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Abstract 
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Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för fenomenet digital detox och hur problem 

knutna till det alltmer digitalt uppkopplade samhället framställs samt hur dessa är tänkta att lösas 

inom detox-trenden. Följande frågeställningar är utformade för att besvara syftet: 1. Hur 

framställs problem knutna till det alltmer digitalt uppkopplade samhället inom digital detox-

trenden? 2. Hur är dessa problem tänkta att lösas? Det vill säga, vad innebär det egentligen att 

göra en digital detox? Uppsatsens teoretiska ramverk kretsar runt det accelererande samhället 

samt de effekter som de digitala medierna har inneburit för människan. Däribland redogörs det 

för upplevelsen av tid, tidspress, medierad interaktion och digital bundenhet. Studien 

genomfördes med en deltagande observation på digital detox-lägret Villa Insikt i norra Sverige 

den 17-19 november 2017. Materialet består bland annat av en intervju med kursledaren, 

informella samtal med densamme och övriga deltagare, fältanteckningar samt analys av 

broschyrer och lägrets hemsida. Resultatet visar att digitala medier, enligt detox-lägret, har 

inneburit en rad olika problem för människor. Trots detta ges inga konstruktiva förslag för hur 

dessa problem ska lösas. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är således att detoxen enbart fungerar 

som ett konstaterande över att människors bundenhet och förhållningssätt till de digitala 

medierna är problematisk samt att detoxen inte innebär någon större förändring för deltagarna 

som istället individuellt måste försöka att lösa de problem som detoxen påvisar genom insikt och 

digital strategi. 

 

Nyckelord: Digital detox, digital insikt, digital stress, digitala medier, konstant uppkoppling, 

nedkoppling  
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1. Inledning   

 

Det är minus 7 grader när jag anländer till Villa Insikt vid Innansjön, Västerbotten. Villa 

insikt är en kursgård som bedriver digital detox-kurser. Jag, tillsammans med två andra 

deltagare, har samåkt från Umeå eftersom mitt tilltänkta flyg till Skellefteå blev inställt på 

grund av blixthalka. När vi öppnar dörren till villan ser vi de tre andra deltagarna sittandes 

framför brasan och konversera med varandra. Kursledaren Karina DiLucia ropar hej utifrån 

köket och skyndar sig mot dörren. Vi stiger på och möts direkt av en vägg av den värme som 

finns i huset kontra kylan utanför dörren. Karina möter oss med ett stort leende på läpparna 

och hälsar oss välkomna. Kort efter att vi har hälsat påpekar hon att vi ska lägga våra mobiler 

i ett skåp vid ingången som har en klocka som har stannat. Hon säger: ”tid precis som våra 

mobiltelefoner har inte speciellt stor betydelse här”. Jag blir direkt inslungad i detoxen och 

undrar vad jag ska ta mig till. Mobilen har en så självklar plats i mitt liv att jag nästan vill 

gråta när det går upp för mig att jag inte ska få använda den på en hel helg. Motvilligt lämnar 

jag ifrån mig den och stiger på. Jag är på väg att göra mitt livs första digital detox. 
 

Digitala medier har möjliggjort ständig tillgänglighet vilket har inneburit att många känner sig 

så stressade att de upplever att de knappt hinner leva. Att alltid vara nåbar och förväntas svara 

skapar tidspress (Davis 2013; Eriksen 2001; Rosa 2003; Wajcman 2015). Det innebär att de 

digitala medierna som är tänkta att fungera tidsbesparande istället tillskrivs som en källa till 

ökad stress. Detta syns i mediedebatten som har blivit allt mer pessimistisk kring dessa 

medier. I flera tidningar uttrycker sig olika skribenter negativt om digitala medier och dess 

inflytande på människor. Skribenterna porträtterar de digitala medierna som en källa till både 

sämre hälsa och ökad stress (Acton 2017; Foroohar 2017; Wells 2016). Detta har skapat en ny 

typ utav hälsotrend, så kallad digital detox, som förespråkar nedkoppling från de digitala 

medierna där fokus ligger på självhjälp som ska hjälpa människor att koppla ner och minska 

deras digitala stress. Man kan alltså säga att det blivit trendigt att göra en digital detox (Acton 

2017; DiLucias 2017; Fish 2017; Heller 2014; Sutton 2017). Detox-trenden har idag sitt 

starkaste fäste i Silicon Valley, Kalifornien. Det kan anses vara paradoxalt med tanke på att 

det även är här som de flesta högteknologiska företag har sina starkaste säten. Trots detta så 

har det på senare tid blivit allt vanligare med digital detox-läger samtidigt som antalet 

människor som självmant väljer att betala stora summor för att periodvis koppla ner från sin 

digitala utrustning, har blivit allt fler (Fish 2017; Sutton 2017; University Wire 2013).  
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Digital detox är en av flera hälsotrender som kan sägas känneteckna vår tid. Den har många 

likheter med andra hälsotrender som syftar till att man ska ändra sitt levnadssätt för att må 

bättre genom kroppslig hälsa. Det vill säga att man ska må bra genom att lyssna på sin kropp 

och dess behov. En sådan är mindfulness-trenden som utgår från att man ska må bättre genom 

att fokusera på att vara i nuet och att skapa sinnesnärvaro, vilket ska leda till att man blir 

medveten om sig själv och på så sätt minska både sin stress och ångest (Khoury et al. 2015). 

En annan populär hälsotrend är slow movement-rörelsen vilken utmärks av att man väljer bort 

sådant som går snabbt i livet för att försöka leva långsammare. Det kan handla om allt ifrån 

att man lagar och äter mat hemma (slow food) istället för snabbmat, till att välja cykeln (slow) 

framför bilen. De människor som väljer att leva långsammare, enligt slow movement-

konceptet, sägs uppleva både ökad livskvalité och minskad stress (Wajcman 2015, s. 174). 

Digital detox som metod är en del av bägge dessa trender genom att förespråka ett lugnare 

och mer balanserat liv med fokus på ett hälsosammare användande av digitala medier (Fish 

2017; Sutton 2017). 

 

Det jag finner intressant med detox-trenden i relation till medieanvändning är dess 

underliggande innebörd av att digitala medier är så farliga att man anses behöva avgiftas från 

dem. Begreppet detox kommer ursprungligen från de som håller på med alternativ medicin, 

exempelvis att man dricker örter för att rensa kroppen från farliga gifter från sådant som har 

konsumerats (Edzard 2009). Att koppla ihop medier med gift som förstör kroppen så mycket 

att den behöver avgiftas är ett ganska radikalt sätt att förespråka ett mer balanserat 

medieanvändande. I denna uppsats kommer jag därför att undersöka den digital detox-trenden 

närmare för att skapa en förståelse för hur problemen i det digitala samhället framställs och 

hur de är tänkta att lösas inom detox-trenden.  

 

2. Tidigare forskning 

 
I det kommande avsnittet presenteras studier som belyser viktiga aspekter som kan kopplas 

till det valda ämnesområdet i uppsatsen. Dessa studier valdes för att de ger en inblick i det 

rådande kunskapsläget vad gäller internets påverkan på social- och interpersonell interaktion 

mellan människor samt möjligheterna att koppla ner sig i det digitaliserade samhället. 

Dessutom kan studierna bidra till ökad förståelse för vad digital detox och annan självhjälp 

innebär. 
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Flera forskare, bland annat Davis (2013) och Turkle (2008), har skrivit om hur internet har 

medfört försämrad social interaktion till följd av att människor spenderar mer tid på nätet. 

Detta problem undersöker Norman Nie och Sunshine Hillygus (2002). De söker i sin studie, 

genom insamling av enkäter, förstå hur internet påverkar den sociala interaktionen. Med sitt 

material kunde forskarna tydligt identifiera mönster kring när, var och hur internet påverkar 

den sociala och interpersonella interaktionen mellan människor. Författarna kom fram till att 

det är när internet används i hemmet, främst på helger, som det har en negativ effekt på tiden 

som annars kunde spenderas med familj och vänner. Däremot betonar de att när internet 

används på arbetet så går det inte att skönja någon sådan effekt. Studiens resultat visar att tid 

som spenderas online främst är en asocial aktivitet som innebär reducerad social interaktion 

eftersom båda aktiviteterna konkurrerar om samma tid. Slutligen poängterar Nie och Hillygus 

att det är beroende på var och när internet används som avgör om den interpersonella 

interaktionen mellan människor kommer att bli påverkad eller inte. Trots deras utförliga 

resonemang kring de problem som de menar internet innebär för människor, nämner de inget 

om någon specifik lösning till problemet. 

 

Viljan att själv koppla bort sig från sina digitala medier är ett potentiellt, om än svårt, sätt att 

undkomma de digitala mediernas ständiga närvaro. Anne Kaun och Christian Schwarzenegger 

(2014) har genomfört en studie som fokuserar på hur deltagarna i undersökningen påverkas av 

att vara helt nedkopplade från sina digitala medier. Genom att låta deltagarna själva anteckna 

sina upplevelser kring att vara nedkopplade kunde forskarna analysera deltagarnas personliga 

upplevelser. Detta möjliggjorde en ökad förståelse för de digitala mediernas ständiga närvaro i 

människors liv. Kaun och Schwarzenegger menar att deras studie har gett ledtrådar till att 

förstå vilken väsentlig roll de digitala medierna har fått i människors liv. De menar att det är 

först när de digitala medierna inte är tillgängliga och människor är totalt nedkopplade som 

dess verkliga relevans och mening synliggörs. Vidare påpekar de även att det har blivit allt 

svårare för människor idag att verkligen koppla bort sig från de digitala medierna, eftersom 

vardagliga sysslor som exempelvis bankärenden sker i allt större utsträckning via olika 

onlinetjänster. Svårigheterna att koppla bort sig har även identifierats av Allvin et al (2006) 

som menar att de digitala mediernas mobilitet har inneburit att arbetet tenderar att flätas 

samman med privatlivet. Det i sin tur innebär att det är svårt att koppla ner sig när 

arbetsuppgifterna kan utföras var som helst. Även om Kaun och Schwarzenegger betonar i sin 

studie att det finns stora svårigheter när det kommer till digital nedkoppling så har fenomenet 
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blivit allt större på senare år i form utav exempelvis digital detox. Forskning kring digital 

detox är emellertid inte speciellt omfattande, vilket troligtvis beror på att fenomenet är relativt 

nytt. En som dock har undersökt trenden med digital detox är Theodora Sutton (2017). 

Studiens material utgörs främst av deltagande observation och intervjuer på digital detox-

lägret Camp Grounded i Silicon Valley, Kalifornien. Studien problematiserar mat- och 

teknologimetaforen som begreppet detox anspelar på, vilket hon diskuterar genom att förklara 

och förstå innebörden av vad fenomenet detox egentligen handlar om, det vill säga den 

reningsprocess som sker i kroppen när man försöker att rensa ut farliga och giftiga ämnen. 

Det Sutton kommer fram till är att mat- och teknologimetaforen är en väsentlig tanke för de 

som genomför en digital detox, på så sätt att de själva både kan förstå och enklare förklara det 

val de gjort. Parallellen som finns mellan mat och teknologi menar hon är att antingen så 

väljer man det enkla och ohälsosamma alternativet (online), det vill säga en hamburgare på 

Mcdonalds eller så väljer du istället något som är mer krävande och nyttigare (offline), likt 

om man skulle välja något som är hemlagat. Hon menar även att detoxen anspelar på att 

hjälpa personer att få en bättre förståelse kring sin konsumtion av digital teknologi samtidigt 

som de kan komma närmare sitt mål att leva ett mer balanserat och medvetet liv. Slutsatsen 

som Sutton presenterar i studien är att digitala medier i detox-retoriken kopplas till något 

ohälsosamt som behöver avgiftning, liknande andra mediepanik-argument. Camp Grounded 

kan alltså ses som en kritik mot modernitet och medieutveckling överlag, vilket Sutton menar 

är samma repetitiva kritik som alltid har funnits gentemot nya teknologier. Det vill säga: det 

var bättre förr.  

 

Adam Fish (2017) har också undersökt digital detox-lägret Camp Grounded i Kalifornien men 

med ett tydligare politisk-ekonomiskt perspektiv. Han genomförde också en deltagande 

observation i kombination med intervjuer. Genom sitt material söker Fish förstå de 

bakomliggande orsakerna till varför högteknologiska företag från Silicon Valley betalar för att 

deras anställda ska kunna åka på digital detox-läger. Fish understryker, med hjälp utav andras 

forskning, att flertalet företag redan har förstått den ekonomiska betydelsen av att anställda är 

välfungerande och alerta under arbetstid. Han påvisar även att andra studier bekräftar att 

chefer på multinationella företag påpekat att de upplever att när de anställda återvänder från 

digital detox-läger är de både mer alerta och villiga att arbeta ännu hårdare. Slutsatsen som 

Fish drar av detta är att den egentliga effekt som företagen önskar ska uppfyllas med att 

skicka sina anställda på digital detox är att tjäna ännu mer pengar. 
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Digital detox-trenden är som nämnt ovan en del av den trend som innebär att finna ett lugnare 

och hälsosammare liv. Eftersom forskning kring digital detox, som är en form utav självhjälp, 

inte är ett stort forskningsområde ännu är det väsentligt att se till närliggande forskning om 

annan självhjälp. Hans Tunestad (2014) har undersökt olika självhjälpskurser med inriktning 

på människors hälsa och välbefinnande. Tunestad presenterar en studie som genom 

deltagande observation söker kartlägga och förstå terapeutiska självhjälpskurser som 

introduceras på arbetsplatser. Detta för att göra anställda mer hälsosamma genom att de får 

möjlighet att arbeta med sig själva. Tunestad diskuterar självhjälpspsykologin i form av en 

hälsotrend som exploderat på både arbetsplatser och i skolor, vars huvudsakliga syfte är att 

effektivisera människan. Han har alltså ett liknande synsätt som Fish (2017) genom sin 

uppfattning att trenden till stor del beror på att det är ekonomiskt lönsamt för företag och 

samhället överlag. Avhandlingen presenterar flertalet olika typer av tekniker vars ändamål i 

stor utsträckning innebär att ansvaret för att må bra och att vara hälsosam läggs på individen 

och dess egen förmåga att hjälpa sig själv. Utvecklingen av dessa olika tekniker har inneburit 

att ”arbeta med sig själv” har blivit en ny typ utav universalmedicin. Med detta menar 

Tunestad att det inom psykologisk självhjälpsindustri idag inte finns något problem som inte 

kan angripas och förbättras genom att man arbetar med sig själv och sina relationer.  

 

Samtliga studier som redogjorts för ovan tittar på aspekter som berör människor i form av 

bland annat konstant uppkoppling och stress. Digital stress är ett begrepp som enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) är kopplat till det allt mer individualiserade samhället där konstant 

informationsflöde, störande samtal och notiser är några i mängden av bidragande faktorer till 

ökade sjukskrivningar i form av psykisk ohälsa och utmattning på grund av stress. Studierna 

ovan påvisar även att det finns relevant forskning som har undersökt de digitala mediernas 

påverkan på människor, digital nedkoppling samt olika former av självhjälp i den digitala 

eran. Forskningsöversikten låter oss även förstå att eventuella problem med digitala medier 

helst reds ut med olika självhjälpsmetoder som ska fungera som hjälpmedel för att människor 

ska kunna må bättre. Forskning om digital detox har tillsammans med angränsande studier om 

internetpåverkan och digital stress med stor sannolikhet blivit allt mer angeläget för forskare 

att undersöka på senare tid. Detta eftersom tekniken som möjliggjort fenomen som konstant 

uppkoppling inte existerat förrän på senare år, men även eftersom det har blivit en samhällelig 

trend. Dock har själva detox-fenomenet främst undersökts i USA och man skulle kunna tänka 

sig att det finns skillnader mellan detox-lägren i USA och Sverige. Detta har bidragit till att 

jag vill undersöka digital detox fenomenet i Sverige närmare.  
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3. Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för fenomenet digital detox och hur problem 

knutna till det alltmer digitalt uppkopplade samhället föreställs inom detox-trenden samt hur 

dessa är tänkta att lösas. Detta undersöks genom deltagande observation på Villa Insikt, 

Sveriges första digital detox-läger. Avsikten är att undersöka digital detox som fenomen både 

genom kursledarens och kursdeltagarnas perspektiv. Dessutom med hjälp av textmaterial och 

observation av omgivningarna. Därav har följande frågeställning formulerats: 

 

1. Hur framställs problem knutna till det alltmer digitalt uppkopplade samhället inom 

digital detox-trenden? 

2. Hur är dessa problem tänkta att lösas? Det vill säga, vad innebär det egentligen att 

göra en digital detox? 

 

4. Teoretiskt ramverk  

 

I det följande avsnittet kommer flertalet teorier att presenteras. Inledningsvis redogörs det för 

teorin om samhällets acceleration genom tre olika former av acceleration. Detta går sedan 

över till en diskussion om uppfattningen av tid och tidspress, följt av resonemang kring 

medierad interaktion och digital bundenhet. 

 

4.1. Samhällets acceleration  

 

Upplevelsen av att allt går snabbare och accelererar har funnits sedan modernitetens 

begynnelse: ”the general sense of ’speed-up’ has accompanied modern society at least since 

the middle of the eighteens centry” (Rosa 2003, s. 3). Men till skillnad från andra processer 

som är utmärkande för moderniteten så saknas en tydlig definition av begreppet acceleration. 

För att förstå den ökande hastigheten i samhället är det lämpligt att se till Hartmut Rosas 

(2003) tre olika former av acceleration: technological acceleration, acceleration of social 

change samt acceleration of the pace of life. Uppdelningen preciserar hur acceleration har 

ökat på grund av flertalet olika aspekter i samhället, vilket i slutändan kan härledas till att 

hastigheten i samhället har ökat överlag (ibid., s. 6ff).  
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Den första typen av acceleration, technological acceleration, är den som tydligast går att mäta 

sett utifrån ökad produktion, godstransport och kommunikation (ibid., s. 6). Den teknologiska 

accelerationen kan sägas ske inom själva samhället och ska på grund av detta vara den som 

tydligast går att mäta. Samtidigt så är accelerationen inte alltid lätt att skönja okulärt. Med 

statistik kan vi dock se att accelerationen är ett faktum, där kommunikationen i synnerhet är 

det som ökat kraftigast de senaste åren. De effekter som denna utveckling har på samhället 

blir tydliga i form av att tid och rum har blivit allt mer komprimerat (Rosa 2003, s. 6f). Därav 

krävs det inte längre att man befinner sig på en specifik plats, eftersom kommunikation och 

utveckling inte längre är platsbunden.  

 

Acceleration of social change kan klassificeras som accelerationen av förändringar i samhället 

(Rosa 2003, s. 7). Här handlar det inte om fenomen inom samhället utan om fenomen som en 

följd av samhällelig förändring. Det handlar om det föränderliga och det flyktiga kulturella 

flödet varför det inte går att prata om samhället som något ständigt och oföränderligt. Det 

pågår en så kallad ökning av skeenden som vi inte kan förutse och då särskilt inom två 

områden: familj och arbete. Inom dessa områden sker förändringarna numera snabbare än för 

tidigare generationer. Om man förr ärvde sina föräldrars yrke, byter man det nu istället flera 

gånger under arbetslivet. Detsamma gäller för familjerelationer som förr, vanligtvis, varade 

under människors hela livstid men som nu istället har bytts ut till kortare förhållande och 

skilsmässor (ibid., s.8).  

 

Den sista formen av acceleration som går att skönja i samhället, acceleration of the pace of 

life, visar på förändringar som skett i alla människors liv (Rosa 2003, s. 9). Accelerationen av 

livstakten är även den acceleration som legat till grund för diskussioner kring tidspress på 

grund av snabba medier och konstant uppkoppling (Davis 2013; Wajcman 2015). För att 

förstå denna acceleration är det nödvändigt att återvända till den första formen av 

acceleration, den teknologiska accelerationen, vilken inneburit minskad tid sett till utförandet 

av sysslor. Med denna förståelse så borde acceleration av livstakten lämpligtvis innebära än 

mer fritid och minskad hastighet vilket accelerationen av livstakten vittnar om att det 

paradoxalt nog inte gör. För att förstå detta måste man se till hur man kan mäta livstakten 

vilket går att göra sett till den tid som vi människor spenderar när vi äter, sover eller pratar 

med vår familj. Alla dessa aspekter bör visa sig förändrade eftersom acceleration av livstakten 

indikerar att vi gör mer saker under mindre tid. Studier gjorda inom området påvisar att vi äter 
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snabbare, sover mindre och pratar mindre med våra familjer men i kontrast till detta så menar 

man även att vi lever längre idag samtidigt som det även är fullt möjligt att laga mat, titta på 

tv och tala i telefon samtidigt (Rosa 2003, s. 10). Återgår vi nu till uppskattningen att vi borde 

fått mer tid i takt med den ökande teknologiska accelerationen och tar med aspekten att 

människor fortsatt upplever tidspress så kan det enbart vara mängden aktiviteter som vi gör 

dagligen som ökat i snabbare takt än den teknologiska accelerationen (ibid., s. 10). Den 

teknologiska accelerationen tycks således inte ha inneburit minskad tidspress varför 

accelerationen av livstakten är ett faktum som går i linje med den teknologiska accelerationen 

samtidigt som den ökande livstakten blivit en viktig aspekt av den senmoderna personligheten 

(ibid., s. 25). De tre olika formerna av acceleration visar på att samhället fortsätter att öka i 

hastighet samtidigt som det utvecklas och förändras.  

 

4.2. Uppfattningen av tid och tidspress 

 

Hastigheten i samhället ökar och i takt med detta förändras upplevelsen av tid. Tid som snabb 

eller långsam är ett komplext och svårdefinierat område inte minst eftersom tid är något 

abstrakt i den mån att vi måste titta på klockan eller i kalendern för att få någon riktig 

uppfattning om den (Eriksen 2001). Tid uppfattades förr som något objektivt, lika för alla. 

Detta kan enklast beskrivas utifrån klocktid, exempelvis en timme, som är något abstrakt som 

finns men ändå inte går att greppa men som kan användas till vad vi själva behagar. I det 

moderna samhället har det blivit allt viktigare att hålla koll på tiden genom att försöka 

övervaka och kontrollera den. Människor tar för givet att deras liv ska vara formade efter 

klocktiden där tid kan sägas vara en linjär process, något att förhålla sitt liv efter (Eriksen 

2001; Sharma 2014; Wajcman 2015). Idag finns det dock en ökad insikt om att tidsbegreppet 

är subjektivt och töjbart (Davis 2013; Eriksen 2001; Rosa 2003; Sharma 2014; Wajcman 

2015).  

 

Om man ser på tid som upplevd tid snarare än som objektiv och lika för alla, kan den inte 

betraktas som antingen snabb eller långsam. Sarah Sharma (2014, s. 55) skriver om multipla 

temporaliteter, det vill säga att tiden upplevs olika av olika människor. Hon jämför bland 

annat taxichaufförers och affärsresenärers upplevelser av tid. Tiden upplevs som långsam för 

chaufförerna som i timmar sitter i sina bilar och väntar på uppdrag medan den istället går 

mycket fortare för de stressade och upptagna affärsmännen som hastar mellan möten i 
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taxibilarnas baksäten. Dessa två yrkesgrupper som under vissa tillfällen möts, upplever tiden 

ur två helt olika hastighetsperspektiv (ibid., s. 56f). Därför kan inte tid ses som något objektivt 

och lika för alla utan beroende på yrke, personlighet etcetera så kommer tiden att upplevas 

som antingen långsam eller snabb.  

 

Genom att beakta tidspress, som accelerationen av livstakten kom in på, förstår vi att det finns 

en ökad press i samhället att hinna med allt mer göromål. Detta har alltså lett till ökad 

tidspress och en förnyad syn i form av att snabba teknologier och konstant uppkoppling ses 

som ett utbrett problem i de tekniskt utvecklade samhällena (Davis 2013; Eriksen 2001; Rosa 

2003; Wajcman 2015). Tidspress ses dock inte enbart som ett problem utan har även blivit 

något av en statussymbol, där personer som har mycket att göra på både fritiden och arbetet 

anses vara eftertraktade och intressanta. Människor tycks vara besatta av hastighet: 

höghastighetståg, snabb bredbandsuppkoppling, till och med ”speed dating” är vanliga 

företeelser. Snabbhet framställs som något sexigt och digitala apparater marknadsförs som 

effektiva och tidsbesparande (Wajcman 2015, s. 14). Detta kan i sin tur öka tidspressen 

ytterligare, eftersom människor som upplever tiden som knapp skapar en inneboende stress av 

att hinna med så mycket som möjligt under kortast möjligast tid (Wajcman 2015, s. 64). 

Uppfattningen av tid och tidspress är komplex. Vi kan varken styra eller bestämma tiden efter 

exakt önskemål utan beroende på flera aspekter i våra liv och hur vår omgivning fungerar så 

kommer vi att uppleva den som antingen snabb och långsam beroende på situationen. 

 

4.3. Medierad interaktion och digital bundenhet 

 

Flera forskare har skrivit om hur den medierade interaktionen förändrat sociala relationer. 

Thompson (2012, s. 110) menar att sociala relationer förändrats i takt med att massmedierna 

blivit allt större eftersom interaktionen som tidigare främst skedde ansikte mot ansikte allt 

oftare går från en person ut till flera mottagare. Thompson kallar denna typ av kommunikation 

för medierad kvasi-interaktion. Denna form av interaktion är främst monologisk, det vill säga 

att kommunikationsflödet är enkelriktat utan krav på någon direkt respons. Detta menar 

Thompson är en sämre form av interaktion än interaktion som sker ansikte mot ansikte. Idag 

är det dock inte längre enfaldigt monologisk kommunikation som kännetecknar det moderna 

samhället utan människor kommunicerar med varandra i dialog även digitalt. Detta kan ske 

utan att vi befinner oss i varandras synfält via så kallade always-on medier som via mobilen 
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eller datorn. Även Davis (2013) och Turkle (2008) anser att ansikte mot ansikte-interaktion är 

att föredra framför kommunikation som sker via digitala medier, eftersom sådan interaktion 

inte sker i det verkliga livet. 

 

I takt med att de digitala medierna har fått ta större plats i våra liv har människor även blivit 

allt mer uppkopplade, så uppkopplade att vissa forskare anser att vi är både beroende och 

fastkedjade till våra digitala medier (Davis 2013; Turkle 2008; Young 1998). Sherry Turkle 

(2008) menar att vi idag är så beroende av våra mobiltelefoner och datorer att vi nästan kan 

ses som bundna till dem. Denna bundenhet beskriver hon med termen ”tethered self”, vilket 

hon menar påverkar oss negativt eftersom vi aldrig befinner oss i nuet utan istället på flera 

platser samtidigt. Detta är något som bidrar till att interaktionen med de människor som finns 

i vår närhet minskar. Hon menar även att interaktionen blir sämre eftersom personen som man 

kommunicerar med via mobilen får ta en viktigare plats än de personerna som finns framför 

oss. Detta bekräftas av Mark Davis (2013) som menar att användandet av de digitala medierna 

har normaliserats i takt med att vi alltid finns tillgängliga, samtidigt som vardagliga 

konversationer uteblir till följd av att den mänskliga ansikte mot ansikte-interaktionen har 

minskat. Det kan i längden leda till att vi förlorar grundläggande sociala färdigheter. 

 

Bundenheten till de digitala medierna har även inneburit att vi sällan får någon tid över, det 

vill säga tid då vi inte gör någonting alls (Turkle 2008). Det finns alltså flertalet nackdelar sett 

till hur vårt beteende har förändrats i och med de digitala mediernas ständiga närvaro. Det är 

emellertid inte enbart vårt beteende som har förändras utan även vår egen hälsa påverkas av 

att vi är ständigt uppkopplade. Idag har det därför blivit allt vanligare att prata i termer av 

beroende när det kommer till både internet och digitala medier (Young 1998). Beroende 

kopplat till just de digitala medier och internet tycks vara omfattande i samhället, där det har 

blivit vanligare att människor vittnar om att stora delar av deras vakna tid spenderas på just 

internet. Kimberly Young (1998, s. 16f) menar att en person som lider av internetberoende, så 

kallad internet addiction, kan liknas vid någon som har alkohol- eller drogberoende. Detta 

menar hon går att se i de effekter och följder som beroendet innebär för de utsatta personernas 

hälsa och deras närhet. Beroendet medför bland annat att familjerelationer förstörs, att arbete 

och skola blir bortprioriterat samtidigt som vänskapsrelationer försämras när internet får spela 

en allt större roll i personens liv. I likhet med andra beroenden försöker även en person som är 

beroende av internet att dölja detta för sin omgivning. Digitala medier och överdriven 
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internetanvändning kan alltså leda till problem både för de personer som är beroende och för 

deras omgivning. 

 

4.4 Teorikonklusion 

 

Det ovanstående beskrivna teoretiska ramverket gör det intressant att vidare utforska 

fenomenet digital detox och hur problem som är knutna till det allt mer digitalt uppkopplade 

samhället framställs inom detox-trenden samt hur de är tänkta att lösas. Teorierna ovan 

påvisar att det finns en moraliserande aspekt i mycket som skrivs om det förändrade samhället 

och de digitala mediernas inverkan på människan. Samtidigt kan det konstateras att 

accelerationen i samhället, som har lett fram till förändringar, har haft en både positiv och 

negativ inverkan på människor sett till upplevelsen av tid, tidspress och bundenhet till de 

digitala medierna. Teoriernas förhållningssätt till mediernas inverkan på människan har jag 

även kunnat skönja under min deltagande observation på digital detox-lägret Villa Insikt. 

Således kommer teorierna hjälpa mig att tydligare förstå och analysera mitt material. 

  

5. Metod och material 

 

Avsnittet metod och material kommer att diskutera samt reflektera över uppsatsens metod- 

och materialval. Nedan diskuteras metoden ur flera aspekter, till en början förklaras 

etnografisk deltagande observation, därefter följer en förklaring till hur jag valt att utföra 

observationen följt av en presentation av det empiriska materialet. Slutligen diskuteras de 

metodologiska val som gjorts i en metodreflektion.  

 

5.1. Etnografisk deltagande observation 

 

Utgångspunkten för etnografisk forskning är att vi lär oss om människors liv utifrån 

personernas egna perspektiv och synsätt (O´reilly 2012, s. 86). Det innebär att forskaren 

”lämnar” universitetet och försöker förstå människor och deras sociala liv i deras naturliga 

miljö. Deltagande observation är ett centralt tillvägagångsätt inom etnografi och utgår från att 

forskaren genomför en undersökning av människor genom delaktighet i de undersökta 

personernas liv. Metoden går alltså ut på att man upplever samma situation som de undersökta 
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personerna samtidigt som man innehar en annan status i form av observatör. Som forskare 

interagerar man med de observerade personerna i både formella och informella samtal samt 

studerar flertalet dokument (Fangen 2005; Hammersley & Atkinson 2007; O´reilly 2012).  

 

Man kan antingen välja att genomföra en dold eller öppen observation. Dold observation 

innebär att man inte avslöjar sin roll som observatör för de andra deltagarna vilket medför 

vissa etiska problem som exempelvis att samtyckeskravet inte kan tillgodoses medan en 

öppen observation istället innebär att observationen genomförs öppet inför deltagarna (Fangen 

2005, s. 31f; Hammersley & Atkinson 2007, s. 82f). Min undersökning bygger på öppen 

observation. Med en öppen observation har man två olika förhållningssätt som man kan 

behöva fundera över innan studien genomförs. Antingen så kan man välja att bli en fullvärdig 

del av gruppen, det vill säga att man deltar på samma villkor som de andra deltagarna 

alternativt att man istället tonar ner sin deltagarroll och istället lägger fokus på att observera 

vad som sker mellan de andra deltagarna. Väljer man att avskilja sig från gruppen genom att 

inta observatörsrollen i större utsträckning riskerar man dock att inte till fullo förstå de interna 

koder som kan finnas mellan deltagarna vilket kan betyda att man missar väsentliga delar av 

den miljö som ska förstås. Dessutom kan personer som upplever att de är iakttagna bli 

stressade av en observatörs frånvarande närvaro. Intar man istället positionen som deltagare 

på samma villkor som resterande medlemmar i gruppen minskar distansen och forskaren blir 

ett med sammanhanget. Det kan emellertid bli problematiskt om den för forskaren viktiga 

distansen till den undersökta miljön försvinner. Det är därför väsentligt att i största möjliga 

mån visa både distans och deltagande för att få ett så bra och pålitligt material som möjligt 

(Fangen 2005). I min studie har jag eftersträvat en kombination av att både vara deltagare på 

lägret på samma villkor som de övriga samtidigt som jag var öppen med att anledningen till 

att jag var där var för att skriva en uppsats om digital detox och inte att jag själv upplevde mig 

vara i behov av en detox. 

 

5.2. Tillvägagångsätt 

 

En stor del i att valet av metod föll på just deltagande observation återspeglas i främst två 

huvudaspekter som uppstod under inledningen av uppsatsen. Till en början ansåg jag att 

uppsatsen skulle få större mening för mig själv om jag valde att genomföra en etnografisk 

studie i form av observation, inte nödvändigtvis deltagande. Att valet tillslut föll på 
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deltagande observation berodde i slutändan på ett ultimatum som Karina DiLucia, kursledaren 

av lägret ställde, det vill säga att jag skulle delta under helgen på samma villkor som 

resterande deltagare. Med förståelsen att om jag visade både distans och deltagande under 

observationen så skulle även materialet bli mer pålitligt vilket stärkte valet av metod och 

observationen kunde genomföras med det tilltänkta metodvalet under detox-helgen, 17-19 

november 2017 på Villa Insikt vid Innansjön i Västerbotten.  

 

Syftet med deltagande observation är att man som observatör ska kunna beskriva vad 

människor säger och gör i sammanhang som inte är konstruerade av observatören själv. 

Således finns det inte heller något facit eller exakta bestämmelser för hur man bedriver 

deltagande observation (Fangen 2005, s. 33; Hammersley & Atkinson 2007, s. 20). Under min 

vistelse på Villa Insikt utgick jag därför från att samla in material på fyra olika sätt. Dessa var: 

personlig dagbok, fältanteckningar (inklusive bilder), insamling av broschyrer samt en bandad 

intervju med kursledaren Karina DiLucia. Den personliga dagboken utgick från att jag efter 

varje dag skrev ner alla tankar, upplevelser och funderingar som jag erhållit under dagen. 

Tillsammans med detta skrev jag kontinuerligt ner fältanteckningar i form utav olika 

observationer som jag gjorde under exempelvis de inplanerade samtalssessionerna, flertalet 

informella samtal jag hade med både deltagarna och kursledaren samt hur lägret var upplagt, 

hur miljöerna såg ut och vilka aktiviteter vi genomförde. Efter genomförandet av detoxen fick 

jag även möjlighet att banda en kort intervju med kursledaren Karina DiLucia precis innan 

hon körde mig till flygplatsen. Under samtalet fick jag möjlighet att ställa ett par uppföljande 

frågor kring programmet och helgen för att tydliggöra några av de frågetecken som 

uppkommit. En viktig del i uppsatsen har även varit att läsa flertalet dokument vilket har skett 

löpande då jag under studiens gång gått igenom hemsidan villainsikt.se samt de broschyrer 

som jag fick under detoxen. Direkt efter fältarbetet började jag renskriva alla fältanteckningar 

som jag hade gjort och transkriberade intervjun för att sedan placera in materialet i kategorier 

för att få en bättre överblick.  

 

Genomförandet av en etnografisk studie kan med tanke på dess deltagande i vardagliga 

situationer upplevas som en enkel metod att genomföra, så länge man agerar naturligt när 

forskningen genomförs. Detta stämmer inte överens med hur forskningen bedrivs, utan varje 

ny observatör måste förstå innebörden av att genomföra en etnografisk studie och följaktligen 

genomföra den på sitt eget sätt för att få fram bästa möjliga resultat (Hammersley & Atkinson 

2007, s. 20; Fangen 2005, s. 32). Detta var något som jag reflekterade mycket över både innan 
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och under tiden som jag genomförde fältarbetet på Villa Insikt. För att vara så förberedd som 

möjligt innan lägret läste jag även på om hur andra forskare hade genomfört deltagande 

observation, samtidigt som jag flertalet gånger återkom till mina frågeställningar, syfte och 

intresse för att förstå vilka delar som var viktiga att främst fokusera på för att få så 

innehållsrikt material som möjligt.  

 

5.2.1. Beskrivning av materialet  

 

Villa Insikt är en stor villa belägen vid Innansjön, Västerbotten, med närhet till naturen. Inom 

ett kort gångavstånd från villan ligger en sjö med tillhörande bastu, ett fåtal grannhus och 

runtom hela platsen stora mängder skog. Inne i villan finns tre stora sovrum, ett gemensamt 

uppehållsrum, samtalsrum, gemensamt kök och två toaletter. För ännu tydligare inblick går 

det i appendix att se bilder tagna inifrån villan.    

 

För att tydliggöra för detox-helgen är det väsentligt att se till dess upplägg. Helgen startade 

med en kort introduktion där alla gemensamt fick introducera sig för varandra. Därefter tog 

helgen vid enligt ett övergripande schema där aktiviteter som bland annat gemensam 

matlagning, gruppsamtal och övningar tog största delen av tiden. Det fanns emellertid även 

egen tid inplanerad på flertal ställen. Kursen ska dock inte karakteriseras som inrutad utan det 

fanns ett visst svängrum när det kom till tiden utsatt för de olika aktiviteterna vilket innebar 

att schemat kunde förflyttas om en viss aktivitet tog längre tid än det var tänkt.  

 

Kursledaren Karina DiLucia driver företaget ”DiLucias utvecklingsbyrå” med fokus på att 

hjälpa människor att minska deras digitala stress och beroende. På hemsidan kan man läsa att 

hon inriktar sig på både privatpersoner och företag där navet i företaget får ses som Villa 

Insikt och digital detox-lägret som hon har drivit sedan 2015. I intervjun fick jag veta att de 

gånger som hon inte arbetar med lägret är hon ofta ute på företag för att hjälpa både chefer 

och anställda att minska deras digitala stress samt möjliggöra en bättre arbetsmiljö. Utöver 

dessa uppdrag marknadsför hon sig själv och digital detox-lägret på olika mässor med syfte 

att hjälpa fler människor att få bättre insikt om sin användning av digitala medier.  

 

Under detox-helgen var vi sex deltagare till antalet med mig inräknat, vilket även är max antal 

deltagare som lägret tillåter. Jag och ytterligare en deltagare var män och resterande deltagare 
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var kvinnor. Åldersspannet inom gruppen skiljde sig drastiskt åt där en person var i 

pensionsåldern, två i runt 50-årsåldern samt ytterligare två i runt 20-årsåldern. Med de 

forskningsetiska principerna i åtanke kommer jag inte att utge ytterligare information om 

deltagarna för att inte röja deras identitet. Denna korta presentation av deltagarna anser jag 

dock är väsentlig för att ge läsaren större inblick och förståelse för lägret samt för att klargöra 

att lägret eftersöks av olika människor. I de fall jag nämner deltagarna i analysen kommer de 

enbart att nämnas som deltagare.  

 

Hemsidan villainsikt.se har studerats utförligt både i den inledande fasen av uppsatsen och 

inför den deltagande observationen. Här återfinns information om lägret, kursledaren med 

mera. Hemsidan var även viktig under skrivandet av studiens analysdel eftersom vissa ord och 

formuleringar som kom upp under helgen även används frekvent där. Slutligen har jag även 

studerat tre korta broschyrer som jag fick ta del av under detox-helgen vilka alla innehåller 

beskrivningar och marknadsföring av lägret och Karina DiLucia.  

 

5.3. Metodreflektion 

 

Det finns, som nämnt tidigare, inget facit över hur man bedriver deltagande observation vilket 

medför både för- och nackdelar. En fördel är att man har väldigt fria tyglar när det kommer 

till att välja vad man önskar undersöka i sin studie, något som samtidigt kan övergå till en 

nackdel när det kommer till svårigheterna att bestämma vad som är väsentligt att observera 

och inte. Svårigheten att inte kunna bestämma vad som ska antecknas minskar även 

möjligheterna att arbeta långtgående med själva observationen (O´reilly 2012, s. 101). För att 

detta inte skulle ske valde jag att inte anteckna sådant som jag upplevde som oväsentligt för 

uppsatsen. Därför valdes, enligt mig, irrelevanta reflektioner, samtal och diskussioner bort 

som inte hade någon relevans för studien. 

 

Ett annat problem som kan uppstå vid genomförandet av en etnografisk studie handlar om att 

vinna tillit och inträde till den grupp som man önskar undersöka (O´reilly 2012, s. 86). Här 

ligger det främsta problemet i det tilltänkta tillvägagångssättet, det vill säga önskan om att få 

tillträde och tillåtelse att undersöka människor som är totala främlingar. Även om metoden 

kan upplevs som naturlig för mig som observatör, så kan personerna som undersöks tänkas 

ifrågasätta både mig och sin egen delaktighet. Detta eftersom studien cirkulerar kring just 
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delaktighet i personernas privatliv, något som man möjligtvis normalt inte delar med sig av 

till en utomstående person (ibid., s. 87). Detta tänkbara problem fanns i åtanke både inför och 

under min observation, men lyckligtvis uppstod det inga sådana problem utan snarare tvärtom 

var alla välvilliga och intresserade av att låta mig genomföra min studie och accepterade mig 

som en del i gruppen.  

 

Då min studie bedrivs på människor är det av yttersta vikt att man förhåller sig till de 

forskningsetiska reglerna. I min studie tog jag stor hänsyn till de fyra etiska huvudkrav som 

Østbye et al. (2003, s. 126f) enligt Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och 

samhällsvetenskap menar bör reglera forskning. Dessa innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Följaktligen utgick jag från 

informationskravet då jag informerade deltagarna om studiens syfte och deras roll i 

forskningen genom både skriftlig- och muntlig information. Enligt samtyckeskravet och 

konfidentialitetskravet erbjöds deltagarna även full konfidentialitet samt möjlighet att tacka 

nej till att delta i studien. Kursledaren Karina DiLucia kommer att nämnas vid namn under 

hela uppsatsen eftersom hon har samtyckt till detta. Dessutom bör hon räknas som offentlig 

person med tanke på att all information om henne som tas upp i uppsatsen återfinns på bland 

annat hemsidan och i flertalet broschyrer från lägret. Deltagarna som befann sig på lägret 

kommer däremot vara anonyma genomgående i hela uppsatsen. Nyttjandekravet innebär att 

materialet enbart stannar inom avsedd forskning, vilket betyder att det inte brukas för något 

annat syfte än specifikt denna C-uppsats. Kort information om studiens syfte och mig själv 

hade jag på förhand skrivit ner i form av ett kortare brev (se appendix), vilket delades ut till 

deltagarna i början av helgen. Informationen delades ut när vi skulle presentera oss själva, 

vilket även gav deltagarna möjlighet att göra sina röster hörda samt att komma med eventuella 

invändningar. Således anser jag att varje deltagare fick en övergripande förståelse kring de 

forskningsetiska principerna som de är skyddade under.  

 

I studien genomfördes både informella och formella samtal med deltagarna på lägret. Inga av 

dessa gjordes med någon form av inspelningsapparat som annars skulle kunna upplevas som 

störande och leda till att deltagarna förvrängt sina svar. Detta gav mig möjlighet att 

konversera avslappnat med deltagarna vilket i sin tur säkerhetsställde att deltagarna svarade 

på ett sådant sätt som de skulle svarat även om jag inte var där i egenskap av observatör. 

Dessa faktorer hjälpte förmodligen till att få sanningsenliga svar som bör stärka studiens 

validitet, vilket innebär att forskaren mäter det som är avsett att mätas (Fangen 2005, s. 256; 
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Østbye et al. 2003, s. 120f). Å andra sidan finns det nackdelar med icke-bandade samtal i 

form av glömska och eventuella bortfall av viktiga detaljer. Denna risk var jag medveten om 

men eftersom all teknik var förbjuden under helgen så fick jag förlita mig på min förmåga att 

uppfatta och skriva ner det viktigaste. Vad gäller den bandade intervjun med kursledaren så 

gav den mig möjlighet att återvända till samtalet även efteråt. Detta innebär att jag kunde se 

samband mellan sådant som jag antecknat under observationen och sådant som kursledaren 

berättade om i intervjun. I och med att studien bygger på deltagande observation kan den 

tillförsäkra en god validitet. Detta eftersom jag har studerat deltagarna i ett naturligt 

sammanhang och inte i en laboratoriemiljö som kan anses vara onaturlig (Fangen 2005, s. 

256). I detta fall innebär det att jag har studerat det digital detox-lägret Villa Insikt på ett sätt 

som ligger i linje med det avsatta syftet för studien. Vad gäller studiens reliabilitet är det svårt 

att säkerställa denna eftersom studien är kvalitativt inriktad och där jag som observatör spelar 

en avgörande roll för hur materialet samlas in och sedermera kommer att analyseras. Det är 

därmed svårt att veta om huruvida en annan observatör hade gjort samma iakttagelser och 

tolkningar som jag. För att ändå försöka uppnå en reliabel uppsats har jag försökt att vara 

transparent och öppen i mina tolkningar av det insamlade materialet (ibid, s. 271f). 

 

6. Analys och diskussion 

 

I det kommande avsnittet ämnar jag presentera en analys av mitt insamlade material. 

Analysen är disponerad efter hur frågeställningarna är presenterade under avsnittet syfte och 

frågeställningar. Avsnittet börjar med en kort redogörelse för introduktionen av lägret med 

syfte att leda läsaren in i analysen. Därefter följer två avsnitt vilka ämnar besvara 

frågeställningarna med hjälp av det insamlade materialet samt analysera detta med hjälp av 

det teoretiska ramverket samt tidigare forskning.  

 

6.1. Introduktion av digital detox på Villa Insikt 

 

Vi sitter inne i samtalsrummet och Karina DiLucia börjar med att hälsa oss välkomna, hon 

säger att det är kul att vi gjort ett aktivt val att förstå vad som egentligen händer när vi släpper 

tekniken och de digitala medierna. Hon fortsätter med att förklarar att lägret inte är som en 

renodlad kurs där vi i slutet genomför ett prov eftersom svaren som vi eftersöker finns hos oss 
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själva. Istället handlar detoxen enligt henne om möjligheten att verkligen få insikt om vad 

medierna och tekniken gör med oss. De insikter som vi får kommer att vara väldigt 

individuella, samtidigt som hon påpekar att bara genom att vi är där så kommer vi alla 

uppleva en känsla av att: ”jaha det är så här det känns att vara teknikfri”. DiLucia poängterar 

dessutom att hon enbart kommer att fungerar som ett stöd för oss deltagare genom att finnas 

där för att skapa möjlighet till reflektioner genom exempelvis diskussioner om våra 

upplevelser, känslor och funderingar som vi får i och med att vi är bortkopplade från all 

teknik.  

 

Introduktionen av lägret går sedan över till att påbörja helgen med vad DiLucia kallar för en 

mjukstart. Vi ska ta en minut eller två och fundera över varför vi har kommit hit, vad vi har 

för förväntningar på helgen samt vad vi önskar att få ut av att vara där. Alla funderar över 

frågorna i total tystnad tills det är dags att börja diskutera. Olika tankar kommer upp men 

övergripande tycks alla vara överens om att de upplever att de digitala medierna faktiskt tar 

för stor plats i deras liv och att nu vill de göra något åt detta. Jag uppfattar DiLucia som att 

hon tycker att svaret är tillfredsställande när hon åter igen tar ordet. Hon vill nu att vi ska sluta 

ögonen och genomföra en andningsövning som ska hjälpa oss att hitta lugnet inom oss själva. 

Bollen är i rullning, kursen har tagit vid. 

 

6.2. Hur framställs problem knutna till det alltmer digitalt uppkopplade samhället inom 

digital detox-trenden?  

 

Flera forskare, bland annat Davis (2013) och Wajcman (2015), pratar om tidspress som ett 

utbrett problem i dagens samhälle där anledningen till att vi lever hektiska liv ofta beskylls på 

de digitala medierna. Vad vi gör av vår tid är ett centralt problem enligt detox-lägret, men inte 

så mycket att vi upplever tidspress utan snarare att vi slösar bort vår tid på oviktiga saker. På 

lägrets hemsida ställs frågan: ”Gör all teknik dig mer produktiv i alla lägen? Eller förlorar du 

en del av din tid till att surfa runt omedvetet?”. Att förlora tid kan tolkas som att vi får mindre 

tid över till att umgås med våra familjer likt det Nie och Hillygus (2002) kommer fram till i 

sin studie. Att vara uppkopplad behöver dock inte enbart ses som något negativt eftersom det 

även kan ses som en statussymbol i samhället, vilket innebär att en person som använder sig 

av teknik utan att vara produktiv själv kan uppleva detta som något positivt (Wajcman 2015). 

Diskussioner om att göra medvetna val och vikten av att ta vara på tiden diskuteras frekvent 
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under lägret. Här verkar tidspress vara ett stort problem som de flesta av deltagarna upplever i 

sin vardag. Flera av deltagarna hävdade att de upplever att de jagar tid i sin vardag, något som 

DiLucia nickade instämmande till och sa: ”allting som vi gör ska gå fort, vi skickar smilisar 

istället för att beskriva våra känslor, vi ska vara snabba på att svara på mejl och sms samtidigt 

som vi blir mer och mer stressade”. Men för DiLucia verkar det inte främst handla om en 

hälsofråga, att stress gör oss sjuka, utan tid för henne är mer kopplat till att leva kvalitativt 

gott. Det vill säga att vi ska umgås med familj och vänner utan digitala medier. Men i motsats 

till detta menar jag att leva kvalitativt gott kan innefatta användandet av digitala medier för att 

exempelvis umgås med familj och vänner som inte bor i närheten. Detta eftersom om man 

inte hade använt sig av de digitala medierna så hade kontakten med avlägsna vänner och 

familj möjligtvis blivit än mer sporadisk.  

 

Som nämnt ovan så diskuterades tidspress under lägret vilket är intressant att se närmare på 

för att förstå vad både DiLucia och deltagarna egentligen menar med detta. Under en av 

samtalssessionerna kom det fram att DiLucia menade att det var viktigt att vi blev mer 

medvetna om de digitala medierna för att inte låta dem styra oss och vår tid. Hon sa: ”tiden 

rusar förbi i samhället och därför hinner man med så mycket mer om man är här och nu hela 

tiden.” En av deltagarna nickade instämmande och sa: ”upplevelsen av tiden har varit helt 

annorlunda sedan ankomsten till Villa Insikt”. Deltagaren påpekade att tiden hade upplevts 

som betydligt långsammare på lägret än vad den gjorde hemma och att det därför hade funnits 

tid till annat, vilket alla deltagare tycktes hålla med om. De nämnde även orsaken till varför 

de upplevde att tiden gick långsammare på lägret, varav en anledning var att mobilen inte var 

närvarande. Detta är precis så som Sarah Sharma (2014) förklarar upplevelsen av tid, det vill 

säga att den är olika för olika människor beroende på omständigheterna. Det betyder att om 

ingenting händer runt omkring oss kan man uppleva att tiden går väldigt långsamt men har 

man istället massor med aktiviteter, konversationer med mera upplevs tiden som mycket 

snabbare. Jag funderar över om det verkligen stämmer att deltagarna och DiLucia har rätt när 

det kommer till att vi får mer tid bara för att vi är här och nu. Ser man till 

accelerationsteorierna så handlar det inte om att man får mindre gjort på grund av de digitala 

medierna utan snarare att man gör fler saker samtidigt (Rosa 2003). Här tänker jag att lägrets 

miljö bör nämnas som en potentiell orsak till den förändrade upplevelsen av tid, det vill säga 

att vi deltagare befann oss i en miljö som med stor sannolikhet är lugnare än vad man 

upplever i vardagen på sin arbetsplats eller rentav i sitt hem. Således tolkar jag att deltagarna 

och DiLucias upplevelser av tid när de befann sig på lägret som att de snarare upplever tiden 
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som långsam på grund av de mindre stressande aktiviteterna och miljön snarare än att de 

faktiskt får mer saker gjorda.   

 

Att finnas tillgänglig via digitala medier framställs ofta som något negativt. Något som 

innebär att den tid som man får över till att umgås med familj och vänner blir både sämre och 

mindre i och med de digitala medierna. I en av broschyrerna från lägret går det att läsa 

följande: ”vad är viktigt på riktigt i ditt liv?”. Detox-lägret kan alltså sägas framhäva att det 

finns något negativt med hur vi lever våra liv, det vill säga att vi måste börja fundera över vad 

som är viktigt på riktigt. Denna typ av budskap framkom även under lägret då DiLucia 

påpekade att det faktiskt är just på grund av att de digitala medierna får ta så pass stor plats i 

våra liv som det är viktigt att man reflektera över vad som är viktigt på riktigt. Även om hon 

inte rakt ut säger att det är de digitala medierna som är själva problemet hon vill komma åt så 

förstår jag att det är dit hon vill komma. Bland annat stärker hon sitt påstående genom att 

poängtera att forskning gjorda på människor i slutskedet av livet visar att de allt som oftast 

ångrar att de inte spenderade mer tid med sina barn och inte att de surfade mer på sin mobil. 

Jag tolkar det som att det DiLucia gör är att hon påstår att andra människors upplevelser är 

skäl nog för att man själv ska rannsaka sig och komma till insikt att de digitala medierna inte 

ska tillåtas ha en allt för stor roll i våra liv eller bestämma om vi ska vara uppkopplade eller 

inte. Jag ställer mig emellertid frågande till om det verkligen stämmer att det är de digitala 

medierna som är det egentliga problemet. Detta eftersom oavsett om man har mobilen eller 

inte med sig så måste man fortfarande utföra sina vardagliga sysslor, så som till exempel att 

gå till arbetet medan ens barn med stor sannolikhet befinner sig på förskola under dagarna. 

Det innebär alltså att det snarare skulle vara de obligatoriska vardagliga sysslorna, och inte 

enbart de digitala medierna, som påverkar och bestämmer om man får mer tid eller inte till 

sådant som man tycker är viktigt.  

 

Digital detox-lägret marknadsförs både på hemsidan och i flertalet broschyrer som ett ställe 

där man: ”möts i en liten grupp, umgås, samtalar och reflekterar kring hur digitaliseringen 

påverkar våra relationer, vår hälsa och våra liv”. Att mötas ansikte mot ansikte verkar med 

andra ord vara den ideala kommunikationen (Davis 2013; Turkle 2008). Något som även går i 

linje med det som Nie och Hillygus (2002) kommer fram till i sin studie. Det vill säga att 

tiden som spenderas online främst är en asocial aktivitet som innebär reducerad social 

interaktion i verkligheten. Det är alltså vanligt att både forskare och allmänheten överlag 

anser att riktig kommunikation enbart är sådan som inte går via de digitala medierna, vilket 
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jag ställer mig tveksam till om det verkligen stämmer. Detta eftersom kommunikation som 

sker via digitala medier fortsatt är en social kontakt samtidigt som det möjliggör enklare 

kommunikation över längre avstånd. Tekniken har även möjliggjort att vi kan se varandra när 

vi kommunicerar via olika medier, varför denna kommunikation bör ses som likvärdig ansikte 

mot ansikte-kommunikation. Jag tolkar det därför som att detta medienegativa förhållningssätt 

fungerar som ett sätt att underminera de digitala medierna utan större eftertanke. Detta 

eftersom de digitala medierna faktiskt möjliggör enklare kommunikation och därför bör det 

inte ses som en sämre källa till kommunikation utan snarare något som möjliggör att 

kommunikationen faktiskt kan pågå även om man inte kan träffas fysiskt. Jag är dock 

medveten att de fysiska attributen försvinner om vi enfaldigt håller kontakten via digitala 

medier, men att påstå att de digitala medierna är sämre kommunikation än ansikte mot ansikte 

blir ett sätt att hitta ett problem som egentligen är en lösning för många.  

 

Under detoxen går det inte heller obemärkt förbi att det är just de digitala mediernas påverkan 

på vår hälsa som verkar stå i centrum för deltagarna. Exempelvis förekommer ofta 

diskussioner om de digitala mediernas påverkan på vår hälsa både under de inplanerade 

diskussionerna men även bland deltagarna under måltiderna. En viktig aspekt som ofta 

belyses under dessa diskussioner handlar om just beroende och bundenhet till digitala medier. 

På hemsidan står det att: ”Vi träffas för att för några dagar avstå den digitala bundenheten och 

övar oss i att välja förhållningssätt till den digitala värld vi lever i”. DiLucia påpekade även 

detta för oss flera gånger när hon sa att ”vi måste bli mer medvetna för att inte vara slavar 

under mobilen”. Hon påpekade även att de digitala medierna har en negativ inverkan på våra 

hjärnor då hon under en av diskussionerna sa: ”våra analoga hjärnor har blivit beroende av 

drogen internet, varför vi måste få större insikt och förståelse att de digitala medierna 

påverkar oss negativt”. Jag noterar att hon använde epiteten drogen när hon pratade om 

internet. Även deltagarna verkade anse att vi är beroende av de digitala medierna. Detta blev 

tydligt när en deltagare påpekade att det finns flera tecken som tyder på att vi är beroende av 

mobilen. Deltagaren exemplifierade detta genom att förklara att mammainstinkten har blivit 

förändrad i och med beroendet, alltså att mammor idag verkar bry sig mer om vad som händer 

i mobilen än att umgås med sina barn. Så som deltagarna och DiLucia diskuterar hur 

människan beter sig när de säger att vi är beroende av de digitala medier är snarlikt hur Young 

(2002) beskriver följderna för personer som är beroende av internet. Det vill säga både sämre 

hälsa och försämrade familjerelationer. Digitala medier framställs alltså som något farligt, 

nästan som något giftigt som vi behöver avgiftning från. Att de digitala medierna innebär en 
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stor press och sämre hälsa för vissa människor kan jag till viss del hålla med om. Men att 

påstå att alla människor skulle vara beroende känns snarare som en klyscha än verklighet. Det 

finns inga belägg att påstå att alla människor har fått sämre hälsa och sämre relationer på 

grund av de digitala medierna utan istället bör detta som allt annat ses som något individuellt. 

Det vill säga att olika människor är mer eller mindre påverkbara. Därför ställer jag mig 

frågande till varför digital detox-lägret framställer alla människor som beroende av de digitala 

medierna och inte ser det från individ till individ. Jag tolkar detta som att detox-lägret menar 

att människor behöver botas och för att göra detta så måste vi förstå att de digitala medierna 

inte får ta en allt för stor plats i våra liv. Att jag ställer mig kritiskt till detta beror på att jag 

tror att många inte känner sig beroende av de digitala medierna även om de använder dessa 

frekvent. Jag inser ändå att det blir allt svårare att avstå användandet i vardagen varför det kan 

misstas som ett beroende när människor till viss del är tvungna att använda de digitala 

medierna för att få ihop livspusslet.  

 

Diskussionen ovan pekar på olika problem som framkommit under detox-lägret. Det visar att 

det finns flertalet problem som detoxen menar att människan behöver arbeta med för att 

förändra sitt medieanvändande. Därför är det intressant att se närmare på vilka lösningar som 

detoxen föreslår. Dessa lösningar diskuteras nedan. 

 

6.3. Hur är dessa problem tänkta att lösas? 

 

Jag fick under helgen förklarat för mig att kursens övergripande fokus var att ge oss deltagare 

insikt om vår digitala användning. DiLucia förtydligade vad hon menade med digital insikt 

under den korta intervjun som jag genomförde med henne. Det vill säga: ”att man får ökad 

medvetenheten om det här ständigt ökande digitala flödet och vad det gör med oss 

människor.” Det är alltså tydligt att insikt är en viktig del i detoxen, alltså att vi ska förstå vad 

vår digitala medieanvändning egentligen innebär. DiLucia påpekade dessutom att de insikter 

som vi får under helgen även bör tas i beaktande efter att vi avslutat detoxen men att det inte 

finns några rätta svar, vilket betyder att insikterna måste komma från oss själva. Här blir jag 

fundersam på vad hon egentligen menar med detta. Varför är vi på ett läger om insikterna vi 

får enbart är beroende av oss själva när problemen framställs som allmänna? Om det enbart är 

insikterna som vi får från oss själva som är viktiga så måste det betyda att lägret endast 

hjälper deltagarna att lägga undan sin digitala utrustning. Samtidigt noterade jag att DiLucia 
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försöker ge uttryck för sina egna tankar för att prägla hur dessa insikter blir eftersom hon 

försökte påvisa vad det är som vi behöver tänka på för att bli kvitt problemen. Ett problem 

som nämndes i förra avsnittet var att vi behöver få insikt om att de digitala medierna inte ska 

få styra vår tid. DiLucia påpekade under lägret att vi deltagare kommer att få insikt om detta 

problem och sedan kunna ändra våra vanor enbart genom att befinna oss på Villa Insikt, 

eftersom varken vi eller aktiviteterna som vi gör är styrda av digital medier. Jag tolkar detta 

som att DiLucia menar att det är möjligt att ändra våra vanor enbart med hjälp av ett 48-

timmars läger. Detta påminner om andra detox-läger som till exempel Fish (2017) och Sutton 

(2017) skriver om. Dessa läger, menar Fish (2017), fungerar emellertid enbart som korta 

stunder av återhämtning, varigenom deltagarna kan hämta energi för att sedan vara ännu mer 

digitalt uppkopplade efter lägret. Jag ställer mig därför kritisk till att enbart insikt om sin egen 

medieanvändning kan bidra till att ändra våra beteenden eftersom insikterna är präglade av en 

miljö som är teknikfri där vi inte har möjlighet att använda oss av några medier alls. Efter 

lägret så finns det däremot inget som hindrar oss från att återigen använda tekniken. Tar man 

med aspekten att samhället ställer krav på oss att vara uppkopplade så har jag svårt att se den 

egna insikten om sin medieanvändning ska kunna gå att efterlevas i vardagen där teknik och 

digitala medier är ständigt närvarande. Jag menar att digital detox-lägret kan fungera i den 

mån att man är bortkopplad under tiden som man befinner sig där, men att det efteråt är svårt 

att vara nedkopplad eftersom människor då förväntar sig att man åter ska vara kontaktbar. 

Insikten kan alltså tänkas förbli just en insikt utan att den övergår i konkreta handlingar.  

 

Det framkom i förra avsnittet att detox-lägret framställde människor som bundna till de 

digitala medierna. Detta synsätt är liknande det förhållningssätt som flera andra forskare 

menar att människor och dess användning av digitala medier präglas av (Davis 2013; Turkle 

2008). Det är därför intressant att se till vilka lösningar som detoxen erbjöd för att man ska 

kunna bli kvitt denna bundenhet. Jag tolkar det som att digital detox-konceptet på lägret 

fungerar på så sätt att deltagarna ska komma bort från tekniken och minska sin bundenhet 

genom att befinna sig i en lugn och skön miljö. Miljön på lägret spelar en stor roll för 

detoxen, vilket man förstår om man ser till hemsidan där följande citat går att läsa: ”Ge dig 

själv en annorlunda, avkopplande helg i natursköna Innansjön, ät god mat, upplev naturen, 

tystnaden och känslan av att inte vara uppkopplad”. Även vissa aktiviteter, bland annat så 

kallad ”silent walk”, som gjordes under lägret hade naturen som utgångspunkt. Detta innebar 

att man gick ut i naturen tillsammans som en grupp men utan tillåtelse att prata med varandra 

eftersom man enbart skulle befinna sig i nuet och reflektera över hur det är att gå runt i 
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naturen utan att tekniken är där och stör. Jag uppfattar denna aktivitet på två sätt. Dels att 

tekniken måste spela en mindre roll för att vi ska kunna uppskatta sådant som finns runt 

omkring oss men även som en lösning för hur man blir av med sitt beroende till digitala 

medier. Jag funderar dock över hur väl detta verkligen fungerar samt huruvida man faktiskt 

befinner sig i nuet om man inte får prata med varandra. Tittar man på forskning som har 

undersökt möjligheterna att koppla ner sig från digitala medier och tar dessa svårigheter i 

beaktande, så borde problemet kvarstå även efter att lägret är avslutat. Om vi nu är beroende 

av de digitala medierna, vad ska en kort visit till ett detox-läger göra för att man ska kunna 

släppa tekniken när vardagliga sysslor så som arbete med mera tar stora delar av vår vakna 

tid? Jag ställer mig frågande till om övningar och aktiviteter likt ”silent walk” faktiskt kan 

vara en lösning på problemet eftersom det förmodligen för de flesta människor skulle vara 

svårt att lämna mobilen hemma och enbart fokusera på naturen när andra åtaganden behöver 

tillgodoses. Dessutom så tror jag att en person som har fått insikt och verkligen försöker att 

inte använda sig av de digitala medierna alltför mycket trots det kan uppleva andra 

svårigheter. Exempelvis större ensamhet eftersom nåbarhet vi de digitala medierna sätter en 

viss prägel på hur och när man kan ha kontakt med andra människor. Jag förstår samtidigt att 

detta kan vara väldigt individuellt, det vill säga om man upplever användandet av digitala 

medier som ett problem och därför försöker att inte använda dem för mycket, så kanske man 

skulle uppleva en högre livskvalitet.  

 

Vikten att få tid över till sådant som verkligen betyder något var ett av problemen som detox-

lägret menar att de digitala medierna har medfört. Under lägret så förstod jag att även detta 

skulle hanteras genom insikt samtidigt som ytterligare ett sätt presenterades, vilket var att man 

skulle skaffa en egen digitala strategi. Detta betyder att man själv bestämmer när, var och hur 

man använder sig av digitala medier. DiLucia menade bland annat att man skulle bli bättre på 

att vara tydlig när man inte vill bli störd genom att ha en digital strategi. Utöver att man enbart 

svarar och är nåbar de tider som man själv vill så ska man även sätta upp skyltar utanför 

exempelvis sitt kontor de tider som man behöver fokusera. Denna typ av lösning är precis 

som insikt något som individen själv måste komma fram till och lösa därefter, vilket betyder 

att DiLucia, precis som bland annat Tunestad (2014), hävdar att stressen i arbetslivet är 

individens ansvar. Jag ställer mig emellertid kritisk till huruvida en metod som förespråkar att 

man sätter upp skyltar utanför kontoret skulle kunna innebär minskad digital stress eftersom 

mejl, sms och samtal fortsätter att strömma in oavsett om man har en skylt eller inte. Jag 

tolkar denna del av lösningen som att den inte tar bort den digitala stressen som en person kan 
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uppleva. Istället tror jag att om man börjar sätta upp skyltar utanför sitt kontor kan man 

framstå som både asocial och icke samarbetsvillig vilket med stor sannolikhet inte skulle 

uppskattas på de flesta arbetsplatser.  

 

Vidare finns det ytterligare aspekter att se närmre på gällande den digitala strategin. Bland 

annat så påpekade DiLucia att vi skulle få möjligheten att skaffa oss en egen sådan, enbart 

genom att vara en del av detoxen. Detta utlovas även på hemsidan där följande går att läsa: 

”skaffa dig din egen digitala strategi både på jobbet och i privatlivet”. En av deltagarna på 

kursen verkade fundersam över huruvida detta verkligen skulle fungera i arbetslivet och 

försökte då opponera sig mot denna individualisering av arbetsmiljöproblem med konstant 

tillgänglighet. Deltagaren undrade också hur detta ska kunna gå till eftersom det inte alltid är 

så lätt att säga ifrån utan att framstå som oengagerad. Deltagaren beskrev även hur det såg ut 

för en vän som jobbar inom restaurangbranschen, vilken deltagaren menar inte skulle kunna 

säga till sina chefer de tider som han inte kan jobba eftersom att han då troligtvis skulle få 

sparken. Trots denna diskussion hävdade DiLucia att ansvaret fortsatt ligger hos individen 

som hon menar måste bestämma själv när hon eller han ska eller inte ska svara. Hon 

poängterade även att det var väsentligt att vi deltagare reflekterade över detta eftersom vi 

enbart genom att få insikt och ha en egen digital strategi kan bestämma över vår egen tid. 

Denna individualisering av problemet upplever jag att det finns flera svårigheter med. Bland 

annat om man ser till att det har blivit något av ett ideal i samhället som innebär att man är 

viktig och behövd om man ofta är upptagen och tillgänglig (Wajcman 2015). Men även sett 

till hur samhället ser ut idag, det vill säga att vi upplever att vi får mindre tid men samtidigt 

har mer att göra eftersom det alltid finns något annat som ska hinnas med (Rosa 2003). Jag 

tror som nämnt tidigare att denna typ av digital strategi, varvid individen bestämmer själv när 

han eller hon ska vara tillgänglig, skulle kunna innebära stora svårigheter i arbetslivet men 

också i vardagen. Om det exempelvis skulle accepteras på arbetsplatser att individer tillämpar 

olika digitala strategier hade det möjligtvis kunnat reducera stressnivån och höja effektiviteten 

på arbetet. En sådan problemlösning bör dock inte vila på individen utan måste tas i 

beaktande av organisationen på arbetsplatsen.  

 

Under lägret så framkom det inte några konkreta förslag på hur man faktiskt ska kunna 

implementera en egen digital strategi i vardagen utan istället verkar det som att varje deltagare 

måste förstå detta själv. Detta blir än mer intressant om vi ser till det samtal jag hade med en 

utav deltagarna när det enbart var några timmar kvar av lägret. Vi skulle diskutera vad vi hade 
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lärt oss och kom då in på huruvida det faktiskt skulle gå att ha en egen digital strategi i 

vardagen. Deltagaren berättade för mig att det inte fanns något under lägret som hade 

inneburit någon större hjälp gällande hur man skulle bete sig när mobilen åter kom fram. 

Snarare så upplevde deltagaren att det hade varit kul att testa på lägret och att det hade 

inneburit en ökad förståelse för att de digitala medierna har en negativ påverkan på oss. Det 

verkade alltså inte finnas några konkreta och handfasta förslag för deltagarna att ta till när vi 

väl skulle lämna lägret. Därför ställer jag mig frågande till om lägrets påpekade problem om 

digitala medier egentligen kan lösas med hjälp av lägrets tilltänkta metoder. Istället anser jag 

efter diskussionen ovan att dessa metoder snarare är ett fint sätt att påpeka att lösningar till 

problemen måste komma från var och en. Detta skulle möjligtvis kunna leda till att deltagarna 

känner en större press på sig efter lägret att hitta en realistisk och genomförbar digital strategi.  

7. Sammanfattning och slutsats 
 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att digital detox-lägret Villa Insikt menar att det finns 

en rad olika problem i det digitala samhället. Alltifrån uppfattning av att vi får mindre tid till 

sämre relationer och försämrad hälsa skylls på de digitala medierna. Problemen framställs 

dock inte som olösliga utan deltagarna uppmuntras att lösa dess relativt enkelt. Det enda som 

krävs är att de ska befinna sig på detox-lägret under 48 timmar och på så sätt ska de få insikt 

och kunna utveckla en egen digital strategi. Min studie visar dock att de tänkta lösningarna i 

slutändan enbart är tänkta att komma från individen själv, varför lägret egentligen inte spelar 

någon större roll än att deltagarna får möjlighet att komma bort från de digitala medierna. 

Även om jag uppfattade lägret som att det inte bidrog med några konkreta förslag på hur 

deltagarna ska tacklas med problemen så uppfattade jag inte lägret som något negativt för 

deltagarna. Tvärtom verkade de trivas och må bra av att vara där. Vissa deltagare verkade 

dock efter lägret ha blivit mer kritiskt inställda till digitala medier, vilket enligt mig inte är rätt 

väg att gå. Fortsättningsvis så framställde lägret medierna som något giftigt som vi behöver 

rensa kroppen ifrån men för att göra detta så har vi enbart oss själva att förlita oss på. 

Samtidigt visar min studie att detta emellertid är svårt eftersom tekniken och kravet att finnas 

tillgänglig inte automatiskt försvinner efter detoxen. Därför kan lägret ses som ett ställe dit 

man åker för att ”avgiftas” i några dagar och sedan är det bra med det. Det vill säga att 

deltagarna får veta att de digitala medierna inte är bra men efter att de fått denna insikt så ska 

de enbart förlita sig på sig själva att fixa problemen. Detta innebär att detox-lägret inte gör 

något mer åt problemen än att påvisa dem. Min slutsats blir därför att detoxen enbart fungerar 
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som ett konstaterande över att människors bundenhet och förhållningssätt till de digitala 

medierna är problematisk samt att detoxen inte innebär någon större förändring för deltagarna 

som istället individuellt måste försöka att fixa de problem som detoxen påvisar genom insikt 

och digital strategi. 

  

Avslutningsvis ställer jag mig ödmjuk inför att andra tolkningar hade kunnat göras av mitt 

insamlade material. Men med tanke på att jag har haft så många informationskällor så har jag 

valt ut det som jag anser är det viktigaste för att besvara mina frågeställningar och sedan 

arbetat utifrån detta. Slutligen vill jag även passa på att nämna ett förslag på vidare forskning. 

Jag tror nämligen att man skulle kunna frambringa intressanta resultat genom att bedriva mer 

omfattande forskning på deltagare som genomgått antingen detta eller andra liknande digital 

detox-läger för att se vilka effekter som det kan medföra på längre sikt. Dessutom hade det 

varit intressant att genomföra en studie som jämför digital detox-läger i Sverige och i USA, 

förslagsvis på det ovan nämnda Camp Grounded i Silicon Valley, Kalifornien. Möjligtvis 

hade en sådan jämförande studie kunnat bidra till en ännu större förståelse för vilka problem 

som framställs om användandet av digitala medier, hur dessa är tänkta att lösas inom detox-

trenden och om och i så fall på vilket sätt det skiljer sig mellan länderna.  

 

 
  



 28 

Referenser  
 
Acton, Annabel (2017). Why you need a digital detox. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<https://www.forbes.com/sites/annabelacton/2017/10/19/why-you-need-a-digital-

detox/#1d77c9037b7c> [2017-10-31] 

 

Allvin, Michael, Aronsson, Gunnar, Hagström, Tom, Johansson, Gunn & Lundberg, Ulf 

(2006). Gränslöst arbete - Socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. Malmö: Liber 

 

Arbetsmiljöverket (2015).  Digital arbetsmiljö. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/rapporter/digital_arbetsmiljo-rap-2015-

17.pdf > [2017-11-07] 

 

Davis, Mark (2013). Hurried lives: dialectics of time and technology in liquid modernity. 

Thesis Eleven, 118(1) 

 

Edzard Ernst (2009). Detox. Focus on Alternative and Complementary Therapies, 14, s. 163-

164 

 

Eriksen, Thomas (2001). Ögonblickets tyranni. Snabb och långsam tid i 

informationssamhället. Falun: Nya Doxa 

 

Fangen, Katrine (2005). Deltagande observation. Malmö: Liber 

 

Fish, Adam (2017). Technology retreats and the politics of social media. tripleC, 15(1), s. 

355-369. 

 

Foroohar, Rana (2017). All i want for Christmas is a digital detox. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<https://www.ft.com/content/928d1646-e6fe-11e7-97e2-916d4fbac0da> [2017-12-28] 

 

Hammersley Martyn och Paul Atkinson (2007). Ethnography: principles in practice. London 

and New York: Routledge.  

 



 29 

Heller, Nathan (2014). Slow TV is here. The new yorker, 30 september. (Elektronisk) 

Tillgänglig: <https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/slow-tv> [2017-11-01] 

 

Karina DiLucias (2017). Digitaliseringen, vad gör den med oss människor? (Elektronisk) 

Tillgänglig: <https://asikt.dn.se/asikt/debatt/teknologin-har-tagit-over-ingen-ar-narvarande-

langre/digitaliseringen-vad-gor-den-med-oss-manniskor/> [2017-10-30] 

 

Kaun, Anne & Christian Schwarzenegger (2014). No media, less life? Online disconnection in 

mediatized worlds, 19(11).  

 

Khoury Bassam, Sharma, Manoj, Rush, E. Sarah & Fournier, Claude (2015). Mindfulness-

based stress reduction for healthy individuals: A meta-analysis. Journal of psychosomatic 

research, 78(6), s. 519-528 

 

Nie, Norman och Hillygus, Sunshine (2002). The impact of Internet use on sociability: Time 

diary findings. IT & Society 1 (1), s. 1-20. 

 

O´reilly Karen (2012). Ethnograpic methods. London and New York: Routledge.  
 

Rosa, Hartmut (2003). Social acceleration: ethical and political consequences of a 

desynchronized high-speed society. Constellations Volume, 10(1), s. 3-33 

 

Sharma, Sarah. (2014). In the meantime: temporality and cultural politics. Durham: Duke 

University Press. 
 
Sutton, T (2017). Disconnect to reconnect: The food/technology metaphor in digital detoxing. 

First Monday, 22(6). 

 

Thompson, John (2012). Medierna och modernitet. 4 uppl., Göteborg: Daidalos 

 

Tunestad, Hans (2014). The Therapeutization of Work: The Psychological Toolbox as 

Rationalization Device during Third Industrial Revolution in Sweden. Diss., Stockholms 

Universitet 

 



 30 

Turkle, Shirley (2008). Always-On/Always-On-You: The Tethered Self. In: James E. Katz 

(red.) Handbook of Mobile Communication Studies. Cambridge, MA: MIT Press.  

 

University Wire (2013). Going off the grid? There´s an app for that, too. 14 november.  

 

Villa insikt (u.å). Digital detox camp. (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.villainsikt.se/digital-detox-camp-2/> [2017-10-11] 
 

Wajcman, Judy (2015). Pressed for time: the acceleration of life in digital capitalism. 

Chicago/London: The University of Chicago Press 

 

Wells, Jonathan (2016). 9 ways to start (and stick to) a digital detox. (Elektronisk) 

Tillgänglig: <http://www.telegraph.co.uk/better/technology/9-ways-to-start-and-stick-to-

a-digital-detox/> [2017-12-28] 

 

Young, Kimberly (1998). Caught in the net: how to recognize the signs of internet addiction 

and a winning strategy for recovery. New Jersey: John Wiley & Sons 

 

Østbye, Helge, Knapskog, Karl, Helland, Knut & Larsen, Leif Ove (2003). Metodbok för 

medievetenskap. Malmö: Liber 

 

  



 31 

Appendix 
 

Information till deltagarna på Villa insikt 

 

Hej! Mitt namn är Eric Bornestav och är student på Södertörns högskola i Flemingsberg, 

Huddinge. Sedan 2015 har jag varit student på medievetarprogrammet och börjar nu närma 

mig examen. Därför kommer jag under de kommande månaderna att skriva min C-uppsats 

med inriktning på digital stress och digital detox. Mitt intresse är att få en större förståelse för 

digital detox-läger och har i samråd med min högskola beslutat att ta reda på detta genom att 

genomföra en deltagande observation under detox-helgen på Villa insikt. Det innebär att jag 

kommer att undersöka hur kursen går till, hur vi deltagare samarbetar, vad för typ av miljöer 

som vi befinner oss i med mera. Studien utgår helt ifrån mitt eget intresse och min önskan är 

att agera öppet genom att informera er om detta innan vi påbörjar helgen samt för att påpeka 

att allting som skrivs och redovisas i uppsatsen kommer att utgå från forskningsetiska 

principer vilket bland annat innefattar total anonymitet för er deltagare. Har ni några andra 

frågor eller funderingar så kan ni ställa dessa under helgens gång alternativt höra av er till mig 

i efterhand. Avslutningsvis så ser jag fram emot en lärorik och spännande helg tillsammans 

med er.  

 

Kontaktuppgifter  

Namn: Eric Bornestav 

Telefonnummer: 0760102970 
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Bilder från Villa Insikt tagna under detox-helgen 17-19 november 2017 

 

Välkomstskylt 

 
 

 

 

Ingång till Villa Insikt 
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Gemensamt kök 

 
 

 

 

Gemensamt kök 
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Gemensamt uppehållsrum 

 
 

 

 

Samtalsrum 
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Sovrum 1 ”Framtiden” 

  
 

 

Sovrum 2 ”Där & då” 
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Sovrum 3 ”Här & nu” 

 
 

 
 


