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Abstract 

Studien undersöker hur sociala medier påverkar våra respondenter och hur stort behov de har 

av det i dagens samhälle. Till en början av undersökningen har vi endast behandlat ett 

intresseområde som är sociala medier. I och med att vår målsättning har varit att gå in så 

förutsättningslöst som möjligt samt komma nära vår undersökningsgrupp har vi använt oss 

utav grundad teori som metodologiskt angreppssätt. I motsvarighet till grundade teorins 

grundidéer har vi låtit vår frågeställning växa fram ur datamaterialet. Därför har 

frågeställningen kommit att ändras i takt med studiens utveckling där frågeställningen har 

grundats utifrån materialet vi har haft. För att besvara intresseområdet som vi till en början 

hade, har vi använt oss utav fyra enskilda intervjuer där respondenterna på ett eller annat sätt 

kommit i kontakt med sociala medier. Vidare har vi använt oss utav fokusgrupper i de senare 

faserna där de bestod utav fyra personer vardera och som på ett eller annat sätt kommer i 

kontakt med sociala medier i vardagen. I slutet på denna studie använder vi oss utav både 

teoretisk referensram och tidigare forskning som står i relation till vårt undersökningsområde. 

Becker, Nilsson & Waldemarsson och Goffman står i grund för vår teoretiska referensram där 

kommunikation, normer och utanförskap är de centrala områdena. Det viktigaste resultatet 

som studien visade på var att ett utanförskap började uppenbara sig bland ungdomar när de 

inte använde sig utav sociala medier. Detta visar även den tidigare forskningen på, men mer 

indirekt. Våra respondenter uttrycker i tal att det är ett utanförskap det handlar om. 
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Introduktion 

Varför vill vi skriva om sociala mediers betydelse? Många människor på jorden kommer i 

dagsläget i kontakt med sociala medier på något sätt, antingen till att kunna ta del av något 

eller att själv dela med sig av något så som texter och bilder i den sociala media världen. Detta 

sker genom datorer, mobiltelefoner, läsplattor eller andra tekniska instrument.   

Sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger 

på ett innehåll som produceras av dem som använder dem
1
. 

Med ovanstående text menas att sociala medier är en tvåvägskommunikation, det vill säga 

inte envägskommunikation som normalt sker genom TV, radio och tidningar. Däremot är 

sociala medier är även ett mycket aktuellt ämne som nämns i TV, Radio och tidningar därför 

har vi även tagit med några artiklar om sociala medier i denna uppsats. Vem som drar nytta av 

denna uppsats skulle vi tro är alla genom ett samhällsintresse, de som är intresserade av att 

veta vad, om och vilken betydelse sociala medier har för människan. Vi har valt att använda 

oss utav Glasers version av grundad teori och anser att det är en bra metod till utforskningen 

av vårt område sociala medier.
2
 Det är även bra att använda grundad teori som forskare om 

hen vill utforska kring ett område som är nytt för forskaren. Eftersom vi som forskare 

dagligen kommer i kontakt med sociala medier, lämpade sig grundad teori som den mest 

optimala metoden för att vi skulle kunna utföra en studie så förutsättningslöst som möjligt. 

Den största anledningen till valet av metod var för att i grundad teori metoden läggs våra egna 

förutfattade meningar till vila som innebär att vi inte visste vad forskningen kunde ge oss för 

svar eller hur den kunde styra oss åt något håll, en spännande upptäcktsfärd väntade oss in i 

den sociala media världen. Forskning genom grundad teori innebär även att inte inleda sin 

utforskning i ämnet med att sätta sig in i tidigare forskning. I slutet kan vi som forskare lägga 

upp ett ramverk där vi kan inkludera tidigare forskning men däremot är grundad teori en 

metod där teorin inte behöver verifieras i efterhand efter som teorin har sitt ursprung i 

datamaterialet. Vi har följt Glasers strikta regler inom grundad teori där vissa moment i 

metoden har varit begränsade, men samtidigt har det varit enkelt att följa Glasers regler för 

metoden.
3
 Är forskaren tillräckligt påläst inom grundad teori blir det lättare att förstå hur 

Glaser menar på att grundad teori bör praktiseras. Som forskare har vi varit väl förbereda och 

insatta i metoden, vilket har varit till en stor fördel för undersökningen.  

 

Introduktion inom Grundad teori 

Det går att utforska och få fram en teori genom att använda olika metoder. Enligt Hartman 

finns det i huvudlag två olika sätt att forska, den ena är arbeta deduktivt att i förhand inneha 

en hypotes som rättfärdigas eller falsifieras genom att testa den i t.ex. i experimentella 

                                                           
1
 http://www.ne.se/lang/sociala-medier 

2
 Glaser, 1967, s.18 

3
 Glaser, 1978, s.46 
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situationer där egenskaper mäts i urvalsgrupper för att sedan gälla över lag.
4
 Det andra sättet 

är att som forskare ha sin grund i ett induktivt sätt att forska dvs. att i början av studien inte 

styras av någon hypotes utan att endast styras av ett intresseområde som ger grunden till vilket 

datamaterial som är intressant. Intervjuer och observationer är då vanligast och sker enligt 

Hartman öppet och ostrukturerat utan förutfattade meningar om vad som är det mest 

intressanta.
5
 

 

Barney Glaser och Anselm Strauss skapade grundad teori i början av 1960-talet och blev 

oense om vilka ståndpunkter som bör användas i metoden och fick ihop olika sätt att använda 

metoden.
6
 Största skillnaden mellan Strauss och Glaser är att hela idén med grundad teori 

faller i Strauss sätt, menar Glaser genom Hartman, där Strauss accepterar att från början i 

studien anta att ett visst problem eller dilemma är det viktigaste när grundad teori går ut på 

enligt Glaser att forskaren ska vara helt öppen för alla slags svar och inte det hen som forskare 

tänkte på.
7
 En annan stor skillnad mellan Glasers och Strauss sätt att använda grundad teori är 

deras olika sätt att infoga och utföra minnesanteckningar. Enligt Strauss genom Hartman skall 

forskaren skriva minnesanteckningar i slutet av forskningen och att det innebär då att hitta 

vissa förutfattade egenskaper hos det som utforskas som helt går emot grundad teori enligt 

Glaser genom Hartman.
8
. Glaser menar istället att forskaren skall i stort sett redan från början 

skriva minnesanteckningar som är mycket viktiga för att sedan kunna sammanföras i analysen 

och generar tillsammans i en jämförande process en teori.  

 

Vi har valt att använda oss av Glasers sätt att forska genom grundad teori. Grundad teori är en 

mix av ett induktiv och deduktivt sätt att arbeta men dock enligt Glaser mest användbart inom 

det induktiva sättet att utforska fram en teori inom sociala fenomen.
9
 Vi har valt grundad teori 

även eftersom vi anser att andra metoder skulle påverka och styra in oss på spår som har med 

våra förutfattade meningar att göra. När vi nu istället måste lägga ifrån oss vårt eget facit och 

skapa ett nytänkande inom sociala medier är grundad teori mest lämpad får vår studie. Glasers 

sätt att använda grundad teori är en metod som används för att få fram en teori som har sitt 

stöd i studiens datamaterial. Detta datamaterial beskriver vissa delar av verkligheten om hur 

vi läser av världen och människors beteenden och deras sagda ord under vissa 

omständigheter.
10

 I denna forskning gör vi även som Glaser menar sammanhängande och 

fortlöpande urval, datainsamling och analys i utforskningen som har en inverkan och ett 

konstant jämförande på varandra för att tillslut frambringa en teori.
11

  

 

                                                           
4
 Hartman, 2001, s.23-24 

5
 Hartman, 2001, s.25 

6
 Hartman, 2001, s.28 

7
 Hartman, 2001, s 62 

8
 Hartman, 2001, s.91-93 

9
 Glaser, 1967, s.17-18 

10
 Hartman, 2001, s.16,21 

11
 Glaser, 1992, s.47 
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Syfte 

Syftet med vår studie är att generera fram en teori som visar på hur delar av verkligheten inom 

sociala medier ser ut genom våra respondenters egna upplevelser. Respondenterna i studien 

kommer dagligen i kontakt med någon form av sociala medier. Något nämnvärt i studien är 

att vår frågeställning har växt fram ur datamaterialet där vi har varit tvungna att ändra på vår 

inriktning under studiens gång beroende på vilken frågeställning som har genererats ur 

datamaterialet i de olika faserna. Vidare presenterar vi i metoddelen hur vi har gått tillväga 

där varje del i studien redogörs successivt.  

 

Disposition 

Eftersom vi strikt har försökt följa Glaser genom Hartmans version av grundad teori kommer 

läsaren se att denna uppsats inte följer det traditionella sättet att skriva en uppsats där tidigare 

forskning och teoretiska referensram finns i början av en uppsats. Eftersom forskaren inte 

behöver enligt Glasers version av grundad teori verifiera resultat och teori genom andra 

forskningsbidrag eller andra teorier, finns teoretisk referensram och tidigare forskning i slutet 

av denna uppsats
12

. 

För att vi skall kunna besvara vår frågeställning kommer uppsatsen att disponeras på följande 

sätt. I början ger vi en beskrivning till de viktigaste delarna i grundad teori där det går att se 

hur öppna fasen, selektiva fasen och den teoretiska fasen jobbar parallellt med varandra under 

studiens gång. Sedan har vi vidare redogjort för vårt val av intervjuer och fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod och även presenterat de tre faserna vilka är kännetecknande för Glasers 

version av grundad teori. Dessa faser betecknas som öppna fasen, selektiva fasen och den 

teoretiska fasen där vi har använt oss utav underrubriker för hur vi har gått tillväga med 

datainsamling, urval och analys i respektive fas. Resultatet presenteras sedan i tre olika delar 

där vi grundligt går igenom datainsamlingen för respektive fas vilka utgör teorin som har 

genererats. Sammanfattningen av resultatet illustreras till en början av en väldisponerad tabell 

som visar på vilka kategorier som har ingått i studien, relationen mellan dem och hur de är 

kopplade till kärnkategorin.  Begreppen som vi har använt oss utav i studien är: Stress, 

förväntningar, att hålla sig uppdaterad, kommunikation, bekräftelsebehov, trygghet och 

beroende. Vidare kan man i tabellen se relationen mellan dessa begrepp som är: hålla 

kontakten, livsstil och socialisering. I mitten av tabellen presenteras kärnkategorin 

Utanförskap. Därefter i uppsatsen redogör vi för den teoretiska referensramen som är Beckers 

stämplingsteori – utanför, Nilsson & Waldemarsson – kommunikation och Goffmans 

dramaturgiska teori – Jaget och maskerna. Den teoretiska referensramen avslutas med en 

diskussion där vi jämför dessa teorier med vårt resultat. Senare redogör vi för tidigare 

forskning kring det resultat vi kom fram till. Den teoretiska referensramen har delats upp i tre 

teman där vi kort redogör för varje del och som sedan i helhet sammanfattas i en egen rubrik. 

Tidigare forskning användes i slutet av uppsatsen för att vi skulle kunna utföra vår studie så 
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 Hartman, 2001, s.23-24 
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förutsättningslöst som möjligt. Efter detta har vi sammanfogat vårt bidrag till den tidigare 

forskningen och slutligen kommer diskussionsdelen att tas upp där vi bland annat kommer 

nämna eventuella brister i vårt arbete och vilka metodologiska dilemman vi stött på. 

Metod 

Forskningsprocessen enligt grundad teori  

Under dessa rubriker kommer vi att redogöra kort för hur vi som forskare inom grundad teori 

går tillväga i en process med urval, datainsamling och analys under arbetet. Vi tar även upp 

viktiga begreppsdefinitioner inom grundad teori, såsom kärnkategori, teoretisk mättnad, 

teoretiska urval och minnesanteckningar samt därefter förklarar vi de etiska aspekter vi har 

följt. Inom grundad teori ska forskaren följa vissa riktlinjer i tre olika faser för att det ska bli 

en tillförlitlig studie. Därför anser vi att det är viktigt att poängtera hur jämförandet i de olika 

faserna, den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen konstant sker parallellt 

med både urvalet, datainsamlingen och analysen och bedömer därför att en kort redogörelse är 

nödvändigt för att lättare kunna förstå hur vår arbetsprocess har gått till. Vi har även genom 

grundad teori metoden minimerat skillnaden i urvalsprocesserna för att få fram relevanta 

respondenter för just denna forskning om sociala mediers betydelse. Eftersom vi strikt följer 

Glasers version av grundad teori har vi inte spelat in intervjuerna, utan skrivit förhand för att 

fånga upp verkligheten så som den var.
13

  I slutet av denna del kommer vi att ta upp dessa 

faser i en egen underrubrik för att skapa en bredare förståelse för dem. 

Urval 

Urvalet inom grundad teori består av ett ändamålsenligt urval som har i uppgift att få fram 

relevant och nyttig information till undersökningen. Med hjälp utav ändamålsenliga urval får 

vi fram information om kategorier, dess egenskaper och relationer mellan dem.
14

 Relevans i 

urvalet har en central roll för studien och med det menas att de egenskaper eller begrepp som 

vi finner tillskriver kategorin och relationen mellan kategorier, vilket Glaser genom Hartman 

menar på att den utgör grunden för teorin som forskaren senare genererar fram
15

. I 

undersökningen använder vi oss utav ett teoretiskt urval där vi gör ett systematiskt sökande 

efter kategorier, egenskaper och relationer. Fördelen med det teoretiska urvalet är att det låter 

urvalet vara både väl genomtänkt och flexibelt, att vi får fram information som är relevant för 

studien och att fokus ligger på att vi undersöker de grupper som ger de data vi behöver. Den 

största fördelen med det teoretiska urvalet är att vi som forskare slipper lägga ner tid på data 

som är irrelevant för undersökningen och fokuserar endast på de data som verkligen är 

relevant. Det teoretiska urvalet är processen av datainsamlingen där data samlas in, kodas och 

analyseras för att teorin sedan ska genereras.
16

 I urvalet gör vi kontinuerligt ett jämförande i 

den öppna fasen, den selektiva fasen och den teoretiska fasen som vi återkommer i rubriken 

”De olika faserna”. 

                                                           
13

 Glaser, 1998, s.107 
14

 Glaser, 2002, s. 24 
15

 Hartman, 2001, s.70-71 
16

 Glaser, 1967, s.45 
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Datainsamling 

Vi har valt att samla in data genom enskilda intervjuer och fokusgrupper där vi har använt oss 

utav öppna frågor.
17

 Eftersom vi ska studera helt förutsättningslöst inom grundad teori, har vi 

varit medvetna om våra egna tankar kring intresseområdet och låtit dessa tankar läggas åt 

sidan under arbetets gång. Detta för att inte bli färgade eller påverkade av våra egna tankar, 

därför att risken skulle bli överhängande att vi istället hade riktat samtalen, där av styrt 

datainsamlingen. Inom grundad teori har vi inte ett begränsat utrymme till själva 

datainsamlingen, framförallt inte i den öppna fasen där vi har fria händer till att finna data i 

olika områden med breda utgångspunkter för att lokalisera information. Glaser menar att det 

går i den första fasen att använda all slags datamaterial så som intervjuer, tidningar, 

skönlitteratur, poesi eller observationer. Detta gav oss fördelen att kunna hitta de data som 

lämpade sig bäst för vad vår studie avsåg att undersöka. De tre olika faserna bestämmer hur 

datainsamlingen ska fortlöpa i studien. 

Analys 

I denna del av undersökningen samlar vi in alla delar av datamaterialet för att sedan kunna 

koda materialet. För att hålla koll på dessa material, sorteras arbetet vilket sedan underlättar 

analyserandet av materialet. I den inledande fasen kodar vi materialet enligt Glaser genom det 

faktiska kodandet, där vi söker efter begreppsliga kategorier och egenskaper i datamaterialet 

som har samlats in.
18

 När dessa kategorier har hittats, övergår vi till det teoretiska kodandet, 

där begrepp definierar och sammanbinder de faktiska kategorierna som används för att 

integrera faktiska koder i en teori. När vi kodar själva datamaterialet kommer detta att ske 

relativt självstyrt eftersom vi bearbetar oss igenom datamaterialet rad för rad för att hitta 

tecken på likheter och skillnader mellan ord och fraser som vi sedan skriver i marginalen. En 

viktig del i analysen är att göra minnesanteckningar samtidigt som vi kodar materialet. Det är 

då de teoretiska idéerna bryts ned, som till en början är abstrakta tankar och reflektioner men 

som blir en viktig kugge i hjulet då teorin ska presenteras. Glaser menar att vikten av att föra 

minnesanteckningar i analysdelen inom grundad teori har en avgörande roll för presentationen 

av teorin.
19

 

Kärnkategori ”core variable”  

Kärnkategorin som Glaser kallar för ”core variable” har en central roll som genom vårt 

teoretiserande står i förbindelse till andra viktiga kategorier och till undersökningens 

huvudbry.
20

 Vi valde ut kärnkategorin i den första öppna fasen där mättnadskänslan blev 

längre än vid att hitta andra framträdande begrepp ur datamaterialet som även Glaser menar är 

vanlig i grundad teori.
21

 Kärnkategorin påträffades ofta i vårt datamaterial som Glaser genom 

                                                           
17

 Kvale och Brinkman, 2009, s.166 
18

 Glaser, 1967, s.33-35 
19

 Glaser, 1967, s.108 
20

 Glaser, 2002, s.26 
21

 Glaser, 1992, s.21 
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Hartman menar är även en av de viktigaste ståndpunkterna för att kategorier skall genereras 

till en kärnkategori.
22

 

Teoretisk mättnad  

När samma data återkommer flera gånger i ett datamaterial betyder det enligt Glaser att nå en 

mättnadskänsla.
23

 Denna mättnadskänsla kunde vi endast uppnå med att studera ett större 

antal företeelser genom flera intervjuer och fokusgrupper tills det inte fanns mer data att finna 

inom vårt intresseområde i varje enskild fas. 

Teoretiska urval  

Djupet i våra teoretiska urval uppnådde vi genom en större bredd av urvals kategorier genom 

att använda både fokusgrupper, intervjuer och att även intervjua både män och kvinnor i olika 

åldrar. Glaser genom Hartman menar att det är viktigt att söka data om de kategorier som är 

mest återkommande i data och som även kan variera av relevansart i de olika faserna.
24

 I 

faserna fanns det även olika kriterier för urvals krav som bestämdes av det material vi tidigare 

hade funnit och analyserat.  

Minnesanteckningar  

Vi började skriva minnesanteckningar så fort vi startade med att koda vårt datamaterial som är 

arbetsmetoden enligt grundad teori. Vi var även tvungna att hålla isär minnesanteckningar och 

datamaterialet för att inte blanda ihop dessa. Minnesanteckningar är enligt Glaser viktiga 

teoretiska idéer som skall antecknas under hela forskningstiden och i slutet av teoretiserandet 

använde vi oss utav minnesanteckningarna för att jämföra dessa sinsemellan och med data.
25

 

Det var även viktigt att de kategorier som vi beslöt att behålla hade en relation till 

kärnkategorin.
26

  

Etiska aspekter 

Vi utgick ifrån Kvale och Brinkman och även vetenskapsrådets syn på etiska aspekter om 

samtycke i vår undersökning genom att vi informerade samtliga respondenter om det syfte vi 

har med vår undersökning och de risker och fördelar det innebär att ingå i vår undersökning.
27

 

Vi talade även om att de när som helst fick avbryta, avstå att svara eller avstå helt från 

undersökningen. Vi har dessutom informerat deltagarna om syftet med undersökningen. Vi 

informerade även om konfidentialitet att vi som forskare inte kommer att avslöja deras 

identiteter att de förblir anonyma
28

. Därför är respondenternas namn fiktiva i denna uppsats.  

                                                           
22

 Hartman, 2001, s.88. 
23

 Glaser, 1967,s. 61-62 
24

 Hartman, 2001, s.73-75. 
25

 Glaser, 1967, s.113. 
26

 Hartman, 2001, s.89-90. 
27

  Kvale och Brinkman, 2009, s.87 
28

 Kvale och Brinkman, 2009, s.88 
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Vi informerade även om nyttjandekravet, där deras svar endast används till undersökningens 

syfte.
29 

 

 

De olika faserna 

Inom grundad teori ingår det tre olika faser och i varje del av dessa faser går vi vidare när vi 

känner en teoretisk mättnad. Denna mättnadskänsla utvecklas i takt med den ”teoretiska 

känsligheten” för materialet och individerna vi undersöker. Hartman menar att detta uppnås 

genom det ömsesidiga analyserandet och datainsamlandet.
30

 Arbetet i alla faser i grundad 

teori pågår parallellt med urval, datainsamling och analys. I den första öppna fasen försöker vi 

finna så många begrepp som möjligt och att vi har fritt utrymme som forskare när vi söker 

data. Vi söker efter kategorier och dessa kategorier kan vara allt mellan ord eller fraser och 

likheterna mellan dessa. Den öppna fasen färdigställs när vi har hittat kärnkategorin och detta 

gör vi med hjälp utav ett teoretiserande om kategorierna. Väl där går vi vidare till nästa fas 

som är den selektiva fasen.
31

 Selektionen kan inte påbörjas förrän vi har hittat kärnkategorin. I 

den selektiva fasen bestäms vilka av alla kategorier som vi har hittat ska vara med i den 

slutliga teorin. I denna fas är det viktigt att få med kategorier som är relaterade till 

kärnkategorin som genererades tidigare i den öppna fasen. Detta görs dels för att avgränsa 

undersökningen och dels för att på bästa sätt kunna integrera de kategorier vi finner till teorin. 

I den selektiva fasen sker ett sorteringsarbete, där vi genom ytterligare datainsamling 

bestämmer vilka kategorier som är viktiga och både tydliggör samt bestämmer deras 

egenskaper. När vi känner en mättnad övergår vi till den sista teoretiska fasen. Här tar vi reda 

på hur dessa kategorier förhåller sig till varandra genom ytterligare datainsamlande. Med 

hjälp av teoretiska idéer och minnesanteckningar formuleras en hypotes som ska genereras till 

en teori och därefter skrivs resultatet samman. 

 

Öppna fasen 

– Datainsamling, urval och analys 

Datainsamlingen i den öppna fasen kan enligt Glaser innehålla mycket olika data för att få en 

bred grund till att få reda på vad som händer inom vårt område sociala medier.
32

 Därför läste 

vi även dagstidningar som gav oss flera kategorier som länkade och bidrog till 

kärnkategorin.
33

 Kategorierna hittade vi genom att koda materialet dvs. läsa texter och 

intervjuer flera gånger och se vilka begrepp som dök upp ofta och även försöka tyda det som 

sades och det som stod mellan raderna dvs. det som antydes i det sagda men som inte 

påpekades i själva orden. I den inledande fasen hade vi fyra intervjuer där vi använde oss utav 
                                                           
29

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf s.7-14 
30

 Hartman, 2001, s.40-41. 
31

 Hartman, 2001, s.82-83. 
32

 Glaser, 1998 s. 142 
33

 Glaser, 1967, s.143 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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öppna frågor av sociologisk relevans utifrån vårt intresseområde. Huvudfrågeställningen ska 

enligt Glaser vara empirisk i den meningen av att frågan inte skall vara inriktad utan kunna ge 

oss berättande svar.
34

 Vår huvudfrågeställning var, vad sociala medier innebär för dig. I vår 

analys har vi försökt att hitta så många kategorier som möjligt för att sedan kunna verifiera 

kärnkategorin. Glaser menar på att all information som vi hittar kan vara av betydelse till 

undersökningen och menar på att ”all is data”.
35

 Detta eftersom vi till en början inte vet vilka 

data som har relevans för studien och därför måste vara uppmärksamma vid insamlandet av 

data i den öppna fasen.  

 

Den öppna fasen började vi med att ha ett öppet fält att utforska utan några som helst 

förutfattade meningar. Glaser menar strikt inom grundad teori att som forskare inte läsa om 

tidigare forskning inom sitt område för att undvika att styra forskningen åt ett håll som kan 

visa sig vara irrelevant eller missa vad som egentligen försiggår.
36

 Det är viktigt att teorin 

grundas i datamaterialet och inte tvingas på data. Eftersom vår frågeställning inom sociala 

medier är ett aktuellt ämne och att de flesta personerna runt omkring oss troligen är medvetna 

om det så var det inte svårt att hitta intervjupersoner till vårt urval men för att få mer 

spridning på svaren så valde vi att intervjua både kvinnor och män i olika åldrar. Vi 

intervjuade i den öppna fasen två kvinnor och två män där intervjutiden per samtal varade i ca 

40 minuter. För att få så mycket empirisk information som möjligt så hade vi två varsina 

öppna intervjuer. Den första intervjun var hemma hos en av oss där även intervjupersonen 

Helena 40-45 år, egen företagare, antagligen kände sig trygg och talade öppet om vårt tema 

sociala medier. Den andra intervjun med Pelle 40-45 år, arbetar inom IT, hade som förslag att 

vara hemma hos sig själv där han samtidigt kunde pyssla i hemmet. Den tredje intervjun ägde 

rum i en skolmiljö där intervjupersonen Vera 20-25 år, studerande, fick förfrågan om att delta 

i en undersökning. Den fjärde intervjupersonen Said, 20-25 år, studerande, valde att bli 

intervjuad i sitt eget hem eftersom han kände sig tryggast i den miljön. Alla våra 

intervjupersoner fick information om samtycke som är viktigt för dem att veta att de när som 

helst kunde avbryta eller passa på våra frågor som Kvale och Brinkman tar upp i sin bok om 

kvalitativa intervjuer.
37

 De fick även veta att vi har sekretessbelagd information, att det inte 

kommer framträda i uppsatsen om vilka personer som har medverkat i vår undersökning och 

att svaren inte kommer användas i något annat syfte än till vår uppsats. Därför är alla namn i 

denna uppsats fiktiva. 

 

När vi var klara med intervjuerna började vi att renskriva våra svar där vi kodade och letade 

efter kategorier och begrepp.  Eftersom Glaser avråder från att spela in intervjuer så valde vi 

att följa hans råd att inte fånga upp allt för mycket onödigt data.
38

 För att försöka att inte 

missa något relevant i våra handskrivna material så läste vi även våra intervjusvar tillsammans 

flera gånger för att se materialet med flera ögon. Vi kodade tillsammans fram många 

                                                           
34

 Glaser, 1992, s.25 
35

 Glaser, 1998, s.8-9. 
36

 Glaser, 1998, s.67 
37

 Kvale och Brinkman, 2009, s. 87-88 
38

 Glaser, 1998, s.107 
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betydelsefulla kategorier till den öppna fasen och genom de mest återkommande kategorierna 

kodade vi fram en kärnkategori som enligt Glaser har en central roll och ska stå i relation till 

de kategorier som vi hittade.
39

 Kärnkategorin som vi fann var utanförskap och som hade en 

central roll för studiens framtida resultat. I analysdelen fann vi även att det inte spelade någon 

roll om den intervjuade var en man eller en kvinna för att intervjusvaren gav oss nästintill 

identiska kategorier. Intervjusvaren i relation till åldern skiljde sig något, då de äldre upplevde 

att den yngre generationen var i större behov av sociala medier vad gäller upprätthållandet av 

sociala kontakter. Dessa intervjusvar lade sin grund till vårt nästkommande urval för 

undersökningen där åldern visade sig vara relevant. Vi använde oss utav Glaser genom 

Hartman det teoretiska urvalet där urvalspersonerna bestäms utifrån vad som framkom i 

datamaterialet och att dessa urvalspersoner kan förändras beroende på hur studien fortlöper.
40

 

 

Genom all vårt datamaterial som bestod av upplevelser och erfarenheter kodade vi fram olika 

kategorier som i sin tur genererade kärnkategorin utanförskap. En gemensam nämnare för 

dessa kategorier var att upprätthålla relationer människor emellan och rädslan för att förlora 

kontakten. I den öppna fasen kände vi en mättnadskänsla när det inte gick att utvinna fler 

kategorier ur datamaterialet.
41

 Denna mättnadskänsla kallas enligt Glaser genom Hartman för 

teoretisk känslighet som vi uppnådde genom ett ömsesidigt analyserande av datainsamlingen. 

I kodningsmomentet inkluderades även våra minnesanteckningar som dels var av stort värde 

för studiens framgång och dels som ett stöd för genererandet av kärnkategorin.
42

  

 

I den öppna fasen kunde vi fastslå att det fanns en relation mellan kategorierna som i sin tur 

var sammanlänkade till kärnkategorin. Kodningen i den öppna fasen gav oss ett nytt 

intresseområde till den selektiva fasen som var i relation till de kategorier som vi fann. 

Intresseområdet som vi fann var upprätthållandet av kontakter. Detta faktum ledde oss vidare 

till att utforska vilka för- eller nackdelar det hade inneburit om dessa individer inte hade 

kommit i kontakt med sociala medier och vad dessa konsekvenser hade för betydelse för 

individens upplevelser inom upprätthållandet av kontakter. 

Selektiva fasen 

– datainsamling, urval och analys 

Vi övergick till den selektiva fasen utifrån de resultat som den öppna fasen riktade in oss på. 

Eftersom urvalen gav oss en inriktning mot ungdomar valde vi att använda oss av en 

fokusgrupp. Via en bekant fick vi kontakt med en rektor på en gymnasieskola. Alla 

urvalspersonerna i fokusgruppen var studenter och över 18 år som betydde att vi inte behövde 

fråga föräldrarna om tillåtelse att intervjua dessa ungdomar. Fokusgruppen bestod utav två 

tjejer, Kiara och Hanna, samt två killar, Johan och Angelo, där intervjun ägde rum i skolans 

konferensrum där samtalet pågick i ca en timme. Ungdomarna fick prata fritt om en 

                                                           
39

 Glaser, 1967, s.108 
40

 Hartman, 2001, s.67 
41

 Hartman, 2001, s.40 
42

 Glaser, 1967, s.108 
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omreviderad frågeställning inom det området som den öppna fasens resultat visade sig vara 

relevant till den selektiva fasen. I inledningen av intervjun pratade vi öppet om vad sociala 

medier innebär och därefter tog vi upp den nya frågeställningen till den här fasen som var, 

Vad är positivt respektive negativt med att hålla kontakten genom sociala medier? 

Fokusgrupp blev relevant då vi intresserade oss av människors handlingar och relationer och 

inte individerna i sig
43

 

 

Vi kom till gymnasieskolan efter lunchtid, där ungdomarna visade oss vägen till 

konferensrummet. Stämningen var stelt, men så fort vi satte oss i konferensrummet blev det 

något tryggare. Vi hade köpt med fika och frukt som vi bjöd på som även resulterade i en 

harmonisk stämning. Som vi tidigare tog upp så inledde vi intervjun med att prata öppet om 

vad sociala medier innebär och även belysa de etiska aspekterna. Ungdomarna kom igång 

relativt snabbt att diskutera med varandra om sociala medier innan vi hade ställt vår 

frågeställning. Den ena av oss var mer insatt i diskussionen med ungdomarna medan den 

andra fokuserade mest på att notera vad som sades. Den som noterade samtalen skrev i sitt 

anteckningsblock om vad som sades och noterade även beteenden som möjligtvis kunde vara 

av intressant värde för studien. Intervjun var lätt att skriva ner i anteckningsblocket, eftersom 

ungdomarna var väldigt duktiga med att inte prata i mun på varandra utan väntade in sin tur i 

diskussionen. I den här fasen använde vi oss utav fokusgrupp till skillnad ifrån den första 

fasen, just för att kunna få en variation och även komplettera olika beteenden i en grupp som 

gav en helhetsbild till vårt område. Fokusgruppen som vi använde i den selektiva fasen gav 

innehållrik information och som även visade sig vara en effektiv datainsamlingsmetod för vår 

studie i den selektiva fasen. 

 

Kategorier av irrelevant värde i den öppna fasen har varsamt selekterats bort i analysarbetet. 

Därefter började vi koda fram andra kategorier som var relaterade till de kategorier och 

kärnkategori som hade relevans för studiens framgång. I den här fasen har vi med tydlighet 

kunnat hitta kategorier som både är relaterad och relevant för kärnkategorin och som i sin tur 

bidrog med att precisera kärnkategorin ytterligare
44

. De kategorier som vi hittade i den 

selektiva fasen rörde sig om egenskaperna i de kategorier vi hade funnit i den öppna fasen och 

som därefter gav oss ett nytt intresseområde och frågeställning till den teoretiska fasen. 

Kärnkategorin uppenbarade sig ännu mer och blev tydligare vid kodandet i den selektiva 

fasen eftersom data från fokusgruppen bidrog med ytterligare klarhet för studiens framgång. 

Minnesanteckningar har kontinuerligt skrivits ned parallellt med pågående kodning av 

datamaterialet. Den teoretiska mättnaden för analysarbetet i den selektiva fasen uppstod då 

inga fler kategorier kunde tilläggas efter att ständigt ha gått igenom datainsamlingen rad för 

rad. I den teoretiska fasen valde vi att gå vidare med samma intervjuform, dvs. ungdomar som 

dagligen kommer i kontakt med sociala medier som vi ansåg kunde ge oss relevant data för 

studien.
45

  

                                                           
43

 Hartman, 2001, s.64 
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45
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Teoretiska fasen 

– datainsamling, urval och analys 

Intresseområdet i den teoretiska fasen stod i relation till den selektiva fasens resultat. Här 

riktade vi fokus på att finna samband mellan kategorierna som vi hade funnit.
46

 Samtalet 

bestod utav fokusgrupp med studenter på samma gymnasieskola som den tidigare. 

Fokusgruppen bestod utav två tjejer, Frida och Lea samt två killar, Romeo och Petri, som var i 

18-års ålder där vi började med att förklara vad sociala medier är. Dessa elever hade haft 

kontakt med den tidigare fokusgruppen i den selektiva fasen och som därför resulterade i att 

de visste vad sociala medier innebar. Fastän de hade bra kännedom inom området fick vi 

förklara sociala medier lite mer utförligt. Efter att vi hade presenterat oss dukade fram fikat. 

Vi informerade eleverna om etiska aspekterna, att samtalet fick avbrytas när som helst och att 

dessa elever skulle vara anonyma i uppsatsen. Vi tog även upp att vi inte kommer spela in 

samtalet och istället kommer en av oss diskutera och den andra noterar vad som sägs. Denna 

gång var inte situationen lika stel som det var i den förra fokusgruppen. När vi väl hade 

presenterat oss och ämnet började vi med vår öppna fråga och diskussionen tog fart relativt 

snabbt. Urvalet i den teoretiska fasen fortsatte att bestå av fokusgrupp, eftersom detta 

förhållningssätt av intervjuform var både informationsrik och effektiv för studien jämfört med 

enskilda intervjuer. Det nya intresseområdet som vi behandlade i den teoretiska fasen var, 

behovet av bekräftelse och hur tryggheten uppenbarar sig genom sociala medier. 

Frågeställningen blev därför Hur stort behovet av sociala medier är i det vardagliga livet? 

 

Vi kodade materialet tillsammans i analysdelen genom att läsa och stryka under de 

återkommande indikationerna på relationer mellan de kategorier som vi tidigare hade funnit. 

Dessa indikationer skrevs upp på ett separat block där vi återigen gick igenom materialet för 

att få en analytisk klarhet kring sambanden mellan kategorierna för att kunna forma en 

hypotes vilken grundar sig i datamaterialet.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46
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47
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Tabell 1. 

Öppna fasen: Selektiva fasen: Teoretiska fasen: 

 

 

 

Intresseområde: 

 

Vad innebär sociala medier 

för dig? 

 

 

Frågeställning: 

 

Vad är positivt respektive 

negativt med att hålla 

kontakten genom sociala 

medier? 

 

Frågeställning: 

 

Hur stort behovet av sociala 

medier är i det vardagliga 

livet? 

 

 

 

Urval: 

 

Intervjuperson med två 

kvinnor, Helena 40-4 5år och 

Vera 20-25 år och två män, 

Pelle 40-45 år och Said 20-25 

år 

 

Hur det nämns i 

dagstidningar vad sociala 

medier har för effekt på 

individen. Totalt 8 artiklar. 

 

 

Urval: 

 

Fokusgrupp med studenter i 

en gymnasieskola, Kiara, 

Hanna, Johan och Angelo i 

18-års ålder som dagligen 

kommer i kontakt med sociala 

medier. 

 

Urval: 

 

Fokusgrupp med studenter i 

samma gymnasieskola, Frida, 

Lea, Romeo och Petri i 18-års 

ålder som dagligen kommer i 

kontakt med sociala medier. 

Kärnkategori: 

 

Utanförskap 

Kärnkategori: 

 

Utanförskap 

Kärnkategori: 

 

Utanförskap 

 

Tabell 1. 

I tabellen ovan exemplifierar vi hur vi har modifierat vårt intresseområde till frågeställningar i 

de senare faserna och även visar på hur urvalspersonerna har valts ut teoretiskt. Vidare kan 

man se att kärnkategorin har varit fastställd från då den upptäcktes i den öppna fasen. 

Resultat 

Under denna del kommer vi att presentera och redogöra för kategorier och relationer mellan 

dem som tillsammans har hjälpt till att generera en teori. Resultatet har vi delat upp i tre olika 

delar eftersom vi ansåg att det gav en klarare bild av de olika resultat vi fick fram i de olika 

faserna. I den första delen tar vi upp kategorier och även den kärnkategori som vi har funnit i 

den öppna fasen genom intervjuer och tidningsartiklar. I den andra delen kommer kategorier 

att lyftas upp utifrån de mest frekventa koderna i datamaterialet och har vägletts av den 
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kärnkategori vi fann i den första öppna fasen. I den tredje delen kommer vi att presentera de 

relationer som råder mellan kategorierna. 

Öppna fasen 

I den öppna fasen intervjuade vi fyra personer, Vera och Said 20-25 år, Helena och Pelle 40-

45 år och använde oss utav totalt 8 olika tidningsartiklar som tillsammans bidrog med 

ytterligare kategorier till vårt intresseområde. De kategorier som vi fann i den öppna fasen 

var, Kommunikation, beroendeskap, förväntningar, hålla sig uppdaterad samt stress. Den 

kärnkategori som vi hittade i den öppna fasen var Utanförskap. 

 

Kommunikation 

Respondenterna uttryckte att kommunikationen via sociala medier var en stor anledning till 

användandet av den. För att inte hamna i ett utanförskap menade samtliga respondenter att 

sociala medier användes av merparten människor och att det i vissa fall var en gratis tjänst. 

Vera uttrycker kommunikation via sociala medier på följande sätt: 

 

Det är väldigt praktiskt och smidigt, man kan lättare hålla kontakten idag jämfört med förr 

[…] Det är framförallt billigt för mig […] Jag skriver hellre än att prata med de i 

verkligheten. 

 

Det var enkelt, smidigt och oftast gratis att kommunicera med varandra via sociala medier, 

framförallt via telefoner. Individer som inte kan eller har möjlighet till att kommunicera via 

sociala medier kan komma att exkluderas, eftersom människor förväntas att kunna göra det. 

 

Helena uttryckte kommunikation via sociala medier på följande sätt: 

 

Att kommunicera med de jag inte kan träffa […] Jag kollar på Facebook på datorn och 

använder Skype där jag pratar med vänner och släktingar som bor utomlands […] Viber är 

också bra eftersom det är gratis att ringa. 

 

Respondenten menar att det är viktigt med kommunikation med de som bor långt borta för att 

bevara kontakter samt att inte exkluderas från deras sociala nätverk. 

 

 

 

Tidningsartikel 1 från Västmanlands läns skriver på följande sätt: 

”Hon kan inte finnas på Facebook och i andra sociala medier. En betydligt mindre 

uppoffring än den brutna kontakten med familjen”.
48

 

                                                           
48

 Östin, 2013, s.6 
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I artikeln kommer de fram till att den intervjuade gör en slags uppoffring med att inte finnas 

på sociala medier där det påvisar ett slags utanförskap. 

Beroendeskap 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att det förekom någon form utav beroende för sociala 

medier. Det var framförallt den yngre generationen som inte kunde kontrollera sitt 

användande av sociala medier. Den äldre generationen uttryckte det mer i klartext, medan de 

yngre ansåg att det ingick i deras livsstil. En livsstil till att prioritera sociala medier som blir 

ett beroende för att vilja veta vad andra gör för att inte hamna utanför.  

Pelle uttryckte beroendet till sociala medier på följande sätt: 

 

Det tar tid från barnen, de är beroende […]. Det skulle vara jobbigt att inte komma i kontakt 

med sociala medier, man har ju vant sig vid det […]. För mig är det mer som en nöjesgrej. 

 

Respondenten menar att sociala medier skapar ett okontrollerat beroende bland yngre. De 

yngre är nyfikna på vad som händer runtomkring för att det ingår i deras livsvärld. 

Respondenten menar även att det är ett nöje som verkar vara trevligt även för den vuxna. 

 

Said uttryckte beroendet till sociala medier på följande sätt: 

 

Folk har tagit det på största allvar och jag tycker att man missbrukar det som ett beroende 

[…] Min sambo sitter hellre vid datorn och uppdaterar olika status än att gå och plugga […] 

Man prioriterar Facebook före allt annat i vardagen […] Man behöver ständigt vara på sin 

vakt och kolla om man har fått någonting nytt, vilket känns jobbigt ibland. 

 

Respondenten menar att sociala medier har tagit överhand där personerna är så pass beroende 

att andra viktiga personer och vardagssysslor inte uppmärksammas. 

 

Tidningsartikel 2 i Västerås tidning skriver på följande sätt: 

”Mer än var tredje bilist har sms: at bakom ratten och nästan var tionde kollar sociala 

medier”.
49

 

Beroendet för sociala medier är så pass okontrollerad att människor riskerar livet för att det 

går ständigt att vara uppkopplad och tillgänglig. Rädslan för att exkluderas i sociala medier 

gör att individer i själva verket exkluderar sig själva från den fysiska omgivningen genom att 

se och läsa sociala medier. 

Förväntning av att hålla sig uppdaterad 

Denna kategori i datamaterialet var väldigt frekvent. Respondenterna menade på att 

människor runtomkring dem räknade med att alla på ett eller annat sätt ska komma i kontakt 

med sociala medier. Det som framgick i respondenternas uttryck var att människor vill vara 

                                                           
49
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uppdaterade av information för att inte hamna utanför och därför förväntas använda sig utav 

sociala medier. De uttryckte att sociala medier är normalt till den graden att individer 

runtomkring dem ska använda det annars är risken stor att hamna i ett utanförskap. 

Helena uttryckte denna förväntning på följande sätt: 

Jag blir uppdaterad om barnens hobby och aktiviteter via mail. Även skolshoft från skolan, ja 

och veckobrev från läraren. 

Sociala medier har kommit att bli så pass utbrett att även skolor och andra verksamheter har 

detta som kommunikationsflöde där respondenten måste hålla sig uppdaterad och använda sig 

utav sociala medier för att inte missa viktig information. 

Vera uttryckte denna förväntning på följande sätt: 

Det kan till och med uppfattas konstigt om man inte har Facebook i dagsläget. Och man 

liksom vill hänga med i svängarna […] Men man känner sig nästan tvungen och svara när det 

dyker upp någon kommentar eller så. 

Här uttrycker respondenten tydligt på hur det går att hamna i ett utanförskap om sociala 

medier inte används i vardagen. 

Tidningsartikel 3 från Västmanlands läns tidning skriver på följande sätt: 

”Uppdateringar om spädbarnet på sociala nätverk tar fokus från bebisen”. 
50

 

Likt tidningsartikel två förklarar även denna artikel att sociala medier oftast tar fokus från 

omgivningen på grund utav att människor förväntar sig uppdatera och att hålla sig 

uppdaterade för att inte exkluderas från sina sociala nätverk. 

Stress 

Respondenterna svar indikerade på att det fanns någon form av stress som var direkt relaterad 

till sociala medier. Intervjupersonerna menade på att detta var en nackdel med användandet av 

sociala medier. Om respondenterna valde att inte vara aktiva i sociala medier för en stund var 

risken stor för exkludering. 

Vera uttryckte denna stress på följande sätt: 

Det är väl det negativa med det, att man måste ständigt tänka på när telefonen vibrerar. 

Respondenten menar att det inte går och koppla av eftersom de ständigt är uppkopplade och 

tillgängliga för andra. 

Said uttryckte denna stress på följande sätt: 

                                                           
50

 Bosnic, 2013, s.20 
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Jag har medvetet valt att trappa ner på användandet av sociala medier eftersom det tog för 

mycket av min tid […]Man vill gärna svara så fort som möjligt, annars kan det verka som 

oförskämt. 

Det har skapats en norm att svara så fort som möjligt genom sociala medier. Gör individer 

inte detta kan det tolkas som en indirekt exkludering av mottagaren. 

Utanförskap 

Vid kodandet i den öppna fasen fann vi kärnkategorin utanförskap som stod mest mellan 

raderna utifrån de kategorier som vi hade funnit. Respondenterna kommunicerar främst via 

sociala medier idag och det har blivit normalt att merparten av samhällsmedborgarna 

använder sig utav detta förhållningssätt. Om respondenterna väljer att inte kommunicera via 

sociala medier, är risken att de hamnar i ett utanförskap. Detta i sin tur skapar ett beroende av 

att hålla kontakten via sociala medier, främst för att hålla sig uppdaterade på ett enkelt sätt där 

respondenterna förväntas att använda sig utav sociala medier. Dessa komponenter skapar i sin 

tur någon form av stress i det vardagliga livet där dels respondenterna ständigt behöver vara 

på sin vakt och dels att inte vilja hamna i ett utanförskap.  

Pelle uttryckte utanförskap på följande sätt: 

Man är van med mobilen men det skulle vara jobbigt att inte ha[…] barnen är 

beroende[…]man har Facebook och får information genom mail från skolshoft och laget där 

jag spelar. Mail är svårt att ta bort […]användandet är det uppenbara, mail och telefon. 

Respondenten menar att det är viktigt och använda sig utav sociala medier i dagens moderna 

samhälle för att inte hamna i ett utanförskap. 

Vera uttryckte utanförskap på följande sätt: 

Facebook använder jag mig utav för att behålla mitt kontaktnät och att jag kan hålla mig 

uppdaterad om vad som händer. […]uppfattas konstigt om man inte har Facebook. Å man vill 

liksom hänga med i svängarna. […]man känner sig nästan tvungen att svara. […]man kollar 

upp för att uppdatera sig med information. […]ständigt tänka på när telefonen vibrerar. 

Respondenten menar att sociala medier har blivit en del av människans livsvärld där en 

ständig kontakt genom sociala nätverk är nödvändigt för att inte exkluderas ur grupper. 

Said uttryckte utanförskap på följande sätt: 

Jag försöker via Facebook hålla kontakten levande[…]jag tar upp telefonen ofta och kollar 

om jag har fått mail eller om någon annan person har skrivit till mig via Facebook. […]jag 

skriver hellre brev[…]ofta tycker människor att sådant är ute. 

De traditionella sätten, det vill säga skicka brev håller på och försvinner eftersom sociala 

medier är enklare och smidigare att använda. Respondenten känner att en anpassning är ett 

måste för att inte exkluderas från gemenskap. 
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Helena uttryckte utanförskap på följande sätt: 

 De (barnen) umgås via telefonen, det är deras sätt att leka[…]. Jag pratar med vänner och 

släcktingar via Skype. 

Respondenten menar att kommunikation genom sociala medier har ersatt det fysiska mötet 

med människan men som även kan ge närhet till människor med långt avstånd. Detta bidrar 

med inkludering med människor som bor långt ifrån, men även ersätter det fysiska mötet med 

människor som har närhet avståndsmässigt till varandra. 

Selektiva fasen 

Den selektiva fasen var till större del styrd utav den öppna fasens resultat som gav oss den nya 

frågeställningen inom sociala medier upprätthållandet av kontakter. Vi valde fokusgrupper 

som datainsamlingsmetod eftersom det visade sig att ungdomar var de tänkbara 

urvalspersonerna för studien och vi hade i åtanke att få ut så mycket som möjligt i en 

diskussion om området sociala medier. Detta för att de kommer mer i kontakt med sociala 

medier än vad den äldre generationen gjorde. Fokusgruppen för det här momentet innehöll 

fyra studenter över 18 år, Kiara, Hanna, Johan och Angelo. De kategorier som kodningen 

visade sig vara relevanta var, Trygghet, bekräftelsebehov och beroendet av sociala medier. 

Dessa kategorier var i sin tur direkt relaterade till kärnkategorin utanförskap.  

Trygghet 

Tryggheten blev tydlig då dessa intervjupersoner menade på att det gick och uttrycka sig mer 

via sociala medier än i ett verkligt möte. Intervjupersonerna hade dels större frihet och fler 

alternativ inom ramen för hur man bör bete sig, men att det också gick och filtrera bort vissa 

kontakter som de inte ville ha. För att inte hamna i en exkludering kunde dessa studenters 

upplevelser av sociala medier kunde tolkas som en gränslös värld där tryggheten uppenbarade 

sig att ingå i intressegrupper och genom deras egna kriterier.  

Johan uttryckte tryggheten via sociala medier på följande sätt: 

”Man vågar prata med någon via Facebook som man inte brukar prata med i verkligheten 

[…] Man kan umgås med många samtidigt, det är villkorslöst”. 

Att ingå i en gemenskap skapade en trygghetskänsla vilket respondenten menade på att 

utanförskapet minskade när han var uppkopplad inom sociala medier.  

Hanna uttryckte tryggheten via sociala medier på följande sätt: 

Det kan vara skönt att skriva av sig ibland […] en inre frid. 

Respondenten kunde känna känslan av trygghet genom sociala medier där hennes ord ingick 

och skapade gemenskapen. 

Bekräftelsebehov 

Samtliga intervjupersoner menade på att det fanns ett bekräftelsebehov genom sociala medier. 

Att människan vill känna sig sedd och hörd genom att få feedback på sina uppdateringar för 
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annars kan känslan av utanförskap förestå. 

 

Angelo uttryckte bekräftelsebehovet på följande sätt: 

”Om man inte har fått några meddelanden känner man sig oviktig, man blir inte bekräftad”. 

Att respondenten förväntar sig att bli bekräftad genom sociala medier av andra, för att inte 

hamna i ett utanförskap. 

Kiara uttryckte bekräftelsebehovet på följande sätt: 

”Man drar till sig uppmärksamhet […] Andra skryter om sig själva på Facebook. 

Att göra reklam om sig själv genom sociala medier ger mindre sannolikhet att hamna i ett 

utanförskap. Respondenten uttrycker också att det är viktigt att skryta om sig själv för att 

skapa popularitet hos andra. 

Beroendet av sociala medier 

Samtliga intervjupersoner var beroende av sociala medier på ett eller annat sätt. Nästan allting 

i respondenternas vardag kretsar kring sociala medier och detta medför att de indirekt blir 

påverkade och skapar sitt beroende till det för att inte hamna i utanförskap. 

Kiara uttryckte beroendet av sociala medier på följande sätt: 

”Jag får panik när batteriet tar slut, jag måste ha laddare […] Hela världen rasar under utan 

min mobil […] Jag måste få min dagliga dos genom att använda Facebook och Instagram”. 

Ett beroende för att veta vad vännerna gör, att inte något skulle få henne att hamna i ett 

utanförskap. Därför blir det ständiga uppkopplingen väldigt viktigt och 

beroendeframkallande. 

Johan uttryckte beroendet av sociala medier på följande sätt: 

”Man sitter hela tiden vid Facebook och Instagram och lägger upp bilder istället för att 

umgås med de man är med […] Jag tar upp mobilen av rutin, det är ett måste”. 

Beroendet skapar en slags vana som gör att respondenten missar det verkliga livet ”här och 

nu”. Han menar på att sociala nätverk bidrar med att det som finns runtomkring oftast 

isoleras. 

Teoretiska fasen 

I den teoretiska fasen fortsatte vi med att intervjua fokusgrupper på samma gymnasieskola, 

eftersom studien i den selektiva fasen visade sig att denna datainsamlingsmetod var både 

innehållsrik och relevant. Fokusgruppen innehöll fyra respondenter som var studenter och 

över 18 år, Petri, Lea, Romeo och Frida. Den nya frågeställningen i den teoretiska fasen blev, 

Hur stort behovet av sociala medier är i det vardagliga livet? I denna fas letade vi efter 

relationer mellan de tidigare kategorier som vi hade funnit som i sin tur hjälpte till att forma 
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hypoteser där även kärnkategorin utanförskap är relaterad. Relationer mellan dessa kategorier 

som vi tittade på var, livsstil, socialisering och hålla kontakten. Kopplingar till kärnkategorin 

och minnesanteckningarna skrev vi ner under arbetets gång som har stått till grund för den 

slutliga teorin. 

Livsstil 

Relationen som vi hittade mellan kategorierna kommunikation och bekräftelsebehov var att 

det ingick i den egna livsstilen. Det ingår numera i människans vardag att kommunicera 

genom sociala medier och att det har blivit enklare, smidigare och snabbare att föra budskap 

vidare via sociala medier. Även kategorin bekräftelsebehov stod i relation till livsstilen. 

Individer har skapat ett bekräftelsebehov genom sociala medier i sin livsstil. Människor söker 

sig efter att bli sedda och hörda via sociala medier och detta sker i sin tur genom 

kommunikationen för att inte hamna utanför. 

Petri förklarar kommunikation i relation till livsstil på följande sätt: 

”Vi är vana med telefonen […] Vardagen fungerar korrekt om man har en telefon”. 

Sociala medier ingår i vardagen, det är sättet som respondenterna umgås genom. De skulle 

känna sig utanför sitt gäng och de skulle inte kunna vara utan sociala medier.  Det vardagliga 

livet verkar fungera genom sociala medier 

Lea förklarar bekräftelsebehov i relation till livsstil på följande sätt: 

”Instagram, det är här jag kan få likes. Man skriver för att folk ska kunna se, till exempel om 

man har fått A på provet […] Man strävar efter att få mer än 11 likes”. 

Respondenten förklarar hur vissa gör för att få uppmärksamhet genom sociala medier. Det är 

även ytterst viktigt att bli gillad för att kunna känna gemenskapen. Denna sortens 

uppmärksamhet har kommit att bli en livsstil som är anpassad till just sociala medier. 

Socialisering 

Socialisering är den relation som vi har funnit mellan kategorierna trygghet och beroende. 

Med socialisering menar vi på att individen anpassar sig till de situationer de befinner sig i 

och det ger i vissa fall ett resultat av trygghet. Med tryggheten menar vi på att individer har en 

större valmöjlighet till att utvidga sina sociala kontakter och om att skapa ett socialt nätverk 

där känslan av att hamna utanför blir minimal. Beroendet av socialisering infinner sig då 

rädslan är att hamna i ett utanförskap. Man ska ständigt vara på sin vakt och uppdatera sig 

vilket vi menar på är beroendet i individens sätt att socialisera sig till samhället. 

Romeo förklarar trygghet i relation till socialisering på följande sätt: 

”Man vill hålla kontakten genom sin telefon via sociala medier eftersom man inte vill hamna 

utanför […] Det är enklare och snabbare att säga det man vill genom telefonen […] Man är 

med i flera sociala nätverk, t.ex. Instagram, Facebook, Twitter och Vine”. 
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Respondenten menar att det är viktigt att socialisera in sig i gemenskapen genom sociala 

medier för att känna trygghet och ha kontakt med likasinnade. Detta bidrar med att de känner 

sig mindre exkluderade. 

Frida förklarar beroende i relation till socialisering på följande sätt: 

”Man måste kolla hela tiden, snapchat, en video som är uppe i 6 sekunder. Då måste man 

kolla direkt […] När man får sms kan man inte ens vänta i 20 sekunder, man måste kolla, 

annars kan man missa något viktigt. 

För att inte hamna i ett utanförskap gäller det att snabbt anpassa sig i den sociala mediala 

världen. Denna sortens anpassning har lett till att respondenterna är mindre toleranta och vill 

få saker gjort så snabbt som möjligt.  

Hålla kontakten 

Kategorierna stress, förväntningar och vara uppdaterad gav oss relationen att hålla 

kontakten. Respondenterna förväntades att hålla kontakten levande genom att ge omedelbar 

underrättelse till den andra för att de själva och andra inte ska känna sig utanför. Eftersom 

förväntningarna finns av att svara så fort som möjligt kan detta uppfattas som stressigt. 

Respondenterna måste hinna med att svara samtidigt som de ska sköta sina vardagssysslor. 

Samtliga intervjupersoner uppfattade denna stress som jobbig och att det idag finns en låg 

grad av tålamod vid användandet av sociala medier. 

Petri förklarar stress och förväntningar i relation till hålla kontakten på följande sätt: 

”Det är taskigt mot den som skriver om jag inte svarar, man skiter i den personen om man 

inte svarar […] Eftersom det går att se när man har läst sms:et blir man tvungen att svara 

fort. Om man inte gör det kan det uppfattas som att man dissar”. 

Respondenten menar att de förväntar sig att andra ska svara. De känner sig stressade, men vill 

samtidigt vara uppdaterade om vad som händer och behålla kontakten med sina vänner för att 

inte hamna i ett utanförskap. 

 

Romeo förklarar stress och förväntningar i relation till hålla kontakten på följande sätt: 

 

”Att vara med varandra via Skype, man pratar och skrattar åt varandra […] Kul att ha koll 

på varandra, man vill kolla hela tiden” 

 

Respondenten menar att sociala medier skapar själva gemenskapen, men att den ständiga 

uppkopplingen skapar stress hos individen. Risken för att inte vilja ingå i den sortens 

gemenskap genom sociala medier skulle kunna leda till ett utanförskap. 
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Sammanfattning av resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 

Denna modell illustrerar och sammanfattar vårt resultat av den genererande teorin i studien. 

De blåa cirklarna i figuren är de kategorier vi hittade i den öppna och selektiva fasen. Den 

starkt streckade linjen innebär att kategorierna är relaterade till kärnkategorin. De gröna 

cirklarna står för relationen mellan kategorierna som vi hittade i den teoretiska fasen. Den 

smala heldragna linjen visar på relationen mellan kategorierna. De tjocka heldragna linjerna 
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visar på sambandet mellan kategoriernas relationer och kärnkategorin. Den orangea triangeln 

illustrerar kärnkategorin. 

 

 

I denna studie har vi funnit tydliga mönster på att de flesta av våra intervjupersoner använde 

sig utav sociala medier för att ständigt kunna vara uppdaterad om vad som händer 

runtomkring. Det har med andra ord blivit en norm och vana att använda sig utav sociala 

medier dels för att förenkla vardagen och dels att kunna känna en gemenskap. Samtliga 

intervjupersoner uttryckte att de var ett smidigt tillvägagångssätt där individen egentligen inte 

behövde närvara fysiskt för att kommunicera med någon. Sociala medier är alltså med andra 

ord oberoende av tid och rum. De kategorier vi hittade blev således ståndpunkter för vår 

kärnkategori och att genom dessa fanns det en risk att hamna i ett utanförskap. Med 

utanförskap menar vi på att dessa intervjupersoner kunde känna sig varken sedda eller hörda, 

att de inte ingick i en gemenskap eller missade information som andra kunde diskutera med 

varandra som kunde vara viktigt eller trevligt för andra att veta om. Den ständiga 

uppdateringen på att hålla sig uppdaterad var ett resultat av att inte vilja missa information 

och hamna i ett utanförskap. 

 

I vår undersökning har vi sett att urvalspersonerna numera kommunicerar via sociala medier. 

Dessa individer är dels ute efter att vara sociala och kunna föra budskap vidare snabbt och 

enkelt och dels att få respons/bekräftelse av det de sänder ut. Att kommunicera via sociala 

medier innebär att ständigt vara tillgänglig där det flitigt diskuteras allt utifrån vardagen, olika 

händelser, skolan etc. Denna form av kommunikation via sociala medier kunde även uppfattas 

som enklare eftersom de ständigt var tillgängliga utan några som helst villkor. Samtliga 

respondenter ansåg att när de någon gång hade missat att vara med i en diskussion eller 

händelse via sociala medier kunde de känna sig utanför när de väl sågs fysiskt. De kunde inte 

hänga med i diskussionen och att det oftast slutade med att de satt där i gruppen med sin 

telefon i handen. Många av dessa respondenter ansåg detta vara jobbigt eftersom de helst vill 

delta i diskussionen och skratta med varandra. En uppenbar känsla bland samtliga var att de 

kände ett behov av bekräftelse. Om detta bekräftelsebehov inte uppenbarade sig hos 

respondenten kunde de känna sig i ett utanförskap. Det blev därför väldigt viktigt att ständigt 

vara uppkopplad och tillgänglig för att inte missa viktig information. Relationen som vi fann 

mellan dessa kategorier var att dessa respondenter i dagens samhälle har utvecklat en sådan 

livsstil, åtminstone om vi refererar till de urvalspersonerna i vår studie. Det innebär att om 

respondenterna inte hade en sådan livsstil skulle risken vara överhängande att hamna i ett 

utanförskap, eftersom de inte delade samma intressen eller hade samma värderingar som de 

andra. 

 

Att detta förhållningssätt genom sociala medier var beroendeframkallande bekräftades av 

samtliga respondenter. De uttryckte att när känslan av trygghet kom att uppenbara sig, dvs. ha 

ett brett socialt nätverk, kunna få bekräftelse och att umgås villkorslöst oberoende av tid och 

rum skapade i sin tur ett beroende av sociala medier. Respondenterna uttryckte att de ständigt 

var tvungna att kolla vad som hände, vilka uppdateringar det gjordes på Facebook eller vilka 
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bilder som lades upp. Detta gjorde de just för att kunna diskutera om uppdateringarna när det 

väl dök upp i ett fysiskt möte eller i en interaktion genom sociala medier. När respondenterna 

helgarderade sig på detta vis kunde de känna både en lättnad och trygghet över att inte behöva 

känna sig i ett utanförskap när de diskuterade i det fysiska mötet med varandra. Relationen 

som vi såg mellan dessa kategorier och dess egenskaper var att kunna socialisera sig för att 

inte hamna i ett utanförskap. Med socialisering menar vi på att respondenterna skulle vara 

anpassningsbara till olika situationer eller händelser. 

 

Mellan kategorierna stress, förväntningar och hålla sig uppdaterad fann vi en relation med att 

hålla kontakten. Samtliga intervjupersoner förklarade att det förväntades att de skulle svara 

via sociala medier och gärna omgående för att inte få den andre att tro att hen inte finns, en 

räddning till att den andre inte skulle känna sig utanför. Detta är något som sker ömsesidigt 

mellan respondenterna där förväntningen är att hålla koll på varandras uppdateringar. Detta 

gör respondenterna för att känna sig uppdaterade om diskussionen skulle dyka upp i ett fysiskt 

möte och/eller om diskussionen skulle fortlöpa via sociala medier vid ett annat tillfälle. För att 

veta vad som pågick inom deras sociala nätverk och för att även veta vilka trender som var 

inne för tillfället menade de att de ständigt var tvungna att vara uppdaterade, allt detta skedde 

genom sociala medier. Denna ständiga uppdatering upplevde intervjupersonerna som 

stressande. En stress som de menade tog deras tid när de t.ex. satt och pluggade eller vid 

något annat viktigt möte när de kände att uppdateringen av information var en tvingande 

handling för att inte dissa den andre och för att inte missa information. Intervjupersonerna 

menade för att kunna bevara gemenskapen och hålla kontakten vänner emellan kände de sig 

tvungna och förväntades att svara.  Intervjupersonerna menade även att de kände sig tvingade 

att följa strömmen för de nyheter inom hur kommunikation skedde via applikationer, spel 

m.m. som var en trend just för tillfället för att hålla sig uppdaterade. Sociala medier ingick i 

deras vardag, intervjupersonernas umgänge handlade om att hålla kontakten för att inte hamna 

i ett utanförskap.   

 

Sammanfattning av resultat 

Utifrån det insamlande datamaterialet har vi sett att det fanns en förväntning av respondenten 

på att hålla sig uppdaterad, just för att kunna hänga med om vad som hände runtomkring via 

sociala medier. Dessa snabba och intensiva uppdateringar kunde skapa en stress, men trots 

den jobbiga känslan fortsatte de att hålla sig uppdaterade för att inte hamna i ett utanförskap. 

För att undvika utanförskapet såg vi att det fanns relationen hålla kontakten mellan 

kategorierna. Samspelet mellan respondenterna skedde genom kommunikation via sociala 

medier där bekräftelsebehov stod i centrum. De vill synas och höras och att det de säger är 

viktigt och intressant. Relationen mellan dessa kategorier var att respondenterna skapade en 

sådan livsstil som minskade på konsekvensen av att hamna utanför. Om inte respondenterna 

fick respons för sina handlingar genom sociala medier kunde de känna sig i ett utanförskap.  

Respondenterna skapade ett beroende för sociala medier, eftersom det fanns en belöning där 

att inhämta. Själva belöningen var att samtliga kände en viss känsla utav trygghet när deras 

handlingar blev bekräftade. Socialisering var den relation vi fann mellan kategorierna 
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trygghet och beroende. Med socialisering menar vi på att dessa respondenter var tvungna att 

anpassa sig till den rådande situationen för att inte hamna i ett utanförskap.  

Att umgås via sociala medier är idag väldigt normalt bland den yngre generationen. Samtliga 

respondenter bekräftade att de var rädda att behöva hamna i ett utanförskap och därför höll sig 

ständigt uppkopplade för att inte gå miste om viktig information. 

Teoretisk referensram 

För att kunna förstå hur fenomenet utanförskapet uppenbarar sig har vi använt oss utav tre 

teorier som bekräftar detta. I den första teorin har vi valt att ställa Nilsson och Waldemarson i 

relation till vår egen studie, där de menar att kommunikation är en viktig redskap i 

konstruerandet av relationer människor emellan. Sedan relaterar vi vår studie till Beckers teori 

om utanför, hur individer kan hamna i ett utanförskap när de inte följer legitima regler. Nedan 

går det även att se genom Goffmans teori hur människan har förväntningar och vill skapa 

förtroende för andra för att inte hamna i ett utanförskap. 

Nilsson och Waldemarson - Kommunikation 

Nilsson och Waldemarson tar upp i sin teori om kommunikation att den är oundviklig, de 

menar att människans språk och sociala samspel är något som vi föds med men däremot är 

färdigheten till att använda dessa förmågor något som utvecklas, förändras och förbättras hos 

människan med hjälp av mer lärdom genom livet.
51

 Lärdomen handlar även om att förstå 

symboler som är människans ord och handlingar som utbytes i en sammankomst med andra 

individer.
52

 I kommunikation som är ett verktyg ingår det att skapa relationer och att 

bekräftelse av den andre är viktigt som annars kan leda till att den andre mår dåligt enligt 

Nilsson och Waldemarson.
53

 Nilsson och Waldemarson menar även att en förnekelse av att 

inte svara i en kommunikation är ett svar, att allt människan gör är av en avsikt.
54

 De delar 

upp sättet att få gensvar till sig i tre sätt att i en relation bekräfta, förneka eller avvisa en annan 

person. Att bekräfta någon är ett ge svar på tal och att medge att den andra personen finns till, 

att förneka någon betyder när människan vet att den andre finns men gillar inte dennes 

antydan och resulterar i en förnekelse. Den sista definitionen med att avvisa någon betyder att 

helt rata den andre att denne inte ens existerar som enligt Nilsson och Waldemarson kan efter 

upprepningar leda till ohälsa.
55

 Människan vill bli bekräftad i en relation där definition av 

situationen visar tydligt om hur rutiner och sociala faktorer bestämmer om vad människan kan 

säga och handla i gemenskap med andra.
56

 Människan vill ingå i en samhörighet enligt 

Nilsson och Waldemarson, att människan är social och har behov av att både vara enskild 

men mest att känna sig omtyckt.
57
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Vår studie i relation till Nilsson och Waldemarson visar på att kommunikation är viktigt, att 

relationen skapas genom ett kommunicerande via sociala medier. Vi har även kommit fram 

till att dessa respondenter ständigt strävar efter att ingå i en grupp eller känna samhörighet via 

sociala medier som återigen speglar det Nilsson och Waldemarson visar på i sin teori. Vi har 

även sett i vår studie att bekräftelsebehovet är nödvändigt eftersom det både ger bilden av att 

känna sig omtyckt och även att inte vilja hamna i ett utanförskap. Samtliga respondenter 

ansåg med att inte svara någon via sociala medier som något oförskämt där de uttryckligen 

menade på att den andre inte bekräftades. Att inte bekräftas alls kan enligt respondenternas 

svar tyda på att de hamnar i ett utanförskap, där en liknelse kan göras vid Nilsson och 

Waldemarsons definition av att inte bli bekräftad kan leda till ohälsa. Kommunikationen via 

sociala medier är ett relativt nytt fenomen men att det även där finns uppsättningar av regler 

om hur individen bör vara. Samtliga respondenter menade på att tryggheten skapades då de 

kunde anpassa sig till de uppsättningar av regler som finns inom sociala medier. 

Respondenterna menade på att vissa symboler endast kunde förstås om de kunde socialisera 

in sig i den sociala media världen. 

Becker – Utanför 

En person som avviker från normer kan betecknas som utanförstående och det är beroende på 

hur den andre reagerar om någon kan beskrivas som avvikande menar Becker. Avvikelser 

beror också på när och vem individen har kontakt med.
58

 Människan skapar sociala 

grupperingar där normer och regler sätts upp för att följas där politik och ekonomisk makt om 

hur regler skapas om hur samhället styrs. Enligt Becker följer människan det legitima sättet 

som är tryggt, att följa normer så som andra gör.
59

 Becker menar även att människans 

handlingar har vissa konsekvenser och resultat som hen är van vid att göra och hejdar sig själv 

då avvikande beteenden beaktas och att människan vill uppträda som normaliteten för det är 

här hen har lagt sin energi i utvecklandet i samhället.
60

 Becker hävdar även som Mead att 

människor gör saker i sällskap med andra människor, att människan även blickar tillbaka och 

framåt vad framtiden har att utge och anpassar sig därefter. I en interaktion mellan människor 

anser Becker att det sker ömsesidiga handlingskrafter med ett givande och tagande.
61

 För att 

veta vad som är avvikande i en interaktion, måste det naturliga beteendet observeras.
62

 Vidare 

förklarar Becker att det finns ömsesidiga relationer för att inte göra bort sig, där det finns 

vissa förpliktelser till att fortsätta behålla relationen.
63

 Becker menar på relationer i en grupp 

skapar samma värderingar och vanor som går att identifiera med varandra, vilket ger ett 

resultat av gemenskap i den egna gruppen.
64

 Det går inte att bete sig hur som helst i en grupp, 

utan regler som är uppsatta i den egna gruppen är påverkad av hur ordningen i samhället ser ut 
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och att dessa regler oftast styrs av den egna moralen.
65

 Becker hävdar även att individen är 

rädd för att etiketteras som avvikande om hen blir avslöjad genom att inte följa vissa regler.
66

  

 

I vår studie har det visat sig att våra respondenter ingår i en grupp inom sociala medier där det 

finns regler och normer för hur de ska bete sig. Dessa normer och regler lär de sig då de har 

socialiserat in sig inom den gruppen och om respondenterna inte följer dessa regler är risken 

överhängande att hamna i ett utanförskap i liknelse med Beckers teori om en avvikande 

karriär. Samtliga av våra respondenter visade tydliga tecken på att de följer det legitima sättet 

som skapar dem trygghet. Beroendet till sociala medier bland våra respondenter uppenbarade 

sig då de kände känslan av att vara trygg och att ha en gemenskap som i sin tur är en 

ömsesidig relation till varandra. Samtliga respondenter använder sociala medier för att enligt 

vår teori inte hamna i ett utanförskap, som även Becker menar på att ett återkommande 

avvikande beteende skulle resultera i en uteslutning. 

Goffman – Jaget och maskerna 

Goffman undersökte hur människor presenterar sig själva i vardagliga situationer. Han menar 

att det sker en slags kontroll över att människan behärskar sig och ser sig själva genom att 

studera hur andra upplever hen. Människan upplyser andra om sig själv, om vem hen är och 

vilka förutsättningar och hen har.  Med detta menar Goffman att människan ingår i en slags 

minimerad scen där publiken är de människor hen konfronterar och att människor anpassar sig 

för situationen.
67

 Att människan träffas på ett speciellt ställe, de som har ett visst intresse. 

Människan har där ett större förtroende. 

Människan har enligt Goffman två sätt att uttrycka sig, en uttrycksförmåga när människan 

sänder ut som symboler i kommunikationen med andra och i uttryck som hen överför i själva 

aktiviteten som påvisar vilka skäl människan har i sina handlingar. När det sker en 

direktkontakt skapar människan löften. Människan definierar situationen och vill med sättet 

att vara ha en kontroll på hur andra bemöter henne. Att popularitet bestäms på att du är 

populär redan från början att andra vill kontakta dig och vissa ser att du är populär vilket i sin 

tur medför att du blir mer populär menar Waller genom Goffman.
68

 

Goffman menar även att människan förbereder sitt sätt att vara att hen så att säga förbereder 

sig för en kommunikation att t.ex. inta ett fint sätt att bete sig inför ett möte med andra, att 

visa sig från en bättre dager. Alla personer i ett möte har en uppfattning om hur ett möte ska 

gå till och rättar sig i interaktionens stund för tillfället som Goffman kallar för ”preliminärt 

fungerande enighet”.
69

 Däremot menar Goffman att när människor möte sina närmaste vänner 

finns det en annan slags upprättning av enighet som påvisas som omsorg och ömsesidig 

respekt för varandra. I nya situationer där auktoriteter infinner sig så vill de redan från början 

visa att de har en bestämmande roll för att inte bli nedtrampade eller få en sämre roll i en 
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situation. Människan förväntas att bete sig på ett sätt och förväntar sig att bli behandlad på ett 

sätt som hen anser sig vara befogad. Individen måste därför även handla efter de egenskaper 

som hen har påvisat sig att ha som förklarar att människan vill vara försiktig med att inte 

förstöra definitionen av situationen i onödan som blir ett slags beskyddande sätt att vara för att 

behålla stämningen. Goffman menar vidare på att människans medvetenhet om stundens 

angelägenheter är betydelsefullt om en grupp ska fortsätta att bistå, att människans egna krav 

på gruppen formuleras för att passa normen och de krav som gruppen har bildat, de har en 

ömsesidighet.
70

  

I situationen ingår även att alla intar en roll som är knuten till situationen. Denna roll tar 

människan i olika situationer för att uppnå syften i de flesta fall för en ömsesidig relation men 

även i vissa fall cyniskt att för eget behag visa sig vara en bluff, att även sedan försöka bevisa 

detta med att påstå att det är t.ex. för samhällets skull.
71

 Goffman menar att människan genom 

kommunikation gör anspråk på egenskaper som hen vill att den andre ska godta. Han menar 

på att det handlar om att människor lär sig genom att se hur andra gör och tar efter, att det sker 

en socialisering där krav och rutiner som finns för att en människa ska formas och lämpa sig 

för samhället. I en tillämpning menar Cooleys genom Goffman att människan visar sig i de 

flesta fall vara en aning bättre än i verkligheten för att den som starkt tror på detta kommer att 

falla in i en idealisering av denna tro och troligtvis kommer att hamna där.
72

  Han menar även 

på att människan visar sig gärna från en bättre dager för att nå en idealnorm i samhället, att 

t.ex. påvisas att endast inneha dyra saker medan de billiga har gömts undan för gästen. 

Människan anpassar sig för de situationer hen utsätts för där t.ex. vissa situationer innebär att 

människan inte hälsar på varandra och är trevliga som t.ex. på en busshållsplats men däremot 

vill människan i de flesta fall bli ihågkommen. Ihågkommen i oväntade situationer där 

exempelvis gamla studievänner dyker upp som du helt har glömt bort vilka de är och för att 

upprätthålla situationen som normal låtsas du att komma ihåg personen.
73

 

Goffman menar även att människan måste vara beredd på att små misstag i situationer kan 

göra att verkligheten ser annorlunda ut för en annan part. Att det i en kommunikation och i 

verkliga händelser sker missöden pga. av att t.ex. vissa normer följs punktligt där någon annan 

tycker att det är bagateller som skulle kunna resultera i missförstånd. Tack vare social 

disciplin lär sig människan att bära på en mask som antyder de olika rollerna hen tar i olika 

situationer.
74

 Människan gör anspråk på att vara någon, att inneha en social roll menar 

Goffman, att inta en vän roll finns det inga egentligen strikta regler över, men om en person 

skall ingå i en speciell grupp kan det krävas ett godkännande från övriga i gruppen. Han 

menar även att populariteter inom vad som anses vara en norm i t.ex. ett utseende skiftar att 

det inte är bestående.
75
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Människan ställer upp för varandra för att rädda den andres mening fast den var felaktig. 

Goffman menar om människan ingår i ett team så innehar de i flesta fall tre olika kännetecken 

som lojalitet, disciplin och försiktighet gentemot sina medlemmar.
76

 Däremot så kan ett 

framträdande som visar sig vara av dålig dager ha påföljder som visas i människans 

personlighet, interaktionen och i den sociala strukturen som är ett resultat av händelsen. Vissa 

händelser kan vara störande för andra där exempelvis skämt som inte är passande som kan 

uppdagas när en person går ur sin roll, men som Goffman dock menar är tillåtet ibland när de 

inom gruppen visar tilliten till varandra.
77

 Roller kan även vara ombytta att inta en annan roll 

än den som människan har för vana att inta eller att någon spelar dubbelroller som ofta sker i 

fängelser enligt Goffman.
78

 I vissa lägen menar han även att människan identifierar en annan 

människa genom de syften som en själv har.
79

  

Vidare menar Goffman att människan behandlar de frånvarande på ett annorlunda sätt t.ex. på 

restaurangen där kunderna servas respektfullt inne i restaurangen medan personalen kan svära 

över någon kund bakom kulisserna. Han menar på att det sker hemligheter bakom alla 

kulisser.  Däremot i de flesta fall så projicerar människan uppfattningar om varandra som är 

godtagbara för att upprätthålla humöret i situationen för bådas välmening.
80

 Det som även kan 

hända är ett underkastande sätt, då när människan handskas med en fiende och låtsas att hen 

inte finns. Uppror kan även infinna sig menar Goffman bland människor i samhället när vissa 

definierar situationer och menar på att status symboler inte ska användas av alla då de menar 

att effekten på lyx på något vis skulle minska för dem som har detta som sin vardag.
81

 

Diskussion kring den teoretiska referensramen 

I dagens samhälle handlar kommunikationen om att skapa relationer genom sociala medier, i 

alla fall om vi refererar till den yngre generationen som vi har behandlat i vår studie. Nilsson 

och Waldemarson menar på i sin teori att kommunikation är någonting nödvändigt i 

individens vardag som även vi har kommit fram till i vår studie. Nilsson och Waldemarson 

menar på att människan förbättrar sitt sätt att kommunicera med tiden, att den ständigt är i 

rörelse mot ett utvecklande där även vår studie visade på denna sortens förändring vad gäller 

kommunikation genom sociala medier. Våra respondenter i det här fallet hittade nya lösningar 

genom sociala medier för att förenkla kommunikationen mellan varandra. Mycket i vår studie 

handlar om att respondenten gång på gång vill bli bekräftad och detta kan snabbast uppnås via 

sociala medier. Ömsesidigheten mellan individerna i kommunikationen via sociala medier 

som vi tog upp tidigare handlar om en livsstil där respondenterna försöker värna om varandra. 

Även Becker bekräftar att kommunikation bland individer är en viktig redskap i samspelet 

med andra för att inte etiketteras som avvikande. Det är någonting som står i centrum för vad 

vår studie avser, att inte vilja hamna i ett utanförskap och därför skapas ett beroende till 

sociala medier för att känna sig trygg och omtyckt. I vår studie går det och se att 
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respondenterna ständigt följer gruppens olika normer och regler eftersom dessa förpliktelser 

måste följas om de inte ska bli exkluderade. Dessa kategorier som vi fann i studien ingår i 

socialisationsprocessen, där respondenterna väljer att anpassa sig till dessa förpliktelser.  

Goffmans dramaturgiska perspektiv att människan ingår i en scen går att se genom att våra 

respondenter skapade ett förtroende för varandra och relationer med likasinnade personer för 

att inte hamna utanför. Respondenterna visste hur de skulle bete sig i sociala medier, det 

handlade om en ömsesidighet att svara när någon t.ex. skickade ett sms. Respondenterna hade 

sett hur auktoriteter gjorde och tog efter de krav och rutiner som lämpade sig för socialisering 

där sociala medier ingår i deras vardag. De ville även bli ihågkomna genom t.ex. Facebook 

och kunde även skapa nya relationer och hitta gamla vänner och skapa hemliga roller, som 

Goffman skulle mena på var de roller som uppenbarade sig bakom kulisserna. Däremot kan 

många av människoroller spelas som hemliga genom sociala medier just för att 

respondenterna ville ha många vänner genom sociala medier. Allt detta för att inte hamna i ett 

utanförskap och där skulle även Goffman påstå att populariteten skulle skifta, att tilliten till 

varandra kan skifta och till försvar har de många vänner så det gör inget om några faller bort 

för då har de många kvar och hamnar på så vis inte i ett utanförskap. 

Tidigare forskning 
Vår tidigare forskning består utav 10 vetenskapliga artiklar vilka vi fann genom att söka i 

databaserna från bland annat Discovery och Science Direkt. De nyckelord som vi främst 

använde i sökandet av artiklarna var Social media, Communication, Lifestyle/livsstil, Social 

networking och hålla kontakten genom sociala medier. Efter att vi hade gått igenom de 

artiklarna fann vi att ämnet verkade vara av ett samhällsintresse där det fanns gott om 

vetenskapliga artiklar som berörde vårt ämnesområde, men inte själva utanförskapet genom 

sociala medier. Vi kommer att presentera dessa under olika teman där vi senare gör en större 

sammanfattning av samtliga artiklar och därefter redogöra för vårt bidrag till den tidigare 

forskningen. Eftersom vi har grundad teori som metodologisk ansats har vi medvetet valt att 

ha tidigare forskning i slutet av denna studie. Detta kommer vi att ta upp senare i 

diskussionsdelen i slutet av studien. 

Kommunikation genom sociala medier 

Människan har alltid haft behovet av att kommunicera med varandra. Det har idag med hjälp 

utav teknologin blivit ännu enklare och smidigare att kommunicera med varandra genom 

sociala nätverk. Internet som är en av den ledande typen för att kunna kommunicera, ger en 

uppsjö av alternativ till att öka och även stärka sociala band. 

Coyele och Vaughan hade i sin studie som syfte att söka reda på fördelarna och nackdelarna 

med kommunikation genom sociala medier och om människor använder sig av ett socialt 

nätverkande för att expandera deras personliga nätverk
82

. En annan fråga som de ställde var 

om ett socialt nätverkande användes endast i syfte som hobby eller tidsfördriv. De utförde sin 

studie på amerikanska campus där de hade använt sig utav fokusgrupper. Det framkommer i 
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deras studie att kommunikation genom sociala medier användes för både nöje och även till att 

kunna expandera sociala kontakter. De skriver att studenterna använde sig utav ett socialt 

nätverkande som ett tidsfördriv och hobby, men att det också användes i syfte till att fördjupa 

sina befintliga sociala nätverk samt att hålla kontakten med gamla vänner. Det som främst 

användes som kommunikationstyp var IT (information technologies) SMS (short message 

service) och IM (instant messaging). Studenternas ledande svar på varför de använder sig utav 

sociala medier delades in i kategorier som var att hålla kontakten med vänner, att det var 

roligt och att alla andra använder sig utav det.  Dessa studenter använde främst Facebook 

som en underhållningssajt där det oftast handlade om korta diskussioner och trivial 

information.  

Coyele och Vaughan kritiserar andra som berört området att detta förhållningssätt snarare är 

normalt än evolutionärt. De menar på att människan sedan tidernas begynnelse har varit 

beroende av interaktionen för att överleva och att det alltid har varit nödvändigt med 

kommunikation
83

. De menar snarare på att det har skett en revolution där kommunikationen 

delvis har flyttats till sociala medier, där individer använder sig utav det tack vare den snabba 

och smidiga överföringen av budskap.  

Sättet att kommunicera på har kommit att bli väldigt populärt i takt med utvecklingen av 

internets uppkomst. Buccafurri och Lax menar i sin studie på att användandet av sociala 

medier i den nya generationen har blivit alltmer viktig i vardagen och att människor numera 

förväntar sig att kunna kommunicera genom sociala medier
84

. Den största anledningen till att 

individer idag använder sig av sociala medier för att kommunicera är att interaktionen genom 

sociala medier sker i realtid. Människor behöver idag inte närvara fysiskt för att kunna utbyta 

information, utan det sker omedelbart oberoende av tid och rum. Miritello och Moro har i en 

rapport om socialt nätverk, främst inriktad på mobiltelefoni använt sig utav en databas med 

nio miljoner telefonsamtal där de har analyserat samtalen. De har främst valt att fokusera sig 

på relationen mellan den sammanlagda tiden individer med ett brett kontaktnät har lagt ner på 

samtalen och de individer som har mindre kontaktnät genom telefonen. De har blivit 

inspirerade av att göra en undersökning inom det här området eftersom kommunikationen 

genom sociala medier har kommit att påverka olika dynamiska processer av mänsklig 

interaktion, kommunikation i sig och informationsspridning.
85  

Studien visar på att mobiltelefonen har kommit att användas mer i dagens moderna samhälle, 

samtidigt som samtalstiden har blivit allt kortare. Med detta menar Miritello och Moro att 

individer idag har ett enormt utvidgad kontaktnät som i sin tur bidrar med att banden emellan 

människor inte är lika starka som när de har ett mindre kontaktnät.
86

 Samtalen användes oftast 

till att uppdatera eller meddela eventuella förändringar till mottagaren. Den sortens 

kommunikation kan vara av intresse och stort värde för att förstå hur individer i samhället 
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samspelar med varandra och som även bidrar med att förstå hur en relation mellan individer 

kan se ut genom den typen av kommunikation. 

Socialiseringen och beroendeskap 

Senaste decenniet har det visat sig hur starkt influerad människan har varit av sociala medier 

från det den utvecklades och att trenden verkar fortlöpa där användningen av sociala nätverk 

ökar drastiskt. Det används bland annat till att skapa nya relationer och till att interagera med 

andra individer. Eftersom det har skett ett paradigmskifte vad gäller konstruerandet av sociala 

relationer måste individen gå igenom en socialisering när det gäller användandet av sociala 

medier. Socialiseringen innebär att individen går igenom en process där anpassningen blir en 

viktig del i att kunna använda de olika sociala nätverken för att kunna samspela med andra 

individer som använder sig utav den sortens kommunikation. 

I en rapport skriver Taylor och Kent 
87

 om teknologins framväxt och sociala nätverk som en 

central roll för relationsbyggnad människor emellan.  De menar på att inte ens 

yrkesverksamma professorer inom området inte längre kan argumentera emot den markanta 

och tydliga framväxten inom sociala medier och att användningen ökar i takt med att andra 

sociala nätverk börjar växa fram. Sociala medier har fått sin legitimitet i samhället och har en 

enorm makt. De beskriver att mail är ett tydligt exempel på hur det har blivit en norm att 

yrkesverksamma personer använder intern och extern organisationskommunikation i 

samhället.
88

 Vidare hävdar de att sociala medier har kommit att sätta en sådan stark prägel på 

människor i samhället idag att en anpassning till den vore optimalt om individer vill vara en 

del av den.  Resultatet som de kommer fram till i rapporten är att sociala medier fungerar som 

ett verktyg till att kommunicera, främst inriktad på den yngre generationen. De ställer även 

stark kritik mot teknologins framväxt och menar på att det idag inte ställs frågan ”Om” man 

använder sociala medier, utan ”Hur” använder du sociala medier?.
89

 Det har alltså blivit en 

norm i samhället att inneha någon form av dessa verktyg för att dels kunna passa in och dels 

kunna skapa nya relationer.  

I en relativt ny forskningsrapport bekräftar Tang m.fl. att beroendet av sociala medier har ökat 

drastiskt och som även har medfört ett hälsoproblem för individen. De har studerat 

korrelationen mellan IA (internet addiction) och ett stressfullt liv vilket visade sig att de flesta 

som använder sociala medier blir dels beroende av det och att vardagen blir mer fylld av 

stress. De menar på att internet och sociala nätverk används i det syftet att förenkla sin 

vardag.
90

 Människor använder alltså internet i det moderna samhället som en 

bekvämlighetsåtgärd vilket man tror är orsaken för beroendet till den. Det som framkommer i 

rapporten är att det främst handlar om ungdomar och studenter som okontrollerat använder 

internet och sociala medier. 
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Likt forskningsrapporten ovan har även Lee och Stapinski gjort en vetenskaplig rapport som 

behandlar området internet, men att de har lagt fokus vid sambandet mellan internet och 

ångest. De menar på att internet har blivit en allt mer integrerad del av det moderna livet, där 

riskerna med överdriven användning har blivit allt tydligare.
91

 Som vi har nämnt tidigare i 

forskningsrapporterna är socialt oroliga individer de som är särskilt känsliga till att hamna i 

den problematiska internetanvändningen. Denna sårbarhet menar Lee och Stapinski, kan gälla 

synen på online-kommunikation som ett säkrare sätt att interagera, detta på grund av större 

kontroll över självpresentationen, minskad risk för negativ utvärdering av en själv och 

förbättrad relationskvalitet till utomstående.
92

 För att undersöka dessa typer av frågor har de 

använt sig utav ett bekvämlighetsurval med 338 personer i en online-undersökning.  

Social oro bekräftades som en viktig indikator i en problematisk internetanvändning i 

undersökningens kontrollerande för depression och allmän ångest. Social ångest var 

associerad med uppfattningar om kontroll och minskad risk för negativ bedömning av självet 

när man kommunicerade på nätet.
93

 De som Lee och Stapinski kom fram till i rapporten var 

att negativa förväntningar under ansikte mot ansikte interaktion delvis stod för sambandet 

mellan social ångest och problematisk internetanvändning. 

Hålla kontakten genom sociala medier 

Människan idag förväntar sig att det går att nå varandra genom sociala medier. Detta medför i 

vissa fall en oro till att missa information som även kan skapa en stress till att hålla sig 

uppdaterad om vad som händer runt omkring. Denna stress verkar även påverka människor att 

genom sociala medier få information som skapar stress. Här nedan tar vi upp olika 

vetenskapliga artiklar som sammanfattar dessa olika kategorier.   

Sociala medier för att inte gå miste om information 

I en studie gjord av Andrew K.Przybylski, Valerie Gladwell från UK och Kou Murayama, 

Cody R. DeHaan från USA menade de att sociala medier har inverkat på att människan har 

anskaffat sig många olika sätt att kommunicera igenom för att få reda på olika aktiviteter som 

de skulle kunna vara engagerade i men förvisso vissa aktiviteter som bara finns en viss tid i 

sociala medier. Detta menar de har varit en del av att skapa uttrycket och fenomenet FoMO 

”Fear of Missing Out”.
94

 Inom detta fenomen menar de att människan innehar en slags rädsla 

av att missa information som resulterar i att människan ständigt vill vara uppdaterad på om 

vad som händer och veta vad andra gör inom sociala medier.  

Przybylski m.fl. gjorde tre kvantitativa studier. Den första en internationell studie där 1013 

personer ingick från ålder 18 till 62, där medelåldern var 28,5år. I denna studie ville 

Przybylski m.fl. veta om det fanns individuella olikheter inom företeelsen om att missa 

information där de kom fram till ett vist antal kategorier som passade in i människans 

föränderlighet inom FoMO. I den andra studien genomförde de 2079 online intervjuer i 
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England med både kvinnor och män i ålder 22 till 65 där medelåldern var 43.21 år. I denna 

andra studie ville de veta hur motiverande, demografiska och må bra faktorer hade någon 

relation till FoMO. Det resulterade fram till att män hade högre utvecklingsläge till FoMO och 

att framför allt yngre män. Däremot fann de att det inte fanns någon koppling till FoMO 

mellan genus och den äldre generationen detta pga. att äldre personer använder sociala medel 

i mindre skala än yngre. Przybylski m.fl. kom däremot fram till ett samband mellan att de 

personer som hade hög känsla av FoMO även hade en låg livstillfredskänsla. Den tredje 

studien utvecklade de till att studera 87 studenter mellan 18-33år för att få fram om FoMO 

hade något samband mellan beteenden och känslor. Przybylski m.fl. kom fram till att 

användandet av sociala medier mest Facebook användes under väsentliga dagar och tider. De 

kom även fram till att studenter med hög FoMO använde sociala medier under lektionstid och 

även att personer med hög FoMO läser sms, mail och läser av andra sociala medier i 

mobiltelefonen medan de kör bil för att hålla sig uppdaterade. 

I Przybylskis m.fl. studie kom de fram till att yngre personer och framför allt män hade den 

högsta graden av samband till FoMO och att de personer med låg känsla av att vara nöjda med 

livet har ett högre samband till FoMO än de personer som är nöjda med sitt liv.
95

 

 

Stress relaterat till sociala medier 

I en annan forskning gjord av Robin Goodwin från England, Yuval Palgi, Yaira Hamama-Raz 

och Menachem Ben-Ezra från Israel som var intresserade bl.a. av om det fanns någon relation 

mellan sociala medier, posttraumatisk stress och den dåvarande Sandy stormen.
96

 I 

undersökningen ingick 1000 slumpmässigt representativa personer genom en webb baserad 

undersökning. Goodwin m.fl.  kom fram till att alla förutom en respondent använda 

traditionella medier för att hålla sig uppdaterade på händelsen samt näst intill alla använde 

sociala medier för att få information om händelsen. Stress nivån visade sig vara högre hos de 

som använde sociala medier än de som använde traditionell media så som TV, radio och 

tidningar. De kom fram och menade även att deras studie inom stress och sociala medier är 

viktig i upplevelsen av traumatiska händelser.
97

 

Kontaktbar via sociala medier  

Marjolijn L. Antheunis, Kiek Tates och Theodoor E. Nieboer från Nederländerna menade 

eftersom sociala medier har etablerats och blivit mycket populärt att generera information 

igenom de senaste fem åren så gjorde de en undersökning med bland annat ett syfte att 

komma fram till vilka motiv patienter och hälsopersonal hade med att använda sociala 

medier.
98

 De gjorde en enkät undersökning med totalt 139 patienter och 153 professionella 

hälso- gynekologer i Nederländerna. De flesta respondenter rekryterades genom att använda 

just sociala medier genom Twitter.  Deras resultat visade att 99.3% av alla respondenter 

använde sociala medier och att de flesta använder Facebook och för hälsorelaterade frågor 

använde 31.7% sociala medier. Personalen svarade med att 43.1% användandet av sociala 
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medier på Facebook och där av 26.8 % inom hälsorelaterade frågor mest genom LinkedIn. 
99

 

Marjolijn m.fl. delade upp användandet i olika subkategorier där resultatet påvisade att de 

flesta patienter använde sociala medier för att söka efter information, social uppbackning, 

utbyte av information och för egenvård. Personalen använde sociala medier främst till att få 

information, för att förbättra effektivitet och för att kommunicera med patienter och andra 

kollegor. Resultaten visade även att respondenterna hade förväntningar av att kunna använda 

sociala medier när de hade möjlighet att de på så vis alltid skulle kunna vara kontaktbara.
100

 

Att använda sociala medier som verktyg på professionella arbetsplaster blir mer vanligt, 

Bosque i USA gjorde i år 2013 en undersökning om hur vanligt det är att använda sociala 

medier som professionell bibliotekarie. Bosque gjorde en undersökning av 352 slumpmässigt 

utvalda bibliotekarier där de via sociala medier fick information om undersökningen på 

arbetsplatserna där de fick svara på undersökningen via e-post.
101

 Av alla svar som hon fick 

var det 15 % av respondenterna som inte använde sig av sociala medier och till orsak hade de 

bl.a. att de kände obehag med ett konstant informationsflöde och att konstant behöva lägga ut 

information om sig själva. Av de 85 % av respondenterna som hade sociala medier var det  

94 % som hade Facebook och de primära orsakarna till varför de använde sig utav sociala 

medier var att de kunde hålla kontakten med vänner och kollegor men även att de kunde 

komma i kontakt med gamla släktingar och nya kunder. Bosque fick även i svar att det var 80 

% av respondenterna som använde sociala medier på arbetsplatsen och bara 2 % som hade 

blockering till sociala medier på arbetet.
102

 Vissa respondenter använde även sociala medier 

för att lägga ut bilder på familjen och även några respondenter använde sociala medier pga. 

grupptryck, att de kände sig tvingade att använda sociala medier för att andra gjorde det.   

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Vi har utifrån den befintliga forskningen hittat att det finns både relevanta områden som har 

studerats och ett tydligt samband som har indikerat på ett beroende till sociala medier. Något 

som var genomgående i den tidigare forskningen var att sociala medier ständigt utvecklas och 

att människor har kommit att använda det mer än någonsin. Användningen ökar mestadels på 

grund utav att information kan både tas emot och sändas vidare snabbt och enkelt. Det 

framgick både i vårt resultat och i den befintliga forskningen att sociala medier oftast används 

och relateras mest till ungdomar.  Eftersom sociala medier har kommit att användas mer i 

dagens moderna samhälle går det och se både fördelar och nackdelar med den. I tidigare 

forskning och i vårt resultat har det visat sig att fördelen med sociala medier är att det går att 

föra budskap vidare snabbt och även hålla kontakten. Nackdelar med sociala medier har visat 

sig vara dels ett beroende som sker okontrollerat och även att människor runtomkring 

förväntar sig att andra ska använda sig utav sociala medier. Dessa negativa benämningar av 

sociala mediers användande kan leda till ohälsa där individer bland annat talar om social oro, 

ångest och stress.  
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Ett samband i den tidigare forskningen som vi hittade var att människor idag uppdaterade sig 

mer genom sociala medier än det traditionella sättet via tv, radio och tidningar. Varje rapport i 

den befintliga forskningen lyfte upp kommunikationen som den centrala delen i användningen 

av sociala medier och något som vi la märke till var att de hade mer eller mindre missat själva 

exkluderingen om människor inte använde sig av sociala medier.  

En annan intressant aspekt som några av forskningsrapporterna visade var att människor 

kunde skapa ett större socialt kontaktnät genom sociala medier, men att kontaktnätet kom att 

bli vagare ju större den blev. Med det menade den befintliga forskningen att människor inte 

var lika mån om sina kontakter när de blev fler, eftersom det breda kontaktnätet människor 

har idag är mer ersättningsbara. 

Att kommunikationen via sociala medier har ökat drastiskt med senare år går att konstatera 

utifrån artiklarna ovan.  I vissa fall används kommunikationen genom media för nöjes skull 

och även till att behålla kontaktnätet levande. Artiklarna ger sken av både en negativ och 

positiv tendens till utvecklingen av denna kommunikationsform. Att relationer å ena sidan kan 

vidgas ut där kontaktnätet blir obegränsad tack vare sociala medier, men å andra sidan att 

bandet och relationer människor emellan kan komma att bli mer diffust på grund utav att 

fokus för den enskilde blir mindre med ett större kontaktnät. Genomgående i detta tema går 

det att se hur individer i samhället på ett eller annat sätt kommer i kontakt med ett socialt 

nätverk där syftet är att dels använda det som tidsfördriv men också till viktiga ärenden. Det 

som karaktäriserar sambandet mellan temat är att individer idag anser denna typ av 

kommunikation som positivt, just för att det går att nå ut till andra omedelbart utan att behöva 

vara bunden till tiden och rummet. 

Det som går att konstatera i samtliga artiklar ovan är hur sociala medier och internet har blivit 

en del av det moderna samhället. Mycket tyder på att utvecklingen av denna 

kommunikationsform kommer att fortsätta i samma riktning men snabbare än någonsin. För 

att kunna känna sig som en del av samhället idag krävs det på ett eller annat sätt att man har 

kännedom av åtminstone vissa av de ledande sociala medierna. Detta för att individer i 

samhället oftast väljer att kommunicera genom sociala nätverk som ett verktyg för 

kommunikationen mellan varandra. För att kunna göra detta krävs således att man anpassar 

sig till den nya teknologin, dvs. socialiserar in sig för att kunna fungera ihop med den 

merparten människor som använder sig av sociala nätverk. Artiklarna bekräftar även att denna 

sorts socialisering skapar ett beroende för sociala medier, dels för att det är enklare än 

någonsin att kommunicera genom sociala medier och dels för att man kan dölja många av sina 

sidor eftersom kommunikationen inte sker ansikte mot ansikte. 

Przybylskis m.fl. hade i likhet med vår studie ett resultat som visade att det är den yngre 

generationen som är de som mest använder sig utav sociala medier. Likheten i studierna finns 

även i att de äldre på så vis inte är lika flitiga användare av sociala medier men att deras studie 

även visade resultat på att de äldre heller inte drabbades lika lätt av FoMO. Deras resultat 

visade även på att det speciellt var ungdomar som använde sociala medier under väsentliga 

tillfällen som påvisar ett slags beroendeskap av användandet som även vår studie påvisade. 
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Den låga tillfredskänslan av livet kopplat till hög FoMO som menar på att de som använder 

sociala medier inte är nöjda med livet tyder även på att de yngre användarna löper större risk 

för psykosociala sjukdomar. Goodwin m.fl. visade i sin undersökning på likartade svar, att 

stress är relaterat till sociala medier genom att människan uppdaterar information genom 

sociala medier. Deras undersökning visade även tecken på att de som använde sociala medier 

hade en högre stressnivå än de som använde traditionell media såsom TV, radio och tidningar. 

I Marjolijn m.fl. rapport påvisade även som alla studier i denna uppsats att näst intill alla 

respondenter använder sociala medier. I deras undersökning relaterade de till hur sociala 

medier användes inom hälsovården av både patienter och personal. Det visar sig att båda 

använder i hög grad sociala medier för att hålla kontakten med kollegor och frågar om råd och 

har förväntningar av att kunna kontakta andra när de vill, som även vår undersökning påvisar, 

att det är viktigt och kunna hålla kontakten genom sociala medier när som. I Bosques 

undersökning om professionella bibliotekarier som använder sociala medier går det även att 

läsa att hennes resultat visar på att större delen av respondenterna använder sociala medier för 

att skapa kontakter och för att hålla kontakten med närstående vänner och kollegor. Dessutom 

kom Bosque fram till att i många fall var det kontakten via sociala medier som var den 

viktigaste, att andra interaktions möjligheter bortses och detta skulle på så vis innebära att de 

2 % som inte hade sociala medier kan i vissa fall gå miste om information som vi ser kan det 

vara de som hamnar i ett utanförskap. Det som saknades i dessa vetenskapliga studier var 

skriftliga tecken på att sociala medier kan leda till utanförskap men som kunde läsas mer eller 

mindre mellan raderna i samtliga studier. 

Vårt bidrag till den tidigare forskningen 

Till att börja med så använde vi oss utav grundad teori, där Glaser menar att forskaren ska gå 

in så förutsättningslöst som möjligt och därför ville vi inte titta på tidigare forskning innan 

själva studien var gjord. Konsekvensen av att titta på tidigare forskning i början av en studie 

kan vara att forskaren färgas av det område som de ska studera. När vi sedan har tittat på den 

befintliga forskningen har vi sett att det inte har i större mängder behandlats ett utanförskap i 

sociala medier. Vi såg i vårt resultat att respondenterna använde sig utav sociala medier för att 

inte hamna i ett utanförskap. Hade respondenten exempelvis inte någon form av sociala 

medier, kunde risken vara att de blev exkluderade i gänget. 

I den tidigare forskningen ville man studera andra faktorer som påverkade individen genom 

sociala medier och inte ett utanförskap som vi forskare har kommit fram till i vårt 

undersökningsområde. Det var svårt att hitta artiklar anknutna till vårt ämnesområde eftersom 

det inte har studerats utifrån ett sådant perspektiv. Vi valde därför att titta på kategorier som 

var relaterade till vår kärnkategori utanförskap. 

Eftersom alla kategorier har en koppling till kärnkategorin så finns det även ett samband rakt 

igenom alla kategorier vilket påvisar att respondenterna använder sociala medier för att 

kommunicera med varandra vilket blir ett sätt i vissa fall att få sina bekräftelsebehov mättade 

som ger viss trygghet och vissa skapar ett beroende för att hålla sig uppdaterad och 

därigenom har vissa förväntningar på andra och för att inte missa information. Detta kan 
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skapa en stress till för att inte vilja hamna i utanförskap. Det finns även andra sätt att dra ett 

samband igenom alla kategorier men denna tycker vi visar på den mest rätta för vår studie. 

Metodologiska dilemman 

Att vara helt förutsättningslös inför ett forskningsområde är svårt men vi har så gott som 

försökt att inte bli påverkade av andra än våra respondenter och tidningsartiklar i början av 

studien. Där efter har vi försökt att följa Glasers grundade teori regler där varje fas i 

forskningen gav oss nya grunder i en fortsatt forskning. Det har även uppstått dilemman när vi 

som forskare har vetet hur vi ska göra men ändå har funderat på att avvika från grundade 

teorin för att se vad en annan empirisk forskning skulle frambringa men beslöt ganska så 

omgående att strikt följa Glasers råd inom grundad teori.  

Ett moment som vi ansåg vara mindre bra i grundade teorins datainsamlingsmetod var att 

forskaren inte får spela in samtalen, vilket gjorde studien och datainsamlingen mycket mer 

komplicerat. Glaser menar på att forskaren ska notera istället för att spela in, vilket vi följde 

men ansåg det vara till en fördel med inspelning.  

Vi har upplevt några gånger att arbetet med denna uppsats har varit en psykologisk process 

där vår uthållighet i att låta information skapa kategorier och minnesanteckningar har varit 

påfrestande. Denna påfrestning medförde under vissa tillfällen att arbetet med uppsatsen stod 

still men tack vare vårt sätt att komplettera varandra och bolla idéer i arbetet har vi kunnat 

samarbeta på ett bra sätt där båda har känt sig involverade i arbetet av denna uppsats. Tiden 

för uppsatsskrivandet har varit intensiv process. Däremot har vi hela tiden varit inställda på att 

skriva och lämna in uppsatsen en viss tid och det har varit tack vare att vi redan första dagen 

började med att noggrant planera och strukturera uppsatsskrivandet som vi har lyckats att 

uppfylla våra gemensamma krav.   

Dilemman i många studier kan bestå i att försöka tolka människors ord och meningar rätt, det 

finns många sätt att tolka på så därför tolkade vi alltid tillsammans och bollade idéer med 

varandra för att undvika misstolkningar. Att lyssna inkännande har varit även ett mycket 

viktigt moment i vårt arbete att inte vara låsta med våra egna tankar utan mest bara lyssna på 

vad respondenterna har att säga.  

När vi senare i uppsatsskrivandet började läsa om tidigare forskningar så fick vi den 

upplevelsen att de flesta som har skrivit om sociala medier har mest forskat inom hur 

människan påverkas av det inom att hålla kontakten som medförde att vår kärnkategori 

utanförskap merendels står mellan raderna, att människor håller kontakten för att inte hamna 

utanför.  

 

Personliga reflektioner 

Under resans gång i forskningen har det kommit upp idéer och hypoteser som vi i omgångar 

har noterat som minnesanteckningar. Att gå in helt förutsättningslöst kan vara svårt när vi som 
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forskare gör en grundad teori. Det är svårt att vara helt neutral och ha ett avstånd till 

forskningsområdet i grundad teori, men däremot har vår medvetenhet bidragit med att vi inte 

har behövt påverka eller styra studien åt en viss riktning utan det har själva datamaterialet 

gjort. Det har varit en slags trygghet att veta om vi som forskare följer grundade teorin enligt 

Glaser så ska det inte uppstå några frågetecken om vilken uppgift som skall göras och i vilken 

ordning utan vi har lagt vårt förtroende på metoden och försökt att följa metodens alla steg i 

rätt ordning till punkt och pricka. Därefter kände vi en lättnad och skapade oss ett sätt att 

försvara vårt arbete som endast bestod i att låta datamaterialet generera fram en teori. En teori 

som vi inte själva har skapat utan har att tacka alla våra respondenter för och även för ett gott 

samarbete och den tid som de har gett oss. 

Tidigare forskning ska inte på något sätt behöva verifiera vår studie eller bevisa att vår 

forskning är sann eftersom inom grundad teori ska forskaren generera fram en teori baserat på 

datamaterialet och inte genom bevisning om vad andra forskare har kommit fram till i sina 

resultat men det betyder isig inte att någon kan ha kommit fram till samma resultat. Så enligt 

oss och Glaser kunde vi egentligen helt kunnat hoppa över delen med referensram och 

tidigare forskning men för att visa och följa studieplanen så gjorde vi enligt lärarnas 

anvisningar. 

Kvale och Brinkman menar på att det ska vara minst sex personer i en fokusgrupp, men vi 

ansåg att fyra personer till fokusgrupperna var den mest optimala siffran för att kunna hänga 

med i samtalen. Grundtanken i Glasers sätt att göra en grundad teori är att notera samtalen, 

vilket vi gjorde och som medförde att vissa citat i resultatdelen kan upplevas som korta men 

att vi däremot har fått med de viktigaste aspekterna. Vi kände att vi skulle kunna hitta fler 

relationer mellan kategorierna men tyckte livsstil, hålla kontakten och socialisering var de 

mest relevanta relationerna mellan kategorierna.   

Förslag på framtida forskning 

Vi tror att vår uppsats visar och har en idé om vad som kan vidareforskas inom sociala medier 

och det är att forska inom det området där sociala medier inte finns om hur och om människor 

känner sig i ett utanförskap. Vi menar på att den ständiga uppdateringen måste ha en orsak. 

Det som även kan vara intressant att forska vidare på är den delen i vår forskning som visade 

på att den äldre generationen som inte använder sociala medier och se hur det kommer sig och 

om de äldre som flitigt använder sociala medier även känner samma stress och oro över att 

missa information som unga användare.  

Det skulle även kunna vara av intresse att se om det finns någon skillnad hos män och kvinnor 

som använder sociala medier och om användandet bidrar till ett utanförskap mest för kvinnor 

eller män. Där även ålder skulle kunna vara av intresse för att se om och hur långt ner i ålder 

sociala medier påverkar människor till ett beroende som kan leda till ett utanförskap.  Även 

att forska endast på vad en viss social media sida har för påverkan på människan, om det finns 

skillnad på utanförskap inom t.ex. Facebook och Instagram. Intressant kan även vara för andra 

att vidare forska på om att få ett rent kvantitativt resultat med siffror som resultat för att se om 
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och hur stor del av befolkningen på ett visst område eller plats känner att använda sociala 

medier är ett måste för att inte känna sig i ett utanförskap.  

En annan intressant forskning kan även göras om hur och vad politiker anser om sociala 

medier, vad som kan göras bättre där.  Att exempelvis införa något som kan få individen att 

kunna ha bättre kontroll över sin telefon.  En aktuell fråga som dyker upp i media är att 

människor är så pass beroende av sociala medier att de sms-ar och ringer bakom ratten, vilket 

kan vara en trafikfara. Detta pekar mycket på vårt resultat i uppsatsen, att rädslan för 

utanförskapet är stort. 

Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera sociala medier ur ett generellt perspektiv som är 

relaterad till vårt resultat och andra kategorier som har byggts upp under arbetets gång. Vi 

berör även hur sociala medier generellt ingår i människan liv. I slutet av denna rubrik 

presenterar vi valet av upplägget till uppsatsen. 

Ett beroende till sociala medier som skapar stress, en stress för att respondenten är tvungen att 

uppdatera sig på vad som händer. En stress som inte är närvarande när respondenten är mitt i 

sin nya sociala värld genom sociala medier. 

Genom traditionell media har vi sett att människor kan bli påverkade av andra människor via 

sociala medier där mobbing och även så allvarliga och tråkiga incidenter som självmord har 

begåtts genom provokation från andra. Vi anser att det i dagens läge genom att många barn 

redan har datorer och läsplattor som verktyg i skolan så går det inte att endast styra 

användandet av sociala medier hemifrån utan att alla människor i samhället som använder 

sociala medier måste på något vis hitta ett sätt där sociala medier passar vardagen. Som en av 

våra intervjupersoner sa: ”använda det med måtta”. Det gäller och ha en viss kontroll över sig 

själv för att inte låta sociala medier styra ens vardag allt för mycket. Som vi och tidigare 

forskning har sett är det främst den yngre generationen som är mest sårbara för just sociala 

medier. 

Det finns många positiva aspekter men likväl finns det negativa sidor också. Istället för att 

sitta och vänta vid luren hemma så kan vi nå varandra när som och gärna svara så fort som 

möjligt för det förväntar dig även du.  Vi räddar varandras ansikten med att svara och hoppas 

att få goda samtyckes svar tillbaka för vi vill hålla kontakten och vi gör så som de flesta runt 

omkring oss gör.  

Det finns smygtittare som individen kan ha kontakt med via sociala medier, den hemma käre 

behöver inte ta sig ut utan kan på hemmaplan se vad andra gör och samtidigt gilla vad den ser. 

”Stalker aktigt” var det en intervjuperson som sa och det kan nog stämma in på vissa.  

Att umgås med varandra och göra olika saker och bredvid varandra men ändå skratta 

tillsammans och dela sin värld genom sociala medier. Att dela och gilla varandras bilder och 

upplevelser som lätt och smidigt tas upp och visas för andra har skapat ett samhälle där 

sociala medier ingår i socialisationen. Sociala medier finns där oberoende av människan och 
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den har kommit att bli så central i vardagslivet att det blir svårt om någon vill göra motstånd 

mot den. Allt finns numera genom cybervärlden, vilket kan skapa mycket information på en 

och samma gång. Man kan exempelvis se hur de traditionella fotoalbumen har överförts till 

datorn eller telefonen, där man skapar album som sedan är lättare att skicka ut till andra. 

Tillgängligheten är en av de viktigaste delarna till varför vi just använder sociala medier så 

mycket som vi gör. Hade telefonen exempelvis inte någon funktion där man kunde nå ut till 

andra människor, skulle den heller inte vara lika populär som den är idag. 

Något som vi har känt under själva intervjuerna och som vi har sett i tidigare forskning visade 

på att människor drar sig ur sociala medier. Detta för att vissa känner att det är stressigt med 

det konstanta informationsflödet som finns genom sociala medier. Vi har även sett tecken på 

att vissa människor kan gå ur sociala medier av andra anledningar också, till exempel om de 

tröttnar på det eller vill rentav frikoppla sig själv från cybervärlden. Däremot fann vi inga 

personer som helt och hållet var uteslutna från sociala medier. Det skulle kunna vara de som 

är el-känsliga eller sjuka vilket är en svår grupp att nå. 

En annan positiv aspekt av sociala mediers inflytande på människan är just det enkla sättet att 

kunna kommunicera med varandra, oberoende när eller vart människan befinner sig. Detta 

medför att de idag kan göra upp affärer fastän individerna befinner sig i olika kontinenter. Det 

går helt enkelt att se många positiva aspekter i just sociala medier, men det som blir viktigast 

för individen att tänka på när de använder sociala medier är att kunna ha en kontroll och 

ibland distans till den. Det är även viktigt att tänka på att sociala medier kan skapa en 

exkludering från det som händer här och nu moment, för att koncentrationen ligger på att titta 

till telefonen istället för att lägga fokus på de som man umgås med. 

Själva upplägget av uppsatsen är lagd på ett annorlunda sätt än hur det brukar se ut, dels för 

att grundad teori är en metod som oftast kan vara klurig att förstå sig på och dels för att skapa 

en större helhetsbild av underökningen. Att vi nämner de olika faserna vid olika tillfällen är 

för att skapa en klar bild av hur dessa faser och insamlingsmetoder är integrerade med 

varandra. Grundad teori kan lätt misstolkas och på samma sätt vara förvirrande, men vi ansåg 

att detta upplägg av uppsatsen underlättar för läsaren att hänga med i hur de olika faserna 

samspelar med urval, datainsamling och analys.  
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Bilagor 

Under denna rubrik presenterar vi våra frågor som vi hade till intervjun. Det har varit öppna 

frågor där respondenterna i både enskilda intervjuer och fokusgrupper har fått prata fritt om 

det tema/teman vi tar upp. Följdfrågor har använts under intervjuerna och dessa står inte med 

eftersom det har varit en del av området som vi har pratat om. 

Intervjufrågor i den öppna fasen (öppna frågor med enskilda individer): 

1. Berätta lite om dig själv? 

2. Vad innebär sociala medier för dig? 

3. Använder du sociala medier? 

4. Varför använder du sociala medier? 

Intervjufrågor till fokusgruppen (selektiva fasen): 

1. Vad innebär sociala medier för er? 

2. Vad är positivt respektive negativt med att hålla kontakten genom sociala medier? 

 

Intervjufrågor till fokusgruppen (teoretiska fasen): 

1. Hur stort behov har ni av sociala medier i ert vardagliga liv?  

 

 

 


