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Sammanfattning 

Denna uppsats är skriven för att skapa en djupare förståelse för hur social media och 

mobiltelefoner har påverkat individers sociala interaktion. Empirin har samlats in genom 

intervjuer med fyra olika grupper baserade på ålder och kön. Dessa har sedan analyserats 

utifrån Anders Perssons tolkning av Goffmans sociologi. Genom detta har jag besvarat mitt 

syfte: Hur den sociala interaktionen ändrat karaktär genom att sociala medier och 

mobiltelefoner vuxit fram. Inom området sociala medier och mobiltelefoner finns det inte 

tillgång till så mycket tidigare forskning eftersom att fenomenet är relativt nytt. Den tidigare 

forskning som finns har visat på en ökad social kontakt med andra individer i och med ökad 

användning av internet. Men detta endast upp till en viss gräns av användning, efter att den 

gränsen nåtts så minskar den sociala interaktionen ansikte mot ansikte mellan individer.    

Resultatet visar på att den sociala interaktionen ändrat karaktär, men kan vara redskap för 

individer i kommunikation med andra. Kontakt med andra individer är nu lättare och kan 

utföras på flera plan samtidigt. Vilket har medfört att individer har ett större kontaktnät med 

ytligare relationer nu är förut. Men de har kvar en djupare kontakt med vissa individer. Även 

den kontakten gynnas av sociala medier och mobiltelefoner. Men kan inte ersätta den fysiska 

kontakten mellan människor.  

 Nyckelord: social interaktion, sociala medier, mobiltelefoner    

Abstract 

This paper is written to create a deeper understanding of how social media and mobile phones 

have influenced individuals' social interaction. The empirical data were collected through 

interviews with four different groups based on age and gender. These were then analyzed with 

Anders Persson's interpretation of Goffman's sociology. Through this I have answered my 

purpose: How social media and mobile phones changed the essence of social interaction. In 

the area of social media and mobile phones, there isn’t access to so much previous research, 

since the phenomenon is relatively new. The previous research available has been displayed a 

greater social contact with other individuals with an increased use of the internet. But this is 

only up to a certain limit of usage after the limit has been reached social interaction face to 

face between individual’s drops.  

The results show that social interaction changed character, but can be a tool for individuals in 

communication with others. Contact with other individuals is now easier and can be 

performed on several levels simultaneously. This has resulted in that individuals have a larger 

network now than before whit more shallow relationships. They still have a deeper contact 

with certain individuals. This contact also benefit from social media and mobile phones. But 

social media and mobile phones can´t replace the physical contact between people. 

Keywords: social interaction, social media and mobile phones 
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1. Inledning 

Idag finns det fler än 500 000 tillgängliga applikationer (appar eller app, ett 

tillämpningsprogram för mobiltelefoner) till din smartphone eller Iphone. Många av dessa 

appar blir mer och mer utvecklade och idag finns det en app för nästan allt. När de första 

mobiltelefonerna började nå medelklassen var detta något helt nytt, det var något som 

förändrade vanor för de flesta individer. Nu kunde dagen planeras om och detta meddelas till 

familjen, personer kunde nås utan väntan på att de skulle vara hemma. Allt eftersom 

förbättrades mobiltelefonerna. De fick fler funktioner och bättre kapacitet och kunde 

användas till fler saker. Med Iphones och andra ”smartphones” öppnades en helt ny värd för 

interaktion. Det blev enkelt att följa vad som hänt på sociala medier som till exempel 

Facebook eller att spela olika spel även interaktiva. Men eftersom vi interager allt mer genom 

och med våra mobiltelefoner så kan man anta att kommunikationen ansikte mot ansikte 

minskar. Det är detta som denna uppsats kommer att behandla, framför allt den ökade 

användning av mobiltelefoner och sociala medier samt hur detta påverkat den sociala 

interaktionen.  

Under människans historia har vi passerat olika betydande utvecklingsfaser. För knappt 200 år 

sedan skedde en av de största, som har format vårt moderna samhälle. Under slutet av 1700-

talet inföll den industriella revolutionen, summan av flera framsteg som skedde nästan 

samtidigt, inom områden som maskinteknik, kemin, metallurgi med fler. Den industriella 

revolutionen skedde plötsligt och snabbt, den fick människans historiska kurva att skjuta iväg 

uppåt i nästan en 90 gradig vinkel
1
, när det gäller vår befolknings mängd och vår sociala 

utveckling. Genom den industriella revolutionen lyckades människan övervinna de fysiska 

begränsningar som tidigare hindrat, men nu fanns en enorm mängd energi att tillgå. Det 

fysiska hinder som fanns hade nu försvunnit på många sätt. Fabriker som kunde masstillverka 

produkter, järnvägar som kunde frakta varor och individer snabbt och lätt, det var helt enkelt 

början på det moderna livet. Man kan kalla den industriella revolutionen för den första 

maskinåldern, vilket för oss till det Erik Brynjolsson och Andrew McAfee talar om i Den 

andra maskinåldern
2
. De menar att det är just det vi lever i nu, den andra maskin åldern. 

Datorer och andra digitala innovationer har samma revolutionerande inverkan nu som 

maskinerna hade då. Under industriella revolutionen så fick människan tillgång till mer 

energi, alltså muskelstyrka utvunnen genom maskinerna och nu ger datorerna oss samma 

möjligheter fast de klarar av det vi inte orkar psykiskt. De hjälper oss förbi våra tidigare 

mentala begränsningar. En fråga författarna ställer sig själva i boken är, kommer den nya 

maskin åldern att skapa lika stora förändringar för människan som den första gjort? 

Författarna menar att de har sett vissa förändringar i hur människor tillexempel 

rekommenderar varandra saker nu, istället för att ge varandra namnet på en restaurang eller en 

plats så ger de dem namnet på en länk som kan föra dem vidare till en text eller ett videoklipp 

eller annan Internetkälla. Men oftast handlar dessa trendspaningar om olika mobilappar, ett 

                                                             
1
  Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew (2015) Den andra maskinåldern – arbete, utveckling och välstånd i en tid 

av briljant teknologi. Göteborg: Daidalos AB  
2
 Ibid 
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program som laddas ner till mobilen med en speciell funktion, det kan vara allt från spel, 

kompasser till träningsprogram
3
 

En sociolog som skrivit om Internet och dess påverkan på vårt liv är Manuel Castells. I 

Internetgalaxen
4
 tar han upp forskning om tidig internetanvändning. Det är en ny typ av 

socialt interaktionsmönster som växt fram i och med internets uppkomst och funktion som 

kommunikationsmedium. Nya former för bildandet av gemenskaper som bygger på 

nätkommunikation har i och med det möjliggjorts. Att individer nu kan vara mer inriktade och 

kräsna i de vägar som de väljer att interagera med andra genom, och det ersätter traditionella 

former av mänsklig interaktion. Men vi måste titta tillbaka i tiden några år för att se var det 

startade, ungefär till 1980-talet då internetanvändningen var ny och i ett tidigt stadium, för att 

sedan gå framåt till år 2002 då boken gavs ut. Internet var något som välkomnades med öppna 

armar, det var ett nytt enkelt sätt att fritt kommunicera med andra individer samt personligt 

självförverkligande. Det sågs som en möjlighet för alla jordens invånare att kunna 

kommunicera med varandra snabbt och enkelt på långa avstånd. Ett utryck som myntades för 

internet kontakter var virituella gemenskaper, detta har gett oss möjlighet att se hur individers 

umgänge succesivt får ett nytt underlag av teknisk karaktär. Detta är något som skiljer sig från 

alla tidigare former av umgänge under människans historia, men är inte nödvändigtvis 

underlägsen för det. Nog är det platsbundna umgänget en viktig källa för stöd och social 

interaktion för individer, men i vårt samhälle idag är det en allt mer skiftande form av 

umgänge som utmärker den sociala utvecklingen. Kritiker menar att internet bidrar till 

isolering och försämrat familjeliv, att det succesivt leder människor bort från den verkliga 

världen. Men Castells menar att många av dessa anklagelser och debatten kring internet i 

största del är uppbyggd på tre fel. Ett, de har byggt sina påståenden av endast vissa 

iakttagelser samt att dessa iakttagelser skett i stor utsträckning före internet varit allmänt 

spritt. Två, den har pågått utan att någon tillförlitlig empirisk forskning i ryggen. Tre, de 

frågeställningar som den byggt på är förenklade och missanvisande och den har ställt extrema 

motsatser jämte varandra. Så den allmänna debatt som pågått kring internet har varit felaktig 

från start och för att denna skall vara relevant så måste detta rättas till. När Castells skrev 

Internetgalaxen så ansåg han att man kunde redan då granska mönster i det umgänge som 

uppstått genom internetandvändning. Med hjälp av annan forskning ville Castells skapa nya 

hypoteser som grund för debatten, för att göra förståelsen för de nya sociala 

interaktionsmönstren enklare.
5
 

Internetandvändning är en expansion av själva livet, inte en flykt från verkligheten det är ett 

sätt att leva ut sina fantasier. Sen så formar de verkliga liven hos individer även de internet 

identiteter som de skapar på internet i tillexempel olika informella chat rum och sidor för 

rollspel. Castell hänvisar i Internetgalaxen
6
 till Sherry Turkel som genom sin forskning menar 

att identitetsbygge på internet att verkligheten slår tillbaka om personer lever olika liv på 

internet och i verkligheten. Individer är ändå bundna av sina fysiska jags drifter. En ytterligare 

                                                             
3
 Brynjolfsson Erik, McAfee Andrew (2015).  

4
 Castells, Manuel (2002), Internetgalaxen-Reflektioner om internet, ekonomi och samhälle. Göteborg: Daidalos 

AB 
5
Ibid 

6
 Ibid 
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forskare som Castells tolkar är Nancy Baym som har undersökt nätgemenskapers beteende 

och menar även hon att individer skapar nätjag som speglar deras identitet utanför internet. 

Mot antaganden om att internet är en källa för förnyad gemenskap eller alienation, menar 

Castells att det verkar som att den sociala interaktionen via internet inte påverkar 

vardagslivets mönster. Det är snarare så att den kompletterar de relationer som individer redan 

har. I takt med att internet spridits så har dess effekter på vardagslivet blivit mindre 

dramatiska. År 1999 genomförde Wellmangruppen en studie på 40 000 Nordamerikanska 

internetanvändare. Denna studie har enligt Castell gett kanske det viktigaste resultaten i 

ämnet. Att internetandvändning som epost är ett komplement för individer i den sociala 

interaktionen som sker ansikte mot ansikte. Detta är resultat som Castells menar stämmer med 

många andra studier som han hänvisar till i sin bok så som följande: Katarina Traceys har 

utfört en långtidsstudie i Storbritannien på hushåll med och utan internetanvändare, där hon 

undersökt deras sociala beteende och vardagsliv. Andersson m.f. har sedan utfört en analys på 

samma material, där de fann att kontakt via telefon och internet förstärker kontakten mellan 

familj och vänner. Castells menar även att Katz, Rice och Aspen fann ett samband i sin studie 

om internetanvändning från 2001 i USA.  Individer som använder internet och telefoner 

flitigt, har en högre grad av social interaktion än icke-användare samt träffar sina vänner 

oftare. Howard, Rainie och Jones kom i sin studie fram till att användningen av epost stärker 

det umgänge som man har med familj och vänner. All denna forskning visar att internet 

verkar positivt för individers sociala interaktion, och det verkar även ge en mottaglighet för 

nya informationskällor. Men det finns även forskning som talar om motsatsen till detta, vilket 

Castells även lyfter fram i Internetgalaxen.
7
  

Castells refererar till en studie utförd av Katz, Rice och Aspen där det framkom i resultatet 

från år 1995 att internetanvändare upplevde känslor som press, stress och missnöje i större 

utsträckning än icke-användare. Medan år 2000 upplevde de mer press, men hade större 

tillfredställelse samt intensivare social interaktion med familj och vänner än icke-användare. 

En ytterligare studie Castells lyfter i Internetgalaxen
8
 är utförd av Nie och Erving. De 

uppfattade i sin undersökning ett mönster av sjunkande interaktion ansikte mot ansikte mellan 

individer samt ett underskott av social miljö. Även om livet för de flesta inte förändrades i 

stort visade de flitigaste internetanvändarna på minskat umgänge. Om individerna överskrider 

en viss gräns i sin användning så kommer internet interaktionen att ta över från all annan 

interaktion. Detta överensstämmer även med de resultat som Di Maggio, Hargitti, Neuman 

och Robinson kommit fram till i sin studie 2001 menar Castells. De flitigaste 

internetanvändarna visade inte att de träffade sina vänner mer sällan, men att det även där 

fanns en gräns. När den överskreds så ersatte internetanvändningen aktiviteter som 

hushållsarbete, familjeomsorg och sömn.  Castells menar att allt det insamlade materielet inte 

stöder tesen om att internet leder till minskad social interaktion. Men att det finns tecken på 

att internetanvändning i vissa former kan fungera som ersättning för annan social verksamhet. 

Det nya umgängesmönstret i vårt samhälle karaktäriseras av en nätverkande individualism.
9
 

                                                             
7
 Castells Manuel (2002) 

8
 Ibid 

9
 Ibid 
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Castells forsking är intressant men i dag lite föråldrad på vissa punkter, men jag ser det som 

en bra utgångspunkt. Ett problem med Castells forskning i dag är att internet är så mycket mer 

utspritt och tillgängligt för människor än år 2002 då boken gavs ut. Det mönster som fanns då 

stämmer inte överens med dagens. Castells menar att desto större utbredning internet får desto 

mindre dramatiskt kommer det bli. Men om detta sätts mot att om individer går över en viss 

gräns i sin internetanvändning så påverkar det interaktionen negativt. Hur ser det ut idag? Kan 

det vara så att individer nu har gått över den gränsen, eller har vi anpassat oss efter den ökade 

internetanvändnigen. Idag är internet och sociala medier en stor del av de flesta individers 

vardag, till skillnad från år 2002 då internetgalaxen
10

 gavs ut, då det inte fanns smartphones 

eller Iphones.  

Stadskontoret gav år 2001 ut en rapport angående dator och internettillgång under år 2000 i 

Sverige. Under år 2000 hade 80 procent av svenskarna i åldrarna 18 till 64 år tillgång till 

internet, vilket motsvarar nästan fyra miljoner. En ökning med 55 procent från år 1998. 75 

procent hade dator i hemmet år 2000 och 70 procent använde internet.
11

 SCB gav ut en 

liknande rapport år 2014 om individers internetanvändning i Sverige, i åldrarna 16 till 85 år. 

Av dem var det 92 procent som hade tillgång till internet i hemmet, vilket motsvarar 7,1 

miljoner och var fjärde person var uppkopplad mobilt via bärbardator eller surfplatta. Av dem 

mellan 16 till 44 år var det 83 till 86 procent som använt sig av en smartphone utanför 

hemmet
12

   

Sociala Medier- Vad är det?   

Vad är sociala medier, hur fungerar de och vad kan de användas till? Enligt Jeremiah
13

 så kan 

sociala medier beskrivas på en grundläggande nivån som en samling av hemsidor och appar 

designade för att bygga och förbättra individers internetbaserade närverk. Där kan det dels 

information och ta del av nyheter och skvaller. Det är inte så långt ifrån att umgås med vänner 

på ett café eller i hemmet. Den stora skillnaden är att detta sker online och inte ansikte mot 

ansikte. Det finns olika sorter av sociala medier, Facebook, Instagram, SnapChat, YouTube, 

Twitter eller bloggar är olika exempel. Vilken individen väljer att använda beror på vad den 

ska användas till, hur mycket tid som ska läggas ner och individens egen kompetens. En 

YouTube kanal är ett effektivt sätt att sprida olika typer av budskap via video eller lära sig 

nya saker via, men det krävs att individen vet hur man spelar in och klipper film. Ett alternativ 

till YouTube för att sprida information är en Blogg som inte kräver lika mycket kunskap för 

att hantera. På bloggen läggs texter och bilder ut och man kan även lägga ut videoklipp. För 

att skapa ett stort internetbaserat nätverk är Facebook eller Twitter lämpliga alternativ, där 

kan individer skapa, underhålla och avsluta kontakter på ett enkelt sätt.
 
SnapChat är ett socialt 

                                                             
10

 Castells Manuel (2002) 
11 Stadskontoret: Internet och datoranvändning i Sverige år 2000. Hämtat från 

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2001/200128.pdf den 10 april 2015. 
12 SCB: Privatpersonersanvändning av datorer och internet 2014. Hämtat från 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2014A01_BR_IT01BR1402.pdf  den 10 april 2015. 
13Osborne-Gowey, Jeremiah (2014) What is Social Media, s. 55-55 Fisheries, 39 (2)  

http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2001/200128.pdf
http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0108_2014A01_BR_IT01BR1402.pdf


6 
 

medium där användare sickar bilder eller kortare videor till varandra, dessa är endast synliga 

för mottagaren under en viss tid och under ett tillfälle. 

Sociala medier har blivit en viktig mellanlänk i interaktionen mellan organisationer, individer 

och myndigheter, på grund av sin unika karaktär med öppenhet, deltagande och delgivande.
14

 

(delande av information) Bik och Goldstein beskriver i An Introduction to Social Media for 

Scientists
 15

 hur social media kan vara något positivt och hur detta kan vara ett bra verktyg för 

forskare att använda sig av. Specifikt för sociala medier är att de regelbundet genomgår 

förändring och förnyelse och blir populära i olika grupper. På många sätt har internets snabba 

utveckling lett forskare till att försöka utnyttja dess resurser. Världen online (eller 

uppkopplad) kan även bredda och utöka en forskares inverkan på den övriga 

forskningsvärlden, genom att publicera sin artikel på sociala media kan andra forskares 

intresse väckas som annars aldrig hade uppmärksammat den forskningen. Det fungerar på 

samma sätt även för alla som vill sprida sitt budskap, så som företag, organisationer eller 

privata personer. Sociala medier har blivit populära forum för de flesta i samhället just på 

grund av detta.     

Jag har valt att studera detta ämne för att det är ett fenomen som jag tror påverkar vårt 

samhälle. Det är genom interaktion med andra individer vi lär oss hur samhället fungerar med 

normer och värderingar, hur symboler ska tolkas och hur vi ska uppföra oss i olika situationer. 

Men har den stora användningen av sociala medier förändrat eller tagit fokus från den kontakt 

vi förut hade med andra människor? Det är hur användandet av dessa påverkar människans 

sociala liv och samspel i grupper så som familjen och vänner som utgör kärnan i denna 

uppsats. Genom intervjuer och med hjälp av Anders Perssons bok Ritualisering och sårbarhet 

– ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Ska jag undersöka och 

försöka bilda mig en djupare förståelse för mitt syfte och frågeställningar. 

Syfte   

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den sociala interaktionen ändrat karaktär 

genom att sociala medier och mobiltelefoner vuxit fram? Till detta har jag även tagit fram 

frågeställningar för att precisera mitt syfte ytterligare. 

Frågeställningar 

 Finns det ett mönster för de situationer då individer använder mobiltelefoner? 

  Påverkat detta det sociala samspelet i grupper så som familjen och vänner?   

 Är mobiltelefoner och sociala medier en tillgång eller en nackdel?  

 Skiljer det sig åt mellan olika generationer och kön?  

                                                             
14 Gohar, Feroz Khan and Swar, Bobby  and Sang, Kon Lee (2014):“Social Media Risks and Benefits: A Public 

Sector Perspective” s.606-627, Social Science Computer Review, Vol. 32(5) 
15

 Bik M. Holly, Goldstein C. Miriam (2013): “An Introduction to Social Media for Scientists” PLOS Biology, 11(4) 
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Disposition  

I teoriavsnittet i uppsatsen kommer Anders Perssons tolkning av Erving Goffmans sociologi 

att presenteras samt hur han själv applicerar denna på moderna fenomen så som 

mobiltelefoner och sociala medier. Efter det kommer jag att redogöra för mitt 

tillvägagångssätt i skapandet av uppsatsen i ett metodavsnitt. Sedan kommer resultatet av min 

empiriska studie att presenteras. Detta kommer att göras i form av matriser och förklarande 

text. Efter det följer ett analysavsnitt då teorin appliceras på resultatet och besvarar 

frågeställningar samt syfte. Uppsatsen avslutas med en diskussion, bland annat om syftet är 

uppfyllt samt vidare forskning och egna reflektioner.   
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2. Teori 

Jag har valt att som teori i denna uppsats använda mig av Anders Perssons (professor i 

sociologi och utbildningsvetenskap vid Lunds universitet) Ritualisering och sårbarhet – 

ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion
16

. I den kopplar Person 

samman Goffmans sociologi samt lyfter centrala begrepp. Persson applicera även dessa på 

moderna fenomen som mobiltelefoner och sociala medier. Att jag inte använder Goffmans 

originaltexter som teori har att göra med att dessa är väldigt många och väldigt utspridda. 

Valet av teori känns självklart och relevant för mitt syfte och har gett stor hjälp att analysera 

resultatet på ett väsentligt sätt. Teoriavsnittet är uppdelat i två delar. Jag kommer först att 

redogöra för Anders Perssons tolkning och utveckling av Goffmans perspektiv på social 

interaktion.
17

  För att sedan gå vidare genom att knyta an teorin ytterligare till mitt syfte. Då 

kommer Anders Perssons applicering av Goffmans sociologi på senmoderna fenomen så som 

mobiltelefoner och sociala medier samt Perssons egna studier i ämnet att presenteras. 

Perssons tolkning av Ervin Goffmans perspektiv på social interaktion  

Vardagslivet 

I Goffmans The Presentation of self in everyday life
18

 (Jaget och maskerna: En studie i 

vardagslivets dramatik) studeras vardagslivets dramatik. Begreppet vardagsliv anser Persson 

för Goffman står för upprepning och rutin, men allt som rutineras är inte endast vardagsliv, 

speciellt inte den sociala interaktionen som finns överallt. Det är en av våra mest 

återkommande, upprepande och rutinerade aktiviteter i hela livet. Den sociala interaktionen är 

inte densamma som vardagslivet men en stor del av det till exempel i politiken, arbetslivet, 

skolan, institutioner och relationer. Detta kan länkas samman med det Goffman beskrev som 

sitt studieobjekt, social interaktion i sociala situationer då individer är tillsammans med andra 

i varandras fysiska närhet. Begreppet vardagsliv blev en symbol för en värld där upprepning, 

förgivettagande och rutiner härskar, men som just på grund av det, är mycket sårbar.  

Det är den rutinartade sociala interaktionen (och i det övriga samhället) som Goffman finner 

intressant, vilken han även tolkar som en interaktionsritual, vilken bygger på individers 

gemensamma arbete och respekt gentemot andra individer. De hjälps tillsammans åt att 

upprätthålla en balans och stabilitet i den sociala interaktionen vilket upprätthåller den sociala 

interaktionsordningen. Detta samarbete utförs på ett ritualiserat sätt menar Goffman. I de 

situationer som detta skall genomföras behöver individen utveckla kapacitet att samspela med 

andra människor. När detta samspel fungerar så skapas balans som är ett resultat av de tysta 

överenskommelser som finns mellan individer, (hur och vad man ska och får göra) detta är då 

tillfälligt fungerande konsensus. Men denna balans är sårbar, en knappt synlig gest från en 

annan individ som uppfattas fel kan få konsekvenser för jämvikten i den sociala interaktionen. 

Då kan den sociala interaktionen antingen förstöras eller snabbt räddas och återupptas, här 

                                                             
16

 Persson, Anders (2012), ritualisering och sårbarhet – ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social 

interaktion. Malmö: Liber AB 
17

 Ibid 
18

 Ibid 
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menar Persson
19

 att interaktionsordningen går att beskriva genom två krafter som denna står 

och väger mellan; ritualisering och sårbarhet. Goffman skapade dessa två begrepp genom 

Durkheims
20

 religionssociologi och göra en vardaglig tolkning av de rutiner som skapar 

interaktionsordnigen. Då ordet rutin blir ritual får detta mer betydelse och respekt hos 

individer samt begreppet sårbarhet framträder som en ständigt lurande fara.  

Ritualer, sårbarhet och tillfälligt fungerande konsensus.  

Persson påpekar att i detta citerade Goffman ofta etnologen Ebli-Eibesfeldt
21

 som menade att 

människans ritualer är i grunden signaler som uttrycker något till exempel makt, sorg, 

underkastelse eller vänskap. Ritualerna fyller en mycket viktig funktion för individer eftersom 

de ger gruppsamanhållning. Seligman m.fl. menade med referens till Goffman att sociala 

ritualer, så som hälsningsceremonier skapar en gemensam social värld för individer. Rituellt 

handlande är (inte vilket handlande som helst) ett handlande som utförs för att betona eller 

visa upp att någonting sker i relation till det som ritualen omfattar. Person säger att Goffman 

understryker i sin syn på social interaktion att det finns en skillnad på utförandet av 

handlingen och uppvisandet av utförandet, och att själva utförandet av handlingen kan även 

det tendera att ritualiseras. Enligt Persson anser Goffman att den värld människan lever i 

fortfarande är religiös men inte som förr, individerna själva har antagit formen av gud och 

deras heder upprätthålls av ritualer. Individernas heder, helighet och idealsfär inverkar på den 

sociala interaktionen, vilket Goffman redogör för i ”On facework: An analysis of ritual 

elements in social interaction”. Persson anser att Goffman överskrider Durkheims 

religionssociologi då han menar att de sociala ritualerna som uttrycker respekt och aktning 

kan vara tomma, att de i stället visar upp att individen ska aktas och respekteras. I Jaget och 

maskerna
22

 utgår Goffman från det rituella perspektivet och uttrycker des tematik, den 

agerande tillskrivs respekt och hänsyn samt en helgande identitet. Jagets två roller 

framkommer, rollen som heligt objekt och som aktör i det rituella spelet, detta gör en individs 

framträdande till en expressiv förnyelse och bekräftelse av samhällets moraliska regler.  

Persson anser att ritualiseringen och sårbarheten är två mycket centrala begrepp i Goffmans 

sociologi. Det går att skilja dem åt analytiskt sett, men är i verkligheten väldigt nära varandra 

och hänger ihop vid iakttagelser. Den sociala interaktionen är ömtålig och har lätt för att 

brytas om inte de olika deltagarna arbetar för att den skall fungera. Interaktionen har en viss 

ordning som ständigt är i rörelse och tillfällig, som all ordning är den sårbar. Den sociala 

interaktionen bygger sin ordning på individers egenintresse, respekt för andra individer och 

samhällets normer. Sårbarheten innebär flera saker i den sociala interaktionen, för det första 

att människan är sårbar och kan fara illa i mötet med andra individer. För det andra, att våra 

verklighetsdefinitioner är sårbara och för det tredje, verkligheten är sårbar för att vi är 

beroende av att andra uppfattar den som oss. Ett strukturellt villkor i Goffmans studier av 

social interaktion är just att individerna måste befinna sig i varandras omedelbara fysiska 

närhet, så att interaktionen kan ske med både utsända och överförda uttryck. De utsända 

                                                             
19

 Persson, Anders (2012) 
20

 Ibid 
21

 Ibid 
22

 Goffman, Erving (1956) 
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uttrycken är kroppsliga och verbala uttryck som individen har kontroll över, de överförda 

uttrycken är även de kroppsliga och verbala men individen har inte kontroll över dessa i 

samma utsträckning. Det är dessa överförda uttryck som kan ge de andra deltagarna 

motsägelsefulla uttryck, alltså vad Goffman kallar expressivt läckage och bristande 

dramaturgisk disciplin vilket leder till sårbarhet. Persson anser att Goffman menar att 

individer är sårbara i andras sällskap. Det finns då möjlighet för fysiska övergrepp, verbala 

kränkningar och oönskade tilltal. Samtidigt är det mötet med andra individer som vi kan 

framträda, vi kan gör oss vackra och försöker uttrycka oss på rätt sätt. Sårbarheten kan även 

kopplas till olika individers levnadsvillkor som tillexempel klass, kön, ålder och kultur. 

Beroende på hur dessa variabler är sammansatta så kan individer uppfatta världen på olika 

sätt, vilket kan leda till missförstånd med andra individer. 

När det finns en balans mellan ritualiseringen och sårbarheten så uppstår det tillfälligt 

fungerande konsensus som tidigare nämnts. Det finns då en gemensam övertygelse mellan 

individerna om att detta bör upprätthållas och alla parter är då beredda att gå långt för att 

undvika att förlora det. Vad tillfälligt fungerande konsensus består av varierar och bestäms i 

stor utsträckning av interaktionsordnigen, det vill säga respekt för individers och samhällets 

förväntningar på individen och dennes handlande. Varför vill då individer uppnå tillfälligt 

fungerande konsensus? Person anser att Goffman kallade det för rituell jämnvikt när individer 

arbetar aktivt för att framhäva och rädda sitt och andras ansikte. När en annan individs ansikte 

riskerar att förloras så arbetar alla andra individer för att rädda det, detta arbete görs för 

varandra för att det egna ansiktet då aldrig utmanas, hotas eller förloras. Det som gör detta 

sårbart är att det bygger på ett tyst gemensamt beslut, varje enskild aktör kan välja att sabotera 

detta genom att inte göra det som förväntas av denne eller att omedvetet göra fel.  

Individers ansiktarbete 

I Goffmans uppsats ”On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction”
23

 

beskrivs även hur individens ansikte som denne har skapat i samspel med andra, undersöks 

via det ansiktsarbete som individen utför. Ansiktsarbetet har flera uppgifter för individen, det 

handlar om att behålla ansiktet, att inte förlora det, att rädda ansiktet om det förlorats och att 

hjälpa andra individer att behålla sitt. Detta utgör även det sociala samspelets grund, Goffman 

kallade detta för intrycksstyrning, självbehärskning och korrigerande åtgärder. 

Roller och Intrycksstyrning 

Enligt Persson fokuserar Goffman sina analyser på den sociala interaktionens samspel ansikte 

mot ansikte. (Efter detta även kallat f2f-interaktion eller f2f.) Hans analyser rör sig längs hela 

skalan från mötet mellan två individer till det samhälle där det sociala samspelet äger rum.  

Goffman använder sig av två olika rollbegrepp i sina texter, dessa är löst kopplade till 

funktionalistisk teori såväl som symbolisk interaktionism. Funktionsrollen innebär att den 

huvudsakligen används för att uttrycka det typiska för den uppgift som ska utföras, 

tillexempel som en yrkesroll, föräldraroll eller rollen som tränare för ett idrottslag. Den består 

                                                             
23

 Goffman, Erving (1995), On face-work: An analysis of ritual elements in social interaction. S.213-231,n 

Psychiatry, 18 (3) (Aug). 
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av status, alltså en position och en roll, vilket är den rollgestaltning som individen står för. 

Interaktionsrollen är en roll som uppstår hos individen vid mötet med andra, om 

funktionsrollen är kopplat till uppgiften så är interaktionsrollen kopplad till samspelet mellan 

individer. Individerna går alltså inte in i interaktionen med en bestämd uppgift utan bemöter 

andra efter vad som händer i situationen och spelar därefter. För att sammanfatta detta så kan 

man säga att individers arbete med sin identitet gör att individen antar olika roller i samspel 

med samhällets normer och förväntningar på denne, så att säga samhällets identitetsvärden. 

Begreppet roll för Goffman motsvara ett skal som individer bygger runt sin identitet, som 

formas av den relation de har gentemot samhällets identitetsvärden.   

För att studera socialt liv i alla de situationer där det förekommer socialt tvång (till exempel 

en förväntning på individen styrt av normer) som till exempel skolor, arbetsplatser, familjen 

använder sig Goffman av det han kallar sitt dramaturgiska perspektiv. Att det fått namnet 

dramaturgiskt perspektiv har två anledningar, att ge uttryck för handlandets expressiva natur 

och att individer är medvetna om att deras handlande uppfattas. Man kan säga att när 

individer handlar så försöker de påverka och styra de intryck som andra får av dem, även om 

det kan ske nästan omdevetet. Den andres närvaro gör normerna aktuella och individerna vill 

visa att de följer dem i sitt handlande, det är detta Goffman kallar för intrycksstyrning. I 

intrycksstyrning ingår två centrala begrepp som tidigare nämnts, utsända och överförda 

uttryck. Intrycksstyrning handlar främst om att agera enligt de existerande normer som 

bestämmer hur individerna ska interagera med varandra i den situation de delar. Individerna 

kommer då att vara både rollspelare och publik, som tillsammans förhandlar sig fram till en 

gemensam tolkning av situationen. Detta leder till ett tillfälligt fungerande konsensus. För att 

införskaffa sig den sociala information som behövs för att klara av att hantera en situation, 

läser individer av situationen. Detta görs främst genom rumsliga och kroppsliga tecken så som 

utseende, dialekt, kläder, hållning, rörelser, placering i rummet, avstånd till andra och dofter. 

Insamlingen av social information består till stor del av att läsa av de utsända och överförda 

yttrycken.  

Bakre och främre regioner  

Persson går vidare med att förklara begreppen bakre och främre regioner utifrån Goffmans 

sociologi. Det han gör genom dessa begrepp är att han analytiskt delar in vår värld för 

samspel i två områden, ett offentligt område och ett hemligt område, delade genom 

varseblivningsbarriärer. Dessa barriärer åstadkommer publikåtskillnad, alla de personer som 

en individ möter kommer inte att möta varandra. Ibland är varseblivningsbarriärerna väldigt 

påtagliga, det kan vara faktiska rum så som en ett sovrum, detta är vanligtvis ett rum i 

bostaden som inte alla har tillträde till medan vardagsrummet eller köket är en plats för alla. 

Men dessa barriärer kan även uttryckas genom tillexempel läsning av en bok på en buss, att då 

visar individen andra att denne är upptagen och inte vill interagera. (Detta kan givetvis göras 

med mobiltelefoner eller musik också.) 

När en individ är i den främre regionen är denna sedd, hörd och uppmärksammad. I den 

regionen finns två typer av normer vi använder oss av i andras närvaro, hövlighetsnormer och 

anständighetsnormer. Hövlighetsnormerna bestämmer hur vi ska behandla andra och 
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anständighetsnormerna bestämmer hur vi förväntas uppföra oss (säga och göra) i andras 

närvaro. Det finns vissa saker som inte ska sägas eller göras inför andra, vilket de flesta 

individer vet. saker kopplade till kroppen, intimitet, personliga åsikter och liknande. Dessa 

saker tillhör det Goffman kallar för den bakre regionen, vår privata sfär. Respekten eller skam 

inför andra avgör i stor utsträckning var gränsen mellan regionerna dras, allt det som kan 

skada ett tillfälligt fungerande konsensus väljer individer att placera i den bakre regionen. 

Det är just skillnaden mellan dessa två regioner som är en Persson menar är en central del av 

Goffmans dramaturgiska perspektiv. Deras syfte är att visa att samma individ kan uppföra sig 

annorlunda beroende på situationen denne befinner sig i, samt vilka andra som infinner sig i 

situationen. Det finns alltså alltid en strukturell skillnad mellan dessa regioner som är 

permanent, men vad den skillnaden består av kan variera över tid, mellan sociala klasser och 

samhällen. Skillnaden mellan innehållet i respektive region varierar genom 

interaktionsordningen och samhällts identitetsvärden (sedvänjor och uppfattningen om hur en 

individ ska uppföra sig). Persson anser att Goffmans framställning av detta kan användas som 

en utgångspunkt för att sedan väga in variabler som klasskillnader, genusskillnader, kulturella 

skillnader och skillnader mellan ålder. Med det som bakgrund kan konstateras att den fasad 

som en individ visar upp i den främre regionen är kopplad till interaktionsordningen och 

samhällets identitetsvärden. Individer kan absolut göra vissa privata saker tillsammans med 

andra och då dela den bakre regionen, det leder ofta till en känsla av närhet, graden av närhet 

avgörs då av vad vi anser kunna göra tillsammans med andra. I den bakre regionen har 

individen kontroll över vilka andra som har tillträde och kan oftast begränsa detta, vilket ger 

en känsla av kontroll. Så länge regionerna hålls isär så kan individen dela upp vad hen säger 

och gör i förhållande till vem denne möter, detta är vad Goffman benämner som 

publikåtskillnad. Individer kan aldrig vara säkra på att personen de möter är densamme när de 

inte ses, detta gör att den sociala interaktionen pendlar mellan misstro och tillit. Individerna 

försöker ta reda på så mycket de kan om varandra utan att ställa direkta frågor, detta är 

insamling av social information. Men den sociala informationen leder inte till fullständigt 

vetande om den andre individen men att direkt fråga ut den andre skulle uppfattas som 

respektlöst. Därför väljer individer att lita på den löst grundade informationen som de för 

ögonblicket har om den pågående interaktionen. Detta insamlande av social information sker 

nästan på rutin och när detta sker så väljer individen att lita på den andre. I detta läge kan 

sägas att tilliten och respekten för den andre har ritualiserats. I detta läge finns två sätt att 

uppfatta tillvaron på, det som ser ut att hända är det som händer eller bör vara det enda som 

händer. Eller uppfattningen om att tillvaron är motsägelsefull, det personer utger sig för i 

närvaron av andra kan helt motsägas i hur de beter sig när de tror sig vara osynliga. Att 

individer har möjligheten att välja vad andra ska se är skillnaden mellan bakre och främre 

regionen.   

Interaktionsordningen, Samhällets Identitetsvärden och Socialt tvång 

Varför använder vi roller i vår sociala interaktion? Varför skapar vi olika regioner med 

publikåtskillnad? Varför är vi så oroliga att visa våra brister?  Persson anser att Goffman 

hänvisar till interaktionsordningen och samhällets identitetsvärden för att besvara dessa 

frågor. Interaktionsordningen är en typ av socialt faktum, enligt Durkheim skulle vara en 
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institution. Detta innebär att interaktionsordningen utövar en form av socialt tvång som i detta 

fall ger anvisningar till individen. Men människor är inte robotar ibland kan det bli fel och 

oförutsedda saker händer som bryter ordningen.  

Interaktionsordningen väljer Goffman att studera genom de uppföranderegler som finns i 

samhället, han fann då tre viktiga skillnader att ta hänsyn till. För det första tar sig 

uppföranderegler två olika uttryck, dels förpliktelser- det vill säga moraliskt tvång som fast 

slår individens uppförande och dels förväntningar- alltså det hänsynstagande som finns mot 

andra. För det andra finns det symetriska och asymmetriska uppföranderegler, de symetriska 

reglerna gäller alla men de asymmetriska reglerna reglerar avvikelser från den generella 

ordningen. För det tredje finns det även ceremoniella regler för uppförandet. De styr över 

handlingar kopplade till etikett medan innehållsreglerna styr lagen, moralen och etiken. De 

ceremoniella reglerna eller etiketten är en speciell kategori av uppförandregler, dessa 

uttrycker vördnad och respekt till andra. Denna respekt har flera sorters uttryck i det sociala 

samspelet, vilka vi inte alltid är medvetna om, denna respekt visas för alla individer inte 

endast okända, detta kallade Goffman för situationell anständighet. Till exempel så har 

många av de sysslor vi utför i den bakre regionen med respekt för andra att göra. Men det kan 

även ta sig uttryck i respektfullt avstånd, vänta på sin tur, när vi hälsar på andra om 

hälsningen ej besvaras så märker vi hur viktig hälsningsceremonin är.  De flesta 

uppföranderegler styr oss utan att vi ofta märker det, inte förrän någon brutit mot regeln 

märker vi att den finns. När regler bryts eller överskrids så kan de ge känslor av skam hos 

individer och oftast kommer en tillrättavisning från omgivningen. Att göra bort sig är ett bra 

exempel på en stark tillrättavisning i vårt sociala samspel, men det är inte endast regelbrytaren 

som riskerar skam, utan även övriga i sällskapet. Ett exempel på detta kan vara om tre vänner 

sitter på ett fik, och en gör bort sig inför alla där. Då kommer de två andra vännerna att känna 

sig generade för den tredje individen som inte kan uppföra sig. De borde inte ha låtit 

regelbrottet ske eftersom detta riskerar att förstöra den tillfälligt fungerande konsensus som 

finns, vilken alla individer i det sociala samspelet vill behålla.  

Interaktionsordningen begränsar individens handlandefrihet genom socialt tvång. En annan 

liknande institution som även styr individens sociala samspel är samhällets identitetsvärden. 

Detta styr i hög grad det speciella sociala samspelet mellan så att säga stigmatiserade 

(avvikande) och normala individer. De förväntningar som finns på individers uppförande och 

utseende styrs av samhällets identitetsvärden, det som avviker från dessa kallar Goffman för 

stigma och har delat i detta i tre olika kategorier. Avvikelser som rör kroppen, avvikelser som 

rör karaktären och kulturella avvikelser som till exempel individer som invandrat till Sverige 

med en avvikande trosuppfattning. Uppfattningen om vad som är en avvikelse beror på hur 

omgivningen definierar olika saker och företeelser så som till exempel vackert, fult, kort, 

lång, arbetslösa, arbetande, sjuk, frisk, muslim eller kristen. När det rör sig om idetitetsvärden 

kan inte alltid individer leva upp till dem. De identitetsvärden som handlar om kön, utseende 

och kroppslängd är svåra för individen att förändra, om inte omöjliga men individerna 

kommer ändå att uppfattas som avvikande om de inte följer dem. I dessa fall verkar 

samhällets identitetsvärden mer för att fastställa individernas avvikelse, om individerna hade 

haft möjlighet att förändra dessa skulle de påverkat till förändring i stället. Om individer 
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döljer sitt stigma märks det endast i den bakre regionen där de kan släppa på sin 

återhållsamhet. 

Osignifikanta andra och olika interaktionsformer 

Internet liknar offentliga platser dit alla har tillträde eller en anledning att vara, en publik 

mötesplats. Persson menar att Goffman studerade offentliga platser och intresserade sig 

speciellt för de normer som styr vad som anses var anständigt och respektfullt uppförande. 

Den offentliga platsen är en främre region med en publik full av okända andra som inte ser det 

handlande som individen utför i sin bakre region. Det samspel som sker på offentliga platser 

mellan okända andra är en normalitets uppvisning, de personer (okända andra) som individer 

möter har de ett sakligt förhållande till. De likställs med cyklar och lycktstolpar, sådant som 

individen behöver en viss kontroll över för att kunna röra sig på dessa offentliga platser. 

Dessa okända andra blir en typ av icke-person för individen som inte vill lägga 

uppmärksamhet på dessa, de andra vill inte heller uppmärksamma individen. Denna tysta 

överenskommelse mellan individer är vad Goffman kallar den hänsynsfulla 

ouppmärksamheten.  

I sina reflektioner kring detta menar Persson att Goffman tar avstamp i Meads signifikanta 

och generaliserade andre. skillnaden mellan Meads signifikante och generaliserade andre kan 

hjälpa till att förklara vilka dessa okända andra är ur Goffmans perspektiv. Signifikanta andra 

är personer med stor betydelse för individens rolltagande som till exempel individens familj. 

Den generaliserade andre beskriver Mead som hela samhällets attityd, vilken individen 

speglar sig i och är den sociala process som är en bestämmande faktor i individens tänkande. 

Goffman menar att det finns ytterligare en andre som vi relaterar till men mycket flyktigt, 

Goffman namnger aldrig denne andre men Anders Persson ger denna namnet den 

osignifikanta andra.
24

 Detta är mer ett flöde av människor vi kommer i kontakt med på 

offentliga platser, främlingar för individen som inte är speciellt viktiga men som kan 

förvandlas till en publik och då bli signifikanta andra och ger anledning att syra sitt handlande 

efter den generaliserade andre (samhällets normer). 

Den osignifikanta andra kan innefatta olika nivåer av engagemang. Goffman skiljer här på 

fokuserad och ofokuserad interaktion. Ofokuserad interaktion är en typ av icke-möte då 

individerna samlar information om varandra genom flyktiga blickar. Detta är den typen av 

interaktion som utförs med den osignifikanta andra. Den fokuserade interaktionen är ett möte 

mellan individer f2f, då de samlas och samarbetar för att upprätthålla ett gemensamt fokus. 

Dessa två kan utvecklas till varandra precis som att den osignifikanta andre kan utvecklas till 

en signifikant andre, och det som möjliggör det är den hänsynsfulla ouppmärksamheten.    
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Perssons applicering av Goffmans sociologi på senmoderna fenomen.   

Osignifikanta andra, mobiler och offentligt oversharing 

Den centrala delen i begreppet främre och bakre regionerna är skillnaden mellan dem och det 

som bygger hela begreppet, den kan uppfattas på två olika fast lika sätt. Publikåtskillnad, som 

skiljer individer åt med hjälp av varseblivnings barriärer eller att individen utför vissa 

handlingar i bakre eller främre regionen och på det sättet sätter upp en gräns. De förändringar 

som just nu syns verkar innehålla ett offentliggörande av det privata och intima. Det handlar 

om flera samtidiga utmaningar av gränser som tidigare tagits förgivna. Man kan se en 

förändring av gränserna mellan regionerna genom sociala medier och mobiltelefoner. Varför 

är människor ibland allt för generösa med att lämna ut privat information är ett fenomen som i 

samband med sociala medier kallas för oversharing. Det finns inte så mycket forskning 

gällande oversharing och interaktion f2f, det är vanligare att personer döljer sitt privatliv i 

dessa möten. Men på internet delar människor med sig av information som de inte skulle tala 

med en främling om. 

Persson har utfört en studie angående mobilsamtal på offentliga platser med just bakre och 

främre regioner i åtanke. Han märkte i studien att ibland så förvandlades offentliga platser till 

områden där privata och intima saker avhandlades.  Han har i linje med Goffmans uppdelning 

av kommunikation (expressiv och funktionell) analyserat olika typer av mobiltelefonister och 

delat in dem i två grupper. Den kommuniserande exhibitionisten som är starkt medveten om 

sin omgivning och överskrider gränserna mellan privat och offentligt för att styra andras 

intryck av denne. Detta innebär en kommunikation med ofrivilliga lyssnare i den omedelbara 

omgivningen, ibland kan man även misstänka att de kommuniserar mer med den fysiska 

omgivningen än den distanserade samtalspartnern. Den andra typen av mobiltelefonist är den 

absorberade kommunikatören, denne individ i motsats till exhibitionisten glömmer bort sin 

omgivning. De absorberade kommunikatörerna som överskrider gränserna mellan bakre och 

främre regioner antas ha en reducerad närvaro i sin fysiska omgivning, men vad är då dennes 

omgivning. Persson bedömer utifrån sin studie att det är den fysiskt distanserade 

samtalspartnern, men samtidigt som denna mobiltelefonist blir fysiskt distanserad blir andra 

individer delaktiga i interaktionen. Den absorberade kommunikatören tenderar att brista i sin 

dramaturgiska disciplin eftersom att individen inte har sinnesnärvaro. Här kan man se till 

Goffmans irrelevansregler vilka säger att engagemang i aktiviteten gör annat irrelevant, i detta 

fall blir den fysiska omgivningen inte viktig.  

Sociala medier och oversharing  

Sociala medier pressar även de gränserna mellan de privata och offentliga. De kan vara 

tillgängliga endast för utvalda eller helt offentliga. Individer kan på sociala medier vara 

mycket intima och avslöja stora delar av sitt privata liv. En kommuniserande exhibitionist kan 

på sociala medier framställa sig precis som hen vill bli sedd av andra. Problemet är bara att 

kanske inte nog många ser eller hör. Hur gör då individer för att bli uppmärksammade på 

sociala medier och internet? Det finns många sätt och under det senaste åren har de flesta 

använts, det verkar i grunden handla om att exponera saker ur den bakre regionen, så som 
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nakenhet, intimitet, brutal öppenhet och skitsnack. Det är just detta som gör att gränsen 

mellan regionerna ibland omdefinieras, man kan säga att skillnaden mellan regionerna 

nyckeln till ökad uppmärksamhet. Förutom för de som vill nå ökad uppmärksamhet kan man 

fråga vad det är som gör det så svårt för individer att inte gå över gränserna? Ett annat sätt att 

se det kan vara att den absorberade kommunikatören glömmer bort sin omgivning när hen 

använder sociala medier och internet.  

Individer som använder sig av nätverk som till exempel Facebook eller Instagram skapar där 

representationer av sig själva, vilka de sedan kan använda för att kommunisera med andras 

representationer. Dessa behöver ej skilja sig från personen men är ändå en representation, men 

det kan också vara en roll, karaktär eller mask, då ett användarnamn antas blir det en 

representation, även om detta är individens riktiga namn. (Representation är desamma som 

persona och persons till persona interaktion kan efter detta även benämnas med P2P eller P2P 

– interaktion.)  

Den sociala interaktionen består av utsända och överförda uttryck, vilka vi har mer och 

mindre kontroll över, Goffman menar vi hela tiden sänder uttryck, själva individens existens 

producerar uttryck. F2F och P2P interaktion bemöter båda de systematisk krav som Goffman 

ställer på samtalet, men i P2P är kommunikationen begränsad i form av teknisk problematik. 

Saker som turtagning, inramning och omkodning i samtalet blir väldigt mekaniskt och 

utmärkande och flyter inte lika bra som i f2f kommunikation, som kan beskrivas som mötet 

mellan två samtidiga flöden. Skillnaderna mellan F2F och P2P interaktion när det gäller 

överförda uttryck har stor betydelse för var gränsen mellan bakre och främre regioner dras. 

När vi delar en situation ansikte mot ansikte med en annan individ har vi en bred överföring 

av uttryck, medan i persona mot persona har vi en smal sändning av uttryck och väldigt lite 

överförda uttryck. Det finns tecken (smileys, emotcons eller emojis) som används i 

datorkommunikation för att efterlikna de överförda uttrycken, med dessa är egentligen 

utsända uttryck eftersom avsändaren har full kontroll över dem. 

Samhällets identitetsvärden och interaktionsordningen är institutioner som påverkar 

individens samspel. I F2F- interaktion är den fysiska närheten den viktigaste grundläggande 

faktorn för var dessa gränser och varseblivningsbarriärer upprättas, individen utvecklar i f2f- 

interaktion sitt vetande om vilket handlande som passar sig var och när. Detta lärs in genom 

andras reaktioner på individens handlande. Interaktion i sociala medier är fundamentalt 

annorlunda. Genom sociala medier kan individer skapa en plats på internet fylld med 

personliga bilder, åsikter och vänner. För många ger detta en stark känsla av en bakre region 

vilket även förstärks av att individen ofta kan befinna sig fysiskt i sin egen bakre region när 

kommunikationen sker, detta ökar då möjligheten för oversharing, att individen tänker högt 

och upplevs som olämplig. Oversharing kan vara resultatet av hänsynslös individualism 

(normbrott), kommuniserande exhibitionism eller absorberade kommunikatören.  

Facebook är ett socialt medium inriktat på individens sociala nätverk, där en individs 

nätverkande kan tolkas på flera olika sätt. Tufekci (2008b) står för en mycket intressant 

tolkning då hon gör en analys av Dunbars studie om kroppsnära kontakt och sociala band 
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bland apor.
25

 Dessa band uppstår och stärks genom att det putsar och plockar på varandra, 

detta kallas social pustning eller grooming och är enligt Dunbar den viktigaste länken för att 

hålla ihop mindre grupper av primater. Tufekci menar att den mänskliga motsvarigheten till 

detta är den muntliga putsningen eller grooming talk. Den muntliga putsningen består av flera 

olika delar vilka alla kan relateras till etablerandet och upprätthållandet av sociala band. En av 

dessa delar består av ständig social uppdatering av det egna närverket genom småprat, 

skvaller och uppvisandet av det inför andra. Facebook bidrar till det sociala putsandet för 

individer, även om det är mer invävt i vardagslivets rutiner. På Facebook tenderar det att 

renodlas till en uppdelad och specifik funktion. Användaren måste avsätta speciell tid från det 

övriga vardagslivet till denna avgränsande aktivitet. Det är möjligt att de sociala aktiviteter på 

Facebook kan förklara varför gränserna mellan bakre och främre regionerna dras annorlunda 

där, men man kan säga att de flesta individer anser att innehållet i den bakre regionen på 

Facebook är det samma som i vardagslivet, känslor sex och kroppens intima områden. Det 

finns ytterligare drag i sociala medier som förmodligen påverkar gränsdragningarna. I f2f-

interaktion kan information vara normupprätthållande så som ord, blickar och kroppsrörelser. 

I p2p- interaktion måste den integrerande skriva något, alltså sända uttryck innan den andre 

kan ge respons. Det finns alltså en saknad att kunna ge återkopplande signaler till individen 

direkt. Att rätta till övertramp kan ske först när det redan är gjort, då hamnar 

gränsöverskridaren i ett läge där det står mellan ursäkt eller försvar. Detta kan leda till en 

snabb upptrappning av konflikter. Genom detta skapas speciella villkor för det Goffman kallar 

hänsynsfull ouppmärksamhet, då två individer handlar gentemot varandra för att erkänna 

varandras existens och visa att den andre betraktas som normal men inte med mer än ett 

förstrött intresse. Detta är ett samspel utan ord, i hög grad beroende av fysisk närhet. Kan då 

hänsynsfull ouppmärksamhet utövas i media frågar sig Persson i Ritualisering och sårbarhet 
26

. Han kan tänka sig en form av hänsynsfull ouppmärksamhet som utövas i media genom 

tystnad, att integrerande inte väljer att rätta till övertramp mellan bakre och främre regioner 

och genom tystnad försöker visa det. Men eftersom att P2P är en smal överföring kan 

tystnaden även tolkas som ett gottjänande av övertrampet.  

Individers kommunikativa situation i social media är paradoxal. Det är lättare att redigera de 

uttryck som sänds och framställa väldigt kontrollerande självpresentationer. Dessa är även 

mindre sårbara när individerna är åtskilda av rummet. Men risken är då att individer sänder ut 

för mycket ogenomtänkta uttryck, tänker högt, försäger sig och blir oförsiktiga, detta eftersom 

att de inte har någon annan individ som överför uttryck om deras handlande till dem.       
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3. Metod 

Motivation av angrepssätt   

I denna uppsats har jag använt mig av en kvalitativ metod för att detta passade mitt syfte och 

mina frågeställningar.
27

 Jag ville införskaffa mig en fördjupad kunskap om ett mindre antal 

istället för en ytligare om många. Jag anser att en kvalitativ metod är ett bättre angreppstätt 

om man vill komma åt individernas åsikter, vanor, och framför allt motiveringar till dessa. 

Det är då lättare att få individen att fördjupa sig i de områden som skall beröras i 

undersökningen, områden som jag som forskare anser viktiga. 

Litteratursökning 

 Jag använt mig av fem stycken per-review artiklar i denna uppsats. En skriven av Goffman 

som beskriver individers ansiktsarbete. Jag valde denna artikel för att ta med något som 

Goffman själv skrivit och för att den behandlar ämnet interaktion ansikte mot ansikte.  Den 

andra artikeln är skriven Tufekci och handlar om Grooming och Grooming talk. Denna artikel 

valdes för att den lyfter ett fenomen relevant för det många individer använder sociala medier 

som Facebook till. Dessa två artiklar har jag funnit genom Anders Perssons Ritualisering och 

sårbarhet.
28

 De tre övriga artiklar jag använt mig av i uppsatsen förklarar vad sociala medier 

är och ger exempel på varför dessa blivit så stora samt beskriver några av deras 

användningsområden. För att hitta dessa tre artiklar sökte jag i Luleå tekniska universitets 

databas Priomo. Jag använde sökord så som social media, purpose, use för att hitta artiklarna. 

Det finns en många artiklar som behandlar ämnet social media men oftast handlar dessa om 

hur företag kan använda social media i marknadsföringssyfte. Jag hade svårt att hitta artiklar 

om social media och interaktion som var vetenskapligt granskade. Utifrån det så antar jag att 

det inte finns allt för många gjorda inom området med just de två kombinerade. Detta beror 

nog på att fenomenet sociala medier är relativt nytt och inte har varit så stor del av våra liv 

förrän på senare år.   

Upplägg av den empiriska studien  

Jag har utfört intervjuer med individer mellan åldrarna 20-55 år. Jag valde att dela upp 

grupperna över och under 40 år för att få en relativt jämn åldersfördelning. Åldern 40 år 

valdes för att de som nu är i den åldern 2015 är födda år 1975. Jag anser att de födda före år 

1975 inte har växt upp med mobiltelefoner eftersom dessa kom i vuxen ålder för dem. De har 

alltså lärt sig mobiltelefoner och börjat använda dem i vuxen ålder.  De födda efter år 1975 

har som ungdom eller barn börjat använda mobiler och jag antar att de då kan förhålla sig 

annorlunda till dessa. Jag gjorde valet av ett brett ålderspan för att jag ville undersökta 

eventuella olikheter mellan generationerna, samt att de äldre individerna bidrog med ett 

tidsperspektiv om eventuell förändring i interaktionen. Jag ville även använda mig av yngre 

individer för att dessa under större delen av sitt liv vuxit upp med mobiltelefoner. Det krävdes 
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att alla intervjupersoner ägde en mobiltelefon och att de hade använt sociala medier någon 

gång. Alla intervjupersonerna skulle vara bosatta i Norrbotten, detta för att jag avgränsade 

området för undersökningen samt kortade ner mina resor. Jag valde att fördela intervjuerna 

jämt mellan könen för att kunna se ett möjligt genusperspektiv i resultatet. Jag valde att inte 

avgränsa vilka sociala medier som skulle undersökas för att dessa består mer eller mindre av 

samma kärna. Sen berodde det även på vilka sociala medier som intervjupersonerna använde 

sig av.     

Efter utförandet av intervjuerna så har informanterna delats in i fyra olika grupper. Totalt rör 

det sig om 15 stycken individer och intervjuer. Män över 40 år, kvinnor över 40 år, män under 

40 år och kvinnor under 40 år. Valet av intervjupersoner har skett enligt urvalets kriterier för 

ålder och kön. Det är endast i gruppen män över 40 år som en informant saknas för att det ska 

vara lika många individer i varje grupp. Alla intervjupersoner hade en smartphone eller 

Iphone. De har alla använt sig av sociala medier samt bor i Norrbotten. 

Datainsamlingen  

Utformningen av intervjuguiden skedde eftersom jag läste in mig på teorin, allt mer jag läste 

desto klarar blev vilka ämnesområden som jag ville täcka av.  

Jag har utfört 15 stycken intervjuer totalt, fyra stycken med kvinnor under 40 år, fyra med 

kvinnor över 40 år, fyra stycken med män under 40 år och tre med män över 40 år. Detta för 

att fördelningen mellan kön och ålder skulle bli lika stor och eventuella mönster eller 

avikelser skulle vara lättare att se och diskutera kring. Intervjupersonerna kontaktades genom 

ett inlägg på Facebook. De som var intresserade att ställa upp fick kontakta mig. De har även 

kontaktats genom telefon.    

Intervjuerna tog mellan 60 minuter till 90 minuter att genomföra, tiden varierade lite mellan 

olika individer. Intervjuerna utfördes i informanternas hem, då det endast var vi två där under 

tiden. Jag anser att alla intervjutillfällen var lyckade och att de har bidragit med relevant 

information. Intervjuerna har varit öppna för att få mer av ett fritt samtal som berörde vissa 

ämnesområden,
29

 detta för att det var intervjupersonernas tankegångar, värderingar, vanor och 

attityder som var det intressanta för mig. Jag anser att dessa lättast kommer fram genom 

öppna intervjuer med ett avslappnat samtal
30

. Varje intervju har spelats in för att inte gå miste 

om viktig information under intervjun. Dessa har sedan transkriberats i anslutning till 

intervjutillfället  

Databearbetning 

Efter att transkriberingen av intervjuerna har de sedan kodats. De koder jag använt är 

Användning, Åsikter, Sociala Medier, Nu och Då, och Kommunikation. Jag valde dessa koder 

för underlätta klustringen, det är koder som gick att samla allt datamaterial från intervjuerna 

under. Intervjuerna har sedan klustras för att lättare kunna urskilja mönster och avvikelser hos 
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30
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individerna. Klustringen gjordes direkt på datorn det underlättade att göra så för att slippa ett 

steg i processen genom att inte skriva ut intervjuerna på papper.  

För att sedan presentera mitt resultat har jag tillverkat en matris för var och en av 

urvalsgrupperna. Detta för att ge en överskådlig och förklarande bild av resultatet. Matrisen 

presenterar de likheter och skillnader som finns mellan individerna i de olika grupperna, man 

kan då även se skillnader och likheter mellan alla grupperna.   

För att skapa matrisen använde jag mig av samma ord som vid klustrings arbetet användning, 

åsikter, sociala medier, kommunikation samt nu och då.   

Analys 

I analysen har jag använt mig av mina frågeställningar som underrubriker. Detta för att det 

tydligt ska framgå vad som anlyseras samt ge återkoppling till syftet. Jag har applicerat teorin 

i uppsatsen för att tolka resultatet av intervjuundersökningen. Genom att tillämpa teorin på 

detta sätt kan en högre nivå av analys åstakommas så att syfte och frågeställningar kunde 

besvaras.       

Etiska tillvägagångstätt  

Jag har följt gällande etiska principer för forskning. Vid varje intervjutillfälle så har jag gett 

information om att deltagandet är frivilligt. De intervjuade har inte behövt besvara alla frågor 

och att de kunde avbryta intervjun när de ville. Alla intervjupersoner har fått mina 

kontaktuppgifter om de ville tillägga eller ta tillbaka något i efterhand i intervjun. Efter att 

transkriberingen av intervjuerna var klar så raderades inspelningarna, detta för att öka de 

intervjuades anonymitet. De deltagandes identitet kommer att förbli anonym.  

Reflektion över genomförandet samt giltighet och pålitlighet. 

Jag anser att jag fått ut mycket förklarande datamaterial genom att använda mig av kvalitativ 

metod. Givetvis hade det varit ett intressant komplement att även använda sig av enkäter för 

att se ett brett mönster, men jag känner mig nöjd med det data jag samlat in. Utförandet av 

själva uppsatsen har gått bra det har funnits en tydlig riktning genom hela arbetet samt att jag 

som forskare har tagit min roll seriöst. I och med detta så anser jag att reabiliteten eller 

pålitligheten i uppsatsen är hög. Den intervjuguide som använts är formad utifrån den teori 

och vetenskapliga artiklar jag använt mig utav. Jag som forskare har varit noggrann i 

hanteringen av insamlat datamaterial och med att behålla intervjupersonernas anonymitet. Jag 

har även varit förberedd inför intervjuer och hållit i dem alla på ett metodiskt sätt.  Alla 

intervjupersoner har fått samma frågor och den tid de har behövt för att besvara på frågorna. 

Jag har under varje intervjutillfälle försökt att inte ställa ledande följdfrågor, utan neutrala 

frågor angående ämnet. Jag har haft ett tydligt tillvägagångssätt, en tydlig intervjuguide och 

klart för mig vad det är jag vill undersöka 

Jag anser även att validiteten eller gilltigheten i uppsatsen är hög. Jag anser att jag mätt det jag 

avsett att mäta. Jag har haft ett tydligt tillvägagångssätt, en tydlig intervjuguide och klart för 

mig vad det är jag ville undersöka. De individer jag intervjuat anser jag är representativa i sina 
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urvalsgrupper och jag tror att de resultat jag fått fram går att generalisera på de flesta 

individer.  Jag tror även att intervjupersonerna har uppgett korrekta och ärliga svar på mina 

frågor. Även om dessa svar är självupplevda så har jag upplevt att de noga reflekterat innan de 

svarat, och försökt svara sanningsenligt. Det är även intervjupersonernas egna uppfattningar, 

verderingar och vanor som har varit intressant för arbetet. Så länge deras svar är 

sanningsenliga så ser jag ingen problematik i att dessa är självupplevda, att de skulle påverka 

validiteten.    
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4. Resultat.  

För att presentera resultatet används matriser med förklarande text. Resultatet kommer att 

presenteras en grupp i taget. Kvinnor över 40 år, Män över 40 år Kvinnor under 40 år och 

Män under 40 år.   

Matris 1. Kvinnor över 40 år 

Avsikten med matrisen är att ge en överskådlig och förklarande bild av mitt resultat. De 

mönster som finns mellan kvinnorna skall framgå tydligt och har sammanfattas. Nedan följer 

en utförlig redovisning av mitt resultat.  
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Användning  

Alla kvinnor i denna grupp skaffade sin första mobil under den senare delen av 1990-talet. De 

upplevde alla en trygghet efter att införskaffat en mobiltelefon. Detta för att de nu kunde nås 

av framförallt barnens dagis, även om de var på en plats utan telefon. Mobiltelefonen har de 

alltid med sig, detta för att de alla upplever en trygghet i att kunna ringa efter hjälp om det 

hände något. Från början använde de nästan aldrig mobilen för att ringa och prata med någon 

annan. Det var för dyrt att göra det förut säger de. 

Förr hade man bara med sig den ifall det var något viktigt. Nu har jag inte ens kvar 

hemtelefonen. (Kvinna 1) 

 Då kvinnorna använder mobilen till så många olika saker, upplevs det opraktiskt att lämna 

den hemma. Mellan tre till sju timmar i veckan använder individerna i gruppen 

mobiltelefonerna och sociala medier. Alla kvinnorna i gruppen använder mobiltelefonerna för 

sociala medier, ta foton, surfa, ringa och sms 

 Jag använder den i större utsträckning till sociala medier och som kamera än att ringa och 

sms med nu förtiden tror jag.  (Kvinna 2.)   

Mobiltelefonerna har idag blivit en stor del av deras liv, det är praktiskt att de kan användas 

till så mycket. Om man undrar över något eller diskuterar något kan man snabbt söka reda på 

detta. Men kvinna 1 och kvinna 4 säger att om de är hemma så använder de i stället 

surfplattan eller datorn för att surfa och besöka sociala medier. Dessa har större skärmar och 

går snabbare att skriva på. De kan använda telefonen som ett tidsfördriv när de har tråkigt 

eller väntar på något som till exempel i väntrummet hos doktorn eller på en buss. 

Åsikter  

De anser alla att det är en olämplig användning av mobiltelefonen och sociala medier är när 

detta stör eller skadar det verkliga sociala livet.  

Inte mer än två timmar varje dag, om du inte använder den i arbetet. Om du jobbar åtta 

timmar och sover åtta timmar varje dag, använder du då sociala medier mer än två timmar så 

hinner du ju knappt träffa några vänner i verkligheten. (Kvinna 1). 

De andra kvinnorna håller med henne om detta men angav ingen exakt tid. Alla menar också 

att om man är ute och äter middag två stycken och båda sitter i telefonerna så är det ingen ide 

att träffas. Då bryr man sig inte om att umgås med den andre.  

Att ta fram mobiltelefonen under en konversation men en annan individ är enligt alla oartigt 

och visar på ett ointresse för den andra personen. Men det fanns undantag, om personen 

väntade ett viktigt samtal eller utförde en handling med telefonen som var relevant för 

samtalet. Att visa en bild eller söka information, alltså inkluderade alla i det hen gjorde med 

mobilen. Men att avskärma sig från resten av gruppen eller den andra individen anses vara en 

oartig handling. Att använda mobilen på arbetet var inte heller accepterat av dem, om det inte 

ingick i arbetsuppgifterna. Kvinna 3 uppgav att hon brukar säga till sina arbetskamrater om 
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hon väntar samtal. För att markera åt dem att de inte ska ta med sig sina mobiler om de inte 

väntar viktigt samtal.  

Sociala medier. 

De sociala medierna uppfattar kvinnorna som något man använder för kommunikation och 

kontakt, ett enkelt sätt att hålla kontakt med vänner och familj. Med hjälp av sociala medier 

vet de lite om vad som pågår i deras vänners liv utan alltför invecklad kontakt. De kan även 

berätta för sina vänner vad som händer i deras liv utan att behöva berätta det för dem en och 

en, detta tycker de alla är bekvämt och enkelt. De använder även sociala medier om de vill 

söka reda på information om andra individer de ska träffa eller får höra något om.  

Om det ska börja någon ny på jobbet, brukar vi kolla upp vem det är. (Kvinna 2.) 

Man måste vara försiktig med vad man förväntar sig av personen, anser hon. Individen 

stämmer inte alltid överens med den bild man fått genom Facebook. Kvinna 3 tror att genom 

sociala medier har hon fått mer insyn i sin familjs och vänners liv.  

Vi använder SnapChat, det är roligt att få bilder av andra. Se vad de gör, en SnapChat säger 

mer än tusen sms. (kvinna 3)  

Ett exempel på hur kvinnorna anser att de sociala medierna upplevs som enklare i 

kommunikation/kontakt, är att de kan markera ”Like” (gilla) om något på Facebook för att 

visa individen att de har sett detta. Dessa Likes görs för visa den andra personen sitt intresse 

på grund av artighet.  

Kommunikation  

Man ska inte skriva sådant som är nedvärderande eller kränkande på sociala medier. Åsikter 

av radikala slag ska man inte heller skriva, det kan förolämpa, såra och uppröra andra. Det 

finns ett egenansvar i att använda sociala medier, man måste tänka på att vem som helst kan 

se vad som skrivits. Intima saker ska inte heller skrivas ut så att alla kan se det, alla kanske 

inte ska veta allt om en. Detta kan leda till svåra situationer senare i livet.  

Man får inte glömma att det man skriver på sociala medier måste man kunna stå för i alla 

situationer, det är som att stå och skrika sina åsikter på stan. (Kvinna 4.)  

Man måste kunna stå för det man skriver på sociala medier och internet och acceptera att alla 

människor inte har samma åsikter om allt. Att starta bråk öppet på sociala medier är inte rätt. 

Om en individ har ett problem med någon så ska man försöka ta det endast med den personen. 

Det är bara osmakligt anser alla kvinnorna att försöka göra bort en annan person inför andra 

genom att skälla på den. Man kan aldrig heller vara säker på hur den andre kommer att 

uppfatta det man skrivier och vilken sinnesstämning denne befinner sig i. 

Det blir lätt missförstånd via sociala medier och sms. All skriven text kan misstolkas på ett 

annat sätt än om någon säger det. Det blir ofta fel språkligt i skriven text på sociala medier, 
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meningsuppbyggnaden är inte korrekt och stavningen är dålig, anser Kvinna 4. Individer 

skickar ibland iväg meddelandet lite för snabbt, tror hon.  

Jag tänker alltid igenom det jag skriver noga och läser det en gång extra för att kontrollera 

att jag inte skrivit fel, så att andra förstå vad jag menar. (Kvinna 3)   

Man måste försöka tänka igenom hur man skriver och hur det kommer att uppfattas menar de 

alla. Känner man personen man skriver till är det lättare att göra sig förstådd. Då kan man 

varandras sätt att uttrycka sig, det gör att förståelsen ökar. Ironi är svårt för mottagare att 

förstå, det tänker inte alltid den som skickar meddelandet på. Detta kan göra många upprörda 

menar kvinnorna. Smileys tycker de är ett bra redskap för att undvika missförstånd i skriven 

text. Genom olika smileys kan man förstärka vad man menar och hur man känner. Detta gör 

det enklare för mottagaren att förstå och hjälper till att undvika missförstånd.  

Nu och då 

Alla kvinnorna menar att det blivit enklare att hålla kontakten med folk, det tog mycket längre 

tid förut, det var inte alltid säkert man hade den tiden.   

När allt var lugnt i huset, ungarna hade lagt sig och det var städat, då kunde man sätta sig 

och ringa en vän. Det var ingen idé om man inte hade tid, man satt ju fast på ett ställe så 

länge man pratade i telefonen. (Kvinna 4.) 

Man fick planera att ringa till andra och räkna med att det tog tid. Det var inte alltid de hade 

tid att svara heller. Det tog längre tid för personer att höra av sig tillbaka förr, vissa svarade 

inte alls. Kvinna 1 säger att speciellt med vänner utomlands har det blivit mycket enklare att 

hålla kontakt. Det blir mer direkt kontakt med dem än när man skrev brev och ringde någon. 

De säger alla att de har fått ett mycket större kontaktnät men med mycket mer ytlig 

kommunikation. De har dock fortfarande kvar en djupare kontakt med vissa men vet mer om 

andra än förr.  

Förr åkte man bara hem till andra, man chansade på att de var hemma. Var inte de hemma 

åkte man till någon annan. Nu ringer jag nästan alltid först för att kolla att man inte stör. 

(Kvinna 2) 

Kvinnorna upplever att de inte hälsar på vänner och bekanta lika mycket nu. Men att de 

fortfarande har en jämn kontakt med dessa om inte en ännu tätare kontakt. De pratar även 

oftare med familj och vänner fast med kortare samtal. De kan ringa snabbt om de undrar över 

något speciellt och behöver inte vänta på att de personer de söker ska vara hemma.  
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Matris 2. Män över 40 år  

Matris nedan är tänkt att ge en överskådlig och förklarande bild av mitt resultat. De mönster 

eller skillnader som finns mellan männen skall framgå tydligt och har sammanfattas. Efter 

matrisen följer en utförlig redovisning av mitt resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning  

Alla männen i gruppen köpte sin första mobil under första delen av 1990-talet. Detta upplevde 

de alla att det förenklade vardagen. Deras familj och vänner kunde nå dem, samt barnens 

dagis kunde höra av sig om det hände något under dagen. Mobiltelefonen medförde även en 

trygghet för dem. Till exempel om bilen eller skotern gick sönder så kunde de ringa efter 

hjälp.  



27 
 

Jag vet inte hur många gånger jag fått gå hem när skotern slutat fungera ute i skogen. Det 

kunde vara långt hem, om ungarna var med var det ännu värre. (Man 3) 

Man 3 uppgav att han utförde mycket ensamarbete och om det hände något kunde han ringa 

efter hjälp direkt. Men från början användes inte mobiltelefen så mycket endast vid behov. 

Det var väldigt dyrt att ringa då. Nu använder de mobilen dagligen. Man 2 använder mobilen 

till surfa, använda internetbanken, för sociala medier, att lyssna på musik, spela, se kortare 

videoklipp och till att betala saker med via Swish. Men när han är hemma använder han 

surfplattan istället, för att den har en större skärm. Man 2 använder datorn i stället för mobilen 

oftast då han besöker sociala medier. Detta för att han skriver snabbare där och vill lägga upp 

bilder med hög kvalité på sitt arbete. Vilket han inte kan göra med telefonen.  Man 3 tar bilder 

med telefonen på utförda arbeten för att dokumentera dem. De är alla även överens om att det 

är besvärligt att glömma mobiltelefonen hemma. Men Man 3 brukar lämna den hemma med 

mening. Eftersom att det då är ett medvetet val blir han inte stressad. Detta fungerar inte för 

de andra två männen.  

Jag känner mig nästan naken utan mobilen, glömmer jag den måste jag hämta den. (Man 2)   

 Man 1 brukar också hämta den om han glömt den eftersom att han behöver den i arbetet. Han 

tycker däremot att mobiltelefonerna tar upp för mycket av folks tid och önskar att han inte 

behövde den. Alla tre uppger att när de väntar på något eller har tråkigt så använder de sociala 

medier eller internet.  

Åsikter 

Att svara i mobiltelefonen när man umgås med andra anser de alla tre är oartigt och ett tecken 

på att man inte är engagerad i samtalet. Men om man väntar på ett viktigt samtal eller ursäktar 

sig före man svarar anser de det som acceptabelt. Att ta fram mobiltelefonen för att visa de 

andra något är även det okej. Eftersom att då är avsikten att tillföra något till gruppen, inte att 

avskärma sig från den.     

Om den eller de andra ska sitta i sina mobiler kan jag lika gärna åka hem. Då vill de inte 

umgås med mig. (Man 3)       

Männen angav inga timmar för vad de anser är för mycket tid att spendera på sociala medier. 

Men de är alla överens om att människor i genomsnitt spenderar för mycket tid på sociala 

medier. När man inte längre kan umgås med andra utan att mobilen kommer fram använder 

man den för mycket enligt dem. Det blir irriterande om något kräver bådas uppmärksamhet 

och den andra inte koncentrerar sig menar Man 1.  

Sociala medier  

Männen i gruppen anser att sociala medier är ett sätt att upprätthålla och skapa kontakter, att 

vara tillgängliga för andra och att andra är tillgängliga för dem. Att söka kontakt med andra är 

enligt dem enklare genom sociala medier. Det går fort att nå ut till många om man vill. Det är 

främst Facebook männen nämner som socialt medium, men även YouTube, olika chattar och 
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forum.  Man 1 säger att han genom sociala medier har fått bättre kontakt med många vänner 

från sin ungdom då han bodde söderut. Man 2 bor inte kvar i samma län som han föddes. Han 

har genom sociala medier hittat igen många barndomsvänner. Han har nu möjlighet att hålla 

dem uppdaterade om vad som händer i hans liv på samma sätt kan han hålla koll på vad de 

gör. Han har även mycket kontakt med sina syskon via sociala medier. 

Jag är inte så bra på att ringa, så det är enkelt att låta dem se vad som händer genom 

Facebook. (Man 2)    

Man 1 och Man 3 använder sociala medier i största utsträckning till att marknadsföra sig. 

Man1 arbetar med att lära ut och skapa smycken av ädelsten. Då är sociala medier ett utmärkt 

ställe att visa upp för andra vad han gör, säger han. Han hämtar även kunskap och inspiration 

genom sociala medier.  

Vilka grejer man kan se att folk har gjort, det är perfekt för att bli inspirerad. (Man 1.)   

Man 3 äger ett mindre företag.  Han säger att Facebook är bra för att bilda stora nätverk och 

göra reklam för företaget. Man 3 använder inte sociala medier så mycket för att kontakta 

vänner. Han säger att han tycker det är bättre att ringa eller att åka och hälsa på dem. Han 

söker däremot mycket information via sociala medier, så som Youtube och olika forum. Detta 

gör även de två andra männen.  

Kommunikation  

Att medvetet kränka eller skada någon på sociala medier är inte rätt, anser alla tre männen. 

Det är viktigt att tänka på vad man skriver, det kan få konsekvenser senare i livet. Personliga 

åsikter ska hållas för sig själv speciellt om de är utpekande eller nedvärderande. Sådant kan 

också kränka eller skada människor. De tror alla att det är lättare för människor att vara lite 

tuffare på sociala medier och internet än i verkligheten.  

Det är lätt att vara tuff tills man måste träffa personen. (Man 3)  

De har även åsikten att privata eller intima saker inte ska skrivas på sociala medier. Det är en 

offentlig plats och alla behöver inte veta allt om andra. De anser alla att det är konstigt att dela 

med sig för mycket av sitt privata liv på sociala medier. Det vissa personer lägger upp på 

sociala medier skulle de nog aldrig berätta för alla de möter. Kanske en del människor inte 

uppfattar hur stor spridningen av deras utsagor blir genom att skriv på sociala medier.  

Missförstånd på sociala medier anser de ofta handlar om att individer inte ka utrycka sig på 

korrekt sätt. Det är överlag lättare för missförstånd att uppkomma i skriven text än tal. Att 

fundera på det man skriver en extra gång innan man skickar iväg det kan vara bra, säger de 

alla.  

En del har helt enkelt inte gåvan att uttrycka sig i text. De kan få till så konstiga grejer att 

man måste ringa upp och fråga dem vad de menar egentligen (Man 3) 
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Det är även svårare att rätta till missförstånd på sociala medier, menar de. Om man talar med 

någon kan man rätta till det direkt. Men i skriven text så vet man inte hur ens budskap har 

uppfattats förrän man får tillbaka ett svar. Då kan den andra personen vara sur eller upprörd 

utan att man vet om detta. Det är svårt när man inte ser den andra personen och inte vet hur 

denna reagerar eller vad dem menar. Smileys kan göra det enklare att förstå eller förmedla rätt 

budskap. Männen använder sig inte så mycket av smileys men tycker det är lättare att förstå 

vissa texter om det finns en smiley efter den.  Ironi är även svårt i skriven text. Om man 

känner varandra bra är det lättare att förstå men det kan även då bli fel. Ironi ska användas 

sparsamt på sociala medier så det inte blir fel. Om ironi används ska detta vara tydligt för 

motagaren. 

Nu och då. 

Att bevara sina kontakter är lättare nu än förut. Man 1 och Man 2 upplever att de har fått en 

utökad bekantskapskrets och fått tillbaka kontakten med många vänner från förr. Det tar 

mindre tid nu att kommunicera med andra och man behöver inte vänta tills de är hemma för 

att göra det. Det var jobbigt förr och är nog anledningen till att man tappade kontakten med 

många. De upplever alla att man inte besöker folk lika spontant som förr. Då brukade de bara 

åka för att se om de var hemma, nu ringer man nästan alltid först så att man inte ska störa om 

man kommer förbi. 

Man 3 säger att när datorn och internt kom var det som att få in ett stort bibliotek i huset. 

Tidigare kunde man leta reda på information men det tog mycket längre tid. Han anser även 

att det nu är lättare att komma i kontakt med andra människor med samma intressen som en 

själv. Förr gick man med i en förening men nu letar man reda på en hemsida eller ett forum 

och sen kanske man går med i föreningen. Man 3 säger att han alltid varit intresserad av att 

göra affärer i USA. Förr beställde man hem kataloger som man tittade i och sen beställde man 

varor från dem. Det tog väldigt lång tid jämfört med nu när man gör allt på en gång via en 

hemsida.  

Att alltid nu vara tillgänglig kan vara både bra och dåligt. Alla anser att mobiltelefonerna kan 

skapa en viss stress för människor. Att alltid gå att få tag i kan vara jobbigt.  

Man förväntar sig att få tag i folk direkt nu. Jag upplever även att folk kan bli sura om man 

inte svarar dem nog snabbt. (Man 2)  

Männen menar att det ibland kan vara så att man inte har tid att svara men att detta förstås inte 

av alla. De upplever att det finns personer som förväntar sig att man ska svara och gör man 

inte det, så uttrycker ofta den uppringande personen vid senare kontakt viss irritation över den 

tidigare missade kontaktmöjligheten.   
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Matris 3.   Kvinnor under 40 år 

Ändamålet med matrisen är att ge en kortfattad och förklarande bild av mitt resultat. De 

mönster som finns mellan kvinnorna skall framgå tydligt och har sammanfattas. Efter 

matrisen följer en utförlig redovisning av mitt resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning  

Alla kvinnor i gruppen (Kvinnor under 40 år) fick sina första mobiltelefoner under andra 

halvan av 2000-talet. Från början använde de dem knappt, det var dyrt och de kunde lika 

gärna ringa från hemtelefonen. Nu använder de mobiltelefonen till det mesta i vardagen, som 

mobilbank, för musik, mail, sociala medier, spel, fotografera och att surfa. Men alla kvinnorna 

säger att huvudsyftet med mobilen är att kunna nå andra och bli nådd av andra. Men att det 

inte nödvändigtvis är genom att ringa eller sms. Mellan tio och 28 timmar i veckan använder 

de sociala medier och mobiltelefonen. De blir alla stressade av att glömma telefonen hemma. 
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Mobilen används till så mycket att det blir svårt att klara dagen utan mobilen. Kvinna 1 och 

Kvinna 2 har alltid telefonen på ljudlöst. Detta är för att inte bli störda. Men de kontrollerar 

ofta om den är någon som försökt få tag i dem.   

När de har tråkigt under dagen så använder de ofta mobilen för att fördriva tid. När de åker 

buss eller väntar på att få komma in hos tillexempel läkaren.  

Det är skönt, man kan visa andra att man vill vara ifred och fördriva tid snabbt. (Kvinna 4)   

Åsikter  

Att använda mobiltelefonen när man umgås med andra anser de alla som något oartigt och 

respektlöst. Men säger samtidigt att det är svårt att låta bli. Det är något som de 

uppmärksammat att de gör ibland och nu försöker sluta med. Att ta fram telefonen när man 

sitter med en vän är som att säga till vännen att - du är ointressant.  

Om man umgås med någon så ska man ju prata med den personen, annars är det ingen idé att 

träffas. (Kvinna 3) 

Om en vän väntar på att någon ska höra av sig eller till exempel följer en budgivning det 

accepterat att ta fram telefonen. Speciellt om denne säger till i förväg eller ursäktar sig när det 

ringer. Det är även okej att ta fram telefonen om man gör det för att visa något eller kanske ta 

ett fotografi. Att ta en bild för att visa att du och den personen gör något speciellt är okej till 

exempel. Då inkluderar man den andre.  

Sociala medier 

Sociala medier är en plattform för kommunikation där man kan dela med sig av sitt liv och tar 

del av andras. Man är social genom att dela grejer med sina vänner så som bilder, intressen 

och tankar. De säger alla att det har en stor bekantskaps krets som de inte skulle hinna med 

om de sociala medierna inte fanns. Det är ett enkelt sätt att kommunicera med många 

samtidigt. Det tar inte lika mycket tid som att ringa för att berätta saker. Men de har alla några 

vänner som de ringer.   

De som jag vill berätta lite mer ingående för ringer jag till, mina närmaste vänner. (Kvinna 

1.)   

Alla kvinnorna säger att de tycker att sociala medier är ett bra komplement i 

kommunikationen med andra. Men det ska inte vara det enda sättet att kontakta sina vänner 

på. Att gilla en bild som någon lägger upp kan vara ett sätta att visa att de ser den personen, 

men är det en nära vän så ringer man också. Men med många bekanta är det den enda 

kontakten som de har. Det är lättare att ta kontakt via sociala medier än i verkliga livet. Att 

kommentera något en bekant lägger upp på Instagram är enkelt. Men de skulle inte ta den 

kontakten med alla i verkliga livet.   
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Kommunikation  

De är alla överens om att man inte ska skriva allt för privata saker på sociala medier. Vissa 

saker ska man endast ta med sina närmaste. Personliga åsikter kan man hålla för sig själv 

speciellt om de är negativa. Dessa åsikter kan såra, kränka eller nedvärdera någon.  Att såra 

någon eller att medvetet försöka förstöra någons liv är inte acceptabelt. Det kan inte tas 

tillbaka det som skrivs, anser de.  

Förr gällde sagt är sagt, nu är det skrivet är skrivet. Det kommer alltid att finnas kvar för 

andra att se eller utnyttja. (Kvinna 1)  

Missförstånd sker lätt sker på sociala medier. Vissa personer kan ha svårt att uttrycka sig i 

text, att inte veta hur man bygger meningar eller stavar. Ironi är även svårt att uttrycka i skrift, 

man vet inte om mottagaren förstår ironi. Det tar längre tid att rätta till ett fel på sociala 

medier. Personen som har missförstått kan hinna bygga upp mycket irritation innan man själv 

hinner rätta till det. Om man pratar med någon i verkliga livet kan man snabbt förklara vad 

man menade om den tilltalade personen inte uppfattar det man sagt på rätt sätt. Det går inte att 

göra via sociala medier lika lätt. Men för att undvika missförstånd är smileys bra. Med dem 

kan man förtydliga vad man menar. Dessa gör det lättare att förstå en text, speciellt en ironisk 

text. Sen handlar det mycket om sinnesstämningen hos den som ser texten, tror de. Man kan 

välja hur man vill tolka vissa grejer. En del vill anmärka och försöka driva igång andra till en 

diskussion. Den egenskapen tycker kvinnorna inte är trevlig hos andra. Vill man bråka eller ta 

upp något med en annan människa så kan man göra det privat och helst ansikte mot ansikte, 

anser alla de intervjuade kvinnorna.   

Nu och då  

Förr ringdes det mer för att få tag i någon och man fick vänta länge på att personer skulle 

ringa upp. Det kunde ta ganska mycket tid. Det är enklare nu. Vi som har haft mobiltelefoner 

större delen av livet har nog blivit lite lata och mindre spontana. Men tidigare när man inte 

kunde få tag på någon, så åkte man dit och kollade om de var hemma. De skulle de aldrig göra 

nu, säger alla kvinnorna. Man ringer alltid före man åker till någon för att kolla om de är 

hemma och har tid att bjuda på fika. Man är rädd att störa, vilket man egentligen sällan skulle 

göra även om man inte ringde före.  
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Matris 4. Män under 40år 

Intentionen med matrisen är att ge en överskådlig och förklarande bild av mitt resultat. De 

mönster som finns mellan männen skall framgå tydligt och har sammanfattas. Nedan följer en 

utförlig redovisning av mitt resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användning  

Alla män i gruppen fick sina första mobiler under andra delen av 2000-talet. De säger alla att 

det endast var för att föräldrarna skulle få tag i dem. Deras användning av sociala medier och 

mobiltelefonen ligger nu mellan sju till 14 timmar i veckan. De tycker alla att mobilerna har 

förenklat vardagen för dem. Det är smidigt att kunna använda en grej till allt, tycker de. 

Genom mobilen besöker de sociala medier, surfar, fotograferar, använder mobilbanken och 

GPS. Att glömma mobilen är stressande och gör dagen svårare att ta sig igenom. Om de 
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lämnar den hemma med mening så är det en annan sak, då är det ett aktivt val och de har 

planerat det. Då har man ofta sagt till andra att man inte kommer gå att nå, ibland måste man 

få vara ifred, säger Man 1.  

Vid tillfällen då de har tråkigt under dagen eller vill koppla bort de andra ett tag använder de 

mobilen.  

Det är perfekt på rasten om man inte orkar med sina arbetskamrater. (Man 2) 

Detta håller alla männen med om, om det blir reklam på tv kan de även då ta fram mobilen. 

När de funderar över något eller diskuterar något med andra upplevs det väldigt smidigt att 

kunna ta fram mobilen och hitta ett svar snabbt, säger de.  

Ringer gör jag bara om jag vill ha tag på någon just nu eller vill ha tag på någon jag inte 

känner. (Man 4) 

När Man 4 ska kontakta vänner för att planera eller diskutera något ringer han sällan, men om 

det rör sig om arbetet så ringer han alltid. Man måste vara professionell, menar han och då är 

det bättre att ringa. Detta instämmer de övriga männen också i. 

Åsikter  

Att ta fram mobilen under ett samtal är respektlös mot den andre och inte något man ska göra. 

Det är speciellt jobbigt om man ska göra något tillsammans som kräver allas uppmärksamhet 

till exempel spela ett sällskapsspel. Tas mobilen fram så visar man de andra att man inte är 

intresserad och att man vill vara i fred. Männen säger att de själva kan gör detta men att de 

försöker sluta med detta beteende. Det är ett problem när alla sitter i telefonerna och inte kan 

umgås med de personer som är i samma rum.  

Att sitta med mobilen bland andra är som att gå på toa med öppen dörr med andra utanför. 

Alla vet att man ska stänga dörren. (Man 1)   

De anser att detta är något man verkligen måste tänka på, man tappar mycket av den djupare 

kontakten om man inte umgås med sina vänner fysiskt. Männen anser att det går bra att ta 

fram telefonen om man väntar på något viktigt samtal eller om man ska visa något för alla. Då 

sker handlingen för att inkludera alla.  

Männen kan inte ge någon konkret tid på när mobilerna används för mycket men anser att då 

det tar över från annat som behöver uträttas/hinnas med så är det för mycket. 

Social media  

Sociala medier är ett enkelt sätt att skapa nya kontakter, man behöver inte vara så framåt med 

att t ex fråga om telefonnumret till personer.  Det är en enkel kontakt att ta från början med en 

ny människa. När man använder sig av sociala medier är man inte så beroende av tid och rum. 

Det är lätt att inkludera i vardagen. Man kan gå in och kolla och svara då man vill och har tid. 

Att gå in på sociala medier är lite som att snoka i vad andra gör, anser männen. Även om 
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personer har lagt ut information för att alla ska se. Männen säger att det är ett enkelt sätt att 

hålla koll på sina vänner och bekanta. Man har en bra insikt i vad andra gör och ska göra, man 

kan visa att man bryr sig. Men männen uppger att många gånger då de gillar något är detta 

endast för att visa ett intresse i vad personen gör. Inte för att männen egentligen tycker att det 

är speciellt intressant. 

Man kan visa sympati, gilla något, för att man inte gjort det på ett tag. Men man vill liksom 

visa personen i fråga att man sett dennes inlägg/status. (Man 2)      

Det kan vara riktigt roligt med sociala medier, man kan dela om man sett ett kul klipp eller 

lära sig nya saker. Eller om man inte bor i samma stad och inte ses så ofta kan man skicka 

bilder till varandra så den andre ändå får se vad man gör, säger männen.  

När jag jobbar borta är det kul att man kan prata med sambon enkelt eller skicka bilder till 

henne. (Man 1) 

De anser inte att sociala medier ersätter den vanliga kontakten mellan människor men att den 

är ett bra komplement.  

Kommunikation 

Om personer uttrycker sina privata åsikter på sociala medier så måste de vara beredda att stå 

för dessa. Det kommer alltid att finnas personer som inte tycker som dig, anser alla männen. 

Är det väldigt provokativa åsikter som skrivs bara för att dra igång en diskussion är inte det 

alltid så bra. När människor medvetet är uppkäftiga och kränkande mot andra på sociala 

medier, säger sig alla bli irriterade på detta. Så ska man inte uppföra sig. Har man ett problem 

med någon tar man det ansikte mot ansikte, anser männen. Man ska inte skriva vad som helst 

bara för att man är anonym eller 100 mil bort. Privata och intima saker ska inte heller skrivas, 

folk måste ju förstå att alla kan läsa det.  

Missförstånd på sociala medier anser de tillhör vanligheterna. Det blir lätt fel när personer ska 

uttrycka sig i skriven text. Personen som skriver vet inte hur den läsande parten reagerar. När 

man pratar med någon ser man via kroppspråk om personen förstår vad man menar eller inte. 

Man hör på dennes röst om den inte förstår eller håller med. Då kan man förklara sig på en 

gång så att missförståndet undviks.   

Ironi är svårt att använda sig av om man inte skriver till någon man känner. Eftersom att de 

känner en så fattar de lättare vad man menar. (Man 3)  

Ironi upplever alla är svårt att tyda i skriven text. Att använda sig av smileys gör det lättare. 

Smileys gör all text på sociala medier och internet lättare att tolka, menar de. Man 4 tycker att 

smileys kan vara lite töntigt men förespråkar det ändå för att det hjälper till att undvika 

missförstånd.  
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Nu och då  

Det känns ibland som att tiden har mindre betydelse nu, menar Man 1. Förr om man var sen 

var inte personerna kvar där man bestämt träff, då fick man åka runt och leta efter dem. Det är 

bra att man kan ringa och meddela om man blir sen, tycker männen. Då kan man möta upp på 

ett annat ställe.  Men det har också medfört att en del inte respekterar tiden på samma sätt nu.  

Vi vet så mycket om varandra nu, man vet vart de är och vad de gör. Det är lite som att ha 

GPS på varandra. (Man 2.)  

Alla männen anser även att då de var barn hade de en tydligare kommunikation med varandra 

än vad de har nu med sina vänner. De anser att kommunikationen är lättare nu men att den 

inte är lika tydlig. Förr bestämde man plats och tid. Man ringde inte varandra flera gånger för 

att bestämma en sak och sen ändra sig. 
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5. Analys  

I detta avsnitt kommer jag att analysera det empiriska resultatet ur ett teoretiskt perspektiv. 

Analysen är uppbyggd med frågeställningarna som underrubriker. Detta för att ge en 

organiserad struktur på analysen.   

Finns det ett mönster för de situationer då individer använder mobiltelefonerna? 

Genom empirin har det framkommit tydliga resultat för när individer använder 

mobiltelefoner. Genom att ta fram telefonerna signalerar de till andra att de är oåtkomliga och 

vill vara i fred. De sätter då upp en varseblivningsbarriär mot omgivningen och går in i sin 

bakre region. På arbetet befinner sig individerna i sin funktionsroll. Under rasterna under 

rasterna går individen ur funktionsrollen och träder in i interaktionsrollen. De har då möjlighet 

att interagera med sina kollegor mer avslappnat än under arbetsmoment. Genom att ta fram 

mobilen under raster behöver de inte gå ur funktionsrollen och in i en interaktionsroll. De kan 

istället för att samspela med de andra ta en mental paus. De behöver inte tänka på hur de ska 

agera gentemot sina arbetskamratet utan kan efter rasten fortsätta i sin yrkesroll. Det samma 

gäller på offentliga platser då individer ofta är i en interaktionsroll. Genom att då ta fram 

mobilen slipper de interagera med okända andra. Vilket innebär att de inte behöver bry sig om 

samhällets identitetsvärden och interaktionsordningen i lika stor utsträckning.  

Detta beteende kännetecknar individerna på offentliga platser med så kallade generaliserade 

andra och osignifikanta andra, inte på platser med signifikanta andra. Utifrån detta beteende 

kan man se att individerna verkar välja den lättare vägen genom interaktionen. De försöker i 

stor utsträckning undvika att interagera med okända andra på offentliga platser.  Detta kan 

bero på att individer idag har många osignifikanta andra och generaliserade andra att förhålla 

sig till på sociala medier i stället.  

 Påverkat detta det sociala samspelet i grupper så som familjen och vänner? 

Mobiltelefoner och sociala medier påverkar det sociala samspelet i grupper. Om 

mobiltelefonen tas fram i sällskap med signifikanta andra upplevs detta som ett brott mot de 

förpliktelser och förväntningar som finns i den främre regionen. Det verkar finnas en tyst 

överenskommelse hos individer att mobiltelefoner och sociala medier inte ska användas i 

andras närvaro. Enligt det empiriska resultatet beror detta på att den sociala interaktionen blir 

ofokuserad när individer förflyttar fokus mellan samtal och sociala medier. Telefonsamtal och 

sociala medier anses vara något som passar bättre att utföra i den bakre regionen. Där kan 

individen fokusera enbart på de sociala medierna och i den främre regionen fokusera på 

interaktionen med andra. Individen som distraheras av mobiltelefonen blir även en absorberad 

kommunikatör genom sin mobil, bland signifikanta andra och på offentliga platser. 

När individer växlar fokus mellan mobiltelefonerna och f2f interaktion äventyrar de den 

tillfälligt fungerande konsensus som finns i situationen. Detta oroar individer eftersom de 

alltid arbetar för att detta skall fungera.  Genom att ta fram mobilen så bryter individen det 
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gemensamma arbetet i interaktionsritual och visar den andre att respekt inte finns för den 

pågående interaktionsritualen. Detta gör interaktionen sårbar och kan vara en av 

anledningarna till att andra individer ser på detta som oartigt.  

Men det finns undantag då det är accepterat för individer att svara i telefonen. Om individer 

ursäktar sig eller säger till i förväg att de väntar samtal stör inte detta respekten för den andre 

individen. I och med detta är det accepterat att ta fram mobiltelefonen. Individerna spelar 

ändå med i sin roll och de visar att mötet med den fysiske andre är viktigt för dem även fast 

de måste svara i telefonen.  Det är väntat att individen skall få ett samtal vilket innebär att alla 

interagerande är förberedda och kan anpassa sig efter detta då det händer. Det är även 

accepterat att individen tar fram mobiltelefonen eller besöker sociala medier om detta är för 

att visa de andra individerna något. Detta kan även det antas bero på att det inte bryter 

respekten och balansen i interaktionen och den förblir stark.     

Individer har idag större kontaktnät tack vare sociala medier och mobiltelefoner. Men har 

även kvar en djupare kontakt med ett fåtal personer. Den kontakt de har över sociala medier 

med sina nära vänner anser de vara ett bra komplement men kan inte ersätta kontakten ansikte 

mot ansikte. Detta kan förklaras med att när individer delar fysiska stunder ger detta en känsla 

av närhet. Att tillsammans utföra eller diskutera sådant som tillhör de bakre regionerna är ett 

exempel på vad som kan bidra till känsla av närhet med utvalda andra. 

Genom de sociala medierna uppger några av de äldre respondenterna att de har haft möjlighet 

att återuppta kontakt med många vänner och de klarar även av att upprätthålla kontakten. De 

ytligare kontakterna fungerar bra att endast upprätthålla genom de sociala medierna. På grund 

av att kontakten på sociala medier är snabb och ytlig så är det enkelt för individer att sköta ett 

stort kontaktnät. Respondenterna uppger att de brukar gilla andras inlägg/statusuppdateringar 

endast för att ge de ytligare kontakterna uppmärksamhet. Emellertid inte i sådan utsträckning 

att de kommentar inlägget. Det kan vara så att inlägget inte är tillräckligt intresseväckande 

men individerna vill visa att de läst yttrandet och gillar inlägget. Detta är en ny typ av 

kommunikation som inte funnits förut men den kan liknas vid hänsynsfull uppmärksamhet. 

Individen handlar gentemot den andre för att visa att den erkänner dennes existens och 

normalitet men inte ger den andre mer än förstrött intresse. Med detta kan slutsatsen dras att 

hänsynsfull ouppmärksamhet utövas i sociala medier, men inte genom tystnad utan genom ett 

likgiltigt intresse. Det kan dock vara svårt för individen som mottar den hänsynsfulla 

ouppmärksamheten att förstå detta. Men ett gillande av en bild mottas som ett accepterande 

och synliggörande. Så den individ som mottar gillandet kommer att anta att dennes inlägg är 

normalt.    

Bakre och främre regioner på sociala medier är inte annorlunda än i verkliga livet. Alla 

respondenter anser att privata åsikter och intima saker inte ska skrivas på sociala medier. Att 

endast utföra eller säga vissa saker i den bakre regionen ger individen kontroll. I den bakre 

regionen kan individen kontrollera vilka som hör eller ser handlingarna. Denna kontroll tappar 

individerna om de skriver personliga saker på sociala medier. Där kan de inte kontrollera 

vilka som tar del av informationen. Att fel individer tar del av den bakre regionen kan leda till 

skam för individen. Men det kan även ge andra individer en känsla av skam när en individ 
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korsar gränsen mellan främre och bakre regioner. De förväntas försöka stoppa individens 

övertramp men detta kan vara svårt på sociala medier eftersom att övertrampet redan skett när 

andra uppfattar det.  

De individer som i stor utsträckning delar med sig av sitt liv på sociala medier kan upplevas 

påträngande. Dessa individer är kommuniserande exhibitionister. Kommunicerande 

exhibitionister måste alltid hävda privata åsikter även om de förolämpar vilket uppfattas som 

stigmatiserade av respondenterna. Detta kan bero på att de inte följer eller kan samhällets 

identitetsvärden. När inte individer följer dessa så kommer det att uppröra andra individer 

eftersom att de då inte vet vad de kan förvänta sig av personen eller hur de ska agera mot 

denna. 

Individer kan även vara mer sårbara på sociala medier för kränkande kommentarer och 

oönskat tilltal. Att utsätta någon annan för detta via sociala medier och internet verkar vara 

lättare än i verkliga livet. Detta kan bero på att individen som skriver kommentaren inte 

känner av att denne stör den rituella jämnvikten och skadar den andre. Det tillfälliga 

fungerande konsensus som fanns i situationen förstörs, men detta märker inte individen som 

kommenterande. Denne känner ingen respekt för personen och kan inte läsa av dennes 

överförda uttryck. Så de två uppfattar inte situationen på samma sätt. 

Det sociala medier till största del används till är för social putsning. De etablerar och 

upprätthåller sociala band. Respondenterna håller sitt nätverk uppdaterat genom skvaller och 

småprat. Kännedom om andra individer diskuteras med de nära vännerna och på så sätt stärks 

banden ytterligare. Respondenterna inhämtar även information via sociala medier om andra 

individer som de kommer att möta. Detta har blivit ett komplement för individerna i stället för 

att enbart förlita sig på intryckstyrningen och den sociala informationen från situationen. Ett 

exempel är att istället för att enbart använda sig av nya individers utseende, dialekt, rörelser så 

kompletteras detta med mer djupgående information från de sociala medierna som de inte får 

genom det första personliga mötet. Detta hjälper dem att behålla tillfälligt fungerande 

konsensus i mötet med den nya individen. Individerna vet då vad de kan och inte kan prata 

om, vilken ålder personen är och varifrån hen kommer.  

Är mobiltelefoner och sociala medier en tillgång eller en nackdel?  

Sociala medier och mobiltelefoner är en tillgång för individer, de förenklar individernas 

kommunikation andra.  När mobiltelefonerna kom innebar de en trygghet för individerna. 

Deras vardag underlättades i och med en förenklad kontakt med familjen. En individ kan idag 

upprätthålla en kommunikation med en annan individ på flera olika plan även på långt 

avstånd, de kan ses, de kan skicka bilder, de kan kommunicera enkelt genom textmedelanden, 

de kan ringa varandra. Detta gör att den kommunikation som individer idag utövar med 

varandra är bred i aspekten att den kan utföras på många olika sätt. Detta förutsätter att 

individerna träffas med jämna mellanrum för att bygga på den djupare kontakten.  

En nackdel med de sociala medierna är svårigheten att tyda vad den andre menar. Detta kan 

lätt leda till missförstånd, att individer inte uppfatta en bakomliggande mening eller ironi på 
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rätt sätt. För att förstå varandra bättre använder individer ofta smileys eller olika sorters 

emojis. Det som individer ofta inte tänker på är att dessa smileys och emojis, även de är 

utsända intryck, som styrs helt av avsändaren. Detta gör att individer inte kan vara helt säkra 

på vad personen faktiskt tyckte om bilden eller texten de just fått. Detta kan göra att 

interaktionen utsätts för störning, alltså inte riktigt fungerar.  

Skiljer det sig åt mellan olika generationer och kön?  

Ålder och kön 

En skillnad jag funnit mellan de olika grupperna är att män över 40 år använder sociala 

medier i större utsträckning för att marknadsföra sig och skapa ett funktionellt nätverk.  I 

mindre utsträckning till social putsning än de övriga grupperna. De har en mer funktionellroll 

i sociala nätverk, kopplad till yrket. Jämfört med de övriga kategorierna som använder 

interaktionsrollen till största del på sociala medier.  

Vad som passar sig att skriva och inte på sociala medier är alla överens om. Men gruppen 

Män under 40 år ansåg att man kunde skriva vad man ville på sociala medier, men att det 

kunde få konsekvenser som man var tvungen att stå för sedan. Men de var tydliga med att 

man borde vara restriktiv. De ansåg så att säga att om individer ville dela med sig av sin bakre 

region så var det accepterat, men inte bra. 

Ålder 

Ett gemensamt drag för informanterna under 40 år, var att alla använde mobiltelefonen i 

signifikanta andras sällskap. Men de ansåg att det var en ful ovana och ett respektlöst 

beteende, även då de själva gjorde det. De yngre hade även en större tolerans för att sitta med 

mobiltelefonen i andras sällskap.   

Ett ytterligare utmärkande drag hos de under 40 år, speciellt hos kvinnorna. Var att de 

använde mobilden och sociala medier betydligt fler timmar varje vecka än någon av de andra 

grupperna. Män under 40 år var gruppen som använde mobilen och sociala medier näst mest, 

men skillnaden var inte lika markant jämfört med grupperna över 40 år.  

En annan åldersskillnad var att informanterna över 40 år i större utsträckning använder sig av 

datorer eller surfplattor för att besöka sociala medier och internet i hemmet. De uppger att de 

fann datorer och surfplattor lättare att skriva på, lägga ut bilder och manövrera på grund av 

större skärmar. De hade även en längre vana av att använda datorer än smarttelefoner.     
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6. Avslutande diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur den sociala interaktionen ändrat karaktär 

genom att sociala medier och mobiltelefoner vuxit fram. För att precisera detta använde jag 

fyra frågeställningar:  

Finns det ett mönster för de situationer då individer använder mobiltelefoner?  

Påverkat detta det sociala samspelet i grupper så som familjen och vänner?   

Är mobiltelefoner och sociala medier en tillgång eller en nackdel?  

Skiljer det sig åt mellan olika generationer och kön? 

 

Syftet i uppsatsen är besvarat, den sociala interaktionen har ändrat karaktär. Det resultat jag 

fått ut av studien stämmer med tidigare forskning och besvarar även andra delar. Att resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning och kan förstås genom den valda teorin gör resultatet 

relevant och ökar uppsatsens reabilitet.  

Samspelet i grupper så som familj och vänner har förändrats. Individer har nu ett större 

nätverk med fler ytliga kontakter eftersom de lättare kan hålla kontakten med andra individer. 

Den sociala interaktionen över sociala medier och internet kan aldrig ersätta den sociala 

interaktionen ansikte mot ansikte. Men är en bra komplettering till denna.   

Det finns mönster för när individer använder mobiltelefonerna. Detta förekommer framförallt 

på offentliga platser. Mobilerna kan även användas till att avskärma sig i ett sällskap. De 

mönster som framkom angående individers användning av mobiler och sociala medier visar 

alltså på att dessa i största grad kan användas då individerna har tråkigt eller inte vill delta i en 

situation.  

Mobiltelefoner och sociala medier har både fördelar och nackdelar för individer. Individer är 

mer sårbara genom internet och den sociala interaktionens jämnvikt har lättare att förstöras då 

individer över internet kan ha svårare att dela en gemensam verklighetsuppfattning. Men 

genom sociala medier och internet har möjligheterna för kommunikation utvecklats.  

De största skillnaderna mellan individerna utmärktes av ålder i första hand men även av kön.  

Den analys jag utfört i studien har varit givande. Den säger något om hur det faktiskt ser ut 

idag och varför. Att den sociala interaktionen i grupper har förändrats. Men att detta är till 

både för- och nackdel. Genom att man nu med sina nära vänner enkelt och snabbt kan 

kommunicera genom bilder, text och telefonsamtal har individer fått en ytterligare djupare 

kontakt. Men den fysiskt nära kontakten med vänner kan aldrig ersättas.  

Under min datainsamling förväntade jag mig inte att individerna skulle vara så medvetna om 

sitt användande av sociala medier och mobiltelefoner. Detta förvånade mig. Min tidigare 

upplevelse av individers användande av sociala medier och mobiltelefoner har varit att de inte 

alls tänkt på detta speciellt mycket. En anledning till att informationen blev insiktsfull kan 

vara sättet vi förde diskussionen på. Det verkade även vara ett ämne som individerna ansåg 

intressant att diskutera och resonera kring. Det har även på senare tid diskuterats mycket kring 
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sociala medier på tv, radio och i tidningar. Ämnet uppmärksammas allt mer och mer, vilket 

kan medföra att individerna börjat reflektera över sin användning av sociala medier.   

Något som även förvånade mig i mitt resultat var att endast männen över 40 år använde 

sociala medier som ett redskap för att söka information och marknadsföra sig. Det förvånade 

mig inte att de gjorde det eller att deras förhållningsätt gentemot sociala medier var mer 

funktionalistiskt. Utan att de övriga individerna inte nämnde denna funktion. I detta fall hade 

det varit intressant att undersöka hurvida detta endast är en tillfällighet och varför 

förhållningsätten till sociala medier var så olika. En annan skillnad som förvånade mig var 

den tid som kvinnor under 40 år spenderade på sociala medier och mobiltelefonen. Att detta 

varken låg nära män under 40 år eller kvinnor över 40 år. Detta var ett resultat som var 

beroende av både kön och ålder. Jag förväntade mig att de yngre gruppernas användning 

skulle vara större än de äldre gruppernas men inte att kvinnor under 40 år skulle utmärka sig 

så tydligt med en markant skillnad. Detta skulle vara en intressant aspekt att forska vidare 

kring. Att undersöka varför det framförallt skiljer sig så mellan könen. Att resultatet var 

annorlunda för kvinnor under 40 år än över 40 år kan jag tänka mig beror på vanan av 

mobiltelefoner. De äldre har haft en mobiltelefon längre men trenden sociala medier startade 

hos ungdomar. Vad är det då som gör att män under 40 år inte spenderar samma tid på sociala 

medier och i mobiltelefonerna? Har kvinnor under 40 år mer att hämta på sociala medier än 

övriga grupper? Om så är fallet vad får de ut av detta och varför får just de ut det? Att 

undersöka detta hade också varit ett intressant sätt att fortsätta forskningen.  Varför män under 

40 år i större utsträckning anser att det är acceptabelt att skriva vad som helst på sociala 

medier och internet är intresseväckande. De anser att man då måste kunna stå för sitt uttalande 

och att man inte borde skriva allt men att man får. Detta tyder antagligen på att män under 40 

år har en större toleransnivå. Eller kan det vara så att de inte bryr sig i samma utsträckning om 

reaktioner som de andra grupperna. Svaret på detta finns men tyvärr inte i mitt arbete. Denna 

studie har väckt ytterligare många intressanta tankar och funderingar kring ämnet. Jag känner 

att jag fått svar på de frågor jag hade vid arbetets start men lika många nya frågor har väckts 

till liv.   

Att genom fortsatt forskning i detta ämne kunna förklara skillnaderna mellan ålder och kön 

skulle bidra med ett intressant perspektiv. Jag anser att det borde utföras genom en större 

enkätstudie. Detta för att kunna se ett bredare mönster i individers vanor. Att sedan utifrån 

detta utföra ytterligare intervjuer för att fördjupa sig i de åsikter och förklaringar som kan 

finnas till skillnader och likheter mellan individer.  

Den största anledningen till att alla individer över 40 år införskaffade en mobiltelefon var för 

att få vardagen att lättare gå ihop, samt att mobiltelefonen ökade tryggheten i vardagen genom 

att alltid kunna nå andra och nås av andra. Att detta sedan utvecklades till att deras vardag 

nästan inte skulle gå att få ihop utan en mobiltelefon finner jag intressant. Detta är dock helt 

förståeligt, vi har allt eftersom blivit mer och mer beroende av mobiltelefonerna i dagens 

samhälle. Mobilernas ursprungliga syfte som ett redskap för kommunikation har utökats och 

handlar inte endast om telefonsamtal och sms. Nu sker kontakten med andra individer på 

många plan samtidigt. Mobiltelefonernas relevans för att lösa andra vardagliga problem har 
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även ökat. Nu använder individer mobiltelefoner till allt från att föra över pengar till att spela 

spel eller lyssna på musik. Men mobiltelefonen är idag inte endast ett redskap för 

kommunikation och problemlösning. De används även för att fördriva tid eller för att undvika 

oönskad kontakt med andra individer. Genom att se på mobiltelefonbehovet som uppstått så 

har människan nu satt sig i en beroendeställning gentemot mobiltelefonen. Det gick bra att 

klara sig utan den tidigare. Men hur skulle det fungera nu? Att svara på den frågan utifrån de 

data jag samlat in via intervjupersonerna skulle bli svårt. Detta är en intressant utveckling som 

forskningen nu bör fortsätta att undersöka. 
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Bilaga 1.  

Intervjuguide  

Upplys om anonymitet, frivilligt, avsluta när de vill, och grundläggande vad studien handlar 

om. 

Inledande frågor: 

Namn: 

Ålder: 

Kön: 

Utbildning: 

 Yrke: 

Vilken typ av mobiltelefon har du?  

Mobiltelefonens användning: 

1. Kan du berätta om ditt mobilanvändande?  

2. Har du alltid med dig mobilen? 

a. -varför? 

3. När har du inte med dig den? 

4. När fick du/ köpte du din första mobiltelefon? (ålder och år) 

5. Varför köpte du den/ fick den? 

6. Vad använder du mobilen till mest idag? 

a. -sociala medier  

b. -kamera 

c. -ringa, sms 

d. -spela spel 

7. När började du använda mobilen till det? 

8. Hur många gånger på en dag, tror du att du kollar mobilen? 

9. Hur mycket tid varje dag spenderar du på sociala medier? 

10. Vilken ålder anser du lämplig att få en smart telefon? 



 
 

11. I vilka situationer använder du mobilen till att surfa och besöka sociala medier? 

a. -på lunchen? 

b. -när du väntar på något? 

c. -före du ska gå och sova? 

12. Tror du att det förändrade något i ditt liv när du började använda mobiltelefon? 

a. -vad förändrades i störst utsträckning? 

(Om det är en yngre person) 

13. Minns du hur det var innan du hade mobil? 

a. -Berätta hur livet förändrats 

 

Sociala medier och internet: 

14. Vad är sociala medier för dig? 

15. Kan du berätta om hur använder du dig av sociala medier? 

16. Kan man skriva vad som helst på sociala medier/Internet? 

-skulle du säga allt högt till alla du möter som du skriver på sociala medier? 

17. Vilka sociala medier använder du dig av? 

a. -varför 

b. (Enkelt, roligt, Bra sätt att hålla kontakten) 

18. Hur ofta uppdaterar du dina sociala medier. (Facebook, Twitter, Instagram)? 

19. Vad skulle hända med din kontakt gentemot andra individer om Tex Facebook 

förvann? 

20. I vilken ålder bör man få skaffa Facebook, Instagram m.f.? 

21. Hur mycket tid anser du är lagom att spendera på Sociala medier, mobilen och internet 

varje dag? 

 

Umgänge med andra individer: 

 

22. Brukar du använda mobilen även när du är tillsammans med andra? Berätta. 



 
 

23. I vilken utsträckning anser du det okej att använda mobilen när du är med andra? 

a. -Varför 

24. Uppdaterar du dina sociala medier när du är i någon annans sällskap? 

25. Brukar dina vänner sitta med mobilen när ni umgås? 

26. Vad tycker du om det? 

27. Tror du att dina vänner anser att du gör det? 

28. Hur ser det ut när du och dina vänner umgås? 

29. Hur ofta träffas ni? 

30. Vad brukar ni göra? 

31. Kollar du aviseringar direkt, även om du umgås med någon? 

32. Har alla i din familj en smart telefon?  

33. Vad brukar du göra tillsammans med din familj? 

 

Kommunikation med andra individer:  

34. Upplever du att det ofta har blivit eller kan bli missförstånd via sociala medier? (i tex 

skriven text) 

35. Vad hade blivit/ blir fel då tror du? 

36. Anser du att det är okej att någon tar upp mobilen när du pratar med dem? 

a. -varför inte? 

b. -varför? 

37. Kommunicerar du ofta med dina vänner? 

a. -hur gör du då? 

b. -varför gör du så? 

c. -när gör du det? 

38. Anser du att allt går att säga via textmeddelanden på tex Facebook eller SMS? 

a. -Tex som, jag är sjuk, jag är gravid, jag ska bli pappa, jag hatar dig, jag 

älskar dig? 



 
 

39. Anser du att sociala medier underlättar för dig att hålla kontakten med vänner och 

familj? 

a. -På vilket sätt då? 

40. Tillhör du någon grupp på exempel vis Facebook? 

a. -Varför? 

 

Interaktion nu och då: 

 

41. Kan du berätta hur kommunicerade du och dina vänner kommunicerade före sociala 

medier och mobiltelefoner?  

a. -när? 

b. -Hur ofta? 

42. Upplever du någon skillnad från då till nu? 

43. Var det svårare att hålla kontakten? 

44. Hur ofta umgicks du med vänner i din ungdom? (Typ 18-35) 

45. Hur ofta ses ni nu? 

46. Upplever du skillnad i ert umgänge nu? 

a. -vad tror du det beror på? 

 

Avslutande frågor: 

47. Är det något mer du skulle vilja säga innan vi avslutar, tankar eller funderingar som 

kommit under intervjuen.  

48. En sista avslutande fråga, anser du att mobiltelefoner är bra eller dåligt? 

 

Då vill jag tacka dig för att du tog dig tid och ställde upp på intervjun.  

Ge även möjlighet till återkoppling om de vill lägga till något mer, eller dra tillbaka något. 

 

 



 
 

 

 


