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Sammanfattning 
Denna uppsats ska utreda om det är möjligt att uppleva samma upplevelse på sociala medier 

som i verkligheten. Detta ska göras med Randall Collins teori om interaktionsritualer. Denna 

interaktionsritual innehåller fyra aspekter för att det ska anses vara en lyckad 

interaktionsritual. Sociala medier har lett till en revolution på grund av de sociala och 

kulturella effekterna bland användarna. Tekniskt sett har det lett till en evolution. Denna 

uppsats har utförts med kvalitativ forskningsmetod. Fokusgruppsintervjun börjar med en 

inledande diskussion om mobiltelefonen som teknik där användningsområde och tidsaspekter 

är i fokus samt vad informanterna allmänt anser om sociala medier. Tidigare forskning som 

har gjorts visar en brist på sociologisk och socialpsykologisk forskning. Den tidigare 

forskning som används i denna uppsats visar på att en överanvändning leder till konsekvenser 

för användaren som samhället bör kunna möta vilket är problemet. G H Meads 

interaktionsteorier har kopplats till interaktionen på sociala media genom att människor 

interagerar med varandra på sociala media och de kopplar upp sig på sociala media per 

automatik utan att tänka sig för innan. Det har blivit en naturlig handling. I kommer före ME. 

Resultatet visar att mobiltelefonen används till att koppla in sig på sociala media som används 

i hög grad bland informanterna. De anser att det som presenteras på sociala media är 

intrycksstyrt. Informanterna har upplevt interaktionsritualer i verkligheten som gett dem 

emotionell energi. De tyder på att upplevelsen av lyckade interaktionsritualer via sociala 

media går att uppleva till viss del men att det föregår av tidigare upplevelser från händelser i 

verkligheten.  

 

Nyckelord: Sociala media, upplevelse, emotioner, interaktioner 
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Abstract 
This essay will investigate if it is possible to experience the same experience on social media 

as in reality. This is to be done with Randall Collins theory of interaction rituals. This 

interaction ritual contains four aspects for it to be considered a successful interaction ritual. 

Social media has led to a revolution due to the social and cultural effects of the users. 

Technically, it has led to an evolution. This essay has been conducted with qualitative 

research method. Focus Group Interview starts with an initial discussion about the mobile 

phone as technology where applications and time aspects are in focus, as well as what the 

informants generally consider about social media. Previous research that has been done shows 

a lack of sociological and social psychological research. The previous research used in this 

paper shows that overuse leads to consequences for the user that society should be able to 

meet which is the problem. G H Mead's interaction theories have been linked to interaction on 

social media by interacting with people on social media and they connect themselves to social 

media automatically without thinking about before. It has become a natural act. I come before 

ME. The result shows that the mobile phone is used to connect to social media used to a large 

extent among the informants. They believe that what is presented on social media is 

impressed. The informants have experienced interaction rituals in the reality that gave them 

emotional energy. They indicate that the experience of successful interaction rituals through 

social media can be experienced to some extent, but that it precedes past experiences of 

events in the reality. 

 

Keywords: Social media, experience, emotions, interaktions 

 

  



S0055A Pia Modig Filosofie kandidatexamen 

 
 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 6 

Problemformulering ............................................................................................................................ 7 

Syfte .................................................................................................................................................... 7 

Frågeställningar ................................................................................................................................... 7 

Avgränsning ........................................................................................................................................ 7 

Disposition .......................................................................................................................................... 7 

Tidigare forskning ................................................................................................................................... 9 

Teoretiskt ramverk ................................................................................................................................ 13 

Sociologi ............................................................................................................................................ 13 

Mead .................................................................................................................................................. 13 

Goffman jaget och maskerna ............................................................................................................. 14 

Collins ............................................................................................................................................... 16 

Koppling mellan teori och interaktioner ............................................................................................ 19 

Metod och material ................................................................................................................................ 21 

Den valda metoden ............................................................................................................................ 21 

Empiriinsamling ................................................................................................................................ 22 

Tema - Mobiltelefonen ...................................................................................................................... 23 

Tema - Collage om interaktionsritualer i verkligheten ...................................................................... 23 

Tema - Collage om interaktionsritaler på sociala medier .................................................................. 23 

Urval .................................................................................................................................................. 23 

Presentation av deltagarna ................................................................................................................. 24 

Fokusgruppsintervjun ........................................................................................................................ 24 

Transkriberingen ............................................................................................................................... 25 

Etiska reflektioner innefattar ............................................................................................................. 26 

Validitet och reliabilitet ..................................................................................................................... 26 

Resultat och Analys ............................................................................................................................... 28 

Mobiltelefonen .................................................................................................................................. 28 

Collage om interaktionsritualer i verkligheten .................................................................................. 37 

Collage om interaktionsritualer på sociala media.............................................................................. 40 

Diskussion ............................................................................................................................................. 44 

Slutord ............................................................................................................................................... 46 

Vidare forskning ................................................................................................................................ 47 

Referenslista .......................................................................................................................................... 48 

Bilaga .................................................................................................................................................... 49 



S0055A Pia Modig Filosofie kandidatexamen 

6 
 

Inledning 
Detta kapitel presenterar en inledande del samt problemformulering, syfte, frågeställningar, 

avgränsning och disposition. 

 

Sociala medier anses tekniskt sett vara en evolution medan de sociala och kulturella 

effekterna kan ses som en revolution. När människor kommunicerar, samarbetar och kopplar 

sig samman med andra individer på sociala medier uppstår denna effekt. Med enkelhet kan 

individer interagera, dela information, skapa potential för lärande, kommunicera och bilda nya 

relationer även upprätthålla redan skapade. Ett samlingsbegrepp för sociala medier är en 

kommunikationscentral där användarna av centralen är där kommunikation sker i form av 

kommunikation via bilder, texter eller ljud. Socialt utbyte sker och dess innehåll skapas av 

användarna. På sociala medier sker en tvåvägskommunikation mellan många människor vilket 

benämns interaktivitet. Villkoren för sändare och mottagare är densamma och sker genom 

samma medium. Goffman har en teori om framställningen av jaget som handlar om hur 

människan vill framställa sig genom hur man uttrycker sig och för att skapa ett styrt uttryck. 

Presentationen av sig själv skapar medvetet eller omedvetet personlig information som 

känslor, åsikter, tankar, vad man gillar och ogillar och överensstämmer med önskan om hur 

man vill uppfattas av åskådarna. Facebook är en plattform på sociala medier (Heide, 

Johansson, Simonson, 2015).  

Randall Collins (2004) litteratur Ritual Change tar upp fyra aspekter som måste ingå för att 

det ska bli en lyckad interaktionsritual. De fyra aspekterna är fysisk närvaro, tydlig 

avgränsning mot utomstående, delad uppmärksamhet och delad sinnesstämning. Denna studie 

ska därmed utreda om det möjligen kan bli en interaktionsritual genom att medverka i någon 

ritual via sociala medier. 

Detta är ett aktuellt ämne som ska bli intressant att undersöka dels på grund av att människan 

med dess emotioner är en del av det samhället. Socialpsykologi är ett mycket intressant ämne 

att studera. Det är intressant för att studiet av människan är viktig i förhållande till samhället 

när det exempelvis kan påverka arbetslivet och då behöver samhället kunna möta denna 

problematik. Undersökningen ska handla om upplevelse av emotioner. Undersökningen ska 

utgå ifrån om informanterna upplever att fysisk närvaro är ett måste för att emotionell energi 

kan utlösas.  

 



S0055A Pia Modig Filosofie kandidatexamen 

7 
 

Problemformulering 
Sociala medieanvändning är omfattande. Tidigare forskning har visat en brist på studier om 

vad som sker med människan i det omfattande användandet av sociala medier inom 

sociologin och socialpsykologin. Däremot visar den tidigare forskning som valts att det finns 

en påverkan på människan vid medverkan på sociala medier. Därför ska det bli intressant att 

studera detta och koppla till Randall Collins teori om interaktionsritualer. Detta för att kunna 

utreda om det är möjligt att hålla en interaktionsritual genom sociala medier utan fysisk 

närvaro.  

 

Syfte 
När individer interagerar med varandra skapas olika interaktionsritualer. Syftet med denna 

studie är undersöka om det är möjligt att uppnå lyckade interaktionsritualer genom sociala 

medier utan fysisk närvaro. 

 

Frågeställningar 

 
• Hur upplevs mobiltelefonen i samband med sociala medier? 

 

• Hur upplever informanterna interaktionsritualer i verkligheten? 

• Ger interaktion genom sociala medier samma rituella interaktionsupplevelse som 

fysiska möten i verkliga livet? 

 

Avgränsning 
Denna studie ska avgränsas till att undersöka informanternas upplevelse av användandet av 

sociala medier samt utreda om de kan uppleva en lyckad interaktionsritual genom sociala 

media på samma sätt som i verkligheten.  

 

Disposition 
Denna uppsats innehåller 6 kapitel med rubrik och underrubriker. Kapitlet Inledning 

presenterar inledning, problemformulering, syfte, frågeställning, avgränsning och disposition. 

Kapitlet Tidigare forskning beskriver den tidigare forskning som används till studien som 

handlar om sociala media användning och konsekvenser av det. Kapitlet Teoretiskt ramverk 

presenterar ämnet Sociologi samt tre utvalda teorier vilka är G H Mead, Goffman och det 

Dramaturgiska perspektivet och Collins interaktionsritualer. Kapitlet Metod och metodval 

presenterar valet av metod och hur tillvägagångssättet med insamling och fokusgruppsintervju 

och bearbetningen genom arbetet har utförts. Kapitlet Resultat och Analys presenterar empirin 
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från fokusgruppsintervjun och innehåller citat från intervjun samt kopplingar till tidigare 

forskning och valda teorier. Kapitlet Diskussion presenterar problemet tillsammans med syfte, 

frågeställningar samt slutord och vidare forskning. 
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Tidigare forskning 
Detta kapitel innehåller tidigare forskning som kan kopplas till ämnet emotioner. Jag har 

funnit en brist på sociologisk och socialpsykologisk forskning inom emotionsområdet. Även 

upplevelser av interaktionen som sker via sociala medier. Nedan tas undersökningsområden, 

kommunikationen och användningen på sociala medier samt konsekvenser och emotioner 

upp. Arbetet om tidigare forskning har jag utfört i en tidigare kurs men har utvecklats. 

 

Forskning som är utförd av Sriwilai och Charoensukmongkol (2016) har visat vilken 

påverkan social medieberoende har på mindfulness strategier och vilken copingstrategi 

informanterna har använt sig av och de har även undersökt konsekvenserna av känslomässig 

utmattning genom avvikande användning av sociala medier. Fokus i undersökningen har varit 

frågor om strategierna som används för att kunna hantera känslomässig utmattning med att 

undersöka välmående och beteende i förhållande till media användningen. Sociala media 

beroende är fortfarande ett område som saknar konkreta bevis. Enligt Sriwilai och 

Charoensukmongkol (2016) kommunicerar, interagerar och socialiserar människor med  

varandra. Företag använder sig av sociala medier som ett kommunikationsverktyg för att 

komma närmare sina målkunder.  

Enligt Sriwilai och Charoensukmongkol (2016) kan fördelar leda till missbruk av 

användningen av sociala medier, människor använder sig i hög utsträckning av dessa var de 

än befinner sig även under annan aktivitet även i privatlivet. Enligt Sriwilai et.al (2016) har 

missbruk av sociala medier en problematisk inverkan på samhället. Resultatet visar att starkt 

media beroende ger sämre uppmärksamhet i jämförelse med de med lägre beroende. 

Framförallt är det ungdomar som blir medieberoende trots de fördelar som finns med sociala 

media. De medieberoende använder emotionsfokuserad strategi för stresshantering istället för 

att använda sig av problemfokuserad strategi. De som använde sig av copingstrategi var i 

högre grad känslomässigt utmattad. Detta kan vara kärnan till utbrändhet. Bristen på 

mindfullness vid missbruk av sociala media kan leda till känslomässig utmattning på arbetet. 

De har belyst ett område som inte tidigare har undersökts i sin studie.  

 

Forskning som visar på att man anses annorlunda och hamnar utanför om man inte använder 

sociala medier. Innehållet i studien handlar både om negativa och positiva aspekter som 

uppstår vid användandet av sociala media. De som väljer bort användning av sociala medier 

anses enligt Batnic och Göritz (2009 vara annorlunda. Viss gemenskap går förlorad menar 



S0055A Pia Modig Filosofie kandidatexamen 

10 
 

Batinic et.al. (2009) som finns inom sociala medier och deltagande i en del av samhällslivet. 

De kan inte kommunicera och interagera på samma sätt som de flesta med att exempelvis 

skicka bilder eller söka jobb via applikationer eller skicka bilder från exempelvis någon 

tillställning de deltagit i. De som inte har teknik eller använder sociala medier anses gå miste 

om interaktion inom nätverken, kunna länka människor, kunskap som att hantera 

onlinetjänster och nätverk. (Batinic och Göritz, 2009). Statistiken visar att sociala 

medieanvändningen är väldigt omfattande. Meddelanden kan skickas till tusentals anhängare 

även med intima detaljer (Batnic och Göritz, 2009). Enligt Batnic och Göritz (2009) har 

sociala medier och användningen av detta ett stort inflytande därför borde det vara av intresse 

att studera ur ett socialpsykologiskt perspektiv.  

 

Undersökningsområden är samhällsaspekter, individen, nya media och deras användare samt 

tekniska aspekter. Statistiken visar att sociala medieanvändningen är väldigt omfattande. En 

annan negativ aspekt enligt Batinic och Göritz (2009) är att en ökad användning av sociala 

medier lett till minskad kommunikation med familjen, mindre naturliga möten med andra, 

depression och ensamhet. Människorna lever i en teknisk ålder med ökad fysisk ensamhet. 

Man måste förstå sociala medias roll i samband med hälsan, en undersökning visar på att en 

av fyra i världen använder det i hög utsträckning. Från år 2012 till 2017 skedde en ökning 

med drygt en miljon användare. Eftersom användningen av sociala media ökat enormt kan det 

inte längre klassas som ett marginellt fenomen.  

 

Människorna som vistas på sociala media lever i en illusorisk värld som anses vara en flykt 

från verkligheten. Socialpsykologisk forskning kan kategoriseras både på makro och 

mikronivå det kan utföras forskning på samhällsnivå och individnivå. Inom 

psykologiforskningen kan dataanalyser göras samt utförande av experiment som anses 

positivt. Inom socialpsykologin skapar detta ett intresse av olika undersökningar, exempelvis 

varför människor skaffar sig hemsidor och visar privata sfären, partnerskapintresse, frågor om 

det finns online-vänskap, kan jämförelse av online grupper med grupper som möts i verkliga 

livet utföras. Människor kopplas allt mer samman med sociala nätverk som sannolikt tenderar 

att göra så att man upplever välbefinnande och gör så att man utvecklas (Batnic ochGöritz, 

2009). 
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Forskning om det ökande användandet av sociala media kan leda till konsekvenser för 

användaren samt att samhället behöver utvecklas för att kunna behandla klienter. Betydelsen 

av hur människor interagerar och kommunicerar med varandra har ökat med  

teknikanvändningen (Tao, 2014). Det finns en koppling mellan missbruk av 

facebookanvändning och psykoser enligt Tao (2014). Människor kopplas alltmer ihop via 

sociala media på bloggar och chatrum genom sociala nätverk. Spridningen av meddelanden 

går väldigt snabbt och det kan skickas till väldigt många användare på sociala media. 

Föräldrar varnas för att ungdomar kan råka ut för någon fara vid en oövervakad användning.  

 

Människor söker efter bekräftelse genom gilla markeringar på facebook samt stöd eller tröst. 

Detta fenomen har fått en ändrad roll för terapeuter som måste byta förhållningssätt för att 

kunna hjälpa klienterna med problem som uppstått via sociala media användning när de har 

en social identitet via media. Tidigare har terapin utgått från ett traditionellt sätt med 

emotionella uttryck. Under behandling av en klient framkommer det att han trivs med att 

framställa olika identiteter på sociala media. Klienten återberättar om en situation när en 

partner brutit upp förhållandet via sociala medier med att ändra sin status. När 

psykoterapeuten analyserade och ifrågasatte om klienten saknar en ansikte mot ansikte 

kommunikation eftersom det tydde på det, vilket han gjorde. Trots den nya tekniken och 

psykoterapihjälp genom sociala media så är de interpersonella aspekterna av betydelse (Tao, 

2014). Det terapeuterna behöver utveckla är lärdom om hur tekniken gör så att unga vuxna 

gör relationer och hur de formar och samverkar med sina känslor, beteende och attityder 

gentemot interpersonella interaktioner.  

 

Forskning som visar att det går att interagera med människor med samma typ att problematik 

via sociala medier samt fördelar och konsekvenser med det. Grant och Dill- Shackleford 

(2017) syfte var att studera och jämföra människor med missbruksproblematik och deras 

möten ansikte mot ansikte i verkliga livet och mötet över sociala medier och om det ger 

ömsesidigt stöd för återhämtning i en hälsokontext. De undersöka personerna var med i 

föreningen anonyma alkoholister. Enligt Grant och Dill- Scackleford (2017) är den snabba 

ökningen av det sociala livet på internet samt socialt stöd ett aktuellt ämne. De studerade 

kunde dela med sig av sina erfarenheter på ett mer anonymt sätt än på möten via sociala 

medier. Det viktigaste för en tillfriskning var personlig utveckling samt personligt socialt 

stöd. De kunde även vara oärlig med tiden för nykterhet via sociala media. Ärlighet är av 

betydelse vid återhämtning från missbruk. Sociala medier är ett bra komplement till 
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mänskliga möten exempelvis för att man kan nå stöd när som helst och var som helst under 

dygnet (Dill och Shackleford, 2017). 

 

Tidigare forskning visar på att det är brist på forskning inom sociologi och socialpsykologins 

discipliner men att det borde vara av intresse. Områden som är undersökningsbara är 

samhällsaspekter, individen, nya media och deras användare samt tekniska aspekter. Sociala 

media användandet är väldigt omfattande enligt statistiken. Det finns de som väljer att inte 

använda sig av teknik och sociala media men då tenderar dom att hamna utanför den 

integration som sker där och anses vara lite annorlunda som person. Tekniken används inom 

arbetslivet, arbetssökande, onlinetjänster och social gemenskap som exempel. Forskningen 

visar på att strategier används för att bemöta konsekvenser som kan uppstå vid för omfattande 

användning av sociala media. Den visar även på att mindre möten ansikte mot ansikte uppstår 

vid ökande av sociala media användning. Det finns även positiva aspekter av sociala media 

användning, man kan interagera och uppleva ett stöd från personer med liknande problematik 

som de står inför samtidigt som de har möjlighet att vara oärliga vid virtuella möten. Den 

problematik yrkesverksamma upplever verkar tyda på att samhället inte har följt med i samma 

utsträckning som teknikens framfart eftersom det kan vara komplext att behandla de som lett 

till konsekvenser av för hög användning av sociala media. Även positiva aspekter som 

möjligheter och utveckling lyfts fram i uppsatsen.  
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Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel presenterar ämnet Sociologi sedan teoretikerna G H Mead, Goffman och 

Collins. G H Mead har en interaktionsteori, Goffman har en dramaturgisk teori, en 

samhällssyn och Randall Collins har en interaktionsritual teori. 

 

Sociologi 
Sociologins områden är studiet av människor och dennes sociala liv samt grupper och 

samhällen. Det kan handla om analys av ett möte någonstans i samhället mellan två personer 

till studier om globala processer. En sociologisk forskning utför undersökningar ur ett brett 

perspektiv där fantasin används. Sociologen har förmågan att frigöra sig från sin egen 

erfarenhet och kan sätta sig in i saker och ting ur ett generellt perspektiv enligt (Giddens, 

2011).  

 

Mead 
G H Mead har en teori om radikal interaktionsism. Människor interagerar med varandra i en 

slags växelverkan människor emellan. Om människan befinner sig på en tillställning så agerar 

man först och tänker sedan enligt G H Mead.  

 

”Individen och hennes egenskaper är ingen förutsättning för samhällets 

utformning, hävdar G H Mead. Istället gäller det omvända: individen är en 

samhällelig konsekvens, närmare bestämt en konsekvens av det sätt på vilket 

livsprocesser organiseras socialt”. 

 

Sociala produkter är enligt G H Mead människans medvetande och själv. G H Mead hade ett 

behavioristiskt perspektiv vilket innebär att det observerbara hos mänskliga organismer och 

försök att förklara medvetandet och själv med den utgångspunkten. Människan har ett unikt 

inre men att det ändå finns ett beroende av yttre och objektiva sammanhang.  

 

Sociala strömmen innebär att det finns likheter mellan människor. När människor möts 

exempelvis på en hockeymatch i publiken eller är på ett bröllop så uppträder man som de 

flesta andra som befinner sig där. Det gör man även på sociala media, man följer den sociala 

strömmen. En av de avgörande faktorerna för självet är språket.  
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Växelverkan mellan människor innebär att människorna förstår varandra genom en 

växelverkan när de befinner sig på en plats tillsammans med varandra. Detta är en kedja som 

kan förklaras med att en rörelse leder till ett stimuli hos en annan organism, stimuli ger 

respons en slags växelverkan människor emellan.  

 

Gester som G H Mead resonerade om innebär att alla de åtbörder som skapar nya åtbörder 

inom samma grupp med eller utan medvetandet. Vilket kan ske via sociala media. 

 

Signifikanta gester som han även resonerade om innebär att mycket som människan gör sker 

omedvetet med automatik. Det skulle kunna vara att ta fram mobiltelefon och koppla upp sig 

på sociala media utan att tänka sig för innan. Språket är ett sådant exempel som består av 

signifikanta gester vilket framkallar samma svar hos utförare som adressat. G H Mead menar 

att genom rolltagandet blir människorna medvetna och meningsfyllda. Man formas genom 

interaktionen. Det är interaktionen som föregår medvetande och själv. Först interagerar 

människan sedan kommer medvetandet och själv. Det sociala föregår det psykiska och med 

det menar G H Mead att en människa med ett utvecklat själv inte är ensam man är i sällskap 

med sig själv. Vid mänskliga möten och på sociala media sker en formning av människan i 

det sammanhang denne befinner sig. Användandet av mobiltelefonen kan även formas av hur 

man ser att andra människor gör.  

 

”I” (jag) är det man föds till där man med socialisering med andra människor blir till ett 

”Me” (vanemänniskan). Så småningom utvecklas man till att förstå andra människor och har 

då ett samspel andra med den generaliserade andre som är samhället. ”I” står för hur vi 

agerar i stunden och ”Me” för hur vi kommit att bli. Att man handlar först och tänker sedan 

kan leda till olika konsekvenser för människan. Hur människor växelverkar med varandra har 

även betydelse för upplevelsen och emotionen som ges (Heidegren och Wästerfors, 2008). 

 

Goffman jaget och maskerna 
Goffman (2004) har ett dramaturgiskt perspektiv, en samhällssyn. Livet som en 

teaterföreställning på en teaterscen. Det är en samhällssyn han har som beskriver vardagslivet. 

Vardagslivet och hur man väljer att presentera sig. Exempelvis i hemmet, på sociala media 

eller på arbetsplatsen.  

Aktör - Den som står på scenen för tillfället och har en roll i teaterföreställningen. Även 

teamet är aktörer. Goffman (2014) använder sig av give expression som innebär att aktören 
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utrycker sig med ord. Han använder sig även av give off expression som innebär det aktören 

visar med sitt kroppsspråk. Man kan se ett sammanhang med uttrycken även om de inte 

överensstämmer.  

Publik – De som ser och bedömer skådespeleriet. Man kan växla mellan att vara aktör eller 

publik.  

Rekvisita – De material som används vid uppträdandet. Under rollframställningen använder 

sig aktören av iscensättning och tar fram den rekvisita som behövs för tillfället enligt 

Goffman (2014). Som exempel så tar en präst fram redskap som kommer att behövas vid en 

vigsel. Rekvisitan ställs fram innan föreställningen börjar eller vigseln. Ett annat exempel 

skulle kunna vara att göra i ordning en trevlig bakgrund innan man fotograferar sig för att 

sedan publicera bilden på sociala medier. Där man även i denna scen kan ta på sig den mask 

man vill använda sig av vid framträdandet.  

Iscensättning – Iordningställande av materialet till den aktuella föreställningen. Det kan vara 

att ställa iordning inför en fotografering.  

Roll –  Vad som framställs för tillfället. Man kan ha flera olika roller. En roll i hemmet, en på 

arbetet eller olika roller på sociala media. När människor befinner sig i direkt fysisk närvaro 

med varandra sker en interaktion som ger ömsesidig inverkan på varandra. Under 

framträdandet påverkar och påverkas människan (Goffman, 2014).  

Region – En begränsad plats man befinner sig inom där framträdandet sker. Man håller sig 

inom en viss ram. Det går att begränsa en region men inte på ett annat sätt (Goffman, 2014). 

Face to face – Ansikte mot ansikte i verkligheten som enligt Goffman (2014) kan påverka vid 

interaktion mellan människor. Han menar att man tar på sig en roll som aktör och då befinner 

man sig i främre regionen vid framträdandet. Aktören visar då upp det som denne tror 

förväntas samt det som följer normerna och hur aktören vill att publiken ska uppfatta denne 

som. På en hockeymatch förväntas du applådera när hemmalaget gör mål om du står på 

hemmalagets läktare. På en begravning förväntas att alla är ledsna och att det är många som 

gråter. Det skulle bryta mot normen om någon skrattar.  

Scenen – Kan vara på sociala media, eller på en arbetsplats, begravning eller ett bröllop. Det 

kan vara på facebook, instagram eller på mobiltelefonappen Snapchat. 

Teamet – De kan vara arbetskamrater, familjemedlemmar, nära vänner. De personer som finns 

till som stöd för aktören som har rollen i främre regionen. De finns bakom kulisserna och 
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stöttar aktören. Teamet ska vara lojala mot varandra, disciplinerade och använder 

dramaturgisk försiktighet vilka är tre förutsättningar för att teamet ska känna sig trygg vid sitt 

agerande enligt Goffman (2014). Teamet finns för varandra och avslöjar inte deras 

hemligheter. De kanske inte avslöjar för någon hur många bilder som togs innan aktören var 

nöjd och de publicerades på sociala media. De arbetar för att uppnå någonting. De har arbetat 

fram en rutin tillsammans för framställningen av något. En rutin kan vara att återupprepa 

något som fungerat bra. Gemensamt utvärderar teamet framställandet som utförts. Även 

bakom kulisserna i denna region.  

Främre regionen – En plats där skådespeleriet pågår. Här visar aktören upp sitt framträdande.  

Bakre regionen – Den plats som är till för återhämtning, här kan aktören dra sig tillbaka och 

koppla av enligt Goffman (2014). Detta skulle kunna vara när någon kommer hem från arbetet 

eller loggar ut från sociala media. En mer avslappnad plats. Men även bakom kulisserna visar 

aktören upp den roll denne tror att teamet förväntar sig. Publiken ska inte befinna sig bakom 

kulisserna men ridån kan komma att öppnas så framträdandet sker efter de förutsättningarna.  

 

Collins 
Randall Collins (2004) har en teori om interaktions ritualer som innehåller fyra stycken 

ingredienser. De fyra ingredienserna för en lyckad interaktionsritual innehåller fysisk närvaro, 

tydlig avgränsning mot utomstående, delad uppmärksamhet, delad sinnesstämning. Denna 

upplevelse kan utspelas exempelvis på ett bröllop, en hockeymatch, en rockkonsert, en 

begravning eller var som helst där människor möts i grupper. Interaktioner sker även på 

sociala media.  

 

Fysisk närvaro måste existera enligt Collins (2004) där minst två personer fysiskt måste 

befinna sig på samma plats vid samma typ av händelse. Dessa personer behöver inte vara 

medvetna om varandra vid närvaron. Det räcker med att dom är på samma plats. De behöver 

inte vara bekant med varandra utan kan befinna sig på exempelvis samma hockeymatch, 

bröllop eller begravning. Denna studie ska utreda om man behöver vara fysiskt närvarande 

eller om det går att hålla en interaktionsritual genom sociala media.  

 

Tydlig avgränsning mot andra som inte medverkar i samma situation. När det pågår en ritual 

måste deltagarna veta om det finns ett deltagande eller inte även om de inte känner till alla 

(Collins, 2004). Exempelvis känna att alla i publiken på en hockeymatch är avgränsad mot 
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övriga som inte ser matchen, alla festdeltagare eller alla bröllopsgäster mot de som inte 

medverkar. Eller de närmare anhöriga och övriga deltagare. På sociala media finns det olika 

grupper som människor ansluter sig till och då är dom avgränsad mot övriga som inte är med i 

dessa grupper. De kan även vara avgränsad på grund av annan aktivitet exempelvis med att 

göra inlägg på sociala media när andra människor söker kontakt.  

 

Delad uppmärksamhet innebär att deltagarna delar samma gemensamma emotionella 

erfarenhet av exempelvis en bild på sociala media eller ser samma rockartist genom ett 

uppträdande (Collins, 2004). 

 

Delad sinnesstämning Collins (2004), exempelvis jublar när deras hockeylag gör mål, alla på 

en fest skålar vid ett tal eller de flesta känner en lättnad när brudparet sagt ja till varandra. 

Delad uppmärksamhet kan även vara att det visas en bild eller text genom en grupp på sociala 

media.  

 

De fyra ingredienserna tillsammans 

När alla fyra ingredienser samverkar med varandra menar Collins 2004) att det uppstår en 

kollektiv upprymdhet. Det innebär att det upplevs under själva ritualen bland deltagarna. 

Under en kort stund när deltagarna exempelvis får se att hockeylaget går mål, när 

festdeltagarna skålar tillsammans eller när brudparet säger ja till varandra i verkligheten. 

Detta ska utredas i denna uppsats om deltagarna kan fyllas av denna kollektiva upprymdhet 

som Collins (2004) resonerar om men på sociala media.  

 

Gruppsolidaritet 

När dessa ovan nämnda ingredienserna samverkar uppstår även en gruppsolidaritet hos 

deltagarna som medverkar i ritualen. Gruppsolidaritet skulle även kunna vara möjlig när 

människor befinner sig på sociala media. Eller står i ring och röker eller festar på någon 

tillställning. Deltagarna får en känsla av gemenskap och tillhörighet dom känner en koppling 

till varandra och solidaritet med gruppen (Collins, 2004). På en hockeymatch känner 

förmodligen publiken för det lag de önskar ska vinna av denna gruppsolidaritet med varandra  

 

Emotionell energi (EE) 

Vid händelser som ovan där alla ingredienser samverkar menar Collins (2004) att det skapats 

emotionell energi hos deltagarna. Exempelvis att man vill fortsätta använda tekniken och 
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sociala media för att man anser att de upplevs som att det påverkar med positiv kraft. 

Möjligen den viktigaste komponenten av ritualen där denna emotionella känsla påverkar de 

som fysiskt deltar i ritualen när alla ingredienser är med. Denna energi kan fyllas på hos 

människan men den kan även dräneras så att man förlorar energi. Den kan även behålla 

samma nivå hos en människa, vara i balans. Eller att man inte blir påverkad alls den är då 

neutral. 

 

Symboler 

Inom detta gruppdeltagande hyllar man samma symboler. Symbolerna varierar efter vad det är 

man samlats för (Collins, 2004). Detta skulle kunna vara en mobiltelefon eller ett språk som 

talas på sociala media som alla deltagare förstår.  

 

Moral inom gruppen  

Deltagarna inom ritualen respekterar symbolerna inom gruppen, man delar en slags 

plikttrogenhet till innehållet och delar samma värderingar. Man respekterar exempelvis 

symbolen mobiltelefonen i en lokal. Detta ger en slags respekt till gruppen och dess 

gemenskap med dessa symboler. Något man vill uppnå med symbolen i gemenskap med 

deltagarna (Collin, 2004). Det kan exempelvis vara att man använder sig av speciella uttryck 

som alla deltagare förstår.  

 

Olika nivåer av emotionell energi 

Olika nivåer av emotionell energi kan upplevas i verkligheten eller vid vistelse på sociala 

media om detta är möjligt? Den kan ge självförtroende och en känsla av entusiasm hos 

deltagarna som befinner sig där. Har en tidigare interaktionsritual varit lyckad tar man med 

sig denna till nästa ritual och kommer då dit med hög energi och är laddad. Är det lyckad 

interaktionsritual där man fyllts med EE vill deltagarna återupprepa denna, då bildas 

interaktionsritualkedjor. Det skulle kunna vara att man inte vill vara utan sociala media man 

vill fortsätta interagera och kommunicera inom grupper och kunna ta del av nyheter. Om det 

varit en misslyckad interaktionsritualkedja så längtar man inte till nästa tillfälle. Man kan 

även dräneras på EE så kan man känna otillfredsställelse, hopplöshet, nedstämdhet eller 

uppgivenhet (Collins, 2004). Detta skulle kunna leda till konsekvenser för människan i 

längden.  

 

Maktritualer 
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I ritualer finns det enligt Collins (2004) någon som ger en order och är ordergivare och en 

som tar emot order och räknas som en ordermottagare. I en grupp kan det vara någon som ger 

order åt någon annan med eller utan formalitet. Det kan även relateras till gruppdeltagande på 

sociala media. Med denna makt kan ritualer brytas eller bibehållas. De inom gruppen måste 

förvänta sig att denna ska ge order och då ses ordergivaren som gruppens ledare. Tillåtelse att 

styra gruppen av de övriga deltagarna är en förutsättning för ordergivarens existens och för att 

undvika motsättningar. Det kan vara på en arbetsplats, en grupp på sociala media eller en 

vänskapsgrupp. Det kan även vara makt att lyckas behålla användare på sociala media. 

Grupptrycket eller solidariteten i en grupp kan göra så att ordertagarna följer order mot sin 

vilja ibland.  

 

Koppling mellan teori och interaktioner 
Ett möte mellan två människor någonstans i samhället kan analyseras ur ett sociologiskt 

perspektiv (Giddens, 2011). Numer är det vanligt med interaktion via sociala media mellan 

människor även naturliga möten i verkligheten. Denna teori ska användas för att kopplas till 

interaktioner i denna uppsats. G H Meads Heidegren och Wästerfors (2008) teori om radikal 

interaktionism som kopplas till människors växelverkan med varandra vilket kan ske både i 

verkligheten och på sociala media. G H Mead Heidegren och Wästerfors (2008) menar att 

människan handlar först och tänker sedan det vill säga att ”I ”föregår ”Me”. Människor kan 

utföra en handling per automatik innan de hunnit med att tänka. Det kan exempelvis röra sig 

om att ta fram mobiltelefonen per automatik. Människan interagerar sedan kommer 

medvetandet och själv vilket G H Mead kallar för signifikanta gester. Han menar även att 

människan är en samhällelig konsekvens en konsekvens av det sätt på vilket livsprocesser 

organiseras socialt. En process kan vara att utföra något som är normaliserat och som många 

gör, att se vad andra gör och utföra samma handling själv. Att vara social innebär att 

människor interagerar med varandra i verkligheten eller på sociala media. Ett beroende av 

yttre och objektiva sammanhang samtidigt som människan har ett unikt inre. Människan har 

sin personlighet men tar till sig av stimuli från omvärlden, genom sociala strömningar ett 

slags mönster vilket människor följer vilket innebär att de gör som andra gör. Detta ska 

kopplas till människors liknande handlande. Goffman (2014) det dramaturgiska perspektivet 

om vardagslivet som kan liknas med en teaterföreställning ska kopplas till interaktionen som 

sker via sociala media. På scenen finns en aktör som bedöms av en publik, där framträdande 

och roller kan bytas ut mot en ny roll och ett nytt framträdande. Det är möjligt att vara både 

aktör och publik genom sociala media. Teorin som Collins (2014) använder sig av vilken 
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handlar om lyckade interaktionsritualer ska kopplas till informanternas upplevelse av 

interaktionsritualer både i verkligheten och genom sociala media.   
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Metod och material 
Detta kapitel presenterar en översikt av den metod som tillämpats i uppsatsen. Varför den 

metoden har valts att användas kommer att presenteras och även varför. Kommer även att 

presentera problem och begränsningar med den valda metoden.  

 

Den valda metoden 
Enligt Bryman (2002) finns två olika forskningsstrategier att utgå ifrån, den ena är kvantitativ 

forskningsmetod och den andra är kvalitativ forskningsmetod. Inom kvantitativ 

forskningsmetod kvantifieras, generaliseras datainsamlingen och analysen, forskningen går ut 

på att olika företeelser mäts för att söka en sanning. Mätningarna sker via dataprogram. 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att det som sägs samt den uppfattning de studerade har 

och den kontext de befinner sig i är av vikt med det menas sammanhanget dom befinner sig i. 

Den har även en ontologisk ståndpunkt som innebär att de sociala egenskaperna mellan 

människor är resultatet av samspelet mellan dem och är inte enbart en tillfällighet, 

verkligheten som står i ständig social förändring (Bryman, 2002). Vissa anser att det inte finns 

någon grundläggande skillnad mellan de både forskningsstrategierna medan andra anser att 

det finns. Det har blivit både viktigare och tydligare att det finns en skillnad enligt (Bryman, 

2002). En kombination av deduktiv och induktiv forskningsansats kan vara givande enligt 

(Bryman, 2002). Denna studie har utgått från en deduktiv ansats där empirin testas mot 

teorierna enligt (Bryman, 2002). 

 

Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod där materialet har insamlats genom 

fokusgruppsintervju samt utförande av litteraturstudier. Att utgå från ett kvalitativt perspektiv 

innebär att man med studien har som avsikt att söka en djupare förståelse inom det studerade 

ämnet (Ejvergård, 2009). Upplevelsen av sociala medier även hur informanterna upplever den 

sociala verkligheten är av vikt samt att förklara informanternas upplevelser. Även hur 

informanterna har relaterat till upplevelse av emotioner genom sociala media. Genom 

kvalitativ forskningsmetod avser man att kunna se situationer genom informanternas 

perspektiv. Detta för att kunna få en förståelse för den specifika kontexten. (Bryman, 2002). 

Det går att förklara med att man tar av sina egna glasögon och tar på sig någon annans för att 

byta perspektiv. Metodvalet har anpassats utifrån syftet med studien som är att söka en 

djupare förståelse inom ett begränsat område vilket är sociala media som har en avgränsning. 

Syftet är att utreda om informanterna i fokusgruppen upplever att de uppstår en 

interaktionsritual genom interaktion genom sociala media. Även försöka förklara vad 
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informanterna anser om sociala media. Det är inte relevant för studien att kvantifiera resultatet 

därav valet av kvalitativ forskningsmetod. Det är viktigare att försöka förklara deras 

upplevelse.  

 

Denna uppsats har utgått från en hermeneutiskt metodologisk ansats där försök att sätta sig in 

i och förklara den utförda undersökningen genom tolkning. Det de enskilda människorna hör, 

ser, anser och tänker grundas på den förförståelse människan har. Detta kan enligt Thurén 

(1996) vara att man befinner sig på osäker mark man har olikheter i vad man tycker är 

sanning. Känslor och upplevelser är inte intersubjektivt testbara. Det går aldrig att med 

säkerhet veta om informanterna uttrycker allt de tänker. Människans uppfattning av 

verkligheten är präglad av förförståelse. En avgörande faktor för hur vi uppfattar verkligheten 

är hur vi har socialiserats in i ett samhälle med den rådande kulturen. Den kvalitativa 

forskaren vill ofta se en situation genom deltagarnas perspektiv, avsikten är inte att 

upptäckterna ska generaliseras. Det går ut på att skapa en förståelse för den specifika 

kontextens innebörd Bryman, (2002). precis som Collins (2014) menar med sin ritualteori. 

Fokus i denna studie har varit informanternas upplevelse med deras erfarenheter som grund 

samt min förförståelse vilket man inte kan bortse ifrån. Förförståelse om teorierna och 

förförståelse om att det pågår intrycksstyrning via sociala media. Eftersom det var jag som 

tolkade resultatet med min förförståelse kan det påverka resultatet till viss del. Uppsatsen har 

skrivits med referenssystemet APA. 

 

Empiriinsamling 
Utvalda vetenskapliga artiklarna om emotioner har använts som material om tidigare 

forskning. Genom att utföra en litteraturöversikt inom forskningsområdet skapades en 

förståelse inom området. Genom denna översikt av tidigare forskning har fyra peer reviewed 

artiklar valts ut samt tre teoretiker har kommit att bli intressanta för studien vilka var G H 

Mead, Goffman och Collins. Tanken var att försöka hitta intressanta arbeten med tidigare 

forskning som gjorts av sociologer. Valet av teoretiskt ramverk blev Randall Collins teori om 

interaktionsritualer, interaktionsteori som G H Mead har om gester och Goffmans 

dramaturgiska perspektiv. Sökning som utförts om tidigare forskning visar på att det finns en 

brist på tidigare forskning som har utförts inom socialpsykologi eller sociologi. Dessa studier 

som används i denna uppsats visar även på att sociala medier har hög frekvens av användning 

och att användandet leder till konsekvenser. Planen var att utgå från en fokusgruppsintervju 

för att sedan analysera vilken teori som var mest lämpad att använda i studien. Ett beslut togs 
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att förhålla sig till interaktioner och emotioner, teman bestämdes utifrån det beslutet. Beslut 

togs även om att utgå från Randall Collins teori om interaktionsritualer. Valet att utgå ifrån 

Collins interaktionsritual tillkom på grund av enkelheten med specifika teorier. Vid första 

temat fick informanterna berätta om upplevelser av mobiltelefon utan koppling till någon 

specifik teori, men kunde kopplas till G H Mead och Goffman. Under fokusgruppsintervjun 

observerades även informanterna viket ledde till en reflektion om att det kändes som att det 

uppstod en interaktionsritual under intervjun. Vid intervjuer kallas det att man är observatör 

som deltagare enligt (Bryman, 2002). 

 

Tema - Mobiltelefonen 
Jag visade min egen mobiltelefon för att sedan fråga vad man har för användning av en sådan 

eller om någon använder sig av en dator eller surfplatta. Sedan var det även tänkt att vi skulle 

prata om hur ofta och hur mycket tid deltagarna tillbringar på sociala medier. Även om dom 

är medlemmar på facebook eller har något instagramkonto. De fördes även en diskussion om 

hur de upplevde sociala media och den ena berättelsen ledde vidare till en annan.  

 

Tema - Collage om interaktionsritualer i verkligheten 
Visade ett collage åt fokusgruppen med en bild på en hockeymatch med publik, en 

bröllopsfest, en konsert och en bild på en kista som ska symbolisera en begravning. Detta för 

att en diskussion om upplevelse vid någon sådan situation eller någon annan situation man 

upplevt i verkliga livet skulle utföras.  

 

Tema - Collage om interaktionsritaler på sociala medier 
Sedan visar jag samma collage och frågade hur dom brukar uppleva händelser i bild eller text 

när de befinner sig på sociala medier. Detta collage har visats i syfte att intervjun skulle ta fart 

med att visa exempel på situationer där grupper med människor samlas och där det sker 

interaktionsritualer.  

 

Urval 
Det är inte intressant att utgå från statistiska representativa urval när man forskar med 

kvalitativ metod. Det gör man däremot när man utför kvantitativa studier (Trost, 2005). Inom 

kvalitativ forskning är man intresserad av att få en stor variation inte använda sig av likartade 

informanter. Heterogent urval inom en given ram, ett strategiskt val där de undersökta inte 

avviker för extremt (Trost, 2005). I denna studie har valet av informanter utgått från att få en 

jämfördelning mellan könen och en sån stor spridning på ålder som möjligt. Informanterna 
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har varit mellan 17 - 49 år gamla. Förfrågningar om deltagande till fokusgruppsintervjun har 

resulterat i att jag fick ihop åtta stycken informanter där en del av dessa sedan har fått 

förhinder. När förhinder har uppstått för någon informant har någon annan tillfrågats om 

deltagande till intervjun. Tanken var att ha lika många män som kvinnor i studien.  

Det slutade med att en fokusgrupp på sju personer deltog varav tre stycken var män och fyra 

stycken var kvinnor varav en av dessa var en ungdom som fick medgivande av föräldern att 

delta.  

 

Det blev delvis ett snöbollsurval som enligt Bryman (2002) är ett sätt för en författare att söka 

kontakt med någon inom ett fält inom intresseområdet. Kontaktpersonen kan förmedla vidare 

till fler kontaktpersoner. Fler personer som är av intresse att intervjua. Nackdelen med detta 

var att jag inte visste vilka som skulle komma på intervjun och hur mycket de tyckte om att 

tala. 

 

Presentation av deltagarna 
Man, 19 år 

Man 1, 18 år 

Man 2, 18 år 

Kvinna, 24 år 

Kvinna, 17 år 

Kvinna, 45 år 

Kvinna, 49 år 

 

Fokusgruppsintervjun 
Intervjumetodiken utgår från att det är en grupp som medverkar i en intervju tillsammans med 

varandra för att det skall bli ett samspel inom gruppen (Bryman, 2002). Enligt Bryman (2002) 

så är grunden till denna typ av intervju som en gruppintervju täcker många olika 

frågeställningar. Intervjun innehöll ett avgränsat område med teman som rörde sociala media 

användning och interaktionsritualer. Valet av informanter till fokusgruppen gjordes dels av 

mig och delvis ett snöbollsurval. De som finner temat relevant kan logiskt sett utgöra 

deltagare enligt (Bryman, 2002). Denna studie krävde inte någon specifik typ av deltagare 

därav kunde vem som helst tillfrågas vilket fungerar enligt (Bryman, 2002). Bryman (2002) 

menar att detta är ovanligt, för det mesta bör informanterna uppfylla vissa kriterier. Tanken 

var att det skulle bli en grupp men lika många män som kvinnor men det slutade med att det 

var tre män och fyra kvinnor, varav en var en ungdom på sjutton år. Alla informanter var inte 
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bekanta med varandra sedan tidigare, inte heller med mig. Bryman (2002) menar att 

samspelsmönster och statusskillnader kan inverka menligt om de är bekanta med varandra 

sedan tidigare och därför bör detta uteslutas. Ett dilemma med naturliga grupper där 

deltagarna är bekanta med varandra kan vara att de utgår från en mängd antaganden som tas 

för givet därav kanske inte allt beskrivs (Bryman, 2002). Något som beskrivs som förvånande 

i Bryman (2002) är att samspelet sällan tas upp, själva dynamiken i fokusgruppen. Det är detta 

som skapar det sociala samspelet, dess former och effekter som behövs för studien. 

Svårigheten enligt Bryman (2002) med fokusgrupper är att organisera. Jag såg ingen större 

svårighet med att organisera med däremot talade en del deltagare mer än andra. En anledning 

till att en del är tystare kan bero på att det känner att de inte får utrymme att tala. Men jag ville 

inte tysta någon när någon diskuterade. Men frågade däremot direkt frågor ibland till de som 

talade minst. I Bryman (2002) tas det upp om att gruppeffekten kan göra så att vissa inte 

kommer till tals. Den känslan uppstod inte under fokusgruppsintervjun. Det kändes som att 

alla trivdes med varandra. Det blev bra dynamik med många skratt och en avslappnad 

stämning. Enligt Krag-Jacobssen (1993) är svårigheten med att intervjua flera samtidigt att få 

balans mellan de olika respondenterna. De ter sig konstigt om någon talar mer än någon annan 

för åskådaren. Den känslan infann sig inte i denna fokusgrupp utan det kändes mer naturligt 

att en del var tystare än andra men de tysta instämde ofta med talare. De tystare deltagarna 

blev ibland tillfrågade om de hade något att säga. Valet av metod för empiriinsamling skedde 

efter ett samtal med handledaren. Handledaren föreslog fokusgruppsintervju dels för att få 

informanterna att lättare prata om emotionella upplevelser.  

 

Om valet av empiriinsamlingsmetod hade varit att utföra individuella intervjuer hade jag fått 

mer struktur på resultat- och analys kapitlet men det känns trots allt som att det togs ett bra 

beslut. Det är svårt att avgöra om resultatet hade sett annorlunda ut vid individuella intervjuer. 

Upplevelsen att medverka som en moderator vid fokusgruppsintervju var givande och en 

nyttig erfarenhet för mig som författare.  

 

Transkriberingen 
Enligt Bryman (2002) tar transkriberingen mer tid att göra på grund av det ibland kan vara 

svårt att höra vem som säger vad eller att höra tonläge eller röststyrka. Det krävde några 

dagars transkribering men då sparades tid med att inte behöva fara på ett flertal intervjuer och 

även transkribera ett flertal intervjuer. Fokusgruppsintervjun spelades in med hjälp av 

mobiltelefonen som har ett program med intervjuinspelning. Den varade 47 minuter och 19 
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sekunder. Intervjun pågick tills det uppstod en känsla av att material som behövdes för studien 

fanns och informanterna inte hade något mer att tillägga. Det transkriberade materialet har 

sedan används till resultat för studien.   

 

Etiska reflektioner innefattar 
Denna uppsats har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer vilka 

inrymmer samtycke-, informations- konfidentialitets samt nyttjandekravet. Innan intervjun 

påbörjades delgavs information om studiens syfte, informanterna har fått möjlighet att ställa 

frågor vid behov. När alla informanter hade anlänt fick de skriva under ett samtyckesformulär 

om deltagande i studien samt ge sitt godkännande till medverkan i studien samt godkänna till 

att intervjun skulle spelas in. Även att det inspelade materialet skulle användas enbart till 

studien och behandlas varsamt även att den inspelade intervjun skulle raderas efter avslut av 

studien (se bilaga). Informanterna har även blivit informerade om att de när det vill kan 

avbryta sin medverkan av studien. Jag har lovat konfidentialitet vilket innebär att det 

inspelade materialet inte ska kunna spåras till de enskilda deltagarna vid intervjun. 

Informanterna har därav fått fiktiva efter kön och ålder. Två av informanterna var bägge män 

och 18 år därför namnges en man 1 och den andra för man 2.  

  

Validitet och reliabilitet 
En undersökning ska ge samma utfall om den görs på nytt enligt Bryman (2002). Inom 

kvalitativa studier menar Bryman (2002) att man använder sig av tillförlitlighet som innefattar 

fyra olika infallsvinklar. Den första handlar om trovärdighet som innehåller tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera som innebär objektivitet. 

Vilket författaren av denna uppsats har försökt förhålla sig till. Bryman (2002) menar att 

informanterna får veta att deras sociala verklighet har tolkats på rätt sätt i studien. 

Informanterna har rätt att ta del av den färdiga uppsatsen om de önskar göra det.  

Tillförlitlighet innebär att studien är trolig och sannolik (Bryman, 2002). 

Överförbarhet innebär att kontexten kan tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2002). 

Pålitlighet innebär att det någon annan skall kunna göra om samma studie och få liknande 

resultat (Bryman, 2002). 

Konfirmering innebär att forskaren håller sig objektiv vid värderingar (Bryman, 2002). 

 

Validitet är enligt Bryman (2002) baseras på om slutsatsen hänger ihop med arbetet. 

Slutsatsen som i denna studie är nämnd med slutord är analyserad av mig utifrån de resultat 
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som framkommit vid fokusgruppsintervjun. Det var en tanke som kom upp under 

intervjutillfället som fick mig att tro att det kunde röra sig om detta för just denna 

deltagargrupp, därav ställdes följdfrågor för att kunna analysera detta på ett trovärdigt sätt.  
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Resultat och Analys 
Detta kapitel presenterar empirin från fokusgruppsintervjun som sedan kommer att 

analyseras och kopplas till alla referenser genom uppsatsen. Det kommer även att kopplas till 

problemformuleringen som innehåller hög användning av teknik och sociala medier som 

leder till konsekvenser som samhället bör kunna möta. Samt att det kommer att kopplas till 

tidigare forskning och valda teorier. Upplevelser påverkar människor även på sociala medier. 

Collins (2004) har i sin teori om interaktionsritualer fyra ingredienser som ingår för en 

lyckad interaktionsritual.  

 

Mobiltelefonen 
Informanterna beskriver unisont att användningsområden för mobiltelefonen är till allt. 

Exempelvis för att ”ta reda på saker” (kvinna, 49 år), googla och ta reda på fakta de tar sig in 

på sociala media genom sökrutor och mobiltelefonappar. Informanterna använder sig av 

sociala medier där alla är medlemmar på facebook där de även är ansluten till olika grupper. 

De flesta har även egna instagramkonton och använder mobiltelefonappen Snapchat dagligen 

och uppger ”det handlar ju mycket om sociala medier" (man 2, 18 år). De använder sig främst 

av mobiltelefonen för att koppla upp sig mot sociala medier. 

 

Kvinna, 24 år – ”Jag skulle säga främst är det ju för att nå folk. Ringa och nå 

folk i första hand. Det var ju det som var ursprungsidén med telefonen framför 

allt. Det har ju utvecklats till att man sitter på internet och googlar och sitter på 

facebook och sånt där” 

 

 

Detta kan kopplas till Heide, Johansson, Simonson (2015) som menar att denna tekniska 

användning lett till en evolution. Med denna teknik sker en tvåvägskommunikation där många 

människor interaktiverar med varandra. Sociala media användarna kommunicerar med 

varandra via bilder, text och ljud. Enligt Sriwilai och Charoensukmongkol (2016) 

kommunicerar, interagerar och socialiserar människor med varandra via sociala medier. 

Giddens (2011) menar att möten någonstans i samhället mellan två personer kan analyseras ur 

ett sociologiskt perspektiv, vilket studerats i denna uppsats om möten mellan människor i 

verkligheten samt via sociala medier. Detta för att sociala medieanvändning anses så vanlig 

bland både informanterna och tidigare forskning som presenteras. De uppger att de använder 

sig av sociala media för att kommunicera och interagera på facebook, instagram eller 
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mobiltelefonappen Snapchat samt medlemskap i olika grupper. De använder även sociala 

media för information samt för att utföra sökningar. Detta kan bero på att människor anser att 

det med enkelhet går att nå varandra för en interaktion via sociala media.  

 

Unisont har informanterna haft funderingar på att gå ur facebook på grund av att det inte 

används lika mycket numer. Det finns olika grupper på facebook exempelvis köp- och sälj, 

vänskapsgrupper, intressegrupper och ”skvallergrupper”. Användarna av facebook kan bli 

indragna i grupper utan att de själva valt det. Flera av informanterna har blivit indragna i 

grupper utan att de själv har valt det. ”Men man borde egentligen få välja själv om man vill 

vara med” (kvinna, 45 år). Informanterna anser att man bör få välja själv om man vill vara 

med i grupper med att bli tillfrågad först. De har blivit indragen i grupper på facebook de inte 

själva valt att gå med i. De har själv kunnat gå ur gruppen utan problem  

 

Kvinna 24 år – ”Jo, absolut men det finns ju dom som skickar också. Dom gör 

ju reklam för vissa grupper också. Om man är med i en grupp då kan dom ju 

skriva in reklam för en annan grupp. Det ser man ju jätteofta, kom in på den här 

sidan och kolla och la la la la…så dom gör ju reklam också.” 

 

Kvinna, 17 år – ”Det vet jag själv…igår blev jag insatt i en grupp bara. Där 

dom la in mig i en grupp. Då hade jag inget val om jag vill vara med i gruppen 

eller inte. Det är ju lite konstigt att det bara kommer upp och så har man inte 

ens ansökt om att bli med.” 

 

 

Vilket kan kopplas till tidigare forskning som Grant och Dill- Shackelford (2017) har utfört 

om att de med liknande problematik ansluter sig till grupper på sociala media. Informanterna 

har inte beskrivit någon problematik vid valet av sammanslutningsgrupper men de är 

medlemmar i grupper med de som har liknande intressen. De har även blivit inkopplad i 

grupper på sociala medier som de inte själva valt att gå med i. Eftersom informanterna blir 

inkopplad i grupper de inte själva valt kan det finnas en risk för de som inte kan styra tiden för 

användning av sociala media att det då kan ske en överanvändning som kan leda till 

konsekvenser som beskrivs i forskningen gjord av Tao (2014). Det ökande användandet kan 

leda till konsekvenser menar Tao (2014) även att samhället behöver utvecklas för att kunna 

behandla klienter. Det är en relativt ny problematik som har tillkommit med det ökande 
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användandet av sociala medier. Samt att betydelsen för hur människorna interagerar och 

kommunicerar med varandra har även ökat med teknikanvändningen. En överanvändning som 

leder till konsekvenser för användaren kan leda till exempelvis höga sjuktal och därmed 

drabba arbetslivet. Sammankoppling till sociala nätverk kan även leda till att användarna 

upplever välbefinnande som leder till utveckling enligt (Batnic och Göritz, 2009).  

 

Kvinna, 45 år - ”Som du sa från början, den är ju gjord för att ringa med men 

jag ringer nästan aldrig med den med telefonen nå mer. (---) 

…nä men det har ju som tagit över, man skickar sms man orkar nästan inte 

prata med folk det är ju bara omständigt. Dom kanske är upptagna eller nåt för 

dom har ju telefonerna med sig överallt man vet ju inte vad dom gör. Jag tror 

att det är mycket det.”  

 

Kvinna, 45 år – ”Man frågar ju så här, vad gör du? Det är ju helt oväsentligt 

egentligen, jag skiter väl i vad dom gör men man frågar ju varje gång vad gör 

du för nå? Vars är du? Men hallå det gjorde man aldrig förut när dom var 

hemma för då visste man ju att man var hemma”. 

 

Informanterna lägger mycket tid på sociala media. Unisont har de svårt att uppge hur mycket 

tid de lägger på vistelse på sociala media men är besluten om att det är i hög omfattning. De 

delar med sig av att användningen är hög men beskrivs som att telefonen har tagit över allt, 

den tas fram och bläddras i så fort de känner att de inte har något att göra. Detta kan bero på 

att de blivit en vana och därmed blivit normaliserat för många människor.  

 

Man 2,.18 år - ”Ja…telefonen   har ju typ tagit över…alltså…så fort man inte har nåt att göra 

då tar man fram mobilen.” 

 

Den höga användningen beskrivs även som att det är sjukt, den används vid reklampauserna 

när de ser på TV, den används i hög utsträckning inom arbetslivet, ett bra sällskap, något att 

göra med händerna men att det kanske har blivit lite för mycket av det goda, ett redskap som 

är till fördel för att slippa prata med folk runt omkring sig samt som att det har gått och blivit 

ett ticks. Den höga användningen samt den automatiska inloggningen på sociala media borde 

leda till stress för informanterna.  
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Det framkommer att informanterna sitter och bläddrar i sina mobiltelefoner för att ha något att 

göra medan de exempelvis väntar på att få komma in till tandläkaren. De beskriver att de 

hellre har något att göra än att sitta och rulla tummarna och unisont tror det att det är för att 

slippa föra samtal med andra där de befinner sig. De ses även som ett bra redskap att ta till om 

man känner sig blyg då är det en trygghet. Vid användandet blir man fokuserad på det man 

underhåller sig med på sociala media. Det tyder på att människor i mindre omfattning 

intresserar sig för att kommunicera med andra människor där de befinner sig. De 

kommunicerar i högre grad med varandra genom sociala media eller genom skriftliga 

meddelanden till varandra. De naturliga interaktionerna ansikte mot ansikte med en 

kommunikation borde därför minskat i omfattning.  

 

Man.2, 18 år – ”Många är så ju så här om dom skriver då hör dom inte dom 

andra då blir jag typ som en vägg…då koncentrerar jag mig bara på telefonen.” 

 

Kvinna, 45 år - ”Det tror jag är manligt mycket, alltså min kille han är så här 

han är gammal och säger jag någonting då bara…vänta jag ska bara göra det 

här inlägget först. Jag vet inte men jag tycker det är manligt. Alltså det är bara 

ett spår i taget.” 

 

Kvinna, 17 år – ”Nä, jag tycker (…) gör likadant…men man blir som i en egen 

värld tror jag. Man håller som fokuset där. Ja, man hör nog att nån pratar med 

en men man bryr sig inte” 

 

Man 2, 18 år – ”Nä man bryr sig inte. Det är problemet”. 

 

Kvinna, 17 år – Jag kan ta det när jag är klar med telefonen, ok nu kan vi prata. 

Det blir som lite fel. 

 

 

De övriga informanterna är inte enhälliga om det men beskriver situationen som att man blir i 

sin egen värld om man är på sociala media. Man hör att någon pratar med en men man bryr 

sig inte just då när man håller fokus där. De beskriver det som att så har mobiltelefonen tagit 

över det vanliga livet, de övriga får vänta. Men en informant beskriver även att hon avstår 

sociala medier ibland.  
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Kvinna, 24 år - ”Jag tycker det går i vågor (---). Det är så (…) skönt att bara 

stänga ner och skita i det. (---) Om man stänger ner det så är det så mycket 

annat man får gjort då. Så (…) mycket vettigare saker (---). Och jag tror det är 

(…) viktigt att man gör det ibland så att man överlever för många tror inte att 

man klarar sig utan den. Men det gör dom ju. Och man mår så (…) mycket 

bättre tycker jag i alla fall för då sitter man ju inte och ser på alla fakeinlägg 

om att livet är så (…) lyckligt fast dom sitter och inbillar sig själv om att det är 

så. Dom sitter bara, jag lägger bara upp ett inlägg om när jag mår bra. Men 

lägg upp ett inlägg om när du mår dåligt istället. Då får man ju se det för att det 

är ju bara det som dom sitter och låtsas att man ska må bra och alla andra som 

inte gör det dom skiter vi i typ.” 

 

Detta kan kopplas till Sriwilai och Sharoensukmongkol (2016) studie där de resonerar om de 

som är beroende av sociala medier använder sig av olika strategier för att göra något åt 

problemet. En del har använt sig av coopingstrategier och en del av mindfulnesstrategier. De 

har även undersökt vilken av strategierna som kan kopplas till känslomässig utmattning. De 

personer som använde coopingstrategier var i högre grad utmattad enligt resultatet.  Sriwilai 

och Sharoensukmongkol (2016) menar att fördelarna med sociala medier kan leda till 

missbruk av användningen, människor använder medierna i hög utsträckning var de än 

befinner sig samtidigt som de utför andra aktiviteter. De medieberoende använder sig av 

emotionsfokuserad strategi istället för problemfokuserad strategi. De kan även kopplas till G 

H Meads teori om ”I” och ”Me” som innebär att man handlar först och tänker sedan. De 

kopplar upp sig utan att tänka sig för innan. Människan interagerar sedan kommer 

medvetandet och själv. Det kallar G H Mead för signifikanta gester (Heidegren och 

Wästerfors 2008). Han menar även att individen är en samhällelig konsekvens en konsekvens 

av det sätt på vilket livsprocesser organiseras socialt. Människorna har ett unikt inre men att 

det ändå finns ett beroende av yttre och objektiva sammanhang. Genom att människorna följer 

sociala strömningar så följer de ett slags mönster, de gör som andra gör. (Heidegren och 

Wästerfors, 2008). Informanternas sociala media användning är hög. När de är ansluten på 

sociala media via mobiltelefonen håller de fokus där och låter människor runt omkring dem 

vänta om de vill något. De menar att sociala media har tagit över allt att det mesta handlar om 

sociala media. De som kommunicerar via mobiltelefonen kommer i första hand och den 

naturliga kommunikationen kommer därmed i andra hand.  
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Sociala media beskrivs vidare som ett löjligt ”fakeliv” och ”happy life” där även negativa 

händelser läggs ut samt kommentarer av ”petgummor” och ”petgubbar.” De beskriver även att 

de som läggs ut på sociala media är det som visas med perfektion och att det är ”riggat”. 

Människor som sitter och klagar och känner sig kränkta av andra skribenter. Informanterna 

anser att det är bättre att träffas och diskutera i verkligheten.  

 

 

Man 2, 18 år – ” Ja, exakt. Typ tjejer gör arrangemang. Som typ hur dom kan 

ändra hur maten står om dom äter tillexempel. Då ändrar dom ju bara för å ta 

en bild och vissa typ när dom ska på restaurang då väljer dom ett bord som har 

bra ljus bara för att som ska ta en bild.” 

 

Informanterna tar upp bloggyrket som exempel och menar att när man ägnar sig åt det då 

finns det behov av att ta fina bilder för att få besökare till bloggen. Även för att få sponsorer 

till deras bloggar. Det är ett villkor för överlevnad av bloggen. Samtidigt som de belyser att 

deppiga inlägg får mer respons detta eftersom de tror att andra tycker om att frossa sig i 

andras olycka. De tar även upp att man inte bör lägga ut det man inte vill dela med sig av för 

då får man stå sitt kast.  

 

Informanterna diskuterar även om upplägg på sociala media som kan visas som väldigt 

trevliga händelser eller väldigt drastiska händelser och upplevelsen av det. De upplever att de 

hade velat göra dessa roliga händelser som folk lägger ut på sociala media. Unisont har 

informanterna en känsla av att händelser läggs ut för att visa upp nästan som att människor 

planerar att göra någonting för att sedan kunna lägga ut det på sociala media.  

 

Kvinna, 45 år – ”Jag kan känna viss stress ibland som när ungarna har lov från 

skolan och så är det så här åh nu är vi i Levi och vi är på Rhodos så det är 

ingen (…) som är hemma. Man bara mmm…jojo men nu sitter vi här med 

köttbullar och makaroner och har det bra. Och då har jag lust att lägga upp den 

när det är färdigätet och kletigt och bara nu har vi sportlov. För det är 

som…det är för mycket av det där jag tycker inte att allting är så…” 
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Informanterna beskriver att uppträdandet på sociala medier verkar vara intrycksstyrt. 

Människor som publicerar händelser i form av bild och text uttrycker hur de vill framställas. 

De beskriver även en upplevelse av att det blir mer komplicerat vid mänskliga möten när de 

redan har läst och sett allt som deras bekanta gjort.  

 

Detta kan kopplas till Goffman (2014) och hans dramaturgiska perspektiv om livet som en 

teaterscen. Det beskrivs som ett fakeliv som man kan översätta till låtsasliv som går att knyta 

till att de på sociala media spelar teater. När det gör det är det på en scen som kan vara på 

deras facebooksida, instagram, bloggsida eller mobiltelefonappen Snapchat. Informanterna 

berättar även om att människor på sociala media lägger upp bilder och text som presenterar 

happy life som går att översätta till ett glatt liv. De kan man koppla till att de tar på sig en 

mask eller tar fram sin rekvisita inför uppträdandet på scenen. När skådespelarna ska 

framträda gör de sig i ordning bakom ridån. De kanske har ett manus för hur de ska framträda 

samt ett team som stöttar dem före och efter framträdandet. Detta team kan vara familjen eller 

vänner. Om de inte får så många gilla på facebook eller positiva kommentarer kanske de gör 

om sitt manus till nästa framträdande. Det kan även använda sig av olika roller, en roll kan 

vara att man är glad och en annan roll att man är ledsen. Aktörerna visar upp en roll och 

publiken ser på och bedömer. Publiken är andra deltagare på sociala media. Under intervjun 

framkommer även att det finns de som sitter och kommenterar saker. Det kanske de måste tala 

om i teamen så att deras kommentarer blir bättre till nästa föreställning. Detta kan bero på att 

människor får en förvrängd bild av verkligheten. De tyder på att framställandet på sociala 

media leder till att informanterna känner att de måste uppnå vissa mål eller har förväntningar 

på sig genom den intrycksstyrda föreställningen på sociala media.  

 

Informanterna pratar även om språket som används när man talar om sociala media som är på 

engelska när de befinner sig på plattformen, influences och contant och att även tioåringar 

numer använder sig av det språket. Ett språk som de flesta användare av sociala media förstår 

när de nämns där eller utanför i verkligheten. Det beskrivs som en kultur som alla känner 

igen. De upplever även att det används förkortningar som förstås av användarna exempelvis 

BRB, SJ, VGD.  

 

Detta kan man koppla till Collins (2014) och hans resonemang om moral inom gruppen. De 

som medverkar i ett gruppsammanhang använder sig av samma språk som förstås av alla 

användare. Det kan även kopplas till G H Mead enligt Heidegren och Wästerfors (2008) och 
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hans växelverkan mellan människor. En kedja av rörelse leder till stimuli hos en annan 

organism, stimuli ger respons. G H Mead, Heidegren och Wästerfors (2008) använder även 

gester vilket betyder alla de åtbörder som skapar nya åtbörder inom samma grupp med eller 

utan medvetandet. Det tyder även på att samhället har blivit mer internationaliserat.  

 

De pratar även om att spridning av nyheter går väldigt fort med sociala media. De anser att 

det är både bra och dåligt samt att det kan vara skönt att inte behöva berätta om nyheten till 

alla var för sig. Informanterna tar även upp att det förekommer skvaller på sociala media. De 

framkommer även att ungdomar kan stänga ute föräldrar eller vem de vill från intressanta 

saker med en blockering eller med någon inställning. De jämförs med informationen som 

förut gick från hus till hus som beskrivs som mer tillförlitlig än den information som delas på 

sociala media. Det tyder på att det är lite skrämmande och fortfarande inte helt normaliserat 

med den snabba spridningen. Informanterna anser även att den snabba spridningen är till 

fördel.  

 

Man 2, 18 år – Sociala media har ju också blivit lättare att få ut grejer. Typ det 

var nåt jag såg för ett tag sen det var nån som hade skilt sig efter trettio år eller 

vad det var. Då la dom ut det på facebook. Och då var det ju om vi säger att det 

var tvåhundra som fick reda på det på en timme. Det hade ju aldrig nån fått veta 

eller så här vanliga människor, kändisar är ju en helt annan sak. Men vanliga 

människor…det sprider sig snabbt. 

 

Informanterna beskriver samtidigt att det är nyheterna som gör att man vill fortsätta med att 

vara medlem på sociala media. De tar även upp faran med att berätta på sociala media att man 

är bortrest, en inbjudan till tjuven. De kan på ett enklare sätt ta del av nyheter via sociala 

media samtidigt som de finns de som använder sociala media för att planera brott på de kan 

utföra med snabb information om vilka som är bortresta. 

 

Kvinna, 45 år – ”Men det är det som gör att man inte vill  

vara utan det för man är ju helt off om man inte är där. För inte träffar man ju 

sina bekanta så ofta idag för man har ju inte tid med det och är man inte på 

facebook som jag som är lite äldre som inte har snap och allt vad det nu heter 

då blir jag ju helt bakom. Samtidigt är det så att när jag träffar nån kompis då 

har vi ingenting att prata om för jag har ju läst allting på facebook. Vad dom 
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gör och vart dom ska resa och hur länge dom ska vara borta och vem som ska 

mata katten när dom är där.” 

 

Detta kan kopplas till forskning som är utförd av Batnic och Göritz (2009). De menar att 

människor som väljer att inte använda sig av sociala medier anses vara annorlunda och 

hamnar utanför. I sin forskning har de belyst både positiva och negativa aspekter av 

användandet av sociala media. De menar att viss gemenskap går förlorad om man inte 

medverkar samt förlust av en del av samhällslivet. De människor som valt att inte medverka 

kan inte kommunicera och interagera på samma sätt. Jobbsökningar, bilddelning, interagera 

inom nätverk eller utföra en arbetsansökan via sociala media är omöjligt för de som avstår 

användandet av sociala media. Batnic och Göritz (2009) menar att vi lever i en teknisk ålder 

numer där ökad ensamhet rent fysiskt men har mer etablerade relationer online. De menar att 

social mediaforskning borde vara intressant med tanke på den väldigt höga omfattningen av 

sociala media användningen. Den ökade användningen av sociala media har lett till minskad 

kommunikation med familjen, mindre naturliga möten med andra, depression och ensamhet.  

 

Informanterna beskriver en hög användning av mobiltelefonerna och sociala medier. 

Användningsområdena är många, interaktion med andra människor, gruppmedlemskap, 

informationssökning. Teknikanvändningen har lett till en evolution. Möten mellan människor 

i verkligheten och via sociala medier leder till olika upplevelser.  

 

Informanterna upplever att mobiltelefonen används till allt men minst till att ringa med. 

Samtliga är anslutna till sociala media och facebook. De flesta av informanterna är även 

ansluten till instagram och de yngre är ansluten till mobiltelefonappen Snapchat. De är även 

anslutna till olika grupper efter intressen på sociala media. De menar att mobiltelefonen och 

sociala media har tagit över allt. Användningen är väldigt hög och de går in på sociala media 

var de än befinner sig. Oftast är det för att ha något att göra medan de väntar på att Tv-

programmet ska fortsätta efter en reklampaus eller på att få komma in till tandläkaren. Det 

beskrivs även av en informant att det gått och blivit ett ticks att ansluta sig till sociala media. 

När de befinner sig inne på sociala media har de svårt att koncentrera sig på det som händer 

runt omkring dem full ut. De beskrivs som att de gör färdigt de dom hade tänkt på sociala 

media först eftersom de blir som en vägg när de är anslutna. De beskrivs även som att man 

bryr sig inte om att koncentrera sig på vad någon säger just det och att det är ett problem. 

Sociala media beskrivs även som ett fakeliv med intrycksstyrning. De anser att människor 
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publicerar sådant de tror att medlemmarna på sociala media vill se. Inom sociala media 

används ett internationellt språk som även barnen kan utantill. Informanterna tar även del av 

nyheter via medierna samt att nyheter har snabb spridning via sociala media.  

 

Collage om interaktionsritualer i verkligheten 
Nu övergår fokusgruppen till att prata om upplevelser av händelser, ett collage med fyra 

bilder visas. Det är en bild på en hockeymatch med publik, en rockkonsert med publik, ett 

bröllop med gäster och en kista som ska symbolisera en begravning. En av informanterna 

börjar med att beskriva en nedstämd händelse när det är en begravning och berättar sedan hur 

en rockkonsert upplevs samt en hockeymatch. På hockeymatchen är hon uttråkad men 

beskriver det ändå med: ”På hockeymatchen…men kan känna med flödet på hockeymatchen 

om det är många andra då kan man bli så här ohh…bara för att alla andra skriker” (kvinna, 

24 år). Unisont instämmer alla informanter om detta. Diskussionen fortsätter och beskrivs 

som att det är omgivningen med energin som påverkar och att man dras med.  

 

Detta kan direkt kopplas till Collins (2014) som att alla fyra aspekter redan är med eftersom 

det beskrivs som att man känner av flödet. Samt att det beskrivs som att omgivningen med 

energin påverkar och att man dras med. De fyra aspekterna är att de är fysiskt närvarande på 

en hockeymatch där det är stor publik, tydlig avgränsning till alla som inte är där och 

medverkar, att de delar uppmärksamhet för den pågående matchen och delad sinnesstämning 

här i form av att flödet och energin känns av. Detta för att informanten beskriver att man kan 

känna av flödet av människorna som befinner sig på samma arena. Att skrika själv och 

tillsammans med andra innebär att man har en inlevelse i pågående upplevelse.  

 

Det ger Emotionell energi (EE) enligt Collins (2004) till deltagarna av ritualen och det är 

något som skapas emotionellt hos deltagarna. Möjligen den viktigaste komponenten av 

ritualen där denna emotionella känsla påverkar de som fysiskt deltar i ritualen när alla 

komponenter är med. Upplevelser de fått genom att gå på en hockeymatch där publiken i 

gemenskap har lyckats för varandra att känna av flödet som tyder på att den emotionella 

energin höjdes. 
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Det kan även kopplas till att de inom detta gruppdeltagande hyllar samma symboler. De 

varierar efter vad man samlats för. Det kan vara en hockeyflagga eller tingen som används vid 

en ceremoni (Collins, 2004).  

 

Ett bröllop upplevs som en händelse där man kan vara både glad och ledsen samt full. De 

upplever händelserna på olika sätt efter eget intresse. En del trivs med rockkonsert och en del 

gör inte det. ”På rockkonsert då blir jag trött å usch jag får ont i ryggen å det är så hög 

musik å bläää…usch…” (kvinna, 45 år) samtidigt som en upplevelse på en danstillställning 

kan upplevas som en väldigt rolig händelse. Roliga kalas ger en upplevelse om att detta måste 

göras igen.  

 

Det kan kopplas till Collins (2004) fysisk närvaro där minst två deltar och befinner sig på 

samma plats. De behöver inte vara medvetna om varandra vid närvaron. Därför att de har 

deltagit på bröllopet. Det kan även kopplas till Collins (2004) delad uppmärksamhet vilket 

innebär att deltagarna delar samma emotionella erfarenhet eller att de har delad 

sinnesstämning. Alla är där för att bevittna vigseln.  Det kan även kopplas till delad 

sinnesstämning som Collins (2004) som de delar med varandra. De kan känna samma glädje 

för brudparet.  

 

Det finns olika nivåer av emotionell energi. Högre och lägre energinivåer. Vid en 

bröllopstillställning borde energinivåerna höjas, de brukar vara en positiv tillställning.  

Det kan även kopplas till tydlig avgränsning mot andra som inte medverkar i samma situation 

(Collins, 2004). De som inte är på bröllopet är avgränsade gentemot gästerna.  

 

Kvinna, 24 år – ”Det är ledsamt. Då grinar man helt enkelt för att alla andra 

grinar om det inte är nån man känner själv. Här då skriker man och tycker att 

det är helt (…) underbart på rockkonserten, för det är det bästa som finns. Här 

sitter man och är uttråkad men…men…” 

 

Kvinna, 24 år – ”Man har liksom glädje runt gentemot dom andra runt om och 

så tycker man det är fint och putti nuttit, precis ja sådär ja då var det bra. (…).” 

 

Kvinna, 45 år – ”Men det är ju som hon säger att är det positiv stämning så blir 

man glad och är det inte det så blir man ju kanske uttråkad eller ledsen.” 
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Kvinna, 45 år – ”Eller elak då tycker man inte att det är nå kul. Jag menar det 

har ju helt att göra med omgivningen. ” 

 

Detta kan även kopplas till Collins (2014) med alla fyra aspekter med. Det går att känna 

glädje gentemot dom andra deltagarna. Positiv och negativ stämning känns av. Trots att de i 

ena fallet rör sig om att känna sig uttråkad eller ledsen så har ju en interaktionsritual pågått. 

Men om deltagarna känner sig nedstämda efter en sådan ritual kanske de inte vill ansluta till 

en liknade händelse igen. Interaktionsritualer kan ge olika nivåer av emotionell energi, man 

kan fyllas på med energi och man kan dräneras på energi. Upplevelsen av rockkonserten tyder 

på att alla fyra ingredienser är med så det var en lyckad interaktionsritual. Positiv stämning 

som upplevs tillsammans med andra och på grund av andra tyder även på det. Elakheter och 

ledsamheter kan sänka emotionell energi men för att kunna uppleva det bör man först tagit till 

sig de fyra ingredienserna som Collins (2014) resonerar om.    

 

Kvinna 24 år – ”Det beror väl vad det är för sammanhang ja men nu står vi 

rökare vi hatar rökning nu och står vi här och super och där är nykteristerna. Vi 

som avlägsna släktingar till brudparet och där är dom nära anhöriga typ nog 

finns det tillfällen när man kategoriserar.” 

 

Man 2, 18 år - ”Sen är det inte ofta man går ut på rökrutan på exempelvis Olles 

och börjar prata med dom andra alltså det händer ju det gör det ju men oftast 

pratar man ju med dom man känner.” 

 

Informanterna upplever unisont att det kan uppstå en vi och dom känsla vid gruppträffar. 

Exempelvis om de har olika intressen eller om de har varit på någon lokal. Detta kan kopplas 

till Collins (2014) aspekt om man känner en tydlig avgränsning mot andra som inte 

medverkar i ritualen. De känner till om det finns ett deltagande eller inte. Rökarna är för sig 

och de som dricker alkohol har en egen interaktionsritual. Upplevelse av att de nära 

släktingarna är avgränsade mot övriga gäster på ett bröllop. Oftast står de med sitt eget 

sällskap och röker vid vistelse på lokal, inte med övriga gäster.  

 

Det tyder på att alla informanter har upplevt lyckade interaktionsritualer i verkligheten. De 

har känt av flödet och känt en påverkan från andra människor i deras omgivning vid olika 
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interaktionsritualer. De har även upplevt att de vill uppleva händelser igen en så kallad 

interaktionsritual kedja eftersom de i första delen som nämnts under mobiltelefon inte kan 

lämna facebook trots att de velat på grund av låg användning. De behåller sitt medlemskap för 

att ta del av nyheter samt kunna ta reda på saker.  

 

Collage om interaktionsritualer på sociala media 
Nu övergår fokusgruppen till att diskutera upplevelser av händelser men nu med fokus på 

upplevelser via sociala medier. Inledande diskuteras det som att det inte går att uppleva 

samma genom sociala media som i verkligheten. Det förklaras med att påverkan inte är lika 

stor om man inte är på plats exempelvis att man inte kan bli lika glad och kärleksfull på ett 

bröllop om man sitter och ser det på skärmen. De kan uppleva en viss effekt men inte riktigt 

samma som en upplevelse i verkliga livet. Det förklaras även med att de inte uppfattar att det 

är samma slags upplevelse eftersom det kan relateras till redan upplevda händelser. ”Man  

relaterar till. ” (kvinna, 24 år) Några informanter instämmer om att det kan relateras till 

tidigare händelser.  

 

Kvinna, 24 – ”Jo det kan påverka mig någonting med det kommer aldrig ha 

samma effekt alltså för mig som om jag är på plats.” 

 

Detta kan då kopplas till Collins (2014) tre aspekter om en interaktionsritual. De medverkar i 

grupper via sociala media som framkommit under temat mobiltelefonen. De är med i olika 

grupper efter intresse eller vänskap. De delar samma sinnesstämning gentemot gemensamma 

emotionella erfarenhet om en vän publicerar en bröllopsbild på sociala media. De delar på 

samma uppmärksamhet eftersom alla ser bilden. Men det är bara till viss del de kan känna av 

den kollektiva upprymdheten som Collin (2014) beskriver. De menar att de kan relatera till 

tidigare upplevelser i verkliga livet som de varit med om. Det går även att koppla det 

informanterna uppger om att de blir avgränsade i temat om mobiltelefonen till tydlig 

avgränsning som Collins (2014) resonerar om. En del sociala media användare är inte 

mottagliga för samtal med någon som tilltalar dem medan det använder mobiltelefonen för att 

exempelvis gör ett inlägg på sociala media.  

 

De diskuterar även om hur det kan upplevas om man inte blir inbjuden till händelser hos sina 

vänner. De kan upplevas med ilska. ”Man kan bli förbannad.” (man 2, 18 år). Uttryck som 

”Va fan har dom gift sig…” (man, 2, 18 år), ”Och man blev inte bjuden” framkommer. De 
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hade även upplevt att de hade blivit ledsna om de inte hade blivit bjudna på en händelse de 

hade velat uppleva. ”Så det är ju klart att känslor växer genom sociala medier. Fast glädjen 

kanske inte är lika stor om man säger att typ en rockstjärna spelar till exempel på snapchat. 

(man 2, 18 år)” De anser senare i diskussionen att de hade kunnat uppleva en kroppslig 

upplevelse om en rockstjärna hade spelat på sociala medier. ”Om man tittar på youtube när 

någon sjunger då kan man få gåshud” (man 2, 18 år). Påverkansfaktorn av upplevelsen 

menar de beror på om det som framställs på sociala media är mäktigt. Men efter en stunds 

diskussion börjar det framkomma att det kan även bero på vad det är för händelser för hur 

man brukar reagera och hur starkt man upplever händelser. Informanterna upplever att besked 

via sociala media skulle vara annorlunda än om man fått reda på det i verkligheten. Minnet av 

upplevelser påverkar informanterna när det befinner sig på sociala media. ”För då kommer ju 

minnen mer än person…” (man 2, 18 år). Samtidigt som några av informanterna anser att 

varje händelse är en ny händelse och går inte att jämföra för att förutsättningarna är 

annorlunda. De upplever även händelser olika starkt beroende på vilka slags relationer de har 

till det eller dom som står i fokus. Är det någon som står dom närmare är reaktionen starkare. 

 

Kvinna, 45 år – ”Men jag tror det är helt andra känslor. Om jag ser ett bröllop 

på facebook då kanske jag relaterar till helt andra saker jag kanske tänker så 

här att…typ jag skulle också vilja gifta mig eller när jag gifte mig så var det så 

här eller när jag var förra gången på bröllop så var det så här det handlar inte 

så mycket om det där bröllopet för att där var ju inte jag…” 

 

Kvinna, 45 år- ”Sen kan man ju ha samma typ av känslor så kan det vara. Som 

exempel min mammas begravning finns inspelad på film och jag gråter ju lika 

mycket som när jag var i kyrkan när jag ser den. Jag kan sätta mig och titta på 

den idag och gråta eh…fr det är ju det värsta som hänt mig nästan” 

 

Kvinna, 45 år – ”Eller man kan bli typ avundsjuk eller man kan tycka…det 

beror på vem som gör det tror jag. Man kan bli glad så här för att det är ens 

bästa kompis men då är det lite konstigt om man inte var där.” 

 

Man 1, 18 år – ”Om man säger att det är typ en livekonsert och så sitter man så 

här och kollar på youtube då tänker man ju bara alltså då känner jag inget 

speciellt inte så men ja (…) tänk om jag hade varit där. 
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Man 2, 18 år – ”Det beror på om jag visste det eller inte typ en begravning till 

exempel hade du dött och hade jag inte fått reda på det och jag hade fått reda 

på det på sociala media då är det ju klart att man hade känt samma känsla 

som…” 

 

Man 1, 18 år – ” Om jag tänker på någon som har gått bort min farfar eller 

farmor eller om jag ser bilder från det på begravningen då kan jag bli ledsen. 

Alltså då…” 

 

Det tyder på att de kan känna av emotioner till viss del genom sociala media genom deras sätt 

att berätta om besvikelser om de exempelvis inte skulle bli inbjudna på någon tillställning 

deras vän skulle ha. De kan även känna av avundsjuka om någon visar upp händelser de själva 

hade velat göra, gåshud vid besök på besök på sociala media kan uppstå. De kan även uppleva 

ledsamhet vid film eller bildvisningar. 

 

Inom grupper finns det ledare (…)”eller så här kan ta i taktpinnen”. De berättar att inom 

grupper finns det olika roller, blodigel som suger på andra, de som är mittemellan och 

försöker hjälpa till och komma med idéer anser informanterna. De skiljer sig mellan 

informanterna vad dom anser vara bra och dåligt med rollerna. En del gillar att det finns en 

ledare medan andra tycker att ”Dom kör sitt race” (kvinna, 49 år). Det kan upplevad med 

ilska om någon tar makten mer än andra samtidigt som det beskrivs som ”Ja, annars kommer 

man ju inte fram om det inte är nån som drar i trådarna.” (kvinna, 24 år) Detta på grund av 

att de kanske inte känner varandra så bra. Det förklaras även med att den som har makten har 

”kontrollbehov” (kvinna, 49 år) samt att de anser att en ledare inte ska vara egoistiskt och 

bara arbeta fram vad denne själv vill ha. Kompisgrupper kan separeras om de inte längre delar 

samma intressen.  

 

Detta kan kopplas till Collins (2004) resonemang om maktritualer som innebär att det finns en 

ordergivare och ordermottagare. Order kan ges utan formalitet, men måste accepteras av de 

övriga i gruppen. Gruppen måste förvänta sig att denna ska ge order och då ses ordergivaren 

som gruppens ledare. Motsättningar mot ordergivaren kan vara att denne inte har tillåtelse av 

gruppen att leda. Grupptryck eller solidaritet kan göra så att ordertagare följer order mot sin 

vilja. Makten som finns inom interaktionsgrupper kan leda till en upplösning av gruppen men 
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den kan även fortsätta att existera. Det finns även en koppling till empirin som framkom i 

första temat mobiltelefonen, informanterna har med automatik dragits in i grupper utan ett 

eget val. De som ansvarar för grupperna de blivit indragna i använder sig av makt genom att 

utan att göra en förfrågan tillsätta informanterna i grupper utan eget val.   

 

Det tyder på att det finns både gruppdynamik och olika positioner inom grupper både inom 

interaktionsritualer i verkligheten samt inom sociala media. Det finns även ett behov för de 

som ansvarar för media att utöka kretsen av användare genom att sätta in dem i grupper de 

inte själva valt att gå med i.  
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Diskussion 
Detta kapitel presenterar diskussion som besvarar syftet och frågeställningarna. En 

diskussion om tidigare forskning kopplat till problemformuleringen förs samt en 

metoddiskussion. I slutet av uppsatsen presenteras slutord samt vidare forskning.   

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det är möjligt att hålla en interaktionsritual 

genom sociala medier utan fysisk närvaro vilket kommer att problematiseras i denna 

diskussionsdel. Detta gjorde med en fokusgruppsintervju som inleddes med en diskussion om 

mobiltelefonen. Detta för att få en förståelse för användningsområden och hur mycket tid som 

informanterna lägger på sociala media. Det andra temat var att undersöka informanternas 

upplevelser av interaktionsritualer i verkligheten för att i tredje temat kunna relatera till 

samma typ av händelser men då med fokus på interaktionen på sociala media.  

 

Frågeställningarna var hur informanterna upplever mobiltelefonen i samband med sociala 

medier, hur upplever informanterna interaktionsritualer i verkligheten, ger interaktion genom 

sociala medier samma rituella interaktionsupplevelse som fysiska möten i verkliga livet. 

  

Resultatet visar på att mobiltelefonen används till att koppla upp sig sociala media. 

Användningen är väldigt hög, informanterna kopplar upp sig på sociala media väldigt ofta. De 

medverkar i olika grupper som finns på facebook, instagram och mobiltelefonappen Snapchat. 

Det var de yngre deltagarna i studien som använde sig av mobiltelefonappen Snapchat. De har 

haft funderingar på att lämna sitt medlemskap på facebook eftersom det inte används i lika 

hög grad numer. De har blivit indragna i grupper de inte själva valt att ansluta sig till. De 

anser att presentationen som användare gör på sociala media är intrycksstyrt ett ”fake liv. De 

beskriver även att det har blivit en vana att koppla upp sig på sociala media, det beskrivs med 

ordet ”ticks”. 

 

Resultatet visar även på att interaktionsritualer i verkligheten ger en stark upplevelse av 

emotioner. Informanterna har berättat om olika upplevelser vilket har gått att relatera till 

Collin (2004) om interaktionsritualer som lett till ökad emotionell energi på grund av närheten 

från andra människor. Informanterna har uppgett olika upplevelser av tillställningar de 

deltagit i där interaktionsritualer har utförts. De har upplevt att de har fyllts på med eller 

dränerats på emotionell energi via tillställningar som hockeymatcher, bröllop, konserter eller 
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begravningar. Informanterna menar att omgivningen påverkar dem vid olika tillställningar 

som gör att den emotionella energin höjs eller dräneras.  

 

Resultatet om det går att uppleva samma interaktionsritual på samma sätt genom sociala 

medier har resulterat i att informanterna från början av intervjun om det temat svarade 

enhälligt att det inte går att få samma känsla. De upplever att de vill fortsätta 

interaktionsritualerna på sociala media samt ta del nyheter. Det går att relatera till ritualer 

eftersom informanterna upplever att de vill fortsätta med deltagandet. De uppgav att ritualerna 

är en helt annan situation än i verkligheten. Längre fram under intervjun kunde en del av 

informanterna uppleva ungefär samma rituella emotions upplevelse. Det relaterar till tidigare 

händelser och återupplever de emotionerna igen genom sociala media. De pratar om att de 

minns hur det kändes då vid olika upplevelser de varit med om.    

 

Tidigare forskning visar en brist på sociologisk forskning inom sociologi och socialpsykologi. 

Den tidigare forskningen som används i studien gjord av Sriwilai och Charoensukmongol 

(2016) har visat på att man kan bli beroende av sociala media där de studerat vilken påverkan 

beroendet har på mindfullness strategier och vilken copingstrategi informanterna har använt 

sig av. De har även undersökt konsekvenserna av känslomässig utmattning genom avvikande 

användning av sociala media. Människor kommunicerar, interagerar och socialiserar med 

varandra. Sociala media används i hög grad av användare var de än befinner sig även under 

annan aktivitet. En studie utförd av Batnic och Göritz (2009) visar på att de som väljer att inte 

använda sig av sociala media blir utanför och anses vara annorlunda. De kan inte ansöka om 

jobb via länkar, inte interagera med människor via sociala media. Nu lever människorna i en 

teknisk ålder där människan är mer ensam och mindre ansikte mot ansikte möten sker. De har 

även med positiva aspekter i undersökningen som redogör för att människorna kopplas mer 

och mer samman med nätverk som gynnar utveckling och leder till välbefinnande. En annan 

undersökning av sociala media undersöktes av Tao (2014) med koppling mellan missbruk och 

facbookanvändning och psykoser. Terapeuter har fått ändra sin roll för att kunna behandla 

sina klienter. Klienterna kan ha en annan social identitet på sociala media. En studie utförd av 

Grant och Dill. Shackleford (2017) hade som syfte att undersöka hur människor med 

missbruksproblematik och ansikte mot ansikte i verkligheten och mötet över sociala medier 

och om det ger ömsesidigt stöd för återhämtning ur en hälsokontext. Det visade sig att ärlighet 

är av betydelse för nykterheten och genom sociala media kunde de exempelvis vara oärlig 
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med tiden för nykterheten. De positiva var att de hade ett bra stöd men att sociala media 

kunde vara ett komplement till mänskliga möten med stöd.  

 

Det visar på att hög användning av sociala media kan leda till konsekvenser för användaren i 

olika former. Det kan även ha påverkan på samhället och arbetslivet som bör vara beredd på 

att möta denna problematik. Samtidigt som användarna har dragits in i denna användning 

verkar det inte som att de vill sluta att använda sig av sociala media. Användning sker både i 

arbetslivet och privatlivet. Om sjuktalen ökar på grund av en överanvändning av sociala 

media är det tydliga konsekvenser. Emotioner är viktigt att ta vara på och det är ännu 

viktigare att försöka fylla på med emotionell energi för det är något varje människa i 

samhället bär med sig var man än går precis som mobiltelefonen för dem som gör det.  

 

Metoden som används till studien är fokusgruppsintervju vilket var en bra metod. Men det var 

första gången jag utförde en sådan intervju. Under intervjun hade jag antecknat ner vad det 

var jag behövde få svar på för att ha material till studien. Under intervjun fick jag ibland svar 

som besvarade flera punkter som behövdes, därför är det lite komplicerat att hålla reda på om 

allt som behövdes till resultatet var besvarat. Det framkom svar som behövdes till teman som 

skulle behandlas längre fram i intervjun redan under första temat som var mobiltelefonen. Om 

man är ovan kanske det är bättre att ha en gruppintervju med en strukturerad intervjuguide för 

att vara helt säker på att man fått svar på allt. Under intervjun observerade jag att 

informanterna påverkade varandra på ett bra sätt. Det var en trevlig stämning och de vågade 

tala om djupare saker. Det hade varit intressant att utföra en till eller fler 

fokusgruppsintervjuer för att se vad det blev för resultat. 

 

Slutord 
Det tyder på att upplevelsen av interaktionsritualer via sociala media inte har riktigt samma 

effekt som interaktionsritualer i verkligheten enligt dessa informanter. Det som framkom via 

undersökningen var att en av informanterna kunde rysa vid besök på youtube där en artist 

spelade. Samt ledsamhet vid filmupplevelse via sociala media. Det verkar som att 

informanterna som upplever ungefär samma interaktionsritual som Collins (2004) resonerar 

om relaterar till tidigare händelser som de har i minnet, upplevelser från verkligheten. Det 

tyder på att det kommer från perceptionen för dessa informanter.  
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Vidare forskning 
Det skulle vara intressant att undersöka om det finns någon statistik om hur höga sjuktalen är 

för sociala media missbruk. Det skulle även vara intressant att undersöka hur det eventuellt 

kommer att bli för den yngre generationen användare i framtiden. Om sociala media 

användningen tar över upplevelser i verkligheten. Kommer riktiga emotioner att suddas ut?  
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Bilaga  
 

Informationsbrev till dig som ska medverka i min studie 

Jag vill börja med att tacka för att du vill medverka i min studie som ska användas i min C-

uppsats vid Sociologiprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet. Uppsatsens syfte är att 

undersöka upplevelser vid sociala media användning.  

 

Fokusgruppsintervjun kommer att vara hemma hos mig eftersom vi kommer att vara 6-8 

personer. Den beräknas ta ca 45 minuter. Jag är väldigt tacksam om alla har en åsikt på varje 

tema vi kommer att prata om. Jag kommer att vara en så kallad moderator som ser till att alla 

kommer till tals. Det kan även förekomma att jag ställer någon följdfråga. 

 

Din medverkan i min studie är frivillig och du har rätt att avbryta den när du vill. Du kan även 

själv ställa frågor och du har även möjlighet att avböja att svara på frågor. Intervjun kommer 

att spelas in på grund av att jag är ensam och hinner omöjligt skriva ner allt som sägs och då 

kan viktiga delar falla bort. Inspelningen sker med ditt samtycke.  

 

Jag kan lova konfidentialitet vilket betyder att ditt namn inte kommer att nämnas vid 

transkribering eller i min studie. Du förblir så anonym som möjligt. Efter studien kommer det 

inspelade materialet att raderas. 

 

Vid kontakt: 

 

Pia Modig 

Mail: piamod-5@student.ltu 

Min handledare: 

Allen King 

Mail: allen.king@ltu.se 

Underskrift samtyckte:   Namnförtydligan: 

……………………………………….

 .………………………………………

…… 

Tack igen för din medverkan 
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