms oberoende av medium. Våra mobiltelefoner blir allt mer 
anpassade till att tillfredsställa våra behov som konsumenter i vardagen. De är inte längre enbart 
till att ringa samtal ifrån, möjligheterna kring funktioner i mobiltelefonen har ökat. Idag finns 
mängder med spel, Internetuppkoppling och utvecklade kameror samt mycket mer. (Jenkins, 
2008) Mediekonvergensen ändrar vår syn på samt sätt att använda medier. Konvergensen medför 
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nya möjligheter att utföra flera saker samtidigt, exempelvis skriva mail parallellt med att ladda ner 
musik eller chatta med vänner. Begreppet involverar både förändringar i mediers tillverkning 
samt hur de används. (Jenkins, 2008)  

Mobiltelefonens kommunikation har tagit ett stort steg framåt. Den utvecklade tekniken 
möjliggör en kontinuerlig kontakt med en annan person dygnet runt. Vi kan nu med hjälp av 
mobil teknik vakna samt somna med varandra eller äta och se på TV tillsammans, trots att vi 
befinner oss på olika kontinenter i världen. Det är inte enbart den nya tekniken i sig som skapar 
en konvergenskultur. Den skapas i samband med användningen av tekniken vid interaktion med 
andra människor. (Jenkins, 2008)  
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5. Syfte	  och	  frågeställningar	  
I detta kapitel redogör vi för uppsatsens syfte samt de frågeställningar vi arbetat utifrån.	  	  

5.1	  Syfte	  

Syftet med studien är att undersöka unga vuxnas, i åldern 20-25 år, tankar och attityder kring hur 
tillgängligheten av en ökad Internetuppkoppling påverkar det fysiska mötet. Även attityder om 
mobiltelefonens uppkoppling till Internet och dess påverkan studeras.  

5.2	  Frågeställningar	  

För att uppnå syftet med denna studie har frågeställningar utvecklats.  

• Hur ser unga vuxna på den ökade tillgängligheten till Internetuppkoppling?  
• Hur tror unga vuxna att tillgängligheten till Internetuppkoppling påverkar det fysiska 

mötet?  
• Vad har unga vuxna för attityder kring mobiltelefonens utveckling samt 

Internetuppkoppling?  
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6. Metod	  och	  genomförande	  

6.1	  Metod	  

I denna studie kommer en kvalitativ metod i form av semistrukturerade fokusgruppsintervjuer att 
användas. I en semistrukturerad intervju, även kallad delvis strukturerad intervju, berörs 
samtalsämnen som är bestämda i förväg av forskaren. (Lantz, 1993) Deltagarna får på ett 
självständigt sätt diskutera med varandra om generella frågeställningar vilka vi som 
uppsatsförfattare kommer att ställa. Då syftet i denna studie är att undersöka attityder och tankar 
kring ett fenomen samt att öka förståelsen kring detta, kommer en kvalitativ analysmetod vara 
utgångspunkten. Utifrån en kvalitativ analys skapas en förståelse och genom analysprocessen 
bildas nya synsätt på det aktuella fenomenet. (Lantz, 1993) En kvantitativ metod skulle med stor 
säkerhet inte få fram ett djupare resultat som vi eftersöker. Genom att använda kvalitativa 
fokusgruppsintervjuer kan undersökningen klarlägga processer samt sociala relationer. Kvalitativa 
metoder ger utrymme för respondenterna att uttrycka sina tankar inom ämnet som kommer att 
beröras. (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2008) För att få fram ett resultat som återspeglar 
respondenternas tankar och attityder kring studiens syfte, anser vi att fokusgruppsintervjuer är en 
lämplig metod. Detta för att ge utrymme för en öppen diskussion kring ämnet samt att 
respondenterna kan komplettera och stödja varandras åsikter.  

Thomsson (2010) återger att filosofen Ricoeur menar att tolkandet bör ske tillsammans med 
tidigare kunskaper och förförståelse. Inom hermeneutikens sätt att tolka och förstå är detta en 
viktig utgångspunkt. Hermeneutiken är en teori som har sin utgångspunkt i humanistiska 
tolkningar. Med hjälp av människans fem sinnen kan man iaktta och analysera och det är enbart 
tolkningar som är aktuellt. En tolkning bör vara hållbar och ska kunna ifrågasättas. Den bör även 
förse forskningsområdet med ny kunskap. (Thurén, 2007) Vi som uppsatsförfattare kommer att 
tolka det empiriska materialet på ett logiskt samt förståeligt sätt. Då det tidigare i denna studie har 
presenterats de teoretiska utgångspunkter som är aktuella, kommer tolkningarna att ske utifrån 
dessa. Detta ökar validiteten för resultatet i studien, det vill säga att resultaten är giltiga. 
(Thomsson, 2010)  

6.2	  Fokusgruppsintervjuer	  

Fokusgruppsintervjuer används ofta i marknadsundersökningar i syfte att vara till hjälp att 
utveckla produkter och tjänster. Antalet respondenter i en fokusgrupp är oftast fem till tio 
personer. Det rekommenderas som ett lämpligt antal, då gruppen är tillräckligt liten för att den 
som ansvarar för intervjun ska kunna styra, samtidigt som den är tillräckligt stor för att rymma en 
diskussion innehållande olika åsikter och idéer. (Olsson, 2008) Om antalet deltagare överstiger 
tolv stycken finns det risk för att interaktionen delas upp i mindre grupper samt att 
ljudupptagningen kan kompliceras. Det finns även en risk för att den empiriska datan blir för 
omfattande för att analysera på djupet. Om forskaren har som syfte att få fler synsätt inom ämnet 
som studeras, är det en fördel med större grupper. Ett argument för att använda sig av 
fokusgrupper med färre deltagare är att det empiriska materialet kan tolkas med hänsyn till den 
sociala interaktionen samt valen av språkliga termer. (Halkier, 2010) Antalet fokusgrupper 
bestäms av studiens syfte. Enligt Olsson (2008) är det lämpligt med tre till fem olika grupper för 
att få en god grund för ett uppsatsarbete. Halkier (2010) refererar till Bloor med flera som 
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rekommenderar att inte ha för många fokusgrupper i sin studie, på grund av att bearbetningen är 
en tidskrävande process. Att ha färre grupper bidrar inte nödvändigtvis till ett mindre bra 
insamlat material.  

I forskningsstudier genomförs fokusgruppsintervjuer med olika strukturer, för att se likheter eller 
olikheter i deltagarnas åsikter och tankar om ett visst fenomen. Grupperna delas ofta in i olika 
sammansättningar, exempelvis efter ålder, kön, demografi, erfarenheter, inkomst med flera. 
(Olsson, 2008) Valet av deltagare styrs av studiens teoretiska ramverk, inte enbart för att de utgör 
intresseväckande marknadssegment. Till skillnad från individuella intervjuer, behandlas det 
insamlade datamaterialet från fokusgruppsintervjuer som gruppdata, vilket innebär att gruppen 
ses som en helhet och inte ett antal individer. En av fördelarna med fokusgrupper är att 
diskussionen ofta ger uppslag till nya idéer och synsätt. (Olsson, 2008) En annan fördel är att 
forskaren får en bredare belysning av fenomenet som undersöks. Färre teman berörs, på grund av 
tidsaspekten, i jämförelse med en individuell intervju. Däremot berörs dessa teman på ett djupare 
och mer ingående plan. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2010)  

Enligt Halkier (2010) påverkar valet av intervjumiljö insamlingen av det empiriska materialet. Det 
är vanligt att fokusgruppsintervjuer genomförs på en institutionell plats. Detta för att undvika 
exempel bakgrundsljud som kan påverka ljudinspelningen. Däremot kan respondenterna känna 
sig osäkra på en främmande institutionell plats, vilket kan resultera i att diskussionen blir stel. För 
att motverka detta och få en levande diskussion samt tillföra inspiration, kan det vara gynnsamt 
att exempelvis visa ett videoklipp, artikel eller bilder för att få igång en tankegång hos deltagarna.  

Enligt Halkier (2010) finns det tre olika tillvägagångssätt att strukturera en fokusgruppsintervju. 
Den första metoden är den öppna modellen, vilken främst kännetecknas av få och öppna 
inledningsfrågor. Diskussionen bland respondenterna är mycket självständig och moderatorns 
roll är att fråga breda och omfattande frågor. Det andra tillvägagångssättet kallas för den strama 
modellen och är mer strukturerad med fler och specifika frågor. Den sista metoden kallas för 
trattmodellen och används mycket inom kommunikationsforskning. Den kännetecknas av att 
konstruktionen är en kombination av de två tidigare nämnda modeller. Trattmodellen har sin 
start i öppna och breda frågor för att sedan avsmalna till mer specifika frågor kring det valda 
ämnet. (Halkier, 2010)  

6.3	  Urvalsprocess	   

Åldern på respondenterna som ingick i studien var 20-25 år. Internetstatistik (2010) visar att 88 
procent åldern 16-24 år använder Internet dagligen. Unga vuxna i åldern 20-25 är en grupp som 
enligt vår mening inte växt upp med den digitala tekniken i samma utsträckning som exempelvis 
en 16-åring har. Internet och datorer är något som den valda åldersgruppen inte haft tillgång till 
på ett självklart vis under uppväxten. Tillgängligheten till Internet fanns då inte i samma 
utsträckning som idag. Detta ser vi som intressant då de varit med i utvecklingen av Internet och 
dess medium.  

I urvalet av respondenter i denna studie fokuserade vi inte på kön. En jämn balans mellan kön 
tillämpades i de olika fokusgrupperna, för att få en bred och generell bild av unga vuxnas syn på 
studiens frågeställningar. Någon jämförelse i resultatet mellan könen var däremot inte aktuell, 
utan det var en helhetsbild av gruppsammansättningarna som sågs intressant. De som ingick i 
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studien var studenter vid Högskolan i Jönköping. De var mellan 20-25 år och har därmed fått 
erfarenheter från Internet samt det sociala livet, vilket ligger i fokus för undersökningens syfte. Vi 
såg ingen relevans i att undersöka studenter vid något annat lärosäte, då resultatet med stor 
sannolikhet inte skulle skilja sig markant inom den valda åldersgruppen.   

Urvalet i denna studie har utgått från snöbollsmetoden, vilket innebär att finna respondenter 
genom sitt sociala nätverk. Forskaren tar kontakt med en person eller fler som sedan för vidare 
informationen till ytterligare en individ. På detta sätt rekryteras respondenter. Genom denna 
process är respondenterna bekanta med någon i gruppen och kan därmed känna viss trygghet. 
Om deltagarna i en fokusgruppsintervju inte känner trygghet kan det finnas svårigheter med att få 
igång en diskussion. (Halkier, 2010) Valet föll på denna metod på grund av att rekrytering via 
Internet inte var något som vi ansåg lämpligt då studien behandlar respondenternas syn på 
Internetvanor. Vi anser att det skulle kunna påverkat studiens resultat, då det är Internet som 
ligger som grund för undersökningen och vi eftersökte en neutral utgångspunkt. Vidare kontakt 
med deltagarna, i syfte att ge praktisk information om intervjutillfället, skedde däremot via 
mailkontakt.    

 

Figur 2.  Tabellen redovisar respondenternas kön, ålder, Internetanvändning samt om de äger en smartphone. 

 

6.4	  Genomförande	  av	  fokusgruppsintervjuer	  

Utifrån angiven litteratur kring ämnet fokusgruppsintervjuer, beslutades det att intervjuerna skulle 
bestå av tre tillfällen, med fem olika respondenter i vardera. Med andra ord var det 15 personer 
totalt som ingick i undersökningen, samtliga studenter vid Högskolan i Jönköping. Antalet 
fokusgrupper anpassades till studiens syfte och omfång. Detta anser vi genom litteratur inom 
ämnet var ett lämpligt antal för att få en överskådlig bild av fenomenet. I denna studie ser vi det 
som en fördel att använda sig av få deltagare i varje grupp, på grund av att syftet är att undersöka 
deras attityder och inställning till ämnet. Det ligger i undersökningens intresse att få en djupare 
förståelse om deras tankar.  

Ett grupprum i biblioteket på högskoleområdet valdes som miljö för genomförandet av 
intervjuerna. Det är en institutionell plats som samtliga respondenter med stor sannolikhet är 
förtrogna med, då de studerar på högskolan. Då biblioteket ligger beläget centralt på 
högskoleområdet, var det den mest neutrala miljön. Om en av de fyra fackhögskolorna valts som 
intervjuplats, hade neutraliteten inte varit densamma och respondenterna inte känt samma 
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trygghet då de inte studerar på samma skola. För att undvika höga ljud eller andra 
störningsmoment som skulle kunnat påverka fokusgrupperna negativt, valdes sen eftermiddag 
som tidpunkt för intervjuerna. Det fanns även i åtanke att många av intervjupersonerna kan vara 
upptagna med studier under dagtid.  

I god tid före intervjutillfällena skickades en artikel ut som gav en ingång till uppsatsens ämne. (se 
bilaga 1) Artikeln är publicerad i Aftonbladets nättidning och har därmed ett lättläst språk. Syftet 
var att inte belasta respondenterna med en artikel med tungt och akademiskt språk. Avsikten var 
att sätta igång en tankeverksamhet hos personerna som gynnande förståelsen för ämnet samt 
bidra till en diskussion med många infallsvinklar.  

För fokusgruppernas struktur tillämpades trattmodellen. Den ansågs lämplig för denna studie på 
grund av att vårt syfte har haft som avsikt att undersöka respondenternas tankar på ett öppet men 
strukturerat vis. Modellen rekommenderas för forskning inom kommunikationsområdet och 
innehåller strukturer av frågor som anses viktiga för insamling av empirisk data.  (Halkier, 2010) 
De frågor som ställdes av moderatorn under intervjuerna var formade efter trattmodellen. (se 
figur 3) 

För att ge ett inspirerande intryck av lokalen där intervjuerna hölls, använde vi oss av så kallat 
stimulusmaterial. Stimulusmaterial används för att öka respondenternas medvetenhet om ämnet 
och även öppna upp för en diskussion. (Wibeck, 2010) Detta gjordes förutom artikeln som 
sändes ut, i form av bilder som på något sätt berörde ämnet. Syftet med detta var att få igång en 
tankeverksamhet samt ge inspiration till deltagarna. Bilderna placerades på väggen samt på 
bordet, väl synligt för respondenterna. Då intervjuerna var schemalagda på eftermiddagen, kan 
det tänkas att intervjupersonerna är lite trötta efter en lång skoldag. För att tillföra dem energi 
samt för att ge ett välkomnande intryck valde vi att bjuda på fika.  

En kort introduktion av oss som uppsatsförfattare samt vår studie hölls i inledningen av träffen. 
Moderatorn förklarade upplägget för intervjun för att deltagarna skulle känna sig bekväma med 
situationen. Under intervjun agerade en av oss uppsatsförfattare moderator och dennes roll var 
att hålla i intervjun och se till att diskussionen fick ett flöde samt att den höll sig inom ramarna 
för ämnet. Moderatorns roll var tämligen passiv då syftet var att låta deltagarna föra en diskussion 
och dela med sig av tankar och åsikter. Den andra personen ansvarade för att den tekniska 
utrustningen såsom kamera och ljud fungerade och inte påverkade de som deltog i intervjun.  

Efter att deltagarna blivit förtrogna med hur intervjun skulle se ut, delades en kort enkät ut. (Se 
bilaga 2) De ombads att fylla i kön, ålder samt om de äger en smartphone. Syftet med enkäten var 
även att låta respondenterna skriva under med namnunderskrift för godkännande av att dessa 
uppgifter samt deras uttalanden i den filmade intervjun fick användas anonymt i studien.  

Varje intervjutillfälle varade i cirka 60 minuter, med ungefär 45 minuters inspelad intervju. 
Inspelningsutrustningen bestod av en kamera på stativ samt ljudupptagning som var placerad på 
bordet framför respondenterna. Deltagarna informerades tydligt angående att det enbart är vi 
som utför studien som kommer att ta del av inspelningen. De ombads även att försöka ignorera 
kameran och inspelningen i syfte för att få ett neutralt flöde under intervjuns gång. Kameran var 
placerad så långt bort från deltagarna som möjligt, detta för att inte komma för nära eller på 
något vis störa deras neutralitet.  
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6.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  

Med reliabilitet, tillförlitlighet menas att andra forskare ska kunna genomföra en studie med 
samma metod och tillvägagångssätt som grund, och därefter få fram samma resultat som 
författaren. Det vill säga att det empiriska materialet är korrekt insamlat. Validitet kan förklaras 
som noggrannhet som ligger som grund för tolkningarna i studien. Forskaren ska undersöka det 
som han angivit ska undersökas. (Wibeck, 2010)  

Inför planerandet av fokusgruppsintervjuerna var vi noggranna med att stämma av så inget 
förutsägbart skulle kunna inträffa som skulle påverka resultatet negativt. Vi hyrde professionell 
inspelningsutrustning för att studiens genomförande inte skulle påverkas av störningar i ljud eller 
bild. Istället för att enbart använda oss av ljudupptagning, använde vi även en filmkamera. Detta 
för att vi på ett klart sätt skulle kunna fånga respondenternas uttalanden samt i syfte att undvika 
otydlighet i det inspelade materialet.  

För att öka förståelsen kring ämnet samt för att ge respondenterna en inblick i vad intervjuerna 
skulle handla om, använde vi oss av stimulusmaterial. Detta i syfte att alla deltagare skulle befinna 
sig på samma utgångspunkt och därmed få en givande diskussion som bidrar med ett giltigt 
resultat. Stimulusmaterial förekom i form av bilder i rummet där intervjuerna ägde rum samt i 
form av en artikel som skickades ut i god tid innan intervjutillfället. Denna artikel berörde ämnet 
och delades även ut precis innan intervjuerna för att ytterligare stimulera en tankegång. Även 
detta stärker vår reliabilitet.  

Intervjutillfällena låg tidsbelagda under sen eftermiddag under vardagar. Detta för att minska 
störningsmoment som hög ljudnivå, i Högskolebiblioteket. Då samtliga respondenter var 
studenter vid högskolan, kan det även tänkas att de studerar dagtid och på grund av detta valde vi 
att belägga intervjuerna vid denna tidpunkt. Att utföra en fokusgruppsintervju dagtid tror vi kan 
öka stressen hos deltagarna och därmed skulle resultatet inte bli tillförlitligt. Då intervjuerna 
utfördes sen eftermiddag bjöd vi även på fika i syfte för att inge en trevlig och lugn atmosfär som 
bidrar till en neutral samt avslappnad diskussion.  
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7. Resultat	  	  	  
I följande del av studien kommer det empiriska materialet insamlat från fokusgruppsintervjuer att redovisas. För 
att på ett tydligt sätt redogöra för respondenternas tankar kring de frågeställningar som studien berör, har vi valt 
att dela upp resultatet i tre delar. De utvalda citaten belyser tendenser bland tankar och attityder som kan ses i de 
olika fokusgruppsintervjuerna. Namnen som anges är fiktiva. Då de tre fokusgrupperna studeras som en helhet, 
anser vi att en mer strukturell inledning av namn inte är relevant. Alltså har namnen ingen koppling till den 
fokusgrupp respondenterna tillhörde.  

7.1	  Synen	  på	  den	  ökade	  tillgängligheten	  till	  Internetuppkoppling	  	  

Samtliga deltagare anger i enkäten (se bilaga 2) att de använder sig av Internet flera gånger per 
dag. Detta är något som det skapats vanor utifrån och det kan ses tydliga tendenser bland 
respondenterna till att Internets ökade tillgänglighet är något som de utnyttjar. Deltagarna har 
diskuterat detta och hur utvecklingen av tillgängligheten idag ser ut i jämförelse med när de växte 
upp. Jens beskriver detta väl i följande citat: 	  

”Den stora skillnaden nu, innan kunde du gå in en halvtimme och sen när man var klar gjorde 
man något annat. Men nu kan du vara uppkopplad i stort sett hela dagen och bara glo på datorn 
och i stort sett utan att göra någonting. Det tycker jag är en väldigt stor skillnad från förr.” 
 – Jens  

Den ökade tekniska möjligheten att vara uppkopplad på Internet är något som märkbart 
diskuteras vid samtliga intervjutillfällen. En del av gruppmedlemmarna anger att de använder fler 
tekniska verktyg såsom mobila bredband och trådlösa nätverk, som möjliggör en ständig 
Internetuppkoppling. Med den ökade tillgängligheten följer åsikter som vi tydligt ser tendenser 
på. Bland annat diskuterar respondenterna det kring hur situationen skulle se ut om Internets 
ökade tillgänglighet skulle försvinna samt att de har börjat ställa krav på att Internet ska finnas 
åtkomligt överallt.  

”Jag kan lätt bli otålig om det är något som inte kan tas reda på. Man är så van att allt 
kommer på direkten och sen om det inte funkar, då är det bara att man blir frustrerad istället.”  
– Maria  

I samtliga fokusgrupper diskuterade deltagarna kring det som Mats benämner som offentlig plats. 
De talade om trådlöst Internet på caféer, tåg och bussar. Det rådde delade meningar om hur detta 
användes och en tendens som tydligt framgick var att personerna som ägde en smartphone 
använde sig av trådlösa nätverk i mindre utsträckning än de som inte ägde någon. Förklaringen 
kring detta är att många av de som äger en smartphone, har ett abonnemang som innefattar fri 
surf, där kostnaden för Internet ingår i månadsavgiften. Malin berättar om när hon åker buss och 
har med sig sin bärbara dator: 

”Men nu är det såhär att om jag ska åka buss i mer än i en timme då kan jag bli såhär ’vafan 
har dom inte Internet på bussen för’. Bara det är en konstig grej nu för tiden om det inte finns 
Internet på bussen. – Malin  
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En genomgående synpunkt har varit mindre positiva åsikter som hur tillgängligheten blir för 
åtkomlig. Roger och Pers åsikter återspeglar många av de andra respondenternas uppfattningar 
kring detta.  

”… Det är ju en lättillgänglighet som är helt bedrövligt skrämmande nästan.” – Per  

Många deltagare anser att det finns ett behov av att vara uppdaterad. De nämner samt att ett 
beroende av Internet har skapats i och med att tillgängligheten har ökat och att om denna skulle 
bli mindre åtkomlig skulle användarna bli frustrerade. I följande citat tydliggörs detta:  

”Sen blir man så beroende av Internet känns det som också. Om det skulle krascha skulle livet 
gå under. Man blir så beroende på något sätt. Det kan ju vara något negativt.” – Lisbeth  

Många av deltagarna nämner att en av anledningarna till att de använder Internet är att det 
fungerar som en informationskälla. För flera av respondenterna är det viktigt att vara 
uppdaterade när det gäller vänner, skola och vad som sker i omvärlden. De ser Internet som ett 
bra redskap som förenklar deras vardag.  

”Snabbare informationsflöde. Man behöver inte vänta för att ta reda på något, utan man bara 
mailar iväg någonting. Sen får man svar oftast inom de närmsta timmarna.” – Maria  

Samtliga deltagare i fokusgruppsintervjuerna är studerande vid Högskolan i Jönköping. 
Respondenterna har ett behov av att ständigt vara informerade. De finner enklast informationen 
genom Internet och utan det får de inte de uppgifter eller fakta de söker. De anger att de hamnar 
efter i omvärlden om de inte är ute på Internet och blir uppdaterade. Flera av respondenterna 
håller med Lisa (nedan) om att Internet underlättar skolarbetet.  

”Större delarna av vår skola finns på Internet, så vi måste använda oss av Internet. Allt finns på 
Pingpong, så vi måste ha Internet för att hålla oss uppdaterade…” – Lisa  
(Pingpong är ett internnätverk inom Högskolan i Jönköping)  

En aspekt som genomgående kan ses i fokusgrupperna är att tillgängligheten till Internet 
möjliggör en kontakt med vänner, även de som inte finns geografiskt nära. De nätverk samt 
nättjänster som respondenterna anger att de använder mest är Facebook och Skype. Dessa 
redskap används i syfte att hålla kontakten med sin såväl närmsta vänskapskrets som bekanta. Ett 
uttalande från Christer förklarar denna tendens väl:  

”Det är väl det stora plusset, att när alla flyttar till olika studentstäder och splittras upp från 
gamla kompisgäng eller att folk pluggar utomlands. Det är väl ändå det som är den stora fördelen 
med allt som har kommit. Man kan fortfarande förbli vänner. Och man kan fortfarande hålla 
koll på vad andra gör även fast man inte hänger. Det känns som om man uppehåller en bra 
vänskap även fast man inte bor på samma plats, det är väl något som förändrats sen tidigare.”  
– Christer  

Kommunikationen på Internet, bland annat Facebook och Skype, är till stor del kostnadsfri. Ett 
mönster om användning av Internet på grund av det, kan ses i fokusgruppsintervjuerna. En stor 
del av deltagarna nämner detta och Tina förklarar det på följande vis:  
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”… Man håller kontakten mycket lättare och det är ju gratis på ett sätt. Man skickar ett gratis 
meddelande istället för att skicka ett sms som kostar eller gå i snöovädret till människan man vill 
få tag på. Det är ju enkelt.” – Tina  

En av anledningarna till att respondenterna använder Internet är för att det används som ett 
tidsfördriv. På grund av att Internet är så tillgängligt i stor utsträckning, använder deltagarna det 
som en stimulans när de är uttråkade. En av deltagarna anger att hon ofta har tråkigt och anser att 
Internet är ett bra medel att fördriva tiden med, då Internet innehåller mycket information som 
hon anser intressant. Även Mats summerar många av respondenternas åsikter i följande uttalande:  

”Alltså fan, man har ju så tråkigt ibland bara. Det är ju ett sätt att koppla ur allt annat och 
bara surfa iväg lite liksom… Alltså, man har den möjligheten att bara försvinna iväg lite. Jag 
tror att det är det som gör en så himla beroende.” – Mats  

Ett annat mönster som kan ses bland respondenterna är tanken om att Internet och dess 
tillgänglighet utvecklas för snabbt och att det blir en motsatt effekt på användarna. Många av dem 
tror att det kan resultera i att utvecklingen påverkar individen negativt och kan leda till ett 
bakslag. De menar att vi eventuellt kan gå tillbaka till en tid innan vi påverkades av tekniken i den 
utsträckning som vi gör idag. Christer berättar om sin hypotes, om vad som skulle hända om 
Internets möjligheter och tillgänglighet skulle fortsätta att utvecklas i samma takt som det gör 
idag. Erika diskuterar även kring detta ämne.  

”… hjälpmedlen försvinner eller att det blir för mycket hjälpmedel på Internet typ. Att vi slutar 
tänka själva om man ska ta det väldigt extremt…” – Christer  

”… vi orkar inte med att ständigt vara uppkopplade och så.” – Erika  

7.2	  Internettillgänglighetens	  påverkan	  på	  det	  fysiska	  mötet	  	  

Under fokusgruppsintervjuerna diskuterade deltagarna om den fysiska interaktionen med andra 
människor påverkas av Internets tillgänglighet. Det kan ses delade meningar om vad som kan 
definieras som ett fysiskt möte. Som tidigare nämnts definieras ett fysiskt 
möte/kontakt/interaktion i denna studie som där två personer eller fler möts utan hjälp av digital teknik. 
En del av respondenterna anser att Skype kan ses mer som en fysisk interaktion än exempelvis 
Facebook. De upplever detta på grund av att kommunikationsformen på Skype består av rörlig 
bild, ljud samt att konversationen sker under realtid. Följande konversation visar på delade 
meningar gällande om vad som kan definieras som ett fysiskt möte.  

”Det beror på vilka redskap man använder. Använder man typ Facebook så får man nog inte så 
mycket social tillfredställelse. Vissa som Skypar hela tiden, de kanske känner att de inte har 
samma sociala behov. Så de kanske är lite mer slutna. De kanske inte behöver gå ut lika ofta, 
lämna hemmet liksom.” – Lars  

Peter, Mats, Erika och Lisbeth för en dialog kring dataspelande och hur de kan påverka det 
fysiska mötet.  

Peter: ”Man tappar ju liksom sina kompisar.”  
Mats: ”Man brister ju i kontakt med hela omvärlden.”  
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Peter: ”Man lever i datavärlden istället.”  
Erika: ”Men de spelar väl tillsammans många som spelar? Typ som på det lanet Dreamhack, då 
spelar de ju tillsammans.”  
Lisbeth: ”Men det är ju den här fysiska kontakten man missar ju. Man skriver ju bara på 
datorn, man träffar ju inte människor, det är väl det. Jag vet folk i min omgivning, eller min 
släkt, som bara sitter vid datorn hela tiden. Man blir ju lite orolig och tänker ’ska inte han träffa 
kompisar och sådär?’. Man blir ju lite orolig liksom.”  

Många av deltagarna anser att Internets tillgänglighet inte påverkar deras fysiska kontakt med sina 
vänner i vardagen. De anger att de behöver den mänskliga kontakten/interaktionen och att ett 
möte på Internet inte kan uppfylla detta behov. Detta är något som det kan ses delade meningar 
om i samtliga fokusgrupper.  

”Jag tror att det är svårt att ersätta mänskliga interaktioner…” – Lisa  

”Jag kan tänka mig att det nästan blir mer socialt för att jag tycker att jag fortfarande träffar 
mina kompisar väldigt mycket. Jag är lika social via Facebook när jag väl är hemma, sen via 
Skype och allt vad det är. Då fortsätter man hela tiden med dialogen och kommenterar på 
varandras bilder eller statusar eller vad det är. Man är mer inpå varandra nu egentligen, man är 
nästan mer social.” – Christer  

Roger delar inte samma synsätt som Christer, utan tror att Internets tillgänglighet resulterar i att 
man träffar sina vänner och bekanta mindre. Efter sitt uttalande får han även medhåll från de 
andra deltagarna i fokusgruppen. De respondenter i denna fokusgrupp som tidigare angett att de 
inte tror att det fysiska mötet påverkas, blir fundersamma och instämmer med vad Roger talar 
om.  

”Jag tror att man träffas mindre. Jag tänkte på det för någon dag sen. Då tänkte jag ”nej, alltså 
man träffar ju folk ändå ganska mycket”. Men jag tänkte på att om man skulle ta bort alltihop, 
vad skulle man göra då? Då skulle man ju träffa folk mycket mer. För att om man sitter 
hemma, sitter jag vid datorn och inte gör någonting. Om inte jag hade haft Internet eller Facebook 
då hade jag istället kanske gjort något annat, träffa en kompis typ. Då hade det ju varit mer 
socialt, men nu hindrar det. Internet gör att jag ändå kan göra det hemma.” – Roger  

Utifrån intervjuerna kan vi se att respondenterna anser att Internet underlättar för den fysiska 
kontakten. Många av deltagarna ser det som positivt att de kan ha en kontakt med sina vänner 
och bekanta på Internet för att sedan där bestämma när de ska ses. De anser att det går snabbt att 
komma överens om ett möte. En respondent berättar hur hon brukar bestämma tid för ett fysiskt 
möte med sina vänner på Facebook. Om man vill nå någon via telefon men inte får något svar, är 
det enkelt att gå in på Facebook och där finns med stor sannolikhet personen man söker. Lisbeth 
tycker att Internet underlättar för det fysiska mötet.  

”… jag tror att Internets tillgänglighet bara underlättar det sociala livet. Och jag tror inte att den 
fysiska kontakten kommer att försvinna bara för det.” – Lisbeth  

Många deltagare i fokusgrupperna är positivt inställda till evenemangsfunktionen på Facebook, 
där man som användare kan producera ett evenemang samt bli inbjuden. Funktionen används 
främst till fester och andra tillställningar. Respondenterna anser att det är ett bra verktyg som 
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underlättar att bjuda in sina vänner till ett fysiskt möte. Deltagarna diskuterar om den fysiska 
kontakten i kombination med kontakten på Internet, då i synnerlighet Facebook. Lars berättar 
om hur han tror att möjligheten att upprätthålla ett fysiskt möte på Internet bidrar till ett nytt sätt 
att lära känna varandra. Han berättar om hur han och hans vänner efter ett fysiskt möte, 
fortsätter att diskutera detta på Internet. Lars beskriver sin tanke om detta: 

”…Jag tror att man lär känna varandra, kanske inte  på rätt sätt, men man lär känna 
varandra snabbare och lättare när man har den här dialogen liksom.” – Lars  

I fokusgrupperna diskuteras det om hur Internets tillgänglighet utvecklas och hur det kommer att 
påverka fysiska relationer i framtiden. Christer och Mattias pratar om det som de kallar för 
mardrömsscenariot.  

Christer: ”Det farligaste är om Internet tar bort alltså det sociala. Du är bara social via en 
dator liksom. Det måste vara mardrömsscenariot, man slutar träffas typ.” 
Mattias: ”Det tror inte jag kommer att hända! Ja det är ju mardrömsscenariot men jag tror 
liksom att vi är i behov av att träffas, face-to-face.”  

Samtalet ledde in på hur respondenterna tror att den nya generationen kommer att förhålla sig till 
den ökande tillgängligheten till Internet. En fokusgruppsdeltagare tror att den nya generationen 
kommer att söka sig till mer lagsporter för att söka kontakt på grund av att Internet kommer att 
bli mer tillgängligt. Han menar att människan har ett behov av att tillfredsställa de mänskliga 
relationerna genom fysiska möten.  

7.3	  Attityder	  till	  mobiltelefonens	  Internetuppkoppling	  	  

I fokusgruppsintervjuerna anger 10 av 15 respondenter att de äger en smartphone. Många 
benämner smartphones som praktiskt, jättebra, roligt och att den underlättar livet. De anser även 
att den möjliggör en tillgänglighet till Internet som inte kräver en dator, även om datorn vore 
liten i formatet. En genomgående tendens som kan ses är att respondenterna tycker att den är lätt 
att bära med sig och att de samtidigt kan vara uppdaterade.  

”Om man vill få reda på något fort är det ju bara att ta upp den och Googla jättefort. Då hade 
man ju sparat tid om man istället skulle gå till en dator eller till ett bibliotek eller fråga någon 
gammal person.” – Mats  

Ett starkt mönster som vi har beskådat genom de olika fokusgrupperna är att respondenterna har 
exemplifierat en situation där de anser att mobiltelefonen påverkar det fysiska mötet. De har i 
synnerlighet pratat om att smartphones har en inverkan på exempelvis en fika med vänner. Erika 
berättar om hur detta fenomen tar plats i hennes kompiskrets:  

”… jag har en kompis som är den enda i vårt gäng som inte har en iphone och om vi sätter oss 
till exempel på ett café och alla tar upp sina telefoner och börjar hålla på med dem. Då sitter hon 
där och bara ”jahapp!” – Erika  

De som inte äger en smartphone berättar om hur de upplever situationer där de anser att 
smartphones tar fokus från det fysiska mötet. Följande uttalanden återspeglar de tankar som 
genomgående kunde ses hos respondenterna:  
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Ebba: ”Ja även fast vi inte har iphones så märker man ju av det i en grupp sådär.” 
Tina: ”Man blir lite irriterad, ’är du med och lyssnar nu? Kan du inte lägga ifrån dig den?’ För 
är man på Facebook eller nått så är man inte där på fikan liksom, aktiv.”  
Per: ”Jag tror att man kan utveckla en sida där man faktiskt är på båda ställena samtidigt. 
Fokus på samtalet samtidigt, det blir som en vana. Att händerna har en hjärna av sig själv. 
Lyssna med huvudets hjärna och knappa med händernas hjärna.”  

Som tidigare nämnt anser många av respondenterna att en smartphone är smidig att ta med sig i 
jämförelse med en dator, och användaren har en stor tillgänglighet till uppkoppling. Det här är 
något som Christer diskuterar kring och kommer fram till följande:  

”Mobilerna kanske är farligare för det sociala än datorerna. För den har du med dig hela tiden.” 
– Christer  

Något som samtliga fokusgrupper berört är att smartphones ger upphov till ett beroende av att 
vara uppkopplad på Internet. Deltagarna pratar om att tillgängligheten är stor på grund av att 
mobiltelefonen är enkel att ta med sig och på så sätt dras uppmärksamheten ofta till den. Detta är 
något som de anser negativt då man skapar sitt eget behov och blir därmed beroende. Jens 
beskriver om vad han tror skulle hända med hans beteende om han skaffade en smartphone. Han 
berättar om att han är negativ till att ett beroende skapas och motiverar det genom att inte köpa 
en än.  

”Jag känner att jag inte vågar köpa en iphone för att jag vet hur jag blir. Jag kommer att bli lätt 
beroende av det också, så då är det bättre att vänta så länge man kan.” – Jens  

Samtliga respondenter som äger en smartphone anger att de surfar i mobilen i betydligt större 
utsträckning än vad de gjorde innan de skaffade den. De motiverar detta med att det är 
tillgängligt och att möjligheten finns. Många av respondenterna som äger en smartphone berättar 
att de ofta använder den när de är uttråkade och tid finns över. Följande citat förklarar väl de 
tendenser som har setts hos samtliga smartphoneanvändare i fokusgrupperna.  

”Jag hade ju inte behovet att titta Facebook det första jag gjorde på morgonen innan jag skaffade 
en smartphone. Men nu när jag har möjligheten gör jag ju det. Och på föreläsningarna om det är 
lite trist så sitter jag där med min telefon, vilket jag inte gjorde innan liksom” – Erika 

De som inte äger en smartphone berättar att de knappt surfar någonting alls i sina traditionella 
mobiltelefoner. De säger att de knappt vet hur man gör och att den tekniska delen känns 
omständlig. En respondent nämner även att om det är något hon vill ta reda på, exempelvis 
busstidtabell, finns det alltid någon med smartphone som hon kan fråga.  

Deltagarna diskuterar om huruvida mobiltelefonen kommer att ta över datorns funktioner och 
ersätta den som medium. De kommer överens om att datorn kommer att finnas kvar. Följande 
uttalanden belyser detta:  

”Jag tror att ännu mer kommer att flyttas till mobilen. Det är ju mycket lättare att ta med sig en 
liten sak i fickan än att ta med en dator.” – Lisa  
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Respondenterna diskuterar kring mobilens framtida utveckling och de tror att mobilen kommer 
att fungera som plånbok, dator samt att många betalningar kommer att kunna göras via 
mobiltelefonen. De spekulerar även i om mobilens funktioner kommer att rymmas i accessoarer 
och smycken.  

”Jag tror att mobilerna kommer att byggas in i sådana där grejer som man använder, typ klocka, 
örhängen eller glasögon och mer sådana grejer.” – Peter  
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8. Analys	  av	  resultat	  
I denna del av studien kommer en analys utifrån den teoretiska grunden att presenteras. Resultatet kommer att 
tolkas och analyseras genom det socialpsykologiska attitydbegreppet utifrån tre element; tanke- eller 
kunskapskomponenten, känslokomponenten samt handlingskomponenten. Tolkningar kommer även att ske 
genom Maslows teori om behovstrappan samt uses and gratifications. Då mediekonvergens funnits som ett 
teoretiskt ramverk för denna studie, kommer även tankar om detta begrepp att analyseras och redovisas.  

8.1	  	  Attityder	  kring	  tillgängligheten	  till	  Internetuppkoppling	  

Det kan utifrån resultatet ses att respondenterna har eniga attityder om att Internet blivit mer 
lättillgängligt. Samtliga deltagare har angivit att de använder sig av Internet flera gånger om dagen, 
vilket de säger är betydligt mer än vad de gjorde under sin uppväxt. Det kan därmed påstås att de 
genomgått en förändring i sitt handlingsbeteende och att de anpassat sig efter den aktuella 
situationen genom att införskaffa den senaste tekniken. Samtliga deltagare anser att Internet är en 
utmärkt grund till en informationskälla. Respondenterna anser att Internetanvändningen bidrar 
till att människan blir mer uppdaterad om sina vänner, skola och vad som sker i omvärlden. 
Människan kan då infinna en känsla av trygghet genom att de är medvetna om sin omvärld. Det 
finns ett behov av att ta del av kommunikationen som finns i ens närhet och stilla sitt begär av 
nyfikenhet kring händelser i närområdet. Detta är, utifrån McQuail’s utvecklade punkter om 
informationsbehov, något återkommande hos respondenternas tankar och attityder i studien. Då 
de har kontakt med sina vänner på Internet, kan det minska känslan av ensamhet och de får en 
social tillfredställelse. Utifrån Maslows behovstrappa kan detta tolkas som att deltagarna har ett 
behov av att ingå i en social tillhörighet. Att ha kunskap om vad som händer i omvärlden är 
viktigt för deltagarna och detta kan tolkas som att de vill hänga med i informationsflödet och 
genom detta tillfredsställa behovet av att känna sig accepterad.  

Deltagarna i fokusgrupperna har börjat ställa krav på att Internet ska vara tillgängligt överallt, 
eftersom tillgängligheten av Internet präglar människors vardag i en ökad utsträckning. 
Deltagarnas attityder förändras med hur tekniken utvecklas. Vi tolkar att användaren uppfyller en 
känsla av tillfredsställelse vid användning av Internet. Med att tillgängligheten har ökat, har det 
uppkommit ett beroende kring tillgängligheten och att om denna skulle bli mindre åtkomlig skulle 
användarna bli frustrerade. Något som diskuteras i fokusgrupperna är hur de tror att andra skulle 
reagera om Internet skulle förlora sin existens. En av deltagarna berättar att han tror att 
människor kan hamna i en form av depression om de inte hade tillgänglighet till Internet dygnet 
runt. Det kan tolkas som en stark attityd samt en känsla av obehag om detta skulle inträffa. 
Deltagarna har utvecklat ett starkt behov till Internet där kommunikationen från mediet är en 
återkommande faktor för att användaren ska känna sig tillfredsställd. En individ strävar ständigt 
efter att nå själsligt välbefinnande och självförverkligande. Utvecklingsbehov präglar 
respondenternas handlingar, de har skapat behov utifrån möjligheterna. I vår analys ser vi ett 
samband mellan teknikens utveckling och deltagarnas behov av Internetuppkoppling, då tekniken 
har skapat nya ingångar till ett beroende.  

Internet möjliggör en kommunikation med fokusgruppsdeltagarnas vänner och bekanta för en låg 
kostnad. De tydliggör att de betalar en fast summa varje månad för Internet och inte efter den 
mängd tid de surfar. Flera av fokusgruppsdeltagarna anger att de har ett mobilabonnemang som 
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innefattar fri surf, vilket Westlund (2010) menar har betydelse för i vilken utsträckning Internet 
används i mobilen. Med detta kan de ha en kontakt med vänner genom Internets kostnadsfria 
verktyg, istället för att exempelvis skicka sms. Deltagarnas tankar om detta gör att de handlar på 
ett visst sätt. Detta är ett medvetet val som återspeglar respondenternas åsikter.  

Findal (2009) anger i sin rapport att ett behov av att vara uppkopplad har uppkommit bland unga 
användare. De unga kan bilda sina egna rutiner mer flexibelt än en vuxen med barn och familj 
som prioriterar familjelivet framför Internetuppkoppling. Många av deltagarna upplever ett behov 
av att vara uppkopplade och gör det speciellt när de har tid över och är uttråkade. Enligt 
McQuail’s punkter inom uses and gratifications, uppfyller människan behov på olika nivåer 
genom att använda sig av medier. En anledning till att fokusgruppsdeltagarna är uppkopplade är 
på grund av underhållningsaspekten i användandet av Internet. De upplever det som 
avslappnande samt som ett tidsfördriv. Genom att ta del av medier kan människan bli avskärmad 
från livet medierna.  

Om utvecklingen av tekniken och Internet fortgår i denna snabba takt, anser många av 
respondenterna att det skulle kunna resultera i att människan blir trött på tekniken och att vi 
istället vill gå tillbaka till ett samhälle utan dessa möjligheter. En tendens som vi ser är att 
deltagarna vill att det ska kunna gå att anpassa sig till utvecklingen, men en tvetydighet kan 
anmärkas. Vi tolkar detta som att respondenterna är rädda för att utvecklingen tar över vår 
tankeverksamhet och styr oss i en riktning som vi inte kan ta kontroll över. De känner ingen 
trygghet när utvecklingen går snabbt. I detta kan det ses en stark känslokomponent.   

8.2	  Internetuppkopplingen	  och	  det	  fysiska	  mötet 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna kan vi se att respondenterna definierar ett fysiskt möte på olika 
sätt. Det bör tydliggöras att respondenternas syn på ett fysiskt möte inte är densamma som 
definitionen i denna studie. Vår syn är när två personer eller fler möts utan hjälp av digital teknik. 
Det råder delade meningar om ett fysiskt möte kan uppnås genom kommunikationsmedlet Skype, 
då det möjliggör en kommunikation med rörlig bild, ljud samt sker under realtid. Det spekuleras i 
att personer som använder Skype ofta, inte har samma sociala behov som de som inte använder 
det samt att de är mer slutna som människor. Ett annat exempel där respondenterna anger att det 
sociala behovet kan tillfredsställas, är genom online spel, bland annat World of Warcraft, där 
användarna spelar tillsammans men inte befinner sig på samma geografiska plats. Findal (2009) 
anger att Internet har bidragit till att människor träffas i större utsträckning än innan. Han menar 
att det inte betyder att människor träffas mer fysiskt, utan att användare får ett rikt socialt liv på 
Internet. Huruvida man träffas mer eller mindre på grund av Internets tillgänglighet, råder det 
delade meningar om i fokusgrupperna. De som anser att de träffar sina vänner mer, definierar 
Skype och Facebook som ett socialt möte. Vi tolkar det som att gränserna mellan ett fysiskt möte 
och ett möte på Internet suddas ut. Med teknikens utveckling följer möjligheter som 
tillfredsställer behov som det tidigare krävdes andra handlingar för att uppnå. I detta skeende av 
vår analys ser vi ett samband med Maslows steg om kontakt- och tillgivenhetsbehov, vilket 
innefattar att människor vill känna vänskap och har ett behov av en social tillhörighet.  

Internet får en större betydelse i det vardagliga livet och därmed individens utveckling. När en 
respondent uttalar sig om att han tror att man träffas i mindre utsträckning på grund av Internet, 
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får han medhåll från andra fokusgruppsdeltagare. Respondenten förklarar att om Internets 
möjligheter inte fanns, skulle han träffa sina kompisar mer i form av fysiska möten, där två eller 
fler personer möts utan hjälp av digital teknik. Detta kan tolkas som att om Internet inte 
existerade, skulle prioriteringarna se annorlunda ut.  

Enligt många respondenter bidrar Internets tillgänglighet till att det blir enklare att bestämma 
träff för ett fysiskt möte. De menar att om en person inte svarar i sin mobiltelefon, är chansen 
stor att det går att få tag på personen i fråga via Internet. Detta är ett något som de anser 
underlättar det sociala livet. Det kan förstås att Internets möjligheter bidrar till att 
fokusgruppsdeltagarna handlar efter dessa. De har tankar och kunskap om Internets värld och 
dessa bidrar till ett beteende. En annan aspekt som diskuterats är medvetenheten om vad som 
händer kring ens vän- och bekantskapskrets i form av evenemang på Facebook. Där finns 
möjligheten att skriva om man kommer att delta i tillställningen eller inte. Det blir en enklare 
kommunikation och man kan se vilka som är inbjudna samt hålla sig uppdaterad om vad som 
händer kring evenemanget. Detta kan kopplas till Maslows behov av uppskattning och 
självaktning. Respondenterna känner då social status, känner sig accepterad samt får bekräftelse 
och uppmärksamhet från andra människor. Enligt McQuail bidrar Internet till en god grund för 
samtal och social interaktion, vilket uppfyller sociala behov hos användaren.  

Några deltagare pratar om hur relationen med deras vänner och bekanta utvecklas på ett 
annorlunda sätt när de både kan ha en fysisk kontakt och en kontakt på Internet. En respondent 
menar att det går att upprätthålla det fysiska mötet på Internet genom att fortsätta sin dialog efter 
man har träffats. Detta i form av exempelvis chatt, bilder, statusuppdateringar och kommentarer. 
Vi tolkar att Internet underlättar kommunikationsmöjligheterna för en vidare dialog, i syfte att 
bevara en nära vänskap. Det kan kopplas till det tredje steget i behovstrappan, det vill säga att 
man utvecklar sin sociala tillhörighet, kärlek, vänskap och icke sexuella kärleksbehov. För att 
kunna tillfredsställa dessa behov, utför personen i fråga handlingar.  

Sammanfattningsvis tolkar vi att det är det viktigt för respondenterna att ingå i en social 
tillhörighet för att känna sig accepterade och känna trygghet. Fokusgruppsdeltagarna värnar om 
sina sociala relationer och vi kan se att de upprätthåller dessa antingen genom möten online eller 
fysiska möten som inte innefattar någon digital teknik. Enligt McQuail kan behov som att känna 
tillhörighet samt kontakt med familj, vänner och samhälle, uppfyllas genom ett användande av 
mediet Internet.  

8.3	  Attityder	  till	  mobiltelefonens	  Internetuppkoppling	  	  

Under diskussionen om mobiltelefonens utveckling, har fokus legat på smartphones då de är en 
stor del av den senare utvecklingen. Majoriteten av deltagarna i fokusgrupperna äger en 
smartphone. En aspekt som kan ses bland de fokusgruppsdeltagarna är att de tycker att 
mobiltelefonens utveckling har större inverkan på det fysiska mötet än vad datorerna har, på 
grund av att den är lättare att bära med sig. Detta kan tolkas utifrån mediekonvergens, då 
funktionen av Internet finns tillgänglig i ett nytt medium utanför datorerna. Respondenterna 
anger att då mobiltelefonen ofta finns till hands, är det lätt och tidseffektivt att hämta 
information från Internet.  
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Något som diskuterats under intervjuerna är att smartphones har en inverkan på det fysiska 
mötet, exempelvis en fika. Ofta tar de som äger en smartphone upp den och sysselsätter sig med 
istället för att föra en konversation med de andra som är med och fikar. De som inte har en 
smartphone upplever att de inte får samma uppmärksamhet som de fått innan smartphones 
fanns. Vi tolkar det som att personen inte uppnår behovet av bekräftelse eller känner sig behövd 
av andra människor. Detta leder till en osäkerhet där tryggheten som de tidigare känt bland sina 
vänner, minskar.  

Deltagarna samtalar kring tillgängligheten av Internet i mobiltelefonen och kommer fram till att 
när man väl införskaffat en smartphone börjar man utveckla ett beroende kring användandet av 
Internet. Enligt Findal (2009) har en dragningskraft till att vara uppkopplad uppstått allt eftersom 
Internets tillgänglighet har ökat. En deltagare från fokusgrupperna berättar om hur han inte vågar 
köpa en smartphone på grund av att han är rädd att fastna i ett beroende. Detta för att han sett i 
sin vänskapskrets hur telefonen används och inte vill hamna i samma mönster. Han upplever 
själv utanförskap på grund av att han inte äger en smartphone och vill därmed inte utsätta andra 
för det han själv upplever. Känslan påverkar i detta fall handlingen, då personen i fråga inte 
prioriterar att köpa en smartphone på grund av att han är rädd för att bli beroende.  

Som tidigare nämnt använder många av respondenterna Internet när de inte har någonting att 
göra, som ett tidsfördriv. Samma vanor gäller när det kommer till användningen av smartphones. 
De som äger en smartphone anger att de är uppkopplade på Internet i betydligt större 
utsträckning än innan de köpte den. Detta kan bero på det som Westlund (2010) anger, att i de 
flesta abonnemang till smartphones innehåller det fri surf. Användarna utvecklar ett behov kring 
att vara uppkopplade och uppdaterade. Utifrån teorin uses and gratifications kan behov av att 
vara uppdaterad om sin omvärld tillfredsställas genom medieanvändning. Respondenterna kan 
uppfylla en känsla av trygghet genom att få kunskap och information på Internet. Vi tolkar det 
även som att de nya dagliga rutinerna, genom smartphones, skapar ett beteende och därefter ett 
beroende.  

De som inte äger en smartphone anger att de surfar i sin mobiltelefon i mycket liten utsträckning. 
Detta beteende skiljer sig mycket från smartphone-användarnas handlingar kring Internet i 
mobiltelefonen. Det kan tolkas som att skillnaderna uppstår på grund av de utvecklade behoven 
som finns hos smartphone-användaren. Det nya gränssnittet som finns i smartphones möjliggör 
även en enklare åtkomst till Internet än vad en traditionell mobiltelefon erbjuder.  

Tydliga tendenser av mediekonvergens har berörts under diskussionen om mobiltelefonens 
utveckling. Många av deltagarna tror att mobiltelefonen och smartphones kommer att vara ett 
medium där alla nödvändigheter kommer att finnas inbyggda, exempelvis kreditkort. Det 
spekuleras i om datorn kommer att försvinna då telefonen tar över dess funktioner, men 
deltagarna vill att datorn ska finnas kvar. Det råder en osäkerhet hos respondenterna om var 
gränsen ska dras mellan en mobiltelefon och dator. Ett bakomliggande mönster av 
mediekonvergens kan ses i deras åsikter och detta återspeglas tydligt i deras tankar och attityder. 
Några tror även att mobiltelefonen kommer att utvecklas vidare och ta form av användningsbara 
accessoarer såsom klocka, glasögon eller andra smycken. Även detta ger ett sken av 
mediekonvergens då tekniken alltmer smälter samman.  
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9. Slutdiskussion	  	  
Utifrån studiens resultat kan vi se att Internet är något som präglar vardagen hos de unga vuxna 
som deltagit i undersökningen i alltmer större utsträckning. Detta beror på att de anser att 
Internet blivit mer tillgängligt och användbart. Den ökade tillgängligheten till Internet är något 
som respondenterna i studien ser som något som både kan ha positiva och negativa effekter. En 
stor positiv aspekt som vi kan se utifrån respondenternas attityder är att Internet bidrar till 
möjligheten till att vara uppdaterad om omvärlden. Som informationskälla är det ett ypperligt 
medium då användarna snabbt kan få reda på något de undrar över. I och med att tillgängligheten 
har ökat är det lättåtkomligt och det blir enklare att vara informerad. Något annat som ses tydligt 
i denna studie är att respondenterna ser det som en stor fördel att ha sina vänner och bekanta i 
sociala online communitys. De blir ständigt uppdaterade om vad som händer i deras vän- och 
bekantskapskrets och de kan på ett enkelt sätt ta kontakt. Har man kontakt med sina vänner på 
Internet minskar känslan av ensamhet och en social tillfredställelse uppnås. Genom att vara 
uppdaterad om informationsflödet på Internet känner sig användaren accepterad.  

Respondenterna anser att de ibland spenderar för mycket tid vid datorn och att de ställer krav på 
att Internet ständigt ska vara tillgängligt. De skapar vanor och behov kring tillgången och skulle 
bli frustrerade om Internet upphörde. Tekniken har skapat nya ingångar till ett beroende. 
Beroendet tar form i en nödvändighet av att hålla sig uppdaterad om skolan, vänner och 
omvärlden. En del av fokusgruppsdeltagarna anger att de blir beroende av informationsflödet 
samt kontakten med vänner online. Ungdomar och unga vuxna är, enligt Findal (2009), mer 
flexibla i sin vardag än exempelvis en vuxen med familjeliv. Vi tror att det därmed är lättare att ta 
till sig ny teknik och utveckla ett beroende på grund av att de inte är bundna till någonting som 
en vuxen människa är, exempelvis barn eller arbete. Tillgången till Internet prioriteras mer då den 
är lättillgänglig samt att vänner och information finns där.  

Det råder delade meningar bland fokusgruppsdeltagarna angående om tillgängligheten till 
Internetuppkoppling påverkar det fysiska mötet. En del tycker att Internet bidrar till att 
människor träffas mer fysiskt genom att Internet underlättar att bestämma träff för ett möte. 
Respondenterna anser att smartphones tar fokus från det fysiska mötet, exempelvis under en fika. 
De som äger en smartphone blir mer fokuserade på den än att umgås med sina vänner. Den 
digitala tekniken blir därmed en del av det fysiska mötet. En tanke väcks hos oss författare, om 
hur länge ett fysiskt möte förblir fysiskt utan hjälp av digital teknik. Vi ställer oss frågan om de 
som inte äger en smartphone kommer att acceptera användarens surfarvanor eller om de inte 
längre vill delta i dessa möten på grund av att de känner sig bortglömda. En annan tanke som 
uppstår hos oss författare är om icke-användarna kommer att införskaffa en smartphone på 
grund av att de vill känna gemenskap och ingå i en social tillhörighet. Vi anser att detta kan tolkas 
vara ett sätt för icke-användarna att känna sig accepterade och bli uppmärksammade av andra 
människor. Vi tror att mer teknik kommer att prägla de fysiska mötena i framtiden, eftersom 
behov kring tekniken har skapats och det uppstår ständigt nya. Vidare att det är svårt att reducera 
behov som skapats och behoven kommer att bli fler och mer omfattande.  

Som tidigare nämnt definierar deltagarna i fokusgruppsintervjuerna fysiskt möte på olika sätt. Det 
är anmärkningsvärt och vi finner det intressant att detta begrepp har definierats olika. En del av 
respondenterna anser att nätverket Facebook samt nättjänsten Skype skapar upphov till ett fysiskt 
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möte. Detta kan som nämnts i resultatdelen, ses som att gränser suddas ut mellan ett möte online 
och en fysisk interaktion. Med teknikens utveckling följer möjligheter som kan tillfredsställa 
behov som det tidigare krävdes andra handlingar för att uppnå. Detta kan förtydligas med att de 
sociala behoven kan tillfredsställas vid interaktion på Internet. Det kan ses en parallell mellan 
dessa möjligheter och Maslows teoristeg om kontakt- och tillgivenhetsbehov, där det är viktigt 
för människan att göra sig förstådd. Däremot tror majoriteten av de unga vuxna i denna studie att 
människor är i behov av vad som definierats som fysisk kontakt. De tror inte att ett möte på 
Internet kan ersätta mänskliga interaktioner. Vi kan se mönster att tekniken blir mer social och 
anpassar sig efter mänskliga behov genom att Internet möjliggör en social kommunikation med 
andra individer. Allt eftersom tekniken utvecklas förändras våra attityder såsom tankar, känslor 
och handlingar. Detta leder till att nya rutiner och behov skapas.  

Ett mönster som kan ses i respondenternas attityder är att Internet underlättar 
kommunikationsmöjligheterna till en vidare dialog efter den fysiska interaktionen. Denna dialog 
kan bestå av chat, bilder eller kommentarer i sociala online communitys. Genom att ha sina 
vänner och bekanta samlade i ett nätverk, tror vi att användaren finner en god grund för samtal 
och social interaktion. Vidare tror vi att kontakt på Internet kompletterar det fysiska mötet och 
att det idag och i framtiden finns nya sätt att lära känna varandra på genom en dialog online. 
Känslan av en social tillhörighet samt att ha sina vänner närmare blir mer central. 

En intressant aspekt i vår undersökning, är vad som skulle hända om tekniken utvecklas i 
snabbare takt än idag. Vi ställer oss frågan hur människor skulle ta till sig tekniken och i vilken 
utsträckning. Skulle en mättnad uppnås och skulle människan inte ta till sig den nya tekniken? Vi 
spekulerar i om samhället skulle bromsa gällande tekniken, hur skulle då det fysiska mötet 
påverkas? Vi tror att det då skulle bli tydligare om vad som kan definieras som ett fysiskt möte 
respektive ett möte online.  

Sammanfattningsvis kan vi se att det råder olika åsikter och attityder kring de tre 
frågeställningarna i denna studie. Den ökade tillgängligheten av Internet är något som 
respondenterna ser från både positiva och negativa synsätt. Möjligheten att utnyttja Internet 
värderas då det är lättillgängligt samt underlättar kontakten med vänner och bekanta. Internet 
fungerar även väl som informationskälla. En aspekt kan vara att tillgängligheten bidrar till ett 
beroende av att vara uppkopplad. Det råder delade meningar bland deltagarna i studien angående 
om tillgängligheten till Internet påverkar det fysiska mötet. En syn på detta är att det underlättar 
att genom Internet, bestämma träff för ett fysiskt möte och att man genom detta träffas i större 
utsträckning. En annan syn är att om Internet inte funnits hade prioriteringarna sett annorlunda 
ut. En mycket, enligt oss intressant tendens som kan ses är att respondenternas syn på ett fysiskt 
möte är svårt att definiera, gränser suddas ut mellan ett möte online och en fysisk interaktion.  
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10. Förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  

Något som vi finner intressant att undersöka med utgångspunkt från vårt resultat är hur 
definitionen av fysiskt möte tolkas av olika grupper i samhället. Vi har sett tvetydighet kring 
denna definition i denna studie och det är något som vi anser intressant att undersöka på en 
djupare nivå. En annan aspekt som vi ser intressant att undersöka är hur i synnerlighet 
mobiltelefonen påverkar det som vi valt att benämna det fysiska mötet. Detta på grund av att vi 
sett tendenser i resultatet om att Internets ökade tillgänglighet i mobiltelefonen leder till att 
konversationen med människor i en fysisk interaktion påverkas. Internet har skapat många 
möjligheter som underlättar vardagen. Ett perspektiv som vi ser som intressant att undersöka i 
framtiden är huruvida människan kan tillfredsställa sina behov genom Internet. Är det möjligt att 
utvecklas fullt som individ trots att denne inte interagerar fysiskt med andra människor? Skapar 
Internet nya vägar för en person att uppnå sin fulla potential och en personlighetsutveckling? 
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Figurförteckning:	  Figur	  1:	  Maslows	  behovshierarki	  	  

	  

	  

	  
Figur 1.  Maslows behovstrappa (Sigrell, 1995 s. 227)	  
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Figurförteckning:	  Figur	  2:	  Urval	  	  

	  

	  

  

Figur 2.  Tabellen redovisar respondenternas kön, ålder, Internetanvändning samt om de äger en smartphone.  
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Figurförteckning:	  Figur	  3:	  Intervjuguide	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur 3.  Intervjuguide som användes under fokusgruppsintervjuerna. 
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Bilaga	  1:	  Stimulusmaterial:	  Artikel	  

”Läsarna: Vi älskar våra datorer” 
Publicerad 2010-05-04. Aftonbladet.se  

Minst ett par timmar. Så länge slappar de flesta läsare framför datorn. Men en av fyra 
tillbringar minst åtta lediga timmar framför skärmen. Missbruk eller livet 2010? 
Läsarna är oense.  

Deklarera, surfa Hemnet-annonser, kolla middagsrecept. Spela Halo. Aftonbladets nätläsare 
sitter en stor del av sin lediga tid framför datorn. De allra flesta, 95 procent, tillbringar minst 
en halvtimme om dagen vid skärmen, enligt vår webbenkät. De flesta svarar att de lägger 2–4 
timmar.  
 
– Betala räkningarna, kolla travtipset, vi gör ju allt på datorn – så de flesta är väl 
datorberoende i dag, eller? skriver en äldre läsare. Det är att jämförbart med ett par timmars 
tv-slapp tycker någon annan – ”och inte kallas det tv-beroende”.  

”Billigare än livet därute”  

Många kopplar inte bara upp sig för att bocka av dagens att-göra-lista. En av tio nätläsare 
uppger att de hänger framför datorn tio timmar om dagen – eller mer. Ett mönster som allt fler 
läsare vill stämpla som problematiskt. En läsare, som går på a-kassa, känner igen sig själv:  
 
– Vad ska man göra då? Att gå utanför dörren kostar pengar. Jag skulle snarare säga: tacka 
gud för datorer och internet som gör det enklare att behålla kontakten med andra människor 
och gör jobbsökandet mycket enklare och smidigare!  

Några vittnar om hur datorbruket gått snett. Som en Umeåkille, som inte tycker något annat 
än datorspel är roligt längre:  
 
– Man orkar inte göra något alls med livet samtidigt som man spelar och egentligen är 
olycklig, skriver han. 

 ”Vi andra har jobb och familj nu”  

En annan berättar om kompisen som hoppade av skolan på högstadiet och bara spelat spel 
”non stop” i drygt 15 år. Idag saknar han vänner och har aldrig haft ett jobb.  
 
– Killen är socialt handikappad och kommer nog aldrig komma igen. Vi andra som var nära 
vänner förr har familj och barn nu, och välbetalda jobb. Jag tycker det är oerhört tragiskt.  

Han vill se fler tidiga insatser när föräldrar inte lyckas dra gränser för datorspelandet:  
 
– Jättebra att killen som skolkat i tre år omhändertas.  

      
     Ulrika Lundberg 
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Bilaga	  2:	  Enkät	  

Uppgifter inför fokusgruppsintervju 2010-11-29, 2010-11-30, 2010-12-02 	  

	  

Kön:   Kvinna               Man                   Ålder: ______ 

 

 

Äger du en smartphone?   Ja             Nej 

 

Hur ofta använder du Internet?  

Flera gånger per dag                Dagligen                 Fler gånger i veckan                Mer sällan  

 

 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av videoinspelning och kommer att behandlas i vår 
studie. Materialet är konfidentiellt och kommer inte att brukas av någon annan än vi som utför 
undersökningen.  

Härmed ger jag mitt godkännande för att mina uppgifter ovan samt deltagandet i intervjun får 
användas anonymt i studien. Deltagandet är helt anonymt och inga namn kommer att redovisas.  
 

Underskrift______________________________________ 

Namnförtydligande________________________________ 

 

 

 

 

 

	  


