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Sammanfattning 
Mycket av människors vardagliga kommunikation sker idag digitalt, i en virtuell värld, där man 
ofta är mer närvarande än i det faktiska nuet. Denna uppsats handlar om vad konsekvenserna 
blir för aktiva användare ur nätgenerationen när de går offline från sociala medier under en 
veckas tid. Resultatet i den här uppsatsen bygger på empiri som samlats in genom en 
netnografisk studie. Studien har gått ut på att observera och följa 12 deltagares upplevelser och 
hur de påverkats av att vara utan sociala medier under en veckas tid. Den data som genererats i 
denna undersökning är resultat från deltagarnas personliga dagboksanteckningar, ifyllda enkäter 
och två intervjuer. Undersökningens syfte är att ta reda på vad som händer när man går emot 
strömmen i dagens samhälle och loggar ut. Om man själv påverkas och hur det tas emot av 
omgivningen. Deltagarna uttryckte det som tufft till en början att vara utan sociala medier, men 
medger att de efter studien avslutats, kunde se flera positiva effekter med att vara offline. 
Flertalet av informanterna upplevde en viss lättnad i att inte ständigt finnas tillgängliga online. 
Resultatet av den här studien visar att användningen av sociala medier är till stor del en 
rutinmässig vana, som man klarar sig bra utan. Studiens deltagare har saknat kommunikationen 
via sociala medier i jobb- och skolsammanhang, annars anser de sig inte ha missat något av 
större värde. Resultatet visar även att majoriteten av deltagarna mått bättre av att vara offline än 
online, och de kommer att vara mer observanta på sin sociala medie användning i framtiden och 
försöka dra ner på den. Deltagarna anser det vara mycket mer värt att vara närvarande i nuet 
kontra den virtuella världen, att man varit mer social utan sociala medier. Denna studie är ett 
viktigt kunskapsbidrag för designers inom digital teknik då studier som behandlar icke-
användning är ett relativt outforskat område och en kartläggning av icke-användningen kan vara 
en bra metod för att hjälpa designers att designa bra och användarvänlig design i framtiden. Jag 
ser denna studie som en förstudie för framtida forskning av icke-användning där studien pågår 
under en längre tid. 
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Abstract 
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Summery  
 
Much of people's everyday communication is today digital, taking place in a virtual world in which 
people are often more present than in the actual world. This paper deals with the consequences 
of active users of the net generation going offline from social media for a week. The results in this 
paper are based on empirical data gathered through a netnographic study carried out by 
observing and following 12 participants' experiences on how they were affected by being without 
social media for a week. Data generated in this study is the result of the participants' personal 
diaries, 12 completed surveys and two interviews. The purpose of the study is to find out what 
happens when you go against the grain in today's society and log out: How you will be affected 
and how it is received by the suroundings. The study shows that the participants found it difficult 
to be without social media at the beginning, but that they, after the study, could see several 
positive effects with being offline. The majority of the respondents experienced some relief in not 
being constantly available online. The results of this study show that the use of social media is 
mostly a routine habit, which you can manage without. The participants of this study have lacked 
communication through social media in several job and school contexts, otherwise they don’t 
believe that they have missed something of greater value online during the time as offline. The 
result also shows that the majority of the participants felt better to be offline than online, and that 
they will be more observant of their social media use in the future and try to cut it down. The 
participants consider it to be much more worthwhile to be present in the real world than in the 
virtual world, that they has been more social without social media. This study is an important 
contribution of knowledge for designers in digital technology, as studies addressing non-use is a 
relatively unexplored area. Mapping this kind of the non-use can be a good method to help 
designers to design good and user-friendly design in the future. I see this study as a preliminary 
study for future research of non-use where the study is ongoing for a long time. 
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Förord 
 

Jag vill tillägna ett stort tack till de 12 personer som stod ut med att vara utan sociala 
medier under en veckas tid i deltagandet av den här studien, det hade inte blivit en lika 
spännande skrivandeprocess utan er. Jag vill även tacka mina fantastiska handledare 

Mårten Pettersson och Kari Rönkkö som har varit otroligt engagerade och inspirerade 
under hela arbetet med den här uppsatsen.  

 

Tack!



 

 

    1 

 

1. Inledning 
Relationen mellan det virtuella rummet och mänsklig samvaro är svårdefinierad och 

många centrala frågor berör teknikens roll i samhället, exempelvis hur tekniken används 

för organisering av människors handlingar (Eek-Karlsson, 2015). Sociala medier är idag 

en stor del av de flesta människors liv och Turkle (2011) menar att det är för mycket som 

är möjligt, vilket gör att vår tillgänglighet ständigt ökar. Att umgås 2016 innebär ofta att 

fysiskt delta, men med mobilen i handen – befinna sig någon annanstans, i en virtuell 

värld. Eftersom att virtualiseringen ökar så omvandlas eller dupliceras också allt fler 

aspekter av den verklighet vi lever i till en virtuell existens (Löwgren & Stolterman, 

2004) där vi ständigt kommunicerar med andra människor. Ibland kommunicerar vi mer 

med människor i den virtuella världen än med dem vi faktiskt har i vår fysiska närhet. 

Turkle (2011) menar att relationer mellan människor och teknologi blir allt starkare 

medan relationer mellan människor försämras. Idag har 93 procent av Sveriges 

befolkning från 12 år tillgång till internet, och innan de fyllt 2 år så har redan hälften av 

barnen börjat vara uppkopplade. De nya generationerna växer upp med internet medan de 

äldre försöker hänga med och kompletterar sina gamla liv med internet, vilket är en 

gradvis process (Findahl, 2015). Nyberg (2008) skriver i sin avhandling om människors 

tidigare önskan om att de digitala artefakterna ständigt ska vara närvarande, och att det nu 

nästan finns en större önskan att inte veta av dem. Det ständigt vibrerande och pipande 

signaler som telefonerna utger får allt fler att tänka om, att man vill vara den som dikterar 

villkoren och styr över hur och när de digitala artefakterna ska användas (Nyberg, 2008). 

Under 90-talets början utvecklades en “simulations kultur” som började infinna sig i 

människors liv. Räckvidden och de möjligheter som denna datorsimulering1 medförde 

intresserade framförallt unga människor (Turkle, 2006). Begreppet nätgeneration har 

börjat användas allt mer (Eek-Karlsson, 2015), och definierar den generation som föddes 

under 1980- och 1990-talet. Även s.k. net-generation på engelska (Tapscott, 1997). Det 

karaktäristiska draget hos nätgenerationen är att de var de första som växte upp 

omringade av digitala medier (Tapscott, 2009). 

 
                                                
1

Datorsimulering innebär att man med datorns hjälp försöker efterlikna ett skeende genom att modellera verkliga eller tänkta 
händelser i ett system med hjälp av en dator och ett lämpligt simuleringsprogram, för att därmed få möjlighet att studera hur systemet 
skulle uppföra sig om de kända förutsättningarna skulle ändras. 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/datorsimuleringhttps://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/datorsimulering 
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“If you look back over the last 20 years, clearly the most significant change affecting youth is the 
rise of the computer, the Internet, and other digital technologies. This is why I call the people 
who have grown up during this time the Net Generation, the first generation to be bathed in bits” 
(Tapscott, 2009:17). 

Det innebär att det alltså utvecklingen har gått oerhört snabbt framåt under 

nittiotalisternas uppväxt, bl.a. lanserades de första mobiltelefonerna under tidigt 90-tal 

och redan 1994 finns det 1,3 miljoner mobiltelefon abonnemang – 1999 är antalet uppe i 

5,1 miljoner. I slutet av samma decennium är folk mer och mer uppkopplade på internet 

och man börjar kommunicera via mail.2 

Sammanfattningsvis kan man säga att sociala medier är ett samlingsnamn för tjänster där 

människor, mer eller mindre publikt, kan kommunicera med varandra via text och/eller 

bild. Sociala medier ger människor möjlighet att snabbt kunna dela med sig av 

information, åsikter och känslor till en enskild individ eller till stora grupper av personer 

på samma gång. Denna digitala interaktion fungerar som ett verktyg för mänsklig 

kommunikation och hantering av sociala nätverk. 

I takt med att interaktionen mellan människa och sociala medier ökar tycks allt fler 

individer föredra digital kommunikation före den fysiska ansikte mot ansikte (Berg, 

2015). Idag kan man följa vad vännerna gör via statusuppdateringar eller olika poster på 

sociala medier, utan att ha fysisk kontakt med dem. Många olika situationer som tidigare 

krävt traditionell kommunikation, via fysiska former av mänsklig interaktion, går nu 

enkelt att lösa via digital kommunikation. Möjligheterna att exempelvis jobba hemifrån 

eller studera på distans är för många stora idag eftersom så pass mycket arbete sker 

digitalt, vilket medför att behovet av att infinna sig på plats inte alltid är lika stort. Det är 

enkelt att hålla telefonsamtal som kan ersätta fysiska möten, t.ex. genom FaceTime eller 

Skype.  

Sociala medier är ett effektivt kommunikationsmedel som gör att vi ständigt är 

tillgängliga och får information om andra utan att behöva ha fysisk kontakt, och det 

verkar allt mer som att människor vill vara så effektiva som möjligt och väljer den 

snabbaste och enklaste kommunikationsvägen före den fysiska. Turkle (2011) menar att 

vi oreflekterat dras in i ett kulturellt mönstret genom att vara online och att vi då byter ut 

kvalitet mot kvantitet i kommunikationen mot varandra (Turkle, 2011).  

                                                
2  (2011) Det hände på 90-talet. Dagens Nyheter, 7 augusti. http://www.dn.se/livsstil/det-hande-pa-90-talet/ 
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Turkle (2011) belyser en negativ aspekt av att finnas tillgänglig online, och säger att 

teknologin hjälper oss att hantera vardagsstressen, men att teknologin även genererar 

ångest i sig. Att använda sociala medier innebär nämligen att man alltid befinner sig på 

en publik arena där man konstant har en övervakningskamera på sig (Turkle, 2011). 

Många anser att den främsta anledningen till den snabba digitaliseringen, är människans 

behov av att ständigt få uppmärksamhet, och idag anses uppmärksamhet vara en bristvara 

(Turkle, 2015). En förklaring till detta behov efter uppmärksamhet har givits av de 

studier som visar att människor är obekväma i situationer där de blir ensamma med sina 

egna tankar - utan sina mobiltelefoner (Turkle, 2015). Dessa studier indikerar att 

människor är rädda för att vara ensamma och ständigt söker kontakt. Vanan av att alltid 

vara online och tillgänglig gör att ensamheten blir ett problem som teknologin både 

skapat och får i uppgift att lösa (Turkle, 2015). Idag är det alltså möjligt att, via digital 

kommunikation, upprätta illusionen av att vara tillsammans med andra människor fast 

man egentligen är ensam (Turkle, 2011). Nilsson, et al. (2011) menar att de sociala 

medierna är en konsekvens av att mänskliga relationer är lika verkliga och viktiga i det 

digitala som i det verkliga livet. 

De senaste åren har framväxten av sociala nätverkssajters åtkomst genom mobila enheter 

ökat, vilket inte bara innebär att digital och fysisk kommunikation flätas samman utan 

också att internetanvändningen inte enbart är en aktivitet som mestadels äger rum i 

anslutning till hemmet (Berg, 2015). Detta innebär att de flesta människor alltid har med 

sig mobiltelefonen överallt och ofta verkar det vara viktigare att se vad som händer i den, 

än att spendera tid med dem som faktiskt finns fysiskt närvarande. Eftersom den digitala 

kommunikationen är så pass tillgänglig som den är idag så sker den ofta parallellt med 

den fysiska kommunikationen, vilket kan medföra att den fysiska kommunikationen störs 

och påverkas, och vi går miste om vad som faktiskt händer i vår omgivning då vi är 

upptagna med att se var som händer någon annanstans. Digitaliseringen av människan 

sprider sig som en löpeld, och t.o.m. begreppet att >>Twittra<< har blivit ett verb (Nilsson, 

et al. 2011:11). 

Frågan som denna uppsats kommer att behandla är hur en aktiv användare upplever sin 

vardag utan utvalda sociala medier, och med hjälp av denna studie kommer det att 

undersökas om vi kan klara oss utan sociala medier under en begränsad tid och vad 

följderna blir av att stoppa dessa flöden. Att studera vad konsekvenserna blir av att aktiva 

användare blir icke-användare känns som ett väldigt aktuellt ämne.  
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Många människor verkar allt mer uppmärksamma de negativa konsekvenser som finns 

med att konstant vara uppkopplad på sociala medier, vilket är ett intressant ämne som den 

här uppsatsen kommer belysa. Idag kan vi känna oss väldigt nära varandra även fast vi 

fysiskt är väldigt långt bort, men det finns samtidigt en risk att dessa distraherande 

kommunikationssätt kan ge negativa effekter på våra fysiska relationer då 

ouppmärksamhet är ett allvarligt problem (Turkle 2015). Utifrån mitt eget perspektiv 

finner jag det intressant att se hur beroende folk är av sociala medier och varför. Om 

deltagarna, och jag själv, klarar av att vara helt offline och hur det upplevs. Hur vi mår 

och hur våra liv påverkas i form av sociala relationer och arbete, och om samhället 

accepterar att man väljer att vara offline eller om det något som man förväntas vara bara 

för att utvecklingen går framåt. 

Förhoppningen är att den här studien ska kunna belysa de positiva och negativa 

effekterna av att vara offline, vilket även skulle kunna vara intressant för andra inom 

informatikämnet då utvecklingen av sociala medietjänster ständigt är i förändring liksom 

människors användningsmönster -vilka man vill anpassa gränssnitten till.  

1.1. Syfte 

Denna studie har studerat vad som händer när aktiva användare av sociala medier är 

offline under en veckas tid. Det har undersökts hur deras vardagsliv påverkats och vad de 

saknat med att finnas på sociala medier, baserat på deras egna tankar och reflektioner. 

Hur de själva upplever att omgivningen reagerar på deras icke-tillgänglighet. Vad 

deltagarna ägnar sig åt under all den tid de får över utan sociala medier kommer också att 

granskas. Syftet är att bättre förstå och lära oss mer om hur stor inverkan den digitala 

tekniken, benämnd sociala medier, har på oss och våra liv. Den här studien är ett 

kunskapsbidrag för designers inom digital teknik då det finns begränsat med studier som 

behandlar icke-användning och en kartläggning av dessa kan hjälpa designers i framtiden 

att anpassa produkter efter användarens behov, då tidigare osynliga mönster av hur 

sociala medier tar plats i våra liv redovisas i den här uppsatsen. Den ökande 

virtualiseringen gör att designers ställs inför designfrågor vilka man aldrig kunnat förutse, 

varken till omfång eller komplexitet (Löwgren & Stolterman, 2004), och att forska om 

virtualiseringen av våra liv känns som ett viktigt och relevant forskningsområde. Att vara 

utan sociala medier är i sig en provokation som skapar sammanbrott, eller s.k. 

breakdowns (Rönkkö, 2010) och öppningar för konflikthistorier, war stories (Rönkkö, 
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2010) som de studerande vill berätta. Genom dessa war stories som uppstår av att avstå 

från sociala medier, skapas möjligheter att se saker i vardagen som vi annars inte ser 

dem. Dessa upptäckter av Breakdowns och war stories hjälper oss att förstå digitala 

produkter och tjänster - vilket i sig är viktigt för att kunna designa på ett bra vis.  

1.1.1. Frågeställning 

1. Hur upplever nätgenerationens aktiva användare att de påverkas av att vara offline 

från sociala medier under en tidsbegränsad period? 

2. Vad finns det för positiva och negativa utfall med att vara offline?  

 

2.Tidigare forskning  

Nedan följer en presentation av den litteratur och tidigare forskning som denna studie 

tagit avstamp ifrån. Litteraturgenomgången berör ämnen som hur människors liv 

påverkas av sociala medier, hur användningen av sociala medier ser ut idag samt vilka 

metoder som kan användas för att genomföra studien. För att hitta denna tidigare 

forskning använde jag mig av HKR’s databas Summon. Det visade sig finnas massor av 

relevant litteratur och forskning inom ämnen som berör användning av sociala medier 

och dess påverkan på människor. Dock är forskningen av icke-användning mycket 

begränsad och det har varit svårt att hitta tidigare forskning kring icke-användning, 

eftersom det inte verkar vara ett väletablerat begrepp ännu - vilket gör den här studien 

ännu mer betydelsefull. En stram avgränsning av forskning om sociala medier fick göras 

för att inte riskera att sväva iväg utanför studieområdets ramar. 

2.1. Litteraturgenomgång 

Annakarin Nyberg, internetforskare och universitetslektor, har skrivit 

doktorsavhandlingen Att studera digitala artefakter i människors vardagsliv (2008) som 

var en stor inspirationskälla till den här studien. I avhandlingen undersöker hon 

människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagslivet, och utforskar 

metodologiska tillvägagångssätt som kan bidra till att skapa förståelse för frågor om 

människors förhållningssätt till digitala artefakter i vardagen. Nyberg (2008) beskriver 

hur styrda vi människor är av digitala artefakter och att allt fler önskar att själva 

bestämma när interaktionen ska ske med dem istället för tvärtom. Nyberg ger i sin 

avhandling exempel på framtida forskning, där hon menar att det finns dåligt med 
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forskning av icke-användandet av digitala artefakter. Detta påstående av Nyberg (2008) 

tog jag som avstamp i denna studie. 

Sherry Turkle, professor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) Boston har 

skrivit böckerna Alone together (2011) och Reclaiming Conversation (2015), samt 

rapporten A nascent robotics culture (2006). Turkle är en förespråkare för den fysiska 

kommunikationen mellan människor, och argumenterar i sina texter om varför man bör 

lyfta blicken från sina skärmar. Turkles forskning om varför den fysiska 

kommunikationen är viktigare för mänskligheten än den digitala, är ett kunskapsbidrag 

som är mycket relevant i den här studien. Turkles (2015) forskning kring digital vs fysisk 

kommunikation visar att det finns kopplingar mellan uppmärksamhet och att vara online. 

Att vi människor söker en sorts bekräftelse genom sociala medier då vi är obekväma i vår 

egen ensamhet och behöver känna oss närmare andra (Turkle, 2011). Turkles forskning 

visar att digital kommunikation kan påverka oss negativt i form av stress och ångest 

eftersom att man ständigt blir granskad av andra (Turkle, 2011). Turkle (2015) menar 

även att det finns risk att den digitala kommunikationen ger negativa effekter på fysiska 

relationer eftersom uppmärksamheten från de digitala genererar ouppmärksamhet i 

sammanhang med fysisk interaktion. 

Liselotte Eek-Karlsson kartlägger unga och deras kommunikation via sociala medier i sin 

doktorsavhandling, Ungas samspel i sociala medier (2015), där hon även presenterar hur 

sociala medier påverkar unga psykiskt. 

Don Tapscott, författare och specialist inom teknikens roll i näringslivet och samhället, 

har skrivit böckerna Growing up digital - the rise of the net generation (1997) och 

Growing up digital - How the net generation is changing your world (2009). Han har 

definierat en hel generation som nätgenerationen, vilket är benämningen på den grupp 

deltagare som medverkat i den här studien. Tapscotts redogörelser har varit av stor 

betydelse i den här uppsatsen, då de hjälpt till att avgränsa urvalet av informanter. 

Författarna Olle Findahl och Pamela Davidssons forskningsresultat från 2015 års 

undersökning Svenskarna och internet (2015) -av svenska folkets internetvanor, används 

som empiri och forskningsgrund i den här studien. Där presenterar de bl.a. 

forskningsresultat som visar att det finns olika interaktionsmönster mellan människor och 

sociala medier beroende på vilken generation de tillhör. De har även bidragit med 
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statistik i form av vilka sociala medier som används mest av unga. Dessa 

forskningsresultat har varit relevant empiri att ta avstamp ifrån i den här studien, och de 

har i efterhand även kunnat styrkas av studiens resultat. 

Jonas Löwgren, professor i interaktionsdesign och Erik Stolterman, professor i informatik 

har skrivit boken Design av informationsteknik (2004). Boken tar upp utvecklingen av 

digitala artefakter som en designdisciplin där de beskriver tankeverktyg och metoder 

tillsammans med den digitala teknikens speciella egenskaper som designmaterial. 

Löwgren och Stolterman (2004) kan ur ett designerperspektiv se fördelarna med 

virtualiseringen av världen och de ger många bra exempel på vad den bidrar med. 

Michael Nilsson har tillsammans med 35 medskribenter skrivit boken Sociala? Medier? 

(2011), vilken har fungerat lite som en handbok under skrivandet av den här uppsatsen. 

Nilsson reder ut och förklarar olika begrepp som används i sociala medier. Nilsson, et al. 

(2011) menar att drivkraften bakom sociala medier är viljan och möjligheten att kunna 

skapa och bibehålla relationer med varandra oberoende av tid och rum. Enligt Nilsson, et 

al. (2011) är de sociala medierna lika verkliga och viktiga i det digitala som i det verkliga 

livet. 

Martin Berg, filosofie doktor i sociologi samt lektor och forskare vid Högskolan i 

Halmstad, har skrivit boken Netnografi (2015). Bergs forskning belyser ämnet att forska 

om och med internet, s.k. netnografi, vilket blir en allt mer användbar forskningsmetod i 

grad med att världen digitaliseras. Berg (2015) beskriver de fördelar internet bidrog med 

under digitaliseringen av världen, men även vilka negativa konsekvenser det orsakat för 

den fysiska kommunikationen. Berg (2015) påpekar att netnografin är ett viktigt 

forskningsredskap för att bedriva forskning inom den digitala världen och försöka 

kartlägga och ta reda på vad som kommer att hända i framtiden, då den digitala 

kommunikationen tar allt större plats i våra liv. Denna forskningsmetod har applicerats i 

den här studien.  

Kari Rönkkö, universitetslektor i digital design och docent, har skrivit artikeln 

ETHNOGRAPHY (2010). I artikeln beskrivs forskningsmetoden etnografi, där den också 

separeras från andra forskningsmetoder. Rönkkö förklarar också begreppen Breakdown 

och War stories (Rönkkö, 2010:9), vilka är datainsamlingsmetoder som har centrala 

roller i den här studien. 
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2.2. Sociala medier idag 

Idag sker den största delen av ungas kommunikation digitalt via webbtjänster eller 

mobilapplikationer, och enligt statens medieråds årliga undersökningar så framkommer 

det att sedan 2010 kommunicerar unga människor mer med sina vänner när de är online 

än offline.3 Ungdomars användning av sociala medier ökade med 400 procent mellan 

2006 och 2010, och ökningen fortsätter att stiga i lika hög grad. Ungas ständigt ökande 

användning av sociala medier medför att intresset av att använda bloggar och mail har 

minskat radikalt senaste åren, vilket kan härledas till att sociala medier idag uppfyller de 

funktioner som bloggar och mail hade tidigare. Med dessa kontinuerliga undersökningar 

av människors medievanor kan man konstatera att ungas kommunikationsmönster 

ständigt är i förändring (Statens medieråd, 2010, 2013, 2015). I kommande stycke 

förklaras de sociala medier som denna uppsats främst behandlar. Dessa har valts ut efter 

sammanställning av förstudien, där frågan ställdes vilka sociala medier som deltagarna 

använder mest. Se figur 3. 

2.2.1. Facebook 

Facebook är en plattform där alla människor från hela världen kan kommunicera med 

varandra. Enligt IIS4 årliga undersökning från 2015 så är Facebook fortfarande det 

sociala nätverk som dominerar i samhället, 70 procent av alla internetanvändare använder 

Facebook åtminstone någon gäng och nästan alla som besöker sociala nätverk besöker 

även Facebook. Facebook benämns ibland med förkortningen FB i denna uppsats. 

2.2.2. Instagram 

Instagram är en plattform som bygger på kommunikation genom att användare publicerar 

bilder, använder hashtags5 och gillar varandras bilder. Funktioner som att chatta med 

varandra, följa de konton man finner intressanta och kommentera bilder är också möjliga. 

Bildbaserade nätverk som Instagram får allt större spridning. Instagram är störst och 

används av totalt 40 procent av internetanvändarna, (Findahl & Davidsson 2015). 

Instagram benämns ibland med förkortningen Insta i den här uppsatsen. 

                                                
3 Statens medieråd är ett statligt kunskapscentrum som behandlar barns och ungas medievanor. De genomför undersökningar 
vartannat år, med start 2005, som berör ungas upplevelser och inställning till användandet av olika medier (Statens medieråd, 2015). 
4 Svenskarna och internet, en årlig rapport som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska 
befolkningen.  
5 Hashtags är ett begrepp som används för att klassifiera ett skeende eller inlägg på nätet och som föregås av tecknet # (Berg, 2015). 
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2.2.3. Snapchat 

Snapchat är liksom Instagram ett bildbaserat kommunikationsmedel som handlar om att 

skicka bilder med korta meddelanden till varandra. Dessa bilder är synliga i 1-10 

sekunder beroende på vad avsändaren väljer att ställa in. Snapchat blev stort 2011 och 

används främst av ungdomar (Findahl & Davidsson, 2015). Begrepp som snappa eller 

snaps kan förekomma i denna uppsats, vilket betyder att man skickar eller har skickat en 

Snapchat bild med ett meddelande. 

2.2.4. LinkedIn 

LinkedIn är en social plattform som på många sätt påminner om Facebook, men utmärker 

sig från många andra sociala medier eftersom man där enbart bedriver jobbrelaterad 

kommunikation. LinkedIn bygger, precis som Facebook, på att man skapar sin egen 

profil där man marknadsför sig själv. Man publicerar sina tidigare utbildningar, arbeten 

och kompetenser. En stor fördel med att synas och kommunicera på denna plattform är 

att man skapar sig snabbt ett stort och brett nätverk med människor som man kan tänkas 

dra nytta av i sin karriär. LinkedIn används av en av fem internetanvändare (Findahl & 

Davidsson, 2015). 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs valet av metoder och vilka avgränsningar som gjorts i 

genomförandet av den här studien. Här beskrivs även tillvägagångssätt och val av 

informanter som har studerats och bidragit med empiri till den här uppsatsen. Den empiri 

bestående av litteratur och tidigare forskning i den här studien är resultat som kommer 

från sökningar av sökorden; social media, offline, net generation och netnografi. 

3.1. Vetenskaplig ansats 

De forskningsmetoder som använts i denna studie kan i ett större perspektiv hänföras till 

tolkande vetenskap, d.v.s. hermeneutiken och kvalitativa forskningsansatser (Patel & 

Davidson, 2011). Det här är en netnografisk studie vilket innebär att man utifrån en 

etnografisk ansats, studerar människors attityder och beteenden online och offline genom 

att analysera interaktion och kommunikation via exempelvis sociala medier på internet, 

och hur denna påverkar och påverkas av det dagliga livet utanför internet.  
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Det etnografiska fältarbetet består ofta av tre faser (Rönkkö, 2010). Den första handlar 

om att utveckla en förståelse för informationsflödet, d.v.s. att avslöja vad för typ av 

information, vilka informationskanaler och samordningstekniker som faktiskt äger rum. I 

den andra fasen går man igenom vad de studerade människorna själva uppfattar att 

forskaren behöver veta om sitt arbete för att förstå det, och för det tredje så jämför man 

vad de studerade folket "vill göra" eller vad de "tror att de faktiskt gör" med det som 

faktiskt observerades (Rönkkö, 2010). Den här studien genomfördes på ett liknande vis, 

då deltagarna uppmanades i intervjuer att berätta om sina perspektiv på att vara utan 

sociala medier, vilket sedan studerades av mig, för att slutligen jämföras - om det var på 

det vis som deltagarna beskrivit. Deltagarna har fått besöka “världen utan sociala medier” 

och blivit ett med den. De har fått uppleva, registrera och analysera sin nya vardag med 

utgångspunkt i sin egen kroppsliga närvaro. Som forskare i den här studien har jag själv 

utsatt mig i samma situation som deltagarna, vilket innebär att detta i denna aspekten har 

varit en s.k. deltagande observation. Jag har på distans studerat deltagarna i sin egen 

naturliga miljö med hjälp av mänskliga interaktiva metoder (enkät och dagbok som följt 

upp med egen utvärdering samt intervjuer), där båda parter kunnat göra egna tolkningar 

av vad som skett under observationen. Undersökningsresultaten har växt fram under tiden 

som jag har forskat och det fanns en ständig iteration mellan analys och fältstudierna, 

d.v.s. att i takt med att studien fortlöpte så kunde jag ständigt samla in och bearbeta 

information som konstant skickades in till mig i form av dagböcker och enkäter. Jag har 

systematiskt reflekterat över min roll som forskare och försökt att hålla mig i bakgrunden 

för att inte påverka studien mer än att driva den framåt och uppmana deltagarna till så 

uttömmande data som möjligt. Denna studie är multifacetterad, vilket innebär att jag har 

implementerat olika strategier i studien, som exempelvis att få svar på när och var som 

deltagarna saknar sociala medier. Jag har applicerat en helhetssyn på de sociala fenomen 

som jag har stött på då allt måste förstås utifrån varje individs perspektiv, situation och 

kontext. 

 
Man kan kort beskriva netnografi som att internet är en arena eller ett instrument för att 

bedriva forskning om internet (Berg, 2015). När begreppet netnografi myntades 1997 av 

Robert V. Kozinets (Berg, 2015), var det som att internet tillät människor att undfly sina 

fysiska vardagsbekymmer (Berg, 2015). Dessa bekymmer kunde lämnas i verkligheten 

medan människor försvann in i ett digitalt socialt rum där personer kunde umgås bortom 



    

 

11 

vardagslivets alla maktrelationer, krav och konflikter. Nätet skulle kunna fungera som ett 

socialt filter där utseende, geografisk lokalisering, kön, sexualitet, etnicitet eller 

klasstillhörigheter var helt oviktiga för den kommunikativa situationen (Berg, 2015). 

Internet var fortfarande något outforskat, obekant och det drogs en skarp skiljelinje 

mellan att vara offline och online vilket gjorde att man såg internet som något väsensskilt 

från den verkliga materiella världen (Berg, 2015). Idag är internet och den fysiska 

vardagen sammanvävda och inte längre två helt olika fält att forska i, eftersom de 

tillsammans är en del av dagens samhälle. Robinson och Schulz (2009) menar att 

netnografiska studier är multimodala, vilket innebär att de tar hänsyn till flera parallella 

kommunikationssätt än enbart textbaserad. D.v.s. Studier som uppmärksammar bredden i 

kommunikationsformer på dagens internet som text, ljud, bild och film som samtidigt 

kopplas samman med det materiella världen (Berg, 2015). 

Netnografi bygger på klassiska etnografiska forskningsmetoder, men det finns vissa 

skillnader mellan dem (Berg, 2015). När man bedriver netnografiska studier är det, 

liksom i etnografiska studier, viktigt att delta och tillbringa tid i fältet och att vid någon 

punkt kunna lämna det. I netnografin, till skillnad mot etnografin, använder man sig 

oftast mer av olika digitala medier och kommunikationsformer för att interagera med de 

personer som ingår i studien istället, och blir på så vis en del av det empiriska fältet 

(Berg, 2015). Berg (2015) menar också att rollfördelningen mellan observeraren och den 

som blir observerad har utmanats i och med netnografins framväxt. I traditionell 

etnografisk forskning råder det inga tvivel om vem som har makten och driver 

forskningen när det gäller att beskriva, förstå och förklara vad som försiggår i ett visst 

sammanhang.  

“Med internet har stabiliteten i denna roll försatts i gungning eftersom deltagarna i en studie 
med enkelhet kan både observera, dokumentera och sprida information om vad en forskare gör 
under ett fältarbete eller på annat sätt utmana de strukturer på vilka forskningen vilar.” (Berg, 
2015:56). 

Det innebär att forskaren i en netnografisk studie inte har ensamrätt om den information 

som studien medför, eftersom informationen online för det mesta är offentlig. I denna 

studie har dock materialet inte varit offentligt eller online, då studien till stor del byggt på 

dagböcker. 
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Resultatet av denna uppsats bygger på tolkningar och analyser av den kvalitativa empiri 

som deltagarna i studien har bidragit med. Den kvalitativa data som genererats består av 

dagboksanteckningar, intervjuer och till viss del enkäter med öppna svar. 

Den här studien är ett viktigt kunskapsbidrag inom digital design eftersom designers 

måste anpassa sina produkter efter människors användning och behov. I denna studie har 

en medveten provokation implementerats för att hitta breakdowns (Rönkkö, 2010) i 

undersökningen, vilket resulterat i war stories (Rönkkö, 2010). Provokationen i det har 

sammanhanget har varit att avskärma de studerande från sociala medier för att upptäcka 

breakdowns i form av det som vi inte är medvetna om och tänker på. Att vara utan sociala 

medier gör att alla de tillfällen som vi tar för givet, och därför inte reflekterar över i vår 

vardag, uppenbarar sig och blir tydliga för oss. De war stories som deltagarna sedan delat 

med sig av har handlat om vad de ny synliggjorda breakdowns av icke-användning ställer 

till med, och vilket ”reparationsarbete” som krävs för att kompensera och hantera den nya 

situationen. 

3.2. Genomförande 

I den här studien har intresset varit att ta reda på hur sociala medier integreras i 

människors vardagsliv genom att undersöka hur de upplever det att vara offline, och i det 

avseendet kan det därmed vara lämpligt enligt Berg (2015) att även inleda fältarbetet 

offline. 

Undersökningen inleddes med en mindre pilotstudie, som bestod av en enkät, och 

skickades ut till alla deltagare en vecka innan studien startades. Enkäten ställde frågor 

som skulle hjälpa till att kartlägga deltagarnas befintliga socialamedievanor, för att sedan 

kunna jämföras med den kommande utvärderingsenkäten. Den huvudsakliga 

undersökningen i den här uppsatsen bygger på den datainsamling som erhålls från 

deltagarna själva, där de beskriver hur det är att vara helt offline från sociala medier. 

Under studien skrev samtliga deltagare en löpande dagbok, som sedan samlades in när 

veckan var slut. Studien gick alltså ut på att undersöka vad som hände när vana 

användare av sociala medier blev icke-användare under en tidsbegränsad period. En 

vecka är inte speciellt lång tid, men det har utan tvekan varit en utmaning för flera av 

deltagarna.  
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Efter denna undersökning fick samtliga deltagare fylla i en utvärderingsenkät där de 

svarade på frågor om hur de upplevt veckan som gått. Denna enkät sammanställdes 

tillsammans med dagböckerna och resulterade i subjektiva perspektiv utifrån 

undersökningen och gav även svar på hur deras liv påverkats av att leva utan sociala 

medier under denna tidsbegränsade period. 

För att göra ytterligare djupdyk av tolkningarna så genomfördes två intervjuer med de 

personer som påverkats mest, både positivt och negativt, med att vara offline. 

Intervjudeltagarna valdes ut efter insamling och genomgång av enkäter och dagböcker, 

och intervjuernas frågor har även baserats på denna empiri. 

3.2.1. Deltagare 

Denna undersökning baseras på empiri som samlats in genom att observera hur en grupp 

deltagare upplevde sin vardag utan sociala medier. De 12 informanter som har deltagit i 

den här studien är alla nittiotalister och födda i den s.k. ”nätgenerationen” (Tapscott 

2009). Deltagarna i den här studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, d.v.s. att 

samtliga informanter är vänner eller bekanta till mig. Detta för att det var svårt att hitta 

personer som var beredda att offra en vecka utan sociala medier för en främlings vinning, 

och därmed var det enklare att få personer jag har en relation till att ställa upp för mig. 

Att ha variation av deltagarnas ålder inom spannet 20-25 år, kön och sysselsättning, har 

varit ett medvetet val i rekryteringen av deltagare till den här studien. Detta för att kunna 

täcka en så bred användning av sociala medier som möjligt. Samtliga deltagare har 

väldigt stora behov av att använda sociala medier, exempelvis inom arbete eller skola, för 

att kunna styra upp sina fritidsaktiviteter och kommunicera med vänner eller personer 

som är bosatta utomlands. Ett krav i rekryteringen av deltagarna i den här studien var att 

de dagligen kommunicerade via sociala medier. Graden av interaktion varierar en aning 

mellan deltagarna. 

Alla deltagare informerades om att de är anonyma i denna studie. Det innebär att svar i 

enkäter, intervjuer och de dagboksanteckningar som presenteras har ersatts med fiktiva 

namn. För att tolkningar och analyser skulle kunna genomföras och presenteras korrekt så 

har deltagarnas äkta kön och ålder behållits. Två av deltagarna är från Norge, men deras 

svar har översatts till svenska. 



    

 

14 

Efter att den första enkäten (förstudien) utförts så kunde en kort sammanställning av varje 

deltagares sociala medievanor göras. Sammanställningen ger en större förståelse för 

deltagarnas reaktioner i olika sammanhang, och den indikerar även till intressanta 

vinklingar av studien då deltagarna har mycket olika livs situationer där de kan komma 

att behöva sociala medier på skilda sätt. Nedan kommer en övergripande presentation av 

studiens 12 deltagare med en översikt av deras socialamedievanor, baserad på förstudiens 

svar; 

 

Deltagarna i denna studie: 

 
Anna 

Anna är en kvinna på 24 år som studerar pedagogik och arbetar deltid i butik. Hon 
använder sociala medier i genomsnitt 8 timmar i veckan. Anna kommunicerar via många 
olika kanaler; Facebook, Instagram, Snapchat, What´s up, Kik, LinkedIn m.fl. Hon 
använder Snapchat allra mest och anser generellt att sociala medier är ett tidsfördriv, 
framförallt när hon är på jobbet. Anna tycker att det är kul med sociala medier men att 
man egentligen bara spiller en massa onödig tid på oviktiga saker. 

 
Tilde 

Tilde är en kvinna på 24 år och arbetar som frisör. Hon är sammanlagt inne på sociala 
medier 7 timmar i veckan och använder Snapchat allra mest. Hon är också dagligen inne 
på Facebook och hon gillar att slö-scrolla och hitta inspiration i form av inredning, 
kläder, frisyrer, träningstips osv. på Instagram. För henne är sociala medier den bästa 
kanalen för spännande skvaller och hon tror att hennes största utmaning under veckan 
som offline blir att inte finnas tillgänglig och att inte kunna se vad som händer i andras 
liv. 
 

Cornelia 
Cornelia är en kvinna på 25 år och för tillfället föräldraledig, i vanliga fall arbetar hon 
som yrkesvägledare. Hon använder sociala medier ungefär 10 timmar i veckan. Snapchat 
används mest, men även Facebook, Instagram och LinkedIn används också dagligen. 
Cornelia har som regel att umgås så mycket som möjligt med sin dotter om dagarna 
eftersom hon är mammaledig, därför använder hon mestadels Snapchat på dagtid för att 
skicka bilder på dottern till vänner och familj som bor i en annan stad. Facebook 
använder hon mest för att kommunicera med den mammagrupp hon är med i, då de är 8 
stycken och det är enkelt och smidigt att skriva till varandra allihopa i samma chatt. 
Cornelia är noga med att lägga bort telefonen så mycket hon kan på dagtid och kollar till 
största delen sina sociala medier på kvällen innan hon ska sova. 
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Jessica 

Jessica är en kvinna på 21 år och arbetar som fritidspedagog. Hon är inne på sina sociala 
medier ungefär en timme dagligen, alltså ca 7 timmar i veckan. Hon är främst inne tidigt 
på morgonen då hon har sin “egna” stund. Hon använder Facebook allra mest, men sen 
kommer Instagram och Snapchat. Hon har som vana att alltid skicka en snap till sina 
vänner varje morgon och önska dem en fin dag. För övrigt skulle hon aldrig vara online 
på arbetstid och hon ser mestadels sociala medier som ett underhållande tidsfördriv. Hon 
tror att hennes största utmaning den kommande veckan blir att ändra sina morgonrutiner. 
 

Malin 
Malin är en kvinna på 20 år och studerar ekonomi. Hon använder sociala medier 20 
timmar per vecka och då främst Facebook, men Instagram och Snapchat också. Malin 
anser att sociala medier främst är ett tidsfördriv, men hon använder för att hon får bättre 
relationer med sina vänner, inspiration och skvaller. En negativ effekt hon får av sociala 
medier är att hon lyssnar mindre på föreläsningar och att hon lätt blir distraherad när hon 
studerar. Malin tycker även att det är ett roligt och effektivt kommunikationsmedel, men 
hon är rädd att bli socialt exkluderad om hon inte finns på sociala medier. Malin tror att 
hennes största utmaning under veckan offline kommer att vara att hitta andra sätt att 
fördriva dö-tid med.  

 
Hanna 

Hanna är en kvinna på 25 år och studerar till hud terapeut. Hon säger sig använda sociala 
medier ungefär 8 timmar i veckan, och där är det Facebook, Instagram och Tinder hon 
använder. Facebook är den kanal hon använder mest och till skillnad från många andra så 
har hon valt att gå ur Snapchat där hon var medlem tidigare, eftersom den tjänsten bara 
gjorde henne stressad att behöva svara snabbt. Istället är hon en flitig användare av 
dejtingapplikationen Tinder, där hon ständigt skapar kontakt med nya människor. Nya 
vänner, tillgänglighet och att det är ett roligt tidsfördriv är de positiva effekter Hanna får 
av att finnas på sociala medier. För övrigt tycker hon att sociala medier ofta gör henne 
stressad och stör henne i studierna. 
 

Ruben 
Ruben är en man på 21 år och arbetar som servitör. Han använder sociala medier minst 
en timme varje dag, framförallt på resan till och från jobbet som är ganska lång. Ruben 
använder mest Facebook, men även Instagram och Snapchat används dagligen. Han 
medger även att han är smått beroende av att ständigt finnas tillgänglig och räknar med 
att den största utmaningen under veckan som offline kommer vara att stå ut och inte bli 
allt för rastlös. 
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Rikard 

Rikard är en man på 25 år och arbetar som säljare. Rikard använder sociala medier i 
genomsnitt 14 timmar i veckan. Han är inte den personen som ofta sitter och slöskrollar, 
utan använder mest Facebook-chatten för att kommunicera med andra och han är 
dagligen inne på LinkedIn i jobbsammanhang. Han anser att sociala medier är ett 
effektivt kommunikationsmedel både privat och inom jobbet, men att det samtidigt är en 
stressfaktor och en tidstjuv. 

 
Filip 

Filip är en man på 20år och arbetar som lastbilschaufför. Han är en väldigt aktiv sociala 
medie- användare då han är online ungefär 28 timmar i veckan. Han använder oftast 
Facebook, men även Instagram, Snapchat, Tinder och Kik. Han använder sociala medier 
konstant på arbetet eftersom det innebär en hel del dötid. Filip anser att sociala medier 
berikar hans liv med bl.a. Nyheter, allmänbildning, jobbmöjligheter, nya sociala 
kontakter och tillgänglighet. Han anser att det är tråkigt att han inte träffar folk lika 
mycket längre då man ofta pratar via sociala medier istället för att ses på en kaffe. 
 

Carl 
Carl är en man på 23 år som studerar agronomi. Han har en ganska avslappnad relation 
till sociala medier och är aktiv ca 10 timmar i veckan. Han är ofta inloggad och 
kommunicerar via Facebook och Snapchat, men lägger sällan upp något utan är väldigt 
anonym online. Hans största utmaning under tiden som offline tror han kommer att vara 
skolrelaterad kommunikation, då han är med i flera grupparbeten där kommunikationen 
sker via Facebook-chatten. Han ska göra sitt bästa för att ta reda på informationen på 
andra sätt och hoppas att det ska gå bra. 

 
Anton 

Anton är en man på 24 år och arbetar som frisör. Han är aktiv på sociala medier ungefär 
14 timmar i veckan, då han använder Facebook, Instagram och Snapchat. Allra mest 
Facebook som har ser det svårt att leva utan för att det är ett så effektivt och roligt 
kommunikationsmedel. Han tror att han kommer bli väldigt rastlös under veckan offline, 
och han tror också att han kommer att missa massa saker på sociala medier, vad vet han 
inte. Det positiva med att vara offline tror han blir att det blir mer fritid över till att göra 
andra saker. 
 

Eric 
Eric är en man på 22 år och arbetar som säljare. Han är en mycket aktiv användare av 
sociala medier. Han uppger att han är aktiv ungefär 84 timmar per vecka, vilket 
motsvarar den större delen av hans vakna tid. Eric väljer helst att kommunicera via 
Snapchat och sen Facebook. Han ringer och smsar sällen eftersom det går absolut fortast 
att få tag i honom via sociala medier. All kommunikation som Eric har med jobbet sker 
via Facebook, så hans största utmaning under veckan som offline blir att hålla sig 
uppdaterad i jobbsammanhang utan att behöva logga in. 
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3.2.2. Enkäter  

I den här studien har enkäter fyllt en viktig funktion i datainsamlandet, då dessa har 

genererat en sorts styrd empiri eftersom frågorna har skrivits på förhand och samtliga 

deltagare har tvingats svara på alla frågor. Tjora (2012) menar att det finns klara fördelar 

med att bedriva datainsamling över internet, då bristen på fysisk interaktion mellan 

deltagare och forskare i internetbaserade diskussioner kan göra att de känner sig mer 

anonyma än i verkliga diskussioner och därför vågar vara mer öppna och direkta (Tjora 

2012).  

Enkäterna bestod av både kvalitativa - mer ingående frågor, samt några mer kvantitativa 

frågor. Se bilaga 2.  Det är intressant att blanda dessa metoder eftersom det möjliggör att 

observationer på en grupp människor kan generaliseras samtidigt som en djup förståelse 

finns kvar. Denna kombination kallas blandade metoder (Harrison & Reilly, 2011). När 

man använder sig av blandade metoder i en studie så tar man bägge metodernas främsta 

fördelar, vilket ofta leder till att undersökningar ger en mer utförlig bild av det som 

studeras och ger en större tilltro till de slutsatser som dras, (Tashakkori & Teddlie, 2003). 

Med andra ord så kan data som saknar djupgående eller substantiell tyngd (kvantitativa 

metoder) i kombination med mer subjektiv och målande data (kvalitativa metoder) 

tillsammans få ett större värde. Tashakkori och Teddlie (2003) menar att blandade 

metoder är den forskningsmetodik som kommer att dominera i framtiden. 

3.2.3. Dagböcker 

De 12 deltagarna fick i uppgift att skriva dagbok där de antecknade sina tankar och 

funderingar kring hur det var att klara sig utan sociala medier i vardagslivet. Tjora (2012) 

menar att dagboksmetoder är särskilt användbara då man vill ”observera” handlingar och 

rutiner som inte är tillgängliga genom vanlig observation. I det här fallet är det praktiskt 

taget inte möjligt att observera alla 12 deltagare dygnet runt under en veckas tid, och 

därför är det passande att låta deltagarna själva få dokumentera sina dagar. Deltagarna 

fick mycket fria händer i utformandet av sina dagböcker men de uppmanades skriva så 

uttömmande som möjligt om sina tankar, känslor och reflektioner. Dagböckerna skulle 

sedan skickas in efter att studien avslutats. Dagboksanvisningen; 
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- Du ska dagligen skriva dagbok om hur dagen har varit, t.ex. om du varit nära på att använda 

sociala medier, och vad gjorde du istället? Situationer som hade krävt att du använde sociala 

medier, hur löste du dessa? Hur känns det? Är det enkelt/svårt? Hur får det dig att må? 

 
Utdrag ur studiens regler till deltagarna, där de uppmanas att skriva dagbok och får tips 

om vad de kan skriva. För fullständiga regler av studien, se bilaga nr 1. 

 
3.2.4. Intervjuer 

För att få djupare förståelse av hur veckan utan sociala medier har upplevts så har två 

intervjuer hållits. Valet av deltagare till intervjuerna har baserats på deras tidigare svar i 

enkäter samt dagboksanteckningar, där de har utmärkt sig genom att vara väldigt 

positivt/negativt inställda till att vara en vecka utan sociala medier. 

Genom att hålla intervjuer skapades det i denna studie en dialog där vi kunde föra ett 

relativt fritt och avslappnat samtal som kretsade kring specifika teman som hur de 

upplevde veckan utan sociala medier och varför. Dessa teman bedömdes som viktiga för 

att få en djupare förståelse varför de haft en viss typ av känslor och agerat på ett visst sätt 

i olika situationer. Huvudsyftet med intervjuerna var att få deltagarna att reflektera över 

egna erfarenheter och uppfattningar i fråga om att vara offline. I en intervju framodlar 

man avvikelser från informantens sida och kan därmed upptäcka tankar eller händelser 

som intervjuaren inte kunnat förutspå (Tjora, 2012). Berg (2015) menar att man i en 

intervju bör använda sig av det medium eller den nät gemenskap som studeras, vilket kan 

bidra med en fördjupad förståelse. T.ex. att intervjuer om personers heminredning med 

fördel genomförs i deras hem, och att intervjuer om Facebook görs med hjälp av denna 

sajt (Berg, 2015). Eftersom den här studien är baserad på att vara offline och att 

uppmuntra deltagarna till fysisk kommunikation före digital under veckan som offline, så 

var det naturligt att även intervjuerna genomfördes via fysisk kommunikation. 

3.3 Metoddiskussion 
Till en början var tanken att ha en gemensam blogg för samtliga deltagare, men eftersom 

risken då är stor att deras tankar och åsikter influeras av varandras så las det alternativet 

ner och de fick därför skriva en varsin dagbok istället.  

Att arbete, skola och socialt umgänge kunde påverkas genom att medverka i denna 

undersökning är en del av den data som studien förväntades medföra, men deltagarna 
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meddelade sin omgivning om att de inte skulle finnas tillgängliga på sociala medier under 

den utsatta tiden. 

Den här studien hade kunnat berikas ytterligare genom att hålla fler intervjuer, vilket det 

inte fanns utrymme till tidsmässigt. För att få så varierande data som möjligt av de två 

intervjuer som hölls så valdes de informanter ut med mest skilda åsikter om hur de 

upplevt veckan som offline.  

3.4. Avgränsning 

Att göra en studie baserad på icke-användningen av sociala medier har inneburit 

avgränsningar gällande val av informanter och sociala medier. Detta för att studien inte 

skulle bli allt för omfattande och hålla sig inom ramarna för frågeställningarna. 

 

3.4.1. Aktiva användare 

Nyberg (2008) uppmanar i sin doktorsavhandling om att en potentiell framtida 

forskningsansats bör innefatta de icke-användare som finns av digitala medier. Att de 

som bryter mot strömmen och vägrar använda sociala medier kan ha viktiga motiv som 

utgör denna typ av besluts grund. Det är en intressant forskningsansats som Nyberg 

(2008) presenterar och som denna studie tar avstamp från, men den omformulerats av 

flera skäl. En anledning till denna omformulering är det som Nyberg (2008) själv 

beskriver; att det finns stora svårigheter med att hitta dessa icke-användare. De personer 

som spontant kan tänkas vara icke-användare är framförallt äldre människor och små 

barn, vilka inte befinner sig inom den åldersgrupp där det kan finnas flest och mest aktiva 

användare. Att försöka identifiera icke-användare i den digitaliserade generationen känns 

riskabelt, då det är svårt att säga hur lång tid det kan ta att hitta dessa människor eftersom 

man inte kan nå dem via sociala medier. En annan anledning till valet av att studera 

befintliga användare istället för icke-användare är för att den sistnämnde troligtvis aldrig, 

eller på länge, har använt sociala medier. Detta innebär att en icke-användare inte har 

speciellt starka nätverk i sociala medier och därför kan vi inte få svar på vad hen går 

miste om eller saknar genom att utesluta detta kommunikationssätt, som sedan tidigare är 

obefintlig. Att studera redan befintliga och mycket aktiva användare kan ge intressanta 

och värdefulla svar på hur deras liv påverkas av att vara utan sociala medier, eftersom det 

är någonting som tar upp en stor del av deras vardag.   
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3.4.2. Val av generation 
 
I studien deltog 12 stycken personer, både män och kvinnor i åldrarna 20-25 år, även s.k. 

Nittiotalister som också ingår i nätgenerationen. Denna åldersgrupp var intressant att 

studera eftersom 90-talet var det digitala genombrottets decennium.  

Eftersom undersökningen tagit avstamp från användandet av sociala medier så har urvalet 

av deltagare grundats på att de har en mycket hög grad av aktivitet inom dessa medier. 

Enligt IIS (2015) undersökning av svenskars sociala medievanor, visar det sig att unga 

mellan 16-25 år är de absolut flitigaste användarna av sociala medier. I topp-tre av 

sociala medier som används i den åldersgruppen ligger Facebook, Instagram och 

Snapchat. Se figur nr 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr 1: IIS sammanställning av svenskars sociala medievanor år 2015. 

Enligt Eek-Karlsson (2015) så har unga till skillnad från vuxna en förmåga att lättare ta 

till sig ny teknik, vilket medför att gapet mellan generationerna blir större. Vuxna idag 

erhåller fortfarande kunskap och erfarenhet kring mänsklig samvaro och moraliskt liv 

utan digitala medier, och har därmed svårare att uppnå samma grad av interaktion via 

sociala medier som unga människor har. Ungdomar beskrivs idag som en 

”nätgeneration”, där alla inom denna ram besitter samma förmåga och har samma 



    

 

21 

förutsättningar till att lära sig ny teknik och för att kunna samspela online (Eek-Karlsson, 

2015). Denna generalisering är relativt hårdragen, men viktig i avseendet till syftet i 

denna studie. Att fokusera på ungdomars användning av sociala medier är väldigt 

intressant eftersom de oftast är mer aktiva än äldre människor, och de är även mer 

uppdaterade som Eek-Karlsson (2015) skriver i sin avhandling. Eek-Karlssons (2015) 

påstående, att ungdomar är mera aktiva användare av sociala medier än äldre, har tagits i 

åtanke när valet har gjorts av vilken åldersgrupp som den här uppsatsen ska fokusera på. 

Eftersom målet med den här studien är att se vad som händer när aktiva användare går 

offline så är det en förutsättning att informanterna är mycket aktiva användare av sociala 

medier, för att få ut så mycket användbar data som möjligt. Därför har de mest erfarna 

och aktiva sociala medie användarna identifierats som ungdomar 16-25 år (IIS, 2015), 

även den s.k. nätgenerationen (Tapscott, 2009). En annan aspekt av varför unga 

människor i nätgenerationen är mer intressanta att studera är för att de inte har levt 

speciellt länge utan sociala medier (Tapscott, 2009), och därför kan det bli en större 

utmaning för denna typ av användare.    

3.4.3. Definition av sociala medier i den här studien 

I denna studie har sociala medier avgränsats och en egen definition har utformats, som 

passar just den här undersökningen. Sociala medier definieras här som tjänster där 

kommunikation sker via meddelanden och chattfunktioner på plattformar där man har en 

egen profil, som exempelvis Facebook. Mail är i jobb och skolsammanhang, liksom SMS 

och telefonsamtal, tillåtna i denna studie eftersom dessa kommunikationssätt inte berör 

sociala medier. Valet av att endast tillåta dessa sistnämnda och fysiska 

kommunikationssätt i den här studien är för att de inte avbryter och distraherar på samma 

sätt som sociala medier gör, som uppmanar mer till en direktrespons. Jämför t.ex. ur ett 

samvetes perspektiv hur länge man kan vänta med att svara på en mail jämfört med en 

fråga i en chattkonvesration. 

Sociala medier som inte är tillåtna under studien: 

● Facebook 
● Instagram 
● Snapchat 
● LinkedIn 
● Twitter 
● Kik/What´s up/Viber/Skype eller liknande applikationer 
● Spel där man kan kommunicera med andra 
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Sociala medier som är tillåtna under studien: 

● Mail 
● Bloggar 
● Poddar 
● Google 
● Nyheter 

 

4. Resultat 
I det här kapitlet redogörs resultatet av den data som erhållits av både dagböcker och 

enkäter gjorda av studiens samtliga 12 deltagare, samt de djupintervjuer som genomförts 

med två deltagare. Fullständiga sammanställningar av dessa finns som bilagor i denna 

uppsats. Här redovisas och sammanställs deltagarnas subjektiva tankar och upplevelser 

av hur det är att som aktiv användare vara offline på sociala medier. 

4.1 Resultat förstudie 
Syftet med den första enkäten som skickades ut var att kartlägga deltagarnas internet 

vanor. I en netnografisk studie är det viktigt att uppmärksamma hur deltagarna rör sig, för 

att få en förståelse för vilka delar av internet som är aktuella att följa (Berg, 2015). 

Huvudsyftet med den här förstudien var att ta reda på vilka sociala kanaler som 

deltagarna använder mest och i vilka kontexter i vardagslivet. Detta för att få en djupare 

förståelse för deras tankar och reflektioner som senare har tolkats och jämförts med 

utvärderingsenkäten. Den data som förstudien presenterar har medfört att avgränsningen 

av sociala medier i den här studien kunde förtydligas ytterligare. Den var även en viktig 

källa när valet av deltagare till intervjuerna skulle göras, då valet baserades på mest och 

minst användning samt positiv och negativ inställning till att vara offline. Här kommer en 

sammanställning av svaren från den första enkäten;  

 
Användning av sociala medier innan studien 

Det visar sig att deltagarnas användning av sociala medier varierar väldigt mycket. Två 

personer menar att de ägnar endast en timme per dag åt sociala medier, medan en person 

medger sig vara online 84 timmar i veckan. Majoriteten av deltagarna använder sociala 

medier mellan 10-14 timmar per vecka, vilket motsvarar ungefär 1,5 – 2 timmars tid 

online om dagen. Se figur 2. 
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Figur nr 2: Hur många timmar deltagarna ägnar åt sociala medier per vecka. 

 

Samtliga deltagare använder Facebook, och alla utom en använder Instagram. På 

tredjeplats kommer Snapchat som används av 10 deltagare. Dessa tre sociala medier har 

överlägset flest användare. På delad fjärdeplats kommer LinkedIn, Kik, What’s up och 

diverse dejtingappar som har tre användare vardera av studiens 12 deltagare. Skype har 

endast två användare, Twitter och Viber har noll. Se figur 3. 

  

Figur nr 3: Vilka sociala medier som deltagarna använder sig av. 

 

11 av 12 deltagare använder Facebook dagligen och en person använder det flera gånger i 

veckan. Instagram och Snapschat används av de flesta varje dag, dock inte lika många 

som Facebook. Twitter används aldrig av samtliga deltagare. Se figur 4. 
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Figur nr 4: Hur mycket deltagarna använder Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. 

 

Det visar sig att Facebook är det forum där deltagarna kommunicerar mest med andra 

människor, mot de som främst väljer att kommunicera via Snapchat. Syftet till att 

deltagarna använder sociala medier är främst att det är ett tidsfördriv eller för att 

kommunicera med vänner och familj. Se figur 5. 

  

Figur nr 5: I vilka forum deltagarna kommunicerar mest med andra, och i vilka syften. 
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Negativa konsekvenser med att använda sociala medier 

Enligt deltagarna så för sociala medier med sig en hel del negativa konsekvenser, 

exempelvis att man inte lyssnar på föreläsningar i skolan, eller att man pratar mindre i 

telefon. Att man inte träffar folk på samma sätt och blir osocial, vilket gör att man tappar 

den sociala biten i verkligheten. Det nämns även negativa effekter som strålning, mindre 

fritid och stress. Andra negativa effekter som deltagarna anser att sociala medier medför; 

 

”Mindre närvarande i nuet. Alltid jämföra sig med andra personer, tar ifrån dig tid för andra 
sysselsättningar.” Hanna, 25. 

 

”Jag tror att jag lägger mycket onödig tid på detta. Ofta sitter jag och tittar igenom Instagram 
och snokar runt, och helt plötsligt har det gått 30 minuter. Jag blir också mycket frestad av 
reklam och får en förvrängd bild av hur folks liv är perfekta.” Tilde, 24. 

 

”Blir ganska stressad och störd när jag ska jobba/plugga. Får dåligt samvete ibland när jag inte 
svarar mina vänner” Carl, 23. 

 

Dessa citat är intressanta då de redan innan studien har startat är medvetna om vilken 

negativ inverkan sociala medier har i deras liv. Nyckelbegrepp som mindre närvaro i 

nuet, att jämföra sig, stress och dåligt samvete är faktorer som kommer att upprepas ett 

flertal gånger i den här resultat delen. 

Deltagarna anser att sociala medier främst berikar deras liv genom att göra dem mer 

tillgängliga, men att det även är en sysselsättning som ger bättre relationer med vänner. 

Skvaller, inspiration och nyheter är andra bra (men mindre viktiga) saker som sociala 

medier medför.  

Majoriteten av deltagarna använder sociala medier för att det är kul, och för att det är ett 

effektivt kommunikationsmedel efter det. Några upplever att de måste använda sociala 

medier för att inte bli socialt exkluderade och någon använder det marknadsföringssyfte.  

 

 

 

 



    

 

26 

4.2. Resultat dagböcker 
Hur deltagarna har upplevt en vecka utan sociala medier 
Sammanställningen av den insamlade empirin från deltagarnas dagböcker visar att 

majoriteten av dem har upplevt det lättare än förväntat att vara en vecka utan sociala 

medier. Flertalet upplevde dock den första dagen som mycket svår och att man av 

gammal vana ständigt tittar på mobilen även fast det inte var någon aktivitet där; 

 ”När jag vaknade på måndagsmorgonen så var det första jag kom att tänka på att jag inte var 
online längre, så jag tänkte att det inte var någon vits att titta på mobilen. Jag tittade ändå på 
mobilen flera gånger under dagen men det var ingenting som hände där. Allt eftersom timmarna 
gick så tittade jag mindre och mindre på mobilen och det kändes egentligen helt okej. Redan 
samma kväll kom jag på mig själv att jag hade glömt mobilen i min jackficka.” Tilde 24. 

Det verkar som att deltagarnas vanemönster ändras relativt snabbt med tanke på hur djupt 

vanan att ständigt finnas tillgänglig och titta på telefonen verkat vara. 

“Även om jag själv inte anser att jag använder sociala medier i någon större utsträckning, 
märker jag redan efter en dag att jag har för vana att gå in på facebook ganska ofta även om jag 
inte har någon större behållning av det. Det är nog mest ett sätt att fördriva tiden och jag har 
varit nära att gå in på facebook flera gånger rent slentrianmässigt. Jag har märkt att så länge 
jag har min mobil så sitter jag aldrig för mig själv och bara tänker, utan så fort jag är ensam och 
inte har något att göra så tar jag fram den. Nu när jag inte kan använda sociala medier så har 
jag inte direkt någonting att titta på när jag har tråkigt, så jag försöker fokusera på att tillåta mig 
själv att bara sitta och tänka samtidigt som jag lägger mer uppmärksamhet på vad som händer 
runtomkring mig. Jag märker tydligt att min telefon är som en distraktion som gör att jag slipper 
prata med främlingar i min omgivning eller låter mig sitta i mina egna tankar.” Carl 23. 

Det är ett intressant fenomen att man verkar använda sin telefon som ett skydd både mot 

omvärlden och mot sina egna tankar. När deltagarna inledde sin vecka som offline märkte 

de omedelbart hur stor inverkan sociala medier har i deras liv. De flesta upplevde det som 

ovant och svårt till en början, men att det blev lättare för varje dag som gick. 

 

Deltagarnas positiva upplevelser under veckan 

Det har uppstått en hel del positiva reaktioner från deltagarna som upptäckt flera fördelar 

med att vara offline. Exempelvis så har flera av dem känt sig betydligt mindre stressade 

under veckan och några har även skrivit i sina dagböcker att de ska stänga av notiser i 

sina telefoner och t.o.m. radera vissa appar efter att studien avslutats. Malin är positivt 

inställd till att inte starta dagen med att må dåligt över hur snygga och perfekta andra är 

på sociala medier; 
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“Idag har jag kollat telefonen mindre än vanligt, det känns rätt lugnt att inte kolla FB eller 
Instagram hela tiden. Det är faktiskt lite mindre stressande att inte börja morgonen med att se 
perfekta frukostar, magrutor och stylade outfits. Jag brukar vanligen tycka att det är inspiration, 
men oftast får det mig faktiskt att känna mig allmänt grå och ful. Det är inte så tokigt att vara 
utan sociala medier ändå.” Malin, 20. 
 
Andra deltagare är förvånade över att de ibland glömmer bort sina telefoner och att de 

faktiskt känner sig lättade över att vara offline. 

 
“Jag blev mycket positivt överraskad när jag var ute och åt middag igår och kom på mig själv 
med att jag inte kollat på mobilen en enda gång, som jag säkert skulle gjort annars. Den låg kvar 
i jackfickan hela middagen istället för på bordet.”  Hanna, 25. 
 
“Idag på jobbet har det faktiskt varit en helt annan dag, Facebook och Instagram har varit 
otroligt lätt och skönt att vara utan. Det har även varit otroligt skönt och lätt att vara ifrån 
sociala medier hemma. Det känns som om en sten har släppt från axlarna, nästan som om man 
har varit tvungen att gå in på sociala medier bara för att det råkar finnas.” Filip, 20. 
 
Det har även uppstått en hel del nya vanor hos deltagarna, vilka de ersatt den tiden som 

de tidigare la ner på sociala medier med; 

 
“Har märkt att jag skickar och får fler sms nu än innan, jag ringer även mer och får mer samtal 
av mina vänner vilket är jättekul, mycket roligare än att chatta!” Ruben, 21. 
 
En del av deltagarna tänker även ta med sig några av sina nya vanor i framtiden; 

 
“Allting flyter på väldigt bra och jag tycker att det är skönt utan alla flöden överallt. Funderar 
nu på att inte installera Facebook eller Instagram på mobilen utan bara ha de på ipaden så får 
jag kolla dessa när jag har den med mig. Jag är lite orolig över whatsapp, då jag använder den 
som sms-kommunikation med en kompis som bor i Amsterdam, vi brukar höras där eftersom det 
är gratis. Känns lite jobbigt att inte kunna prata med henne alls, så jag saknar alltså den appen 
väldigt mycket. Annars tycker jag att livet utan sociala medier är rätt grymt.” Anna, 24.  
 
Flera deltagare nämner att de uppskattar den egen tid det medför att vara offline, att man 

får mer gjort utan att bli störd; 

 
“Idag var jag ensam hemma och hade några timmars egen tid innan jag skulle iväg på en 
födelsedagsfest. Jag njöt av ensamheten med att laga en god middag till mig själv, lyssnade på 
hög musik och gjorde mig iordning. Det var faktiskt riktigt skönt att inte ha några sociala medier 
som kunde ”störa” mig. Senare på festen var det också skönt att inte sitta med mobilen, jag 
känner att jag var mycket mer närvarande i nuet och vi hade det riktigt kul tillsammans.” Tilde 
24 
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Deltagarna har också upptäckt skillnaderna mellan den digitala och fysiska 

kommunikationen, samt dess för och nackdelar; 

 
“En sak jag tyckt varit skönt är att jag känt mig mer avslappnad, det känns som man ständigt ska 
vara tillgänglig via sociala medier, ett svar förväntas snarast eftersom man ser om mottagaren 
har läst det och om hen skriver tillbaka. När man endast har sms och telefon som 
kommunikationsmedel kan jag själv avgöra när och hur jag vill kommunicera med andra.” 
Cornelia, 25. 
 
Deltagarnas positiva upplevelser med att vara offline är att det medför flera fördelar som 

exempelvis mindre stress över att mobilen plingar, avbryter och stör. Att de känner sig 

lättade och att det bidrar till nya, bättre vanor. 

 

Deltagarnas uppvaknande 

Många av deltagarna påpekar i sina dagböcker att de upptäckt att de ofta kollar sina 

sociala medier enbart som tidsfördriv eller att de s.k. “slöscrollar”. Vissa medger även att 

de ofta kollar sina sociala medier av bara ren vana;  

 
“Det blir tydligt när man är ifrån sociala medier hur mycket det är en vana, jag öppnar 
automatiskt telefonen för att kolla de senaste uppdateringarna och detta strökollande saknar jag 
inte. Det har gått bättre än väntat, på kvällarna sysselsätter jag mig med andra saker, tex kollat 
ett avsnitt av en serie eller fixar i hemmet.” Cornelia, 25.  
 
“Ikväll blir det nog att titta på tv eller läsa en bok istället för att mina sociala medier. Det känns 
inte jättejobbigt utan jag känner att det är mer av vana som jag ska kolla apparna som jag 
använder mest.” Anna, 24.  
 
“Jag vaknade upp på morgonen och var 1 tryck ifrån att gå in på Instagram (morgonrutin). 
Känner mig handikappad utan Facebook då en hel del skolrelaterad info går via FB (väldigt 
smidigt kommunikationsmedel i grupparbeten). Flera gånger var jag nära att gå in på 
Facebook/Instagram och skicka snapchats. Har insett att jag gärna slösurfar så fort jag är 
uttråkad eller stressad.” Malin, 20. 
 
“Umgicks mer med min familj idag än jag hade gjort om jag hade haft tillgång till sociala 
medier. Det är så lätt att man fastnar med mobilen i handen av gammal vana. Nu är det faktiskt 
väldigt skönt att vara utan sociala medier, jag har inte ens mobilen på mig hela tiden och ibland 
glömmer jag t.o.m. bort var har lagt den.” Rikard, 25. 
 
Nyckelord som deltagarna uttrycker är att de ofta använder sociala medier av ren vana, 

att de tittar på mobilen per automatik, att de har speciella rutiner och tillfällen då de är 

mer aktiva och att de slöskrollar som ett tidsfördriv när de är uttråkade. 
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Deltagarnas sämre upplevelser under veckan 

Vissa har upplevt det som väldigt svårt att klara sig utan sociala medier, de har varit 

oroliga över att de ska missa något viktigt. En minoritet av deltagarna har uttryckt att de 

känt sig mycket ensamma under veckan som offline; 

 
“Det jobbigaste idag var att vara utan sociala medier till och från jobbet när jag åkte 
kommunalt. Istället kollade jag ut genom fönstret på tåget/bussen och kände lite smått ångest 
över att inte kunna kolla min Instagram, Facebook eller Snapchat. Jag fick böter på tåget i morse 
också och skulle skicka en snapchat men kom på att nej det kan jag inte.. Så känslan av att veta 
att jag inte kan kommunicera så som jag brukar tycker jag är jättejobbigt! Jag har raderat alla 
appar på min telefon förutom Instagram och Snapchat. Under lunchen satt jag och kollade på en 
serie i telefonen men helt plötsligt kom jag på mig själv med att jag satt och skrollade igenom min 
Instagram utan att jag ens tänkt på det, så jag raderade den appen från telefonen också.” Eric, 
22.  
 
Flera av deltagarna nämner att de saknar sociala medier i kontexter som i 

kollektivtrafiken. Det är även intressant att man är så van att bläddra igenom sina sociala 

medier att man kan göra det utan att vara medveten om det. 

 
“Väntar bara på att ett pinsamt tillfälle ska inträffa när jag missat någons födelsedag eller 
liknande info som vanligtvis kommer från Facebook.” Malin, 20. 
 
Det är intressant hur mycket information sidor som Facebook dagligen ger oss, och hur 

vana vi är med den. 

 
“Ja... Jag kan väl konkludera att dag två är värre än dag ett. Jag har haft mer dötid idag och 
därmed saknade jag att gå in på Facebook mer och snoka. I tillägg så fick jag ett sms av en 
kompis som skrev; ”Du måste gå in på min Facebook-sida!” … NEJ DET KAN JAG INTE. Då 
vart jag lite grinig kände jag, speciellt när han inte svarade på vad det var jag skulle gå in och 
titta på. Jag känner att jag missar saker och det är frustrerande. Min uppsummering är alltså; 
ännu mer frustrerad.” Anton, 24. 
 
Vissa av deltagarna upplever att det är mycket svårt att vara offline, och för flera av dem 

verkar omgivningen vara en bidragande faktor till det. Några är också rädda för vad de 

missar på sociala medier; 

 
“Det som känns jobbigast just nu är det faktum att man inte vet riktigt vad man ”missar”, om 
någon har skrivit någonting viktigt som man kanske behöver ta del av. Skulle det vara livsviktigt 
får man dock hoppas på att folk inte använder sociala medier som kommunikationsmedel.” 
Rikard, 25  
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“Jag är med i en mammagrupp på Facebook som jag har saknat en hel del hittills. Vi brukar 
prata där nästan varje dag och ses flera gånger i veckan. Just den här veckan har det gått bra att 
kommunicera med dem via sms och telefonsamtal, men i längden är det enklare att skriva i 
Facebookchatten då vi ändå är 8 stycken i gruppen.” Cornelia, 25.  
 
Cornelia beskriver hur hon har använt sig av alternativa kommunikationsmetoder under 

veckan, vilket fungerade men inte alls var lika effektivt.  

 
“En helg utan Instagram och Snapchat är kaos!!!” Eric, 22. 
 
Eric summerar enbart helgen utan sociala medier väldigt kortfattat. För honom innebar 

det en stor uppoffring både socialt och jobbmässigt att vara offline. 

 
“Idag är det inte så kul utan mina sociala medier eftersom jag är hemma från jobbet och inte har 
så speciellt mycket att göra... Det känns ensamt och samtidigt fånigt att man liksom inte skulle 
klara sig utan i en vecka! Har tänkt på en sak… Jag tar inga bilder nu. För jag tänker; ”Just det, 
den kan jag ju ändå inte lägga upp så ingen kommer att se den!” Och då struntar jag i att ta den 
bilden, jättedumt egentligen. Man ska ju ta bilder för att skriva ut och sätta i ett traditionellt 
album. Dock är nog bilderna man lägger upp på sociala medier mer meningslösa…” Jessica, 21. 
 
Det är intressant att många har ett så stort behov av att bekräftelse från andra, i form av 

kommentarer och gilla-markeringar, att man inte ser någon större vits med att ta bilder 

som man enbart ska ha för sig själv. Deltagarnas sämre upplevelser under veckan som 

offline har för vissa varit att det är svårt utan för att de är rädda att missa något viktigt. De 

saknar sociala medier i kontexter som i kollektivtrafiken och några känner sig en aning 

ensamma. Det som får deltagarna att vilja logga in är främst nyfikenheten men också 

omgivningen som de inte känner att de har samma kontroll över som offline. 

 

Nya vanor som uppstått under veckan som offline 

Samtliga deltagare har ersatt all den överblivna tid som de tidigare lagt på sociala medier 

med andra aktiviteter. Några har exempelvis läst fler böcker än vanligt, målat, umgåtts 

mer med vänner eller bara varit allmänt mer närvarande. Nedan följer några exempel på 

deltagarnas nya vanor och tidsfördriv; 

 
“Jag tycker generellt att man får mer saker gjorda som exempelvis har jag hunnit diska på 
morgonen innan jag drar till skolan, har aldrig hänt annars. Jag blir inte heller störd av mobilen 
när jag tränar, ser på film, läser eller pluggar. Det jag har gjort istället är att t.ex. bara lyssna 
på musik på morgonen på vägen till skolan och det var skönt (brukar annars kolla 
Facebook/Instagram samtidigt) det gjorde att jag kände mig mer närvarande. I skolan använde 
jag knappt mobilen och istället pratade jag mer med mina klasskamrater och det jag gjorde på 
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vägen hem var att titta igenom skolpapper istället för att hålla på med mobilen på bussen. Det 
jag ska göra i kväll istället för att kolla på sociala medier är att titta på en serie eller läsa en 
bok.” Hanna, 25. 
 
“Snapchat och Instagram saknar jag inte speciellt mycket utan finner det snarare avkopplande 
att slippa stressen som det innebär att ha dessa. Använder tiden till att vara extra mycket med 
min flickvän och fokusera på studier istället.” Rikard, 25. 
 
“Dagen gick smärtfritt. Saknade Snapchat vid några tillfällen då jag hade velat skicka några 
roliga bilder på saker som hände runtomkring mig, skickade vanliga imessage med bilder istället. 
Märker att man får mycket mer sms nu än tidigare, det är kul! Blir också extra glad när jag får 
mail.” Ruben, 21. 
 
Ruben hittade flera alternativa kommunikationssätt, vilket han tyckte fungerade minst 

lika bra. Anna och Anton har även varit flitiga till att påpeka andras användning av 

sociala medier i deras närhet; 

 
“Idag har jag knappt tänkt på att jag inte har sociala medier förutom på min rast när alla andra 
satt med mobilen. Då tvingade jag dem att lägga ner telefonerna och prata med mig istället. Jag 
har inte mått dåligt alls över att vara utan sociala medier!” Anna, 24. 
 
“Idag har jag inte haft tid att sakna sociala medier, har varit så upptagen hela dagen. Den enda 
gången jag reflekterade över det var när jag bad mina kompisar att lägga bort telefonerna när vi 
åt middag tillsammans. Det kändes orättvist att de skulle få sitta där och snappa.” Anton, 24. 
 
Deltagarnas nya vanor innefattar aktiviteter som att t.ex. läsa fler böcker än tidigare, måla 

och umgås mer fysiskt istället för digitalt. Detta gör att de känner sig mer närvarande i 

nuet. Många av deltagarna hittade flera alternativa kommunikationssätt och funderingen 

uppstår om det är sociala medier i sig de saknar mest eller kommunikationen med 

människorna. De deltagare som varit duktiga på att använda andra sätt att kommunicera 

på verkar vara mer positivt inställda till att vara offline än de som inte är riktigt lika 

villiga att göra detsamma. 

 

Omgivningens reaktioner och påverkan 

Hälften av deltagarna i studien kunde inte klara hela veckan utan sociala medier, utan var 

tvingades att logga in av olika anledningar. De främsta anledningarna till att flera 

deltagare loggat in har varit av misstag eller i jobb och skolrelaterade syften där 

omgivningen förväntat sig respons av deltagarna i sociala medier. 
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“Jag var dock tvungen att logga in på Facebook igår för att skriva till 2 personer som jag skulle 
på intervju med idag. Jag var tvungen att ställa in det och ända sättet jag haft kontakt med dem 
var på Facebook. Det jobbigaste var att jag såg att jag hade 10 aviseringar men jag ignorerade 
dem och gick in och skrev mina meddelanden och sen loggade jag ut fort! Jag har konstant 
undrat sen igår vad som väntar på min Facebook. Börjar känna mig tom och irriterad utan mina 
sociala medier. Jag är sur för att jag inte får logga in när jag vill och det ända jag gör istället är 
att jag biter sönder mina naglar...” Eric, 22.  
 
Eric loggade enbart in för att han kände sig tvingad då han inte visste hur han skulle 

kommunicera med dessa personer annars. Inloggningen på Facebook verkade göra det 

ännu svårare för honom att vara offline då han såg att han hade aviseringar som väntade.  

 
“Bröt mot förbudet flertalet gånger idag, och det berörde framförallt kontakten med en 
rekryterare som hörde av sig på Facebook samt LinkedIn relaterade kontakter i jobbet.” Rikard, 
25. 
 
Några av deltagarna tvingades att logga in för att arbetet krävde det och inga alternativa 

kommunikationssätt vad möjliga. Samma sak gällde både Ruben, Jessica och Malin, då 

de var tvungna att gå online för att få tag i skolrelaterad information. Carl var nära på att 

logga in men löste det på andra sätt; 

 
“Idag har jag failat igen. Var tvungen att logga in snabbt på Facebook för att kolla om någon i 
klassen har några tips på var man kan hitta kurslitteratur till skolan. Hade det inte varit för min 
skola så hade jag klarat mig helt fint utan sociala medier, är lite ledsen att jag inte kunde hålla 
0an. Såg i förbifarten att jag har massa aviseringar som väntar på mig men jag brydde mig 
knappt om dem, tänkte att det är väl ändå bara en massa skit.” Ruben, 21. 
 
“Idag har jag fuskat! Men bara lite… Jag skrev till min målar-lärare på Messenger om att jag 
var sjuk och inte kunde komma på kursen idag, det var det ända. Jag läste eller kollade inget 
annat. Jag visste inte hur jag skulle nå henne på annat sätt eftersom det är på Facebook vi sköter 
all kommunikation.” Jessica, 21. 
 
“Idag var jag nära på att fuska och gå in på Facebook för att få tag i några uppgifter till skolan. 
Som tur var kom jag på att det gick att lösa på annat vis genom att ringa till mina klasskompisar 
och be dem om uppgifterna, jag är faktiskt nöjd över att jag inte har fuskat över huvud taget.” 
Carl, 23. 
 
“Idag har jag fuskat med mitt FB-förbud. Det berodde på att anmälan till en fest fanns på 
Facebook med både anmälan och betalningsuppgifter. Dock har jag inte skrollat i flödet eller 
kollat notiser, eller kollat meddelanden. Det är väldigt jobbigt att inte använda chatten då mycket 
info går lätt att skicka ut, å andra sidan löste sig allt ändå. Det är mycket lätt att ändra tid för 
möten osv med hjälp av chatten, speciellt nu under perioder med mycket grupparbeten i skolan.” 
Malin, 20. 
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Omgivningen har påverkat flera av deltagarnas vecka som offline, då de tvingats logga in 

mot sin vilja för att kunna kommunicera med någon eller hämta viktigt information i 

olika skol och jobbsammanhang. Det verkar som att omgivningen förväntar en omedelbar 

respons via sociala medier, och frågan är om samhället i slutändan verkligen accepterar 

att människor väljer att exkluderad sig från sociala medier. 

 

Vad deltagarna tar med sig efter undersökningen 

Flertalet av deltagarna har skrivit i sina dagböcker om hur de upplevt sig själva som mer 

fysiskt sociala och mer närvarande under den tid de varit offline. Många har även 

uppmärksammat mer hur störande det är att umgås med andra som ständigt sitter med sin 

mobiltelefon i sociala sammanhang istället för att delta i det som faktiskt händer i nuet. 

Majoriteten av deltagarna tänker dra ner på sin socialamedieanvändning, åtminstone i 

sociala sammanhang då de hellre vill vara närvarande i nuet. 

“Alla dagar har gått över förväntningarna. Känner mig stolt och oberoende av sociala medier. 
Har känt att det finns mer i livet än att kolla mobilen hela tiden. Idag var jag på bio och när jag 
väntade på min kompis så stog jag och läste bio tidningen istället för att kolla FB. Jag kommer 
att gå tillbaka och använda sociala medier men inte till den utsträckning som jag tidigare använt 
utan snarare när jag inte har annat som måste göras och jag kommer att undvika det i största 
möjliga mån då jag har insett att det bara skapar en inre stress i mitt liv. Jag vill passa på att 
tacka för att jag fått vara med det har varit en stor personlig utveckling för mig att få reflektera 
över vad som är viktigt i livet. Tack!” Anna, 24. 
 
Flera av deltagarna påpekar att medverkan i den här studien har medfört till personlig 

utveckling och många nya positiva vanor från tiden som offline, vilka de tar med sig 

vidare i framtiden. Tildes citat nedan sammanfattar veckan som offline kort och kärnfullt; 

 
“Utan sociala medier har jag varit supersocial!” Tilde, 24. 
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4.3. Resultat utvärderingsenkät 
Syftet med den utvärderingsenkät som skickades till deltagarna ut var att sammanställa 

deras tankar och reflektioner efter den gångna veckan. I enkäten ställdes mestadels öppna 

frågor där deltagarna uppmanats att ge exempel på hur de agerat i olika situationer utan 

kommunikation via sociala medier som i vanliga fall krävt det och om vardagen har 

påverkats på något sätt och i så fall, hur? Här kommer en sammanställning av svaren från 

den andra enkäten som är helt anonym, och därför finns inga namn eller åldrar angivna i 

denna del.  

 

Deltagarnas positiva upplevelser under veckan 

Deltagarnas respons har varit mycket positiv i utvärderingsenkäten, då en klar majoritet 

anser att veckan utan sociala medier har gått bra eller mycket bra, se figur 7. 11 av 12 

deltagare menar också att de har mått bra utan sociala medier och hälften av dem menar 

att de har mått mycket bra av att vara offline, se figur 8. 

 
Figur 7: Hur deltagarna generellt har upplevt veckan som offline. 
 

 
Figur 8: Hur deltagarna har mått utan sociala medier. 
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Några anledningar till att deltagarna har upplevt veckan utan sociala medier så positivt är 

saker som att de inte är någonting som konstant stör, att man känt sig oberoende av andra 

och att man har hunnit göra mer saker istället. Det har gått bättre med studierna för flera 

av dem som studerar, eftersom mobilen inte har plingat och stört lika mycket som i 

vanliga fall. Några deltagares egna ord om vad som varit det bästa med att vara offline; 

  
”Att jag inte blir störd när jag är upptagen med annat och att jag inte känt dåligt samvete för att 
jag inte svarar folk på en gång.” 
  
”Jag har varit mer närvarande i nuet och gjort saker som får mig att må bättre än att sitta och 
vara online.” 
  
”Att förstå att jag inte behöver sociala medier på samma sätt som jag trott.” 
  
Nästan alla deltagare nämner att de känt sig mindre stressade över att hela tiden behöva 

vara uppdaterade och att de har haft mer tid till att vara fysiskt sociala istället. 

  

Deltagarnas sämre upplevelser under veckan 

Det är i stort sett en person som upplever att det har varit riktigt tufft att inte ha friheten 

att kunna kolla sina sociala medier under studien, vilket resulterade i rastlöshet och 

irritation. Övriga deltagare har uttryckt att de mest har varit nyfikna på vad andra har haft 

för sig och att det varit ett tidsfördriv som saknats ibland, men att man har hittat på andra 

saker istället. Några deltagare anser dock att det har varit jobbigt att inte kunna ha en 

kontakt med andra via sociala medier, speciellt när det gällde kontakt med personer som 

man inte hade telefonnummer till, och flera deltagare har saknat möjligheten att t.ex. 

kolla sin Instagram när man behövde det i olika praktiska situationer. 

 
Även att inte kunna chatta med flera personer samtidigt har varit en utmaning för flera av 

deltagarna, då detta är en funktion som många använder väldigt mycket i framförallt 

skolarbeten och liknande. Några deltagare har upplevt att det är krångligt att 

kommunicera med flera personer samtidigt via sms. 

  
Flera av deltagarna har även uttryckt sin saknad av Snapchat, då det ibland uppstod 

situationer där man ville skicka en rolig eller intressant bild till någon. Vissa av 

deltagarna saknade även att prata med personer på sociala medier som de inte har 

speciellt mycket kontakt med fysiskt. 



    

 

36 

Omgivningens reaktioner och påverkan 

Resultatet från utvärderingsenkäten visar att endast hälften av deltagarna klarade att hålla 

sig helt offline under veckan utan sociala medier, se figur 9. De deltagare som gått online 

menar att det var anledningar som att deras arbete krävde det eller att det var 

skolrelaterade behov som tvingade dem att logga in. Samtliga deltagare som loggat in 

menar att de enbart gick online och gjorde det de skulle för att sedan logga ut snabbt igen. 

Alla de som gick online var inne på Facebook och en person var även inne på LinkedIn. 

Dessa inloggningar kunde exempelvis handla om avboka jobbrelaterade möten, eller att 

få tag i en viss information i sammanhang där man tidigare bara har kommunicerat via 

Facebook och t.ex. inte bytt telefonnummer med dessa personer som man behövde 

kontakta. 

 
Figur 9: Antal deltagare som inte klarade en hel vecka utan sociala medier. 
 

Att logga in efter en vecka offline 

Att logga in på sina sociala medier igen var för de flesta av deltagarna en ren besvikelse. 

Många beskriver att de hade massor av notiser som väntade på Facebook, notiser som 

visade sig vara helt ointressanta. Några av deltagarna beskriver sina upplevelser att logga 

in igen så här; 

  
”Jag hade 24 notiser på FB, det vara bara skit… Annars hade jag 3 meddelanden och alla tre 
som skrivit till mig har jag pratat med via telefon istället. Hade en hel del snaps också men det 
var inte så spännande bilder det heller.” 
  
”Det känns toppen att vara tillbaka! Det var lika härligt som jag hade räknat med men Facebook 
var inte intressant allt! Lika tråkigt som vanligt.” 
  
”Det hade inte hänt så mycket, trodde jag skulle ha missat mer.” 
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Många av deltagarna uttrycker sitt missnöje och förvåning över att de inte har varit mer 

saknade på sociala medier. Flera medger även att ingen ens har noterat deras frånvaro, 

och att de lika gärna skulle kunna klara sig helt utan sociala medier. 

  

Vad deltagarna tar med sig efter undersökningen 

Deltagarna ersatte mycket av den överblivna tid som sociala medier lämnat efter sig 

under veckan med att exempelvis läsa, titta på tv, lyssna på musik och framförallt att 

umgås med folk mer fysiskt istället för att bara kommunicera med dem digitalt. Flertalet 

av deltagarna ringde och skickade  mer sms än vanligt under veckan. 

 
Majoriteten av deltagarna har nämnt att de kommer att ändra på sina sociala medievanor 

efter den gångna veckan. Det kan vara alltifrån små saker som att gå ur några grupper 

som man inte saknat på sin Facebook, till att radera några appar i telefonen som man inte 

behöver kolla så ofta. Det är även flera som menar att de kommer stänga av många av 

aviseringarna på telefonen, just för att de insett vilken skillnad det är när de själva får 

välja när de vill interagera med sociala medier och inte tvärtom. Vanor som att fortsätta 

att gå och lägga sig utan mobilen på kvällen och att lägga ifrån sig den i sociala 

sammanhang är också saker som några av deltagarna kommer att fortsätta med. Samtliga 

av deltagarna är överens om att de kommer att minska sitt användande av sociala medier 

efter detta uppvaknande. Att de reflekterar mer över sin användning och tänker mer på 

när de är inne. 

  
”Jag kommer försöka att inte gå tillbaka till gamla vanor. Jag tänker att jag inte har så stort 
behov av sociala medier.” 
  
”Jag tror kanske inte att jag är beroende längre, men vi får se hur länge det varar. Tror jag 
gärna kan ta en detox igen.” 
 
Resultaten av utvärderingen visar att majoriteten av deltagarna mått bra av att vara offline 

från sociala medier och att de har använt sin överblivna tid till att göra saker som de anser 

ha ett större värde än att slöskrolla. Många av deltagarna ser det även som en bedrift att 

bevisa för sig själva att de klarar av att vara offline i en veckas tid. 
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4.4. Resultat intervjuer 

För fullständig sammanställning av intervjuerna, se bilaga 3. 

Intervjuer har hållits med två personer som deltagit i studien. De har specifikt valts ut 

baserat på deras dagboksanteckningar och enkätsvar, vilka har genererat intressanta 

tankar och åsikter. Följande text lästes upp för informanterna innan intervjuerna startade: 

 
“Välkommen och tack för att du deltar i denna intervju. 
  
Dina tankar och upplevelser du delat med dig av från den genomförda studien var mycket 
intressanta, därför har du valts ut för att svara på ytterligare några frågor. 
Ditt namn och dina personliga uppgifter kommer inte att presenteras eller sparas någonstans 
då detta är en anonym intervju. Dina svar kommer att finnas med i examensarbetet, men ersatt 
med ett fiktivt namn.” 
 

Intervju 1 (2016-04-19): Eric 22, butikssäljare.  
Eric har upplevt veckan utan sociala medier som väldigt svår.  
 
Intervju 2 (2016-04-19): Hanna 25, studerande. 
Hanna har upplevt veckan utan sociala medier som avkopplande. 
 

Deltagarnas allmänna åsikter om sociala medier 

Eric tycker att sociala medier är bäst eftersom det är i stor sett det ända sättet han 

kommunicerar på, det funkar absolut bäst för honom. Kontaktar han någon så gör han det 

oftast via Snapchat om det går, då är det den snabbaste kommunikationsvägen för honom. 

Har personen inte Snapchat så väljer Eric helst andra sociala medier som Facebook innan 

han ringer eller smsar. I jobbet sker all kommunikation via Facebook och Eric har t.o.m. 

sökt flera jobb via Facebook. 

 
Hanna anser att sociala medier är bra eftersom man snabbt och smidigt får kontakt med 

vänner och bekanta, med det kan man också få via sms och telefonsamtal.  
“Jag kontaktar helst folk via sms och om det är väldigt viktigt så ringer jag, svarar de inte så 
ringer de väl upp. I skolan så kommunicerar vi på Facebook och det är jättesmidigt eftersom jag 
inte ens har numret till alla i min klass.” Hanna, 25. 
 

Hur deltagarna upplevde en vecka utan sociala medier 

Eric beskriver i intervjun hur svår veckan som offline har varit, eftersom i stort sett all 

hans kommunikation sker via sociala medier. Han skickar väldigt få sms och ringer 

sällan. 
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“Jag använder Snapchat hela min vakna tid på dygnet, från det att jag vaknar tills att jag går och 
lägger mig.” Eric, 22. 
 
Eric menar även att eftersom han lägger upp så pass mycket bilder på Instagram så ser 

folk vad han gör, och därför behöver de inte till ringa honom. Eric beskriver även att han 

drabbats av panik flera gånger under veckan och att det kändes som att han missade 

väldigt mycket av vad som har hänt i folks liv och i omvärlden. 

 
“Jag missade alla snackisar och allting som folk pratade om när jag inte kunde hänga med, när 
jag inte kunde se vad som händer. Det var mycket ångest under veckan, jag kände mig verkligen 
utanför. Jag fick panik flera gånger när jag inte kunde gå in och kolla när jag ville. Att inte 
kunna Snapchatta var det värsta!” Eric, 22. 
 
Hanna kände till en början att det var svårt utan sociala medier, för att det var så ovant. 

Hon kollade mobilen även fast hon visste att det inte hade hänt något, men redan efter 

någon dag så tyckte hon att det var skönt och de personer hon har kontakt med ringer 

eller smsar hon med ändå i vanliga fall. 

 
“Det ända jag upplevde som jobbigt var känslan av att man kanske missar något, men sen så kom 
jag på att jag missar ingenting, jag pratar med dem som betyder mest för mig och därför vet jag 
vad dem sysslar med. Så jag har känt mig mindre stressad, och insett att egentligen så bryr jag 
mig inte om vad andra gör.” Hanna, 25.  
 
Hanna medger även att hon mådde bättre i sig själv utan sociala medier, hon kände sig 

lugnare och mycket mer vaken i nuet. Hon kunde fokusera mer på skolan och på fritiden 

umgicks hon mer med vänner och kunde vara mycket mer fysiskt närvarande, eftersom 

hon inte kunde titta på sociala medier i mobilen. 

 
“Jag la undan mobilen istället och tänkte att om det ringer så ringer det, då kanske jag svarar 
annars så brydde jag mig inte om den.” Hanna, 25. 
 

Negativa utfall med att vara offline 

Det värsta var att man missade grejer enligt Eric. Han missade mycket viktig 

jobbrelaterad information på Facebook som han fick ta reda på genom att fråga 

kollegorna på jobbet istället. Erik menar att han gör ett sämre jobb utan Facebook.  

Någonting annat som Eric tyckte var jobbigt var det faktum att han inte kunde logga in på 

Instagram när han ville, vilket gav honom både ångest och panik. Han är van vid att ha en 
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del att ta igen på Facebook och Instagram efter en hel arbetsdag eftersom han har missat 

massor, och det tyckte han var riktigt jobbigt att inte ha friheten att kunna  göra. 

 
Att inte kunna kommunicera med klassen när det gällde skolrelaterade saker var en av de 

värsta upplevelserna för Hanna under veckan utan sociala medier. Hon missade en del 

information men tog reda på vad som gällde när hon var på plats i skolan istället. 

 

Positiva utfall med att vara offline 

Eric erkänner att det även finns positiva följder med att vara offline, även om han anser 

att det inte är så många. Han menar att det bästa var att när han var ledig så var han ledig, 

att det inte konstant plingade i telefonen och att han umgicks mer med folk än i vanliga 

fall. Eric la även undan telefonen ofta eftersom han ändå inte hade någonting att titta på i 

den.  

 
“Nu blev man ju jättesocial eftersom det inte hände någonting på telefonen och man blev ju 
istället nästan sur på folk som satt med sina telefoner.” Eric, 22. 
 
Hanna tycker att skolan gick bättre, att hon kunde sitta och plugga mer ostört utan att bli 

avbruten. Även fast hon i vanliga fall är duktig på att lägga bort mobilen så tyckte hon att 

det var ännu enklare nu eftersom hon visste att ingen kunde skriva till henne på 

Facebook. 

 

Omgivningens reaktioner 

Eric fick väldigt mycket sura meddelanden för att han inte funnits tillgänglig för vänner, 

jobb och personer han dejtade under den här perioden. Detta fick han även fast han skrivit 

ett inlägg på Facebook innan att han skulle vara offline under kommande vecka. 

 
“Jag tror det var minst 6-7 arga meddelanden, och även andra som tyckte att det var onödigt och 
dumt att jag inte var nåbar via sociala medier. Ingen har reagerat bra och jag tror att folk har 
trott att jag har ignorerat dem.” Eric, 22. 
 
Eric medger också att kan ha viss förståelse för det eftersom folk är vana vid att enbart nå 

honom via sociala medier, då det enbart är där han kommunicerar själv. Han finns ju 

knappt på telefonen privat utan använder den mest i jobbet. 

 
Det var inte så många som märkte att Hanna varit offline under veckan, endast några få. 
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“Jag fick inga negativa åsikter om att jag var offline utan folk reagerade mer nyfiket och frågade 
hur det kom sig och undrade hur det hade gått. Mer positiva!” Hanna, 25.  
 

Vad deltagarna tar med sig efter undersökningen 

Hanna kommer inte använda sociala medier lika ofta, men hon erkänner att det är svårt. 

Hon har märkt att i de perioder när hon har använt det mer så har hon mått sämre och 

varit mer beroende. Efter studien har hon raderat Facebook-appen i telefonen så att hon 

endast kan logga in när hon sitter hemma vid datorn. Hanna blir mer social och 

närvarande när hon är mindre uppkopplad, vilket är någonting hon ska försöka ta med 

sig. Att använda sociala medier med måtta! 

 
“Nu använder jag sociala medier mycket mindre än tidigare, jag går in och kollar ibland men 
absolut inte lika mycket som förut.” Hanna, 25. 
 
Hanna har märkt att hon var mer beroende än vad hon trodde, och att det var nyttigt för 

henne själv att se att hon kunde klara sig utan i en hel vecka. Hon upptäckte att hon 

mådde mycket bättre utan sociala medier och alla hennes relationer med både vänner och 

familj blev bättre eftersom hon umgicks mer med dem. Hanna gjorde även mer saker som 

hon tycker om; 

 
“Jag kunde sätta mig ner och läsa en bok och det gav mig mycket mer än att sitta och titta på vad 
andra gör hela tiden. Jag lärde mig mer saker eftersom jag var mycket mer uppmärksam på min 
omgivning, tyckte jag blev mer allmänbildad, social och lugn. Det var skönt att inte bry sig om 
vad andra tycker och tänker, att folk inte behöver bry sig om vad jag gör och tvärtom.” Hanna, 
25. 
 
Eric säger att han förmodligen aldrig kommer att vara utan sociala medier igen, om han 

inte måste, eftersom han missade så mycket. Han erkänner även att han aldrig har haft det 

så tråkigt och varit så rastlös som under veckan då undersökningen pågick. För Eric blev 

det också mer negativa konsekvenser än positiva, t.ex. de arga meddelanden han fått för 

att han inte funnits tillgänglig och all den jobb relaterade informationen som han missat. 

 
“Jag mår inte bra utan sociala medier, det är där jag lever – det är där jag finns! Jag tycker inte 
att det var kul alls att vara en vecka utan, det är bland det värsta jag har gjort.” Eric, 22. 
 
Eric tror även att hans användning av sociala medier bara kommer att öka eftersom det 

kommer nya appar hela tiden, att man ständigt hittar nya sätt att kommunicera på.  
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“Det blir redan mer och mer varje dag. Om jag går in och tittar på mitt abonnemang så ser man 
att samtals minutrarna och antal skickade sms minskar för varje månad medan 
dataförbrukningen ökar.” Eric, 22. 
 

Hur det var att logga in igen 

Hannas upplevelse av att logga in var en besvikelse; 
“Jag hade inte missat någonting viktigt alls, vilket kändes bra. Jag hade fått några meddelanden 
på Facebook med det var varken någonting viktigt eller speciellt spännande. Trodde att det skulle 
vara mycket roligare att logga in så jag blev lite besviken faktiskt.” Hanna, 25.  
 
Eric blev överraskad av hur folk uttryckt sin irritation över hans frånvaro online i form av 

sura meddelanden; 

 
“Jag hade hela min Facebook, Snapchat och Instagram full med meddelanden. En hel del sura 
meddelanden som sagt, hade missat massa meddelanden överallt. Det var ungefär som förväntat 
fast mer sura miner än vad jag hade räknat med.” Eric, 22. 
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5. Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur nätgenerationens aktiva användare 

påverkas av att vara offline från sociala medier under en tidsbegränsad period, samt vad 

det finns för positiva och negativa utfall med att vara offline. I den här diskussionsdelen 

kommer resultaten från studien att öppet diskuteras, för att senare dra slutsatser i 

sammanfattningen. Studien kunde genomföras med samtliga 12 deltagare, och utkomsten 

genererade mycket intressanta data bestående av dagboksanteckningar, enkätsvar och 

intervjuer. Informanterna har individuellt beskrivit och analyserat sina upplevelser av att 

vara offline, vilket innebär att alla svaren är helt oberoende av varandra.  

5.1 Uppmärksamhet, tillgänglighet och ensamhet 

Resultatet av studien visar att alla deltagarna har påverkats i olika grad, av att vara 

offline. Majoriteten anser att de påverkats mest i skol och jobbrelaterade sammanhang, då 

de har missat en del viktig information - rent praktiskt. Det har även visat sig att man 

upplever ett visst utanförskap genom att vara offline, då man fått mindre uppmärksamhet. 

Turkle (2015) resonerar om hur människans uppmärksamhetsbehov ständigt ökar och 

därmed bidrar till den snabba digitaliseringen, vilket stämmer överens med resultaten i 

den här studien då tydliga mönster i deltagarnas handlingar visat detsamma. En förklaring 

som stöds av Turkle (2015) kan vara att människor tycker om att få uppmärksamhet via 

sociala medier där man kan få mycket snabb respons i form av kommentarer och likes, 

till skillnad från fysisk respons som tar längre tid eftersom den inte kan nås av många 

människor lika fort som över internet. För samtliga deltagare var det till en början svårt 

att inte ha den snabba kommunikationen via sociala medier som de var vana vid. Genom 

göra en breakdown (Rönkkö, 2010) i deras vanemöster, då de fick vara offline, tvingades 

de omedelbart hitta nya sätt att erhålla uppmärksamheten på. Turkles (2015) förklaring 

till att människor ständigt söker uppmärksamhet via sociala medier är att de är rädda för 

att vara ensamma och bli lämnade med sina egna tankar. En insikt som flera av 

deltagarna i den här studien har lagt märke till, och därför kan denna uppsats styrka 

Turkles (2015) resonemang kring kopplingarna mellan tillgänglighet, uppmärksamhet 

och ensamhet.  Å andra sidan så har den här studien visat att efter en tid som offline har 

man kommit till ro med ensamheten och hittat nya vanemöster, vilka exkluderar en 

konstant uppmärksamhet i form av digital kommunikation med andra. Att lyssna på 

musik, läsa en bok eller bara sväva iväg i sina egna tankar har inte varit lika illa som man 
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tidigare varit rädd för. Insikten att man inte behöver ha full kontroll på vad andra gör hela 

tiden har varit en lättnad för deltagarna, då ”uppmärksamhets-cirkeln” brutits av det 

breakdown (Rönkkö, 2010) som gjorts i den här studien genom att gå offline. Se figur 10 

och 11.  

 

 

 

Figur 10: ”Uppmärksamhets-cirkeln” som är en förenklad visualisering som tagits fram utifrån de resultat 
som den här studien har kunnat presentera. Cirkeln visar hur deltagarnas ensamhet triggat dem till att få 
uppmärksamhet genom tillgänglighet via sociala medier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: “Uppmärksamhets-cirkeln-breakdown” är ytterligare en visualisering som visar vad som hände 
när tillgängligheten blockerades av en Breakdown i form av att vara offline. Deltagarna hittade omedelbart 
nya vanemönster och var inte lika beroende av uppmärksamhet efter en tid utan digital kommunikation.  
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5.2 Upplevelse och påverkan 

Resultatet av den här studien visar att man mått mycket bra av att vara utan sociala 

medier, och deltagarna upplever att det finns många fördelar med att vara offline. 

Tidigare forskningsresultat som att digital kommunikation kan medföra stress och även 

leda till bieffekter som ångest (Turkle, 2011) kan styrkas av den här studien, då 

deltagarna känt sig lättade av att vara offline och varit mindre stressade. Studiens resultat 

av hur fysiska relationer påverkas av digital kommunikation stämmer överens med 

Turkles (2015) resonemang om att de digitala kan ge negativa effekter på de fysiska, 

eftersom de är distraherande. Deltagarna har upplevt att man umgåtts mer fysiskt med 

folk under tiden som offline, vilket har stärkt relationer, och en annan positiv effekt då 

man inte distraherats av sociala medier har varit att man kunnat fokusera bättre när det 

gäller studier och arbete.  

Det är glädjande att se hur flertalet av deltagarna var positivt överraskade över hur bra det 

gått att genomföra studien och några av dem skulle genomföra den igen. Deras insikt av 

hur stor plats sociala medier tar i deras vardag är ett viktigt resultat i den här uppsatsen, 

och samtliga av deltagarna kommer att tänka mer på hur ofta och i vilka sammanhang de 

är online i fortsättningen. De flesta av deltagarna har även lagt märke till hur sociala 

medier kan begränsa den fysiska kommunikationen genom att dra uppmärksamheten till 

den digitala kommunikationen när man befinner sig i sociala kontexter, vilket resulterar i 

att man inte får med sig det som händer i omgivningen bara för att man uppslukas i det 

som händer någon annanstans. Många av deltagarna har lagt märke till att det är viktigare 

att vara närvarande i nuet och tänker därför dra ner på sin socialamedieförbrukning i 

framtiden. 

 

5.3 Har vi nått den digitala kommunikations-kulmen? 

Sammanfattningsvis har genomförandet av den här studien genererat flera olika 

intressanta utfall, vilka det inte går att dra allt för hårda slutsatser av eftersom den här 

studien har varit så pass liten. De indikationer som resultaten av den här studien visat, att 

aktiva användare mår bättre av mindre användning av sociala medier än vad de är vana 

vid, får mig att fundera på om vi just nu befinner oss i kulmen av att vara online. Berg 
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(2015) menar att folk allt mer föredrar att kommunicera via sociala medier framför 

ansikte mot ansikte. Den här studien det motsatta; Att man föredrar den fysiska 

kommunikationen framför den digitala. Detta kan bero på att deltagarna tvingats att 

kommunicera mer fysiskt än tidigare och hade de inte medverkat i denna studie så hade 

de kanske aldrig resonerat så som de gjort nu. Jag tror att människor sakta börjar inse vad 

konsekvenserna blir av att ständigt finnas tillgänglig på sociala medier och hur de 

påverkar vår fysiska kommunikation negativt. Min gissning är att det snart kommer att 

komma en ny trend som innebär att man är så offline som möjligt, vilket är någonting 

som även Turkle (2011) är optimistisk till eftersom hon har sett indikationer till detta.  

Effekten av att studera aktiva användare ur nätgenerationen när de är offline har gett en 

bra insikt i hur stor plats sociala medier har i våra liv, och framförallt hos stor plats vi ger 

dem utan att ens reflektera över det. Att vara utan digital kommunikation under en 

begränsad period tror jag är väldigt nyttigt då man utsätter sig själv för en prövning som 

bidrar till eftertanke, där man förhoppningsvis inser vikten av att befinna sig mer i den 

verkliga- än i den virtuella världen, som i resultatet av den här studien. 

Att det var en ren besvikelse för samtliga deltagare att logga in på sociala medier igen 

säger inte bara hur mycket onödig tid som vardagligen spenderas på en massa slö-

skrollande, utan också att det viktigaste faktiskt sker i nuet runt omkring oss. Slutsatsen 

av den här studien är att man mår psykiskt bättre av att vara offline, då man är mer 

avslappnad eftersom sociala medier för dem flesta är ett stressmoment och en tidstjuv. 

Man arbetar också mer fokuserat utan att bli avbruten då sociala medier ofta är en 

distraktion. Det har dock visats att sociala medier är ett nödvändigt 

kommunikationsmedel i vissa jobb och skolsammanhang, då det för deltagarna har 

uppstått svårigheter eftersom kommunikationen vanligtvis skett där. Resultatet av detta 

blev att hälften av deltagarna tvingades logga in mot sin vilja för att kunna hämta den 

information de behövde. Kommunikation i sociala sammanhang har gått desto bättre, då 

omgivningen i de flesta fall verkar ha accepterat att man inte varit nåbar online och därför 

fått ta kommunikationen på andra sätt. Endast i ett fall fick en av deltagarna mycket 

negativ kritik över att inte ha svarat på sociala medier under veckan, resterande 11 

deltagare tog endast emot positiva och nyfikna reaktioner från omgivningen. 

Nybergs (2008) teori om att man själv bör vara den som dikterar villkoren och styr över 

hur och när de digitala artefakterna ska användas stämmer överens med deltagarnas 

vision om deras användning av digital kommunikation i framtiden. Majoriteten av dem 
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kommer framförallt att välja själva när de vill interagera med sociala medier istället för 

att låta aviseringar och pipande signaler avgöra när det ska ske. Resultatet av den här 

studien understryker Turkles (2015) resonemang om att digital kommunikation via 

sociala medier genererar uppmärksamhet samtidigt som den leder till ouppmärksamhet i 

sammanhang med fysisk social interaktion. Nilssons, et al (2011) teori om att sociala 

medier är lika verkliga och viktiga i den virtuella, som i den verkliga världen, skiljer sig 

från resultaten i den här studien. Den empiri som undersökningen genererat visar att 

deltagarna anser att det som missats på sociala medier under tiden som offline inte har 

varit av större värde, utan de har uppskattat fysisk interaktionen med andra människor 

mycket mer. 

6. Slutsats 
Hur en nätgenerations aktiva användare upplever att de påverkas av att vara offline från 

sociala medier under en tidsbegränsad period, kunde utifrån analys av empirin från den 

här studien besvaras med att det var lättare än förväntat att vara offline. En viktig insikt 

var att sociala medier till stor del var en rutinmässig vana. Samtliga deltagare menade 

även att de skulle se över sina socialamedievanor och försöka dra ner på dem då de insåg 

att deras tid kunde spenderas på mer betydelsefulla sätt, exempelvis genom mer fysisk 

kommunikation istället för digital.  

Positiva utfall med att vara offline var att nya vanor uppstod eftersom man fick en hel del 

tid att fylla som man tidigare spenderat på sociala medier. I jobb- och skolsammanhang 

arbetade man mer effektivt då sociala medier inte längre var ett störningsmoment och att 

man fördrev sin tid med att läsa mer böcker och lärde sig mer saker istället för att slö-

skrolla. Det verkar som att enskilda individer fått ut mer av värde i sina liv genom att 

minska den digitala kommunikationen. 

Resultatet av den här studien visade att 11 av 12 deltagare upplevde att de mådde 

psykiskt bättre av att vara offline och menade att de skulle genomföra studien igen. Detta 

påstående baserades på deltagarnas upplevelser under studien, där de bl.a. beskrev hur de 

mått bättre och känt sig lättade av att inte dagligen se bilder av perfekta kroppar och 

perfekta liv på Instagram, och att den pressen på att ständigt hålla sig uppdaterad som 

sociala medier vanligtvis medför har under veckan som offline fått dem flesta att känna 



    

 

48 

sig väldigt avslappnade. Den här undersökningen visade att deltagarna upplevde det som 

stressande att ständigt finnas tillgängliga och att ofta bli avbrutna. 

Den största positiva effekten med att vara offline har i den här studien visat sig vara att 

man blev mer social och umgicks mer med vänner och familj än vanligt. Att man 

spenderade sin tid på att göra fler fysiska aktiviteter och att man framförallt blev mycket 

mer närvarande i nuet. 

Negativa konsekvenser med att vara offline var framförallt att kommunikation som 

vanligtvis skett via sociala medier med skola och arbete uteblev. Det upplevdes även en 

saknad av att kunna kommunicera med flera personer samtidigt, vilket flera av deltagarna 

vanligtvis brukar göra via Facebook-chatten. Att vara offline innebar också att man inte 

hade samma sociala nätverk som när man var online. Många av de personer deltagarna 

hade kontakt med via sociala medier behövde de nödvändigtvis inte ha telefonnummer 

till, och därför kunde det upplevas som svårt att upprätthålla kontakt med de som enbart 

var ytligt bekanta. 

 

6.1 Studiens kunskapsbidrag  

Denna studie är en liten pusselbit som på sikt, med mer forskning och studier, kan vara 

till hjälp när designers inom digital teknik designar efter användares behov. Studier som 

behandlar icke-användning är ett relativt outforskat område och en kartläggning av icke-

användningen kan ge en bredare kunskap av vad användare behöver och inte behöver i 

sin vardag, samt vad som digitalt bidrar till välmående och vad som inte gör det. För 

framtida design är det viktigt för området digital design och designers att känna till hur de 

digitala verktyg de designat används, upplevs och påverkar människors liv. Ett sätt att 

försätta dem i en situation där de är utan dem en tid, vilket är fallet i denna studie. Som 

digital designer bör man ha i åtanke att den digitala kommunikationen är nödvändig för 

att dagens samhälle ska fungera, men att den inte bör ta över och konkurrera ut den 

fysiska kommunikationen. Det är en ständig balansgång mellan dessa två 

kommunikationssätt och när det blir för mycket av den digitala så kan det medföra 

negativa konsekvenser för människor, som exempelvis psykisk påverkan eller minskad 

fysisk interaktion vilket går ut över sociala relationer.  

Avslutningsvis vill jag lyfta upp det jag anser vara det viktigaste resultatet av den här 

studien; att man är mer social utan sociala medier. 
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6.2 Framtida forskning 

En naturlig framtida forskning skulle vara att fortsätta denna studie, men under en längre 

tid. Tydliga resultat och mycket intressanta data har genererats på enbart en veckas studie 

av att vara offline, men det skulle vara intressant att se vad som hände om tiden som 

offline pågick under en längre tid. Frågan är om deltagarna skulle fortsätta ha en så 

positiv inställning till att leva utan sociala medier, och kanske även fortsätta att vara 

offline även efter då de fått leva som offline under längre tid. Eller om de skulle uppleva 

det som allt för svårt och att en veckas tid offline är det maximala man klarar av. 

Den fortsatta forskningen skulle också kunna behandla en intressant frågeställning som 

uppkommit under den här studien; varför vi har ett så stort behov att ständigt finnas 

tillgängliga online och varför vi behöver bekräftelse i form av kommentarer och likes av 

andra. I intervjuerna diskuterades dessa frågor och Eric menar att man vill veta vad som 

händer i andras liv och man vill inte missa någonting viktigt. Att det känns befriande att 

alltid vara tillgänglig om någon vill nå en, eller om man behöver ett snabbt svar från 

någon så är det skönt att använda sociala medier eftersom folk ofta är snabba på att svara 

där. Eric erkänner att han själv förmodligen också hade blivit lite sur om någon inte 

svarade på hans meddelanden på en hel vecka. 

 

Enligt Hanna så är det samhällets fel att vi är så uppkopplade, att man alltid ska vara med 

och ha koll för annars blir man automatiskt lite utanför. 
“Fast man väljer ju själv hur man vill ha sitt liv, klart att livet kan fungera minst lika fint utan 
sociala medier. Kanske till och med bättre? Men jag tror att ju yngre man är desto mer beroende 
är man, då har man levt mindre utan sociala medier än vad äldre personer har gjort.” Hanna, 
25. 
 
Det har även framkommit att det är väldigt viktigt för oss människor att få bekräftelse 

och synas online. En av deltagarna i den här studien såg exempelvis ingen mening med 

att ta bilder under veckan utan sociala medier efter som det ändå inte var någon som 

skulle se dem. Berg (2015) påstår också att det för många människor idag inte är värt att 

njuta av exempelvis en solnedgång om den inte kan förevigas på Instagram, och inbringar 

uppmuntrande kommentarer och en strid ström av gillande. Man hade kunnat utforska om 

varför det är så viktigt att vi delar med oss offentligt av våra liv, och om dessa 

kommentarer och likes verkligen får oss att må bättre. Kunskapen denna forskning skulle 

kunna bidra med kunde kanske påverka människor att se över sin närvaro online och 

kanske fokusera mer på att leva sitt liv istället för att dela det. 
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8. Bilaga 

Bilaga 1 - Studiens regler 

Hej bästa deltagare! 
Stort tack för att du ställer upp och är med i min studie ”Att stoppa flödet” - som går ut på att vara utan 
sociala medier under en veckas tid. 
Studien kommer att bestå av tre olika delar: 

1. Enkät 1 – En förstudie som ska hjälpa mig att kartlägga dina sociala medievanor. Skickas ut tisdag 
8/3. 

2. Genomförande av studie – Vara utan sociala medier en vecka med start måndag 14/3, föra dagbok 
samtidigt. 

3. Enkät 2 – Utvärdering med reflektion av veckan som gått. Skickas ut måndag 21/3. 
 

REGLER: 
För att delta i denna undersökning krävs det att man ska avstå helt från sociala kommunikationsmedel 
under en veckas tid. Sociala plattformar där man inte kommunicerar privat är okej, som exempelvis 
mailkommunikation i skol eller jobbsammanhang (att använda Facebook som kommunikationsmedel i jobb 
eller skolsyfte är inte okej.) För att delta i denna undersökning är det en förutsättning att man inte 
kommunicerar med andra människor på andra sätt än via mail, sms och telefonsamtal. Tycker du det låter 
enkelt så får du mer än gärna utmana dig själv genom att utesluta allt som är digitalt. 
Du ska dagligen skriva dagbok om hur dagen har varit, t.ex. om du varit nära på att använda sociala medier, 
och vad gjorde du istället? Situationer som hade krävt att du använde sociala medier, hur löste du dessa? 
Hur känns det? Är det enkelt/svårt? Hur får det dig att må? 
Det är väldigt viktigt att du hela tiden är mycket uppriktig och ärlig i dina tankar, funderingar och svar i 
enkäterna. Beskriv gärna så ingående du kan, hellre för mycket än för lite. 
Dina svar kommer att vara helt anonyma i denna undersökning. 
Sociala medier som inte är tillåtna i denna studie: 

● Facebook 
● Instagram 
● Snapchat 
● Twitter 
● LinkedIn 
● Kik/What´s up/Viber/Skype eller liknande appar 
● Diverse dejtingappar 
● Spel där du kommunicerar med andra 

  
Sociala medier som är okej: 

● Mail 
● Bloggar 
● Google 
● Nyheter 
● Poddar osv. 

 
Som en riktlinje kan du ha i åtanke att din mobil ska plinga så lite som möjligt. Glöm inte att slå av alla 
notiser för de appar du inte får använda, eller radera dem helt för att inte falla för frestelsen att tjuvkika! 
Lycka till! 
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