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Sociala medier och användningen av dessa är enormt utbredd, många är användare av de 

olika sociala nätverk som finns att tillgå. Men vad händer med individen när man väljer att  

lämna sociala medier och den interaktion som de erbjuder? Denna C-uppsats syftar till att  

undersöka individens arbete med det egna jaget, i samband med ett avhopp ifrån sociala 

medier. Det reflexiva projektet som jaget utgör omförhandlas ständigt och undersökningen 

söker förståelse kring hur detta projekt tar sig form när en individ aktivt väljer att lämna 

de sociala mediernas värld. Undersökningen är av kvalitativ karaktär och den använda 

metoden är enskilda intervjuer med utvalda respondenter. Som teoretiskt ramverk i arbetet  

och som grund i min förförståelse av ämnet har jag använt mig av litteratur om 

identitetsbildning av bland annat Giddens och Thompson. Fältet är intressant i synnerhet 

ur ett samhällsperspektiv, då ett val att lämna sociala medier leder till förändringar i  

individens kommunikation och interaktion. Efter avslutad studie har jag funnit att det sker 

en förändring i och med ett avhopp ifrån sociala medier, dock finns det inte en generell 

ram för hur individerna som deltagit i denna studien arbetat med sin jagbildning i 

samband med ett avhopp. Det är istället individuella parametrar som ligger till grund för 

beslutet att lämna. 

Nyckelord: Avhopp, Sociala medier, Jagbildning, Reflexivt projekt, Jaget, Utanförskap

Självidentitet, Självbild, Interaktion, Kommunikation. 
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1. Inledning
Sociala medier som Twitter, Instagram och Facebook har kommit att bli en naturlig del av 

många människors dagliga interaktion, kommunikation och livsstil. Dessa 

kommunikationsmedel är med och bygger upp individens identitet, självframställan och 

därmed hur individen väljer att "visa upp" och porträttera sig själv i sociala medier. 

Självbilden och den egna självframställan är viktiga delar i arbetet med jaget för människor  

idag. Jaget är ett reflexivt projekt som människor idag har möjlighet att omförhandla i  

relation till yttre omständigheter och händelser. Vad händer med produktionen och arbetet 

med denna jagbild om individen väljer att lämna de sociala mediernas värld? Individer idag 

är i stort behov av självspegling via sociala medier, detta då vi är vana vid snabb 

bekräftelse. Samma bekräftelse använder vi oss även av i det dagliga och ständigt 

pågående arbetet med det egna självförverkligandet, vår självframställan och således arbete 

med jaget (Giddens, 1991/2009). 

En studie från Universitetet vid Princeton vid namnet:”Epidemiological modeling of  

online social network dynamic” påvisar att ”Facebook will undergo a rapid decline in the 

coming years, losing 80% of its peak user base between 2015 and 2017” (Cannarella & 

Spechler, 2014, s.7). Vad undersökningen menar är således att Facebook som socialt 

medium kommer att ha tappat närmare 80% av sina användare innan år 2017 är slut. 

Huruvida denna undersökning har rätt eller fel i sak är i dagsläget svårt att svara på, men 

det är onekligen intressanta siffror som författarna John Cannarella och Joshua A. Spechler 

presenterar. Avstampet för denna C-uppsats kommer att ske utifrån denna studie som 

universitetet vid Princeton presenterat. Uppsatsen kommer att utformas som en 

användarstudie där avhoppen ifrån sociala medier kommer att studeras på individnivå. 

Avhoppen kommer att studeras som en alltjämnt pågående process och som en helhet. Det 

finns således ingen tydlig del som kommer att studeras utan materialet till undersökningen 

kommer att insamlas utifrån varje enskild respondents upplevda vardag, hur denne har 

upplevt sitt lämnande av sociala medier. Avhoppet individerna valt att göra kommer därav 

att studeras som en hel identitetsprocess, en del av det reflexiva projekt som jaget 

innefattar enligt Giddens. Helheten innefattar allt ifrån respondentens upplevelse av sin tid 

som användare av sociala medier till tankar och känslor som individen har tiden efter 

lämnandet, då självklart ur ett identitetsperspektiv. Processen som föreligger själva 
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lämnandet tänker jag mig är uppbyggt som en cirkel, då i samband med det egna jaget och 

självbilden. Att uppbyggnaden är utformad som en cirkel beror på att allt som sker i 

individens närhet skapar en förändring, en händelse utlöser en känsla som leder vidare till 

en annan typ av händelse eller känsla hos individen. Cirkeln utgör därav det reflexiva 

projektet med jaget, där allt ständigt omförhandlas i och med nya intryck. Jaget och arbetet  

med jaget går aldrig att frikoppla från individens handlingar och känslor, därav ser jag hela 

processen som en cirkel, där allt ständigt påverkar nästkommande beslut och handling. 

I denna undersökning studerar jag sociala medier generellt, det är såldes inte ett specifikt 

socialt medieforum som studien fokuserar på. Anledningen till detta är att det inte är själva 

mediet i sig som är det viktiga, utan individen och dennes agerande, det vill säga ett  

lämnande av sociala medier. Denna undersökning är en användarstudie där individen står i 

centrum, inte det sociala medium individen valt att lämna. Syftet med undersökningen är  

att förstå ett avhopp ifrån sociala medier som en del i det reflexiva identitetsbygget hos 

individen.  

2. Problemformulering
Forskningen idag har ett stort fokus på sociala mediers påverkan på oss människor och 

forskningsfältet kring hur vår dagliga interaktion med varandra påverkas av sociala medier 

är stort. Däremot är fältet för forskning kring vad som får oss individer att lämna sociala 

medier mindre, det är således här som jag vill ta min utgångspunkt för denna uppsats. Jag 

vill undersöka de parametrar som ligger till grund för att aktivt fatta ett beslut att lämna 

sociala medier. Det finns en del studier inom detta område, bland annat en C-uppsats som 

skrevs vid Södertörns högskola hösten 2013. Denna är en kvalitativ studie om 

avståndstagande från sociala medier, och resultatet uppsatsen presenterade är att ett 

avståndstagande ifrån sociala medier inte kan förstås utifrån en generell regel. Författaren 

skriver: ”Vidare visade studien att avståndstagande från sociala medier är en företeelse som 

ser ut på många skilda sätt och innefattar en mängd orsaker och konsekvenser som främst 

bör förstås på ett individuellt plan” (Adolfsson, 2013, s. 1). Jag vill ta vid där den 

uppsatsen avslutades och vill därför lägga fokus på det reflexiva projekt som jaget och 

självet enligt Giddens utgör. 
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Fältet är intressant och vetenskapligt relevant i synnerhet ur ett samhällsperspektiv, då ett  

val att lämna sociala medier leder till förändringar i individens kommunikation och 

interaktion, och således även i arbetet med självet och jaget. Användarens kommunikation 

med sina medmänniskor kommer att förändras i och med ett lämnande. Denna handling 

blir därmed starkt kopplat till identiteten, valet att stå utanför hänger ihop med individens  

självbild. 

3.Syfte & Frågeställningar
Undersökningen ”Epidemiological modeling of online social network dynamic” från 

universitetet vid Princeton som jag hänvisade till i denna uppsats inledning påvisade att 

det sociala mediet Facebook kommer att ha övergivits av 80% av sina användare innan år 

2017 är slut (Cannarella & Spechler, 2014, s.7). Återigen vill jag påpeka att det inte är 

Facebook som är det väsentliga för denna undersökning, utan det faktum att vissa 

individer väljer att lämna sociala medier generellt. 

Syftet med denna undersökning är att förstå ett avhopp från sociala medier som en del i 

det reflexiva identitetsbygget hos individen. 

3.1 Frågeställningar

För att operationalisera mitt syfte har jag formulerat följande frågeställningar:

1. Hur upplever individen känslan av att inte vara delaktig i sociala medier och vad ledde 

fram till det aktiva beslutet att lämna?

2. Hur interagerar individen med andra idag och vart söker individen sin bekräftelse?

3. Hur arbetar individen med sin egen självframställan efter ett avhopp från sociala 

medier? Har självförståelsen och jagbilden förändrats i och med avhoppet?
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4. Bakgrund
Sociala medier är alla olika typer av forum och nätverk där användare kan kommunicera 

och interagera med andra användare online. I uppsatsen "Social Network Sites:  

Definition, History, and Scholarship" ger författarna Danah Boyd och Nicole B. Ellison 

(2007) en tydlig förklaring över sociala mediers uppkomst och vara. Sociala medier är 

således, enligt författarnas definition webbaserade forum som inbjuder sina användare till 

att konstruera en profilsida inom ett slutet system, som sedan låter användarna följa och ta 

del av andra uvalda individers profiler. En användare måste således godkänna en vän eller 

bekant innan denna får lov att ingå i användarens eget lilla sociala nätverk. Något som gör 

sociala medier så som vi känner till det idag unikt är det faktum att alla användares 

sociala nätverk och umgängeskrets online blir offentliga, och användarna kan även välja 

att fylla i information om familjemedlemmar och eventuell partner, information som även 

den blir offentlig (Boyd & Elisson, 2007, s. 2-3). 

Om man ser till denna definitionen ovan av sociala medier, så släpptes den första sajten 

för sociala medier så sent som år 2007. Däremot fanns det förgångare mycket tidgare, 

redan år 1991 fanns den första sajten för sociala nätverk och online baserad 

kommunikation att tillgå. Utformningen av detta nätverk såg däremot något annorlunda ut 

mot hur vi känner till sociala medier idag. Något som särskiljer denna föregångare från 

dagens sociala medier är framförallt hur nätverket utökades av fler vänner och följare, då 

dessa nätverk inte krävde ett godkännande innan nya vänner kunde läggas till. Tillgången 

att skaffa fler följare och möjligheten att utöka sin vänkrets var således mer öppen (Boyd 

& Elisson, 2007, s. 4-5).

Sociala medier upptar en del tid hos individer idag, användandet av sociala nätverk har i  

många fall kommit att bli till en norm och en vardag. Ser man till användandet världen 

över så har de sociala nätverken som idag finns att tillgå många miljoner användare. 

Många av dessa användare har integrerat dessa sajter till sin vardag, att besöka de sociala 

nätverken är såldes lika nautligt som att gå upp ur sängen på morgonen (Boyd & Elisson, 

2007, s. 2). Under år 2013 besökte så många som 66% av alla individer bosatta i Sverige 

sociala medier. En tredjedel av den totala tiden som individer i Sverige spenderar på 

internet ägnas åt aktivitet på sociala medier. Dessa siffror presenteras av en undersökning 
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som är utförd år 2013 av .SE och undersökningen bär namnet: Svenskarna och Internet, 

rapporten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling och totalt intervjuades 3 000 

personer från 12 år och uppåt. Studien visar också att män inte är lika aktiva användare av 

sociala medier som kvinnor, något som gynnar min undersökning, då alla mina 

respondenter är kvinnor. Det totala användandet av sociala medier har under de senaste 

åren ökat markant, från 2009 och framåt har användandet av sociala medier skjutit i 

höjden, något som diagramet från den nämnda undersökningen visar (Findahl, 2013, 

s.33).

                                        (Findahl, 2013, s. 33).

5. Tidigare forskning
Det finns som jag tidigare nämnde studier och undersökningar som liknar denna 

undersökning, bland annat den undersökning som jag nämnde redan i inledningen: 

”Epidemiological modeling of online social network dynamics” som skrevs vid Princetons 

Universitetet. Den undersökningen baserar sig på det sociala mediet Facebook och 
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slutsatsen är att Facebook som plattform nästintill kommer att ha övergivits innan år 2017 

(Cannarella & Spechler, 2014). Studien baserar och presenterar sin slutsats utifrån 

matematiska uträkningar som utförts på data insamlat ifrån antalet Google-sökningar som 

gjorts på sociala nätverk och då i synnerhet Facebook. Dessa typer av datainsamlingar har 

används i många olika typer av undersökningar med gott resultat  (Cannarella & Spechler, 

2014, s. 1-2). Denna studie utgör ett tydligt avstamp för min valda studie, då 

undersökningen påvisar att Facebook som socialt medieforum nästintill kommer att ha 

övergivits innan år 2017. Denna studie gynnar min undersökning i och med att den 

bekräftar att det finns individer som väljer att lämna sociala medier.

En annan undersökning som även den ligger till grund för mitt arbete är:”Media refusal  

and conspicuous non-consumption: The performative and political dimensions of  

Facebook abstention”. Undersökningen är en diskursanalys av medievägran och icke-

konsumtion, och även denna artikel tar sin utgångspunkt i det sociala mediet Facebook. 

Människor som aktivt väljer att medievägra kommunicerar trots sin vägran, 

kommunikationen sker istället med hjälp av individens icke-handling. Undersökningen 

visar att det är en stark kommunikativ handling att ställa sig utanför de sociala medierna,  

därav är handlingen i att lämna sociala medier en stark kommunikativ identitetsmarkör.  

Med beslutet att medievägra kommunicerar individerna ett budskap till sin omgivning; jag 

vill inte vara med (Portwood-Stacer, 2012, s. 13-14). Artikeln syftar till att ge min egen 

undersökning ett bredare perspektiv inför min förförståelse för arbetet. Då i synnerhet inför 

de parametrar som kan spela in i beslutet att lämna något forum för sociala medier och vad 

individen egentligen vill kommunicera och förmedla i och med sitt lämnande (Portwood-

Stacer, 2012). Förförståelsen är av stor vikt inför de intervjuer som jag planerar att utföra 

inom ramen för denna undersökningen, detta för att kunna tillgodogöra mig information på 

ett fullvärdigt sätt. 

Ytterligare en undersökning som på sätt och vis liknar den ovan och som även visar upp 

likheter med min egen undersökning är: ”Limiting, Leaving, and (re)Lapsing: An  

Exploration of Facebook Non-Use Practices and Experiences”. Denna studie belyser 

aktiviteten och det aktiva valet hos ”icke-användaren” av sociala medier. ”Icke-användare” 

i denna undersökning är både de individer som aktivt gjorde ett val att aldrig bli 
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medlemmar i sociala medier och även de användare som valt att lämna sociala medier efter  

en tids medlemskap. Enligt denna undersökningen är en vanlig anledning till ett aktivt 

beslut att lämna baserat på individens politiska åsikt, eller lämnandet i sig är snarare 

utformat som en aktiv handling som ska påvisa respondentens politiska ståndpunkt. En 

annan vanlig anledning som respondenterna uppgav i undersökningen var att de lämnande 

sociala medier för att de kände att den kontroll de tidigare haft över sitt material nu var  

borta. Kontrollen och rättigheterna till deras delade material tillhörde inte längre dem 

själva, utan rättigheterna tillföll numera de sociala mediernas ägare. Ytterligare en 

anledning som deltagarna hade upplevt var stressen som kom i samband med det 

kontinuerliga sökande efter ”gillande” och ”likes” (Adams, Baumer, m.fl. 2012). 

Den sista undersökningen är den C-uppsats jag nämnde tidigare: ”Den virtuella döden  

eller räddaren i nöden?”, som skrevs av Lina Adolfsson under handledning av Per 

Ståhlberg vid Södertörns högskola hösten 2013. Adolfssons undersökning är en kvalitativ 

studie kring avståndstagande från det sociala mediet Facebook. Inledningsvis beskriver 

studien avhoppet som en del av de övervakningsdebatter som ägt rum, men avslutningsvis 

skriver författaren: ”Avståndstagande är en företeelse som till störst del präglas av 

apolitiska och individuella aspekter som pendlar mellan ett aktivt och kritiskt 

ställningstagande” (Adolfsson, 2013, s. 45). Min studie är en vidareutveckling av 

Adolfssons C-uppsats och syftar till att ta vid från de individuella aspekterna, hur 

individen och dennes jagbild formas i samband med ett lämnande. Utgångspunkten för 

arbetet blir således hela den process som föreligger skapandet av individens jagbild och 

hur denna process bidrar till att skapa en förändring av jaget i och med ett beslut att lämna 

sociala medier. 

Det faktum att all tidigare forskning som jag valt att använda mig av i mitt eget arbete tar  

sin utgångspunkt i det sociala mediet Facebook kommer inte att påverka min studie. Ett  

nytt förhållningssätt till ämnet bidrar istället till att vidga perspektiven och därav kan jag  

studera avhoppen utan att behöva ta hänsyn till det specifika mediet individen valt att  

lämna. Inte heller det faktum att all tidigare forskning, förutom C-uppsatsen är utförda av 

amerikanska forskare tror jag kommer att påverka min undersökning, den begränsade 

forskningen i Sverige kan istället ses som en tillgång, då forskningsfältet inom detta 

10



område tidigare varit begränsat. Utifrån nuvarande forskningsläge där majoriteten av 

forskningen om ”avhopp” baseras på Facebook och utförs av amerikanska forskare är det 

av stor vikt att vidga synsättet för att på så vis kunna studera fenomenet kring avhoppen ur 

ett större perspektiv. Avhoppen i Sverige är inte studerat på samma individuella plan 

tidigare, något som gynnar min forskning. Därav vill jag återigen påpeka att det inte är det 

sociala mediet i sig som är det viktiga i denna undersökning, utan undersökningen syftar 

till att belysa individen och dennes arbete med det egna jaget. 

6. Teoretiskt ramverk
Eftersom min undersökning är av kvalitativ karaktär och syftet är att undersöka varför 

individer idag väljer att lämna sociala medier, är det av stor vikt att för mig som forskare 

att ha kännedom kring det individuella jaget och arbetet med utformningen av detta. Det  

individuella jaget och den egna självbilden är enligt Giddens det som ligger till grund för 

det reflexiva projekt som utgör hela individens självuppfattning. Det aktiva valet att lämna 

sociala medier bidrar till att skapa och omförhandla jaget, men som jag nämnde tidigare är  

jagbilden även en del i själva beslutet att lämna, de går sida vid sida genom alla beslut vi  

väljer att göra. Ett lämnande bidrar till att individen tar avstånd från en tidigare daglig  

social kontakt som torde ge hen både bekräftelse och ett socialt utbyte, däremot är det inte 

sagt att denna sociala kontakt är uteslutande av positiv karaktär. För att nå en förståelse av 

hur individens process med utvecklingen av den egna självbilden ser ut i samband med ett 

beslut att lämna så gäller det att ha en kännedom om det individuella jaget. Denna 

kännedom kommer jag att erhålla ifrån Anthony Giddens och hans teorier kring det 

reflexiva jaget som han beskriver i sin bok Modernitet och självidentitet (Giddens, 

1991/2009). 

Då kommunikation och interaktion är en viktig del av identitetsarbetet och 

självförverkligandet är det viktigt för min undersökning att även ha förståelse för hur vi 

kommunicerar med varandra både i och utanför de sociala medierna. Individer styrs av de 

kollektivt rådande normer som samhället erbjuder i sitt arbete med självet och dessa 

normer sprids och delas mellan människorna via interaktionen. För att kunna dra 

paralleller till hur interaktion och kommunikation ser ut för undersökningens deltagare så 

kommer jag i viss mån även att använda mig av Danah Boyds (2009) tankar kring 
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synlighet och John B. Thompsons (1995/2008) teorier kring den medierade offentlighetens 

framväxt, då som ett komplement till Giddens (1991/2009).

6.1 Självet – Det reflexiva projektet och ödesdigra ögonblick

Arbetet med självet, jaget och individens självframställan är enligt Anthony Giddens något 

konstant pågående, detta bland annat i och med tillgången till dagens teknologi. Individer 

har ständigt världen runt hörnet med hjälp av till exempel mobiltelefoner och internet.  

Människans självförverkligande sker inte enbart på en individuell nivå utan påverkas och 

utformas även på en kollektiv nivå, i samråd med andra. Den kollektiva nivån är däremot 

inte uttalad och explicit utan är snarare utformad som en tyst konsensus hos de individer 

som är delaktiga i kollektivet. I och med dagens teknologisering och sociala medier blir  

den yttre påverkan mer påtaglig och jaget blir därmed mer reflexivt i sin utformning. Idag 

till skillnad från tidigare kan individer i större utsträckning välja hur det reflexiva projektet  

ska konstrueras. Medlemmarna i en specifik grupp människor beter sig ofta på liknande 

sätt, deras självframställan utformas efter gruppens rådande normer. I denna undersökning 

utgör kollektivet de olika nätverk av sociala medier som respondenterna varit medlemmar 

av. Den pågående medialiseringen av vardagen med nya teknologier och forum inbjuder 

individer till att ständigt omförhandla det egna jaget, allt utifrån de förutsättningar som 

omgivningen och dess medmänniskor erbjuder (Giddens, 1991/2009, s. 101-109). ”För att 

kunna ha en känsla av vilka vi är måste vi ha en uppfattning om hur vi blivit det vi är och 

vart vi är på väg” (Giddens, 1991/2009, s. 70). Citatet uttrycker att individer måste uppnå 

en stabil känsla kring det egna jaget och hur dess framställning ser ut för att kunna 

vidareutveckla sig själva och sitt jag. Det krävs därför att individen är väl förankrad i sin 

egna ontologiska trygghet, i sin verklighet om hur världen är uppbyggt och utformad. Det 

gäller även att acceptera det faktum att andra personers verklighet kan skilja sig ifrån den 

egna verkligheten. Precis som Giddens menar även Thompson att jaget och bildningen av 

detta ”jag” blir mer reflexivt i dagens moderna samhälle. Ett stort ansvar för hur processen 

med jagbildningen skall fortskrida faller tillbaka på individen och de resurser som 

personen innehar för att kunna möjliggöra skapandet av sin egna identitet. Det medierade 

material som individer i dag har tillgång till i form av sociala medier bidrar även det i  

skapande av det egna jaget (Thompson, 1995/2008, s. 257-289).
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Ett annat begrepp som Giddens introducerar sina läsare för och som är starkt 

sammankopplat med det reflexiva projektet är ödesdigra ögonblick. Dessa ögonblick är 

händelser som kännetecknas av att individen tvingas ifrågasätta och omförhandla sina 

vardagliga och rutiniserade vanor, och då sker en förändring i identitetsarbetet. Vad som 

karaktäriserar ödesdigra ögonblick är individuellt, det kan således vara olika från person 

till person. Några exempel på just ödesdigra ögonblick är bland annat skilsmässa, dödsfall, 

en födsel eller dylikt. Individens självframställan kan komma att förändrats i samband med 

denna eventuella händelse. Händelsen som individen eventuellt kan ställas inför skapar ett 

avbrott i vardagen, ett avbrott som leder till en förändring av vanor och rutiner och dessa 

förändrade vanor leder i fallet för denna undersökning till ett lämnande av sociala medier 

(Giddens, 1991/2009, s. 150-161). ”Många ödesdigra ögonblick tvingar genom själva sin 

karaktär individen att förändra vanor och revidera projekt” (Giddens, 1991/2009, s. 159). 

Den händelse som utgör ögonblicket ifråga bryter således från vardagens normalitet. 

Slutligen beskriver Giddens att det finns vissa existentiella frågor som det gäller att ta i  

beaktande för att fullt ut kunna förstå det arbete som pågår i och med det reflexiva 

projektet, nedan presenteras dessa parametrar:

– Existensen och varat; syftar till att beskriva individens existens, det är en omfattande 

fråga att ta hänsyn till. Hur ser individens liv egentligen ut, vilka händelser är det som 

skapat den bild av individen som individen väljer att visa upp. Vi är alla som jag nämnde 

skapade och formade i samråd med vår samtid. 

– Det ändliga och människans liv; är en förlängning av den första aspekten, trots att vi 

individer är en del av vår samtid och att vi på sätt och vis skapas i samråd med vår värld så 

är vi ändå våra egna. Individer är reflexiva varelser som är kapabla till att fatta egna beslut,  

därav är det viktigt att ta hänsyn till den egna upplevelsen hos individen och inte enbart se 

till omgivningen och de händelser som bidragit till att skapa individen. 

– Upplevelsen av andra; just denna punkten känns av yttersta vikt för min undersökning, 

då min förförståelse grundar sig i att individer på sociala medier till viss del formas utifrån 

sin omgivning. Här menar Giddens att tolkningen av omgivningen och sina medmänniskor 

påverkar individen, i detta fall är omgivningen de andra användarna som individen väljer 

att följa på sociala medier. Således blir denna omgivning viktig för hur det reflexiva 

projektet ska utvecklas. 
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– Självidentitetens kontinuitet; är mycket viktigt att förhålla sig till i dagens moderna 

samhälle, framförallt då individer idag ständigt har tillgång till sociala medier och med 

dem olika intryck från många olika håll. Individen måste kunna förhålla sig till allt som 

pågår runt omkring, utan att tappa bort sig själv på vägen. Skapandet av det egna jaget är 

en ständigt pågående process och denna process behöver intryck för att utvecklas, däremot 

är det viktigt för individen att kunna skilja på vad som är viktigt för det egna jaget. Därav 

måste individen lära sig att utveckla det egna jaget och sin egen självframställan utan att  

för den delen tappa bort sig själv. Individens kropp är även den en del av självet och dess 

framställning, medvetenheten om kroppens funktioner och egenskaper är grundläggande 

för att som individ förstå sig själv som en helhet. Däremot kommer kroppen och dess 

egenskaper något i skymundan när individer interagerar via sociala medier. Under ett 

traditionellt samtal öga mot öga har individen möjligheten att använda sin kropp för en 

utökad förståelse. Denna möjlighet är något som försvinner under kommunikation via 

sociala medier och torde även inverka på individens självframställan och då dennes 

självbild. Förvisso så har individen fortfarande tillgång till sin kropp i den traditionella 

kommunikationen utanför sociala medier, men i de samtal som äger rum på sociala medier 

är avsaknaden av kropp ett faktum. I och med ett lämnande av sociala medier får individen 

tillbaka sin kropp på ”heltid” och kan återigen utnyttja hela sitt jag i sin självframställan  

(Giddens, 1991/2009, s. 70-87). I den kommande analysen så gäller det att förhålla sig till 

dessa fyra aspekter, däremot är det i synnerhet punkt 1, 3 och 4 som jag kommer att 

fokusera på. 

6.2 Identiteten: Narcissism – ett resultat av det reflexiva 

projektet?

Giddens beskriver karaktärsstörningen narcissism och hur narcissismen kan uttrycka sig i 

en individs självframställan. Narcissismens främsta karaktärsdrag är att individen är starkt 

självupptagen, en upptagenhet som därmed förhindrar individen att etablera gränser mellan 

det riktiga jaget och den yttre världen. Speglingen ifrån andra individer kan bidra till att  

skapa en skev bild kring den egna uppfattningen om jaget, individen konsumerar så 

mycket intryck att tryggheten på så vis blir skadad. När denna trygghet blivit tillräckligt  

bräcklig finns det en risk att individens bekräftelse börjar luta åt det narcissistiska hållet,  

och därmed blir individens karaktär än mer bekräftelsesökande i sitt uttryck. Narcissismen 
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som karaktärsstörning bör inte blandas ihop med det aktiva sökandet efter det egna jaget. 

Det finns däremot tydliga paralleller mellan sökandet efter det egna jaget och narcissism, 

Giddens menar att självet hos individen idag är bräckligt, skört och splittrat och kan inneha 

strömningar från narcissismen. Narcissismen bidrar till att skapa destruktiva drag hos 

individen, detta på grund av att intima relationer och bredare kontakter hos individen 

enbart går ut på att spegla det egna jaget på ett inneslutet sätt, ett sätt som därmed inte  

formar det egna jaget på ett sätt som är positivt för individens självframställan. De 

narcissistiska dragen hos en individ grundar sig snarare i en bräcklig självidentitet, där 

individen pendlar mellan känslan av att vara storslagen och värdelös (Giddens, 1991/2009, 

201-207).

Narcissismen och dess huvudegenskaper vill jag i viss mån koppla ihop med det ökade 

behovet av bekräftelse som många användare av sociala medier har. En bekräftelse som 

man till exempel kan nå i samband med ”likes-samlandet”. Undersökningen ”Limiting, 

Leaving, and (re)Lapsing: An Exploration of Facebook Non-Use Practices and 

Experiences” av Adams, Baumer, m.fl (2102), tar upp de exempel kring bekräftelsen och 

det aktiva sökandet efter ”gillande”. Samhället idag och de sociala villkor som individer 

har tillgång till inbjuder individer till att leva som att de är omringade av speglar, detta är i  

synnerhet applicerbart på sociala medier. Speglarna på sociala medier utgörs då av andra 

användare på sociala medier och det är dessa speglar som individen själv uppfattar som 

iakttagande och i viss mån dömande. Individen upplever det som att dennes handlingar 

utvärderas efter rådande normer och konventioner (Giddens, 1991/2009, 201-207).

6.3 Jagbildningen i mediesamhället

Även Thompson beskriver jaget som ett symboliskt projekt, ett projekt som individen 

aktivt konstruerar med hjälp av insamlade intryck. Insamlade intryck i detta fall är allt  

ifrån lärdomar, erfarenheter och traditioner. Tidigare tillgodogjorde sig människor detta 

material med hjälp av traditionell kommunikation, då öga mot öga, men i och med dagens 

utveckling av kommunikationsmedier så tillgodogör sig individen ideligen nytt symboliskt 

material via till exempel sociala medier. Dessa intryck är av värde för den enskilda 

individen, men vissa intryck skapar en större förändring hos individen än andra. 

”Jagbildningen blir alltmer beroende av tillgången till medierade kommunikationsformer”  
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(Thompson, 1995/2008, s. 262). Det symboliska materialet kan jämföras med andra 

användares statusuppdateringar och bilder som publiceras på olika sociala nätverk. Dessa 

intryck bidrar till att skapa en förändring hos individen, som i sin tur förändrar det 

reflexiva projekt som jaget utgör. 

Ett annat begrepp som Thompson använder sig av är det medierade beroendets 

dubbelbindning. Med detta begrepp menas att jaget till slut blir beroende av symboliskt 

material ifrån olika mediesystem. Sociala medier inbjuder ständigt sina användare att ta del  

av åsikter och tankar, detta kan bidra till en mycket positivt utveckling av jaget. I och med 

detta kan individen komma att bli beroende av tillgången till medierat material, detta är  

såldes vad som kallas för det medierade beroendets dubbelbindning. Här skulle jag vilja 

dra paralleller till Giddens teorier kring narcissism som jag beskrev i rubriken ovan. Detta 

då en individ kan bli för beroende av det medierade materialet i sin egen bekräftelse. Då 

det finns en enorm mängd information som individer och användare av sociala medier kan 

tillgodogöra sig, vilket i sin tur kan leda till en symbolisk överbelastning. För mycket 

intryck och ökad tillgång av medierat material kan ha en desorienterad inverkan på 

individen, effekten blir då negativ för processen med jaget (Thompson, 1995/2008, s. 260-

271). I takt med tiden och att individer blir mer mottagliga för medierat budskap söndras 

individens jag mer och mer, jagbilden blir mer och mer otydlig i sitt uttryck. Individen kan 

få svårigheter att förhålla sig till sig själv och sin ursprungliga identitet i vardagen då inget 

är konstant och självbilden ständigt omformas. Detta behöver däremot inte enbart vara 

negativt då det även kan öppna upp för nya möjligheter att utveckla sitt jag. Individen 

behöver inte nödvändigtvis bli desorienterad i det egna arbete med jaget, men risken finns 

och därav är det viktigt att ha många olika aspekter i åtanke kring vad som påverkar 

processen som utgör arbetet med det egna jaget (Thompson, 1995/2008, s. 286-287). Vi är 

således alla en produkt av vår samtid, medvetet eller omedvetet formar vår tid och tidens 

trender individen, de sociala medierna har en inverkan på arbetet med det egna jaget. Här 

går det att dra paralleller till ett föredrag av medieforskaren Danah Boyd: "Do you See 

What I See"?: Visibility of Practices through Social Media” (2009), en text om dagens 

användande av sociala medier och synlighet. En synlighet som går att koppla till skapandet 

av det egna jaget. Boyd beskriver i sin föredrag hur användandet av sociala medier tar sig 

uttryck och hur individer av idag aktivt konstruerar sin värld med hjälp av de sociala 
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medierna. Hon menar att de ”vänner” som användarna av sociala medier väljer att följa 

bidrar till att skapa en egen liten värld. Denna skapade värld bidrar till att forma den egna 

upplevelsen av sociala medier och därav bidrar den även till att forma det egna jaget. Boyd 

menar att inom en viss grupp av sociala medier finns det en konsensus i hur man skriver 

och uttrycker sig, användaren påverkas i sitt uttryckssätt av de individer som hen följer i de 

olika sociala nätverken. Avslutningsvis lyfter Boyd vissa frågor, bland annat hur vi själva 

ser på den värld vi skapat, hur världen får oss att känna och tänka och hon menar att det 

kanske är det dags att vi omfamnar synligheten och tar oss tid att känna och faktiskt se vår 

värld (Boyd, 2009). Synligheten och de aspekter av synlighet som går att applicera på en 

aktiv användare av sociala medier är med och bygger individens självbild och identitet.  

Precis som jag skrev ovan så formas individen utifrån rådande omständigheter, och Boyd 

menar att användarna av sociala medier tillslut tenderar att alltmer likna och ta efter de  

övriga användarna som de aktivt följer på sociala medier (Boyd, 2009). 

6.4 Medierad kvasiinteraktion

Thompson menar även att medieutvecklingen inte enbart berikar jagbildningen utan även 

bidrar till att skapa en ny form av intimitet. En intimitet som egentligen inte är så intim och  

som Thompson kallar för medierad kvasiinteraktion. Den egentliga beskrivningen av 

termen medierad kvasiinteraktion och användningen av termen är utformad för 

masskommunikationsmedier som; tv, radio och böcker, då dessa medier riktar sig till en 

obestämd massa och inte till en specifik mottagare. Den medierade kvasiinteraktionen är 

monologisk i sitt utförande, till skillnad från ett traditionellt samtal öga mot öga, det är  

således en envägskommunikation. När Thompson beskriver den medierade 

kvasiinteraktionen så talar han om förhållandet mellan till exempel en tv-tittare och en 

programledare, tv-tittaren upplever situationen som sådan att programledaren enbart talar 

till henne och att de båda interagerar med varandra. Detta trots att det egentligen enbart är  

en envägskommunikation där tv-tittaren ifråga enbart är en av flera mottagare för 

programledarens monolog. Medierad kvasiinteraktion kan således sträcka sig över både 

rum och tid, till skillnad från traditionell kommunikation som äger rum öga mot öga. Det 

är här som jag vill dra en parallell till användningen av sociala medier, då kommunikation 

på sociala medier inte kräver att deltagarna delar varken tid eller rum. På sociala medier  

”postar” användarna sina statusuppdateringar, tweets, bilder och dylikt utan att det är 
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menat för någon specifik individ, de riktar sig till en obestämd massa, alla deras följare. En 

annan aspekt av sociala medier som går att jämföra med medierad kvasiinteraktion är de 

användare av sociala medier som är inaktiva, de användare som tittar och ser vad andra gör 

på sociala medier men inte själva delar med sig av sitt liv och sin vardag och på så vis 

skapar en envägskommunikation (Thompson, 1995/2008, s. 110-111). 

Under en ”vanlig” interaktion med en annan individ, öga mot öga så uppstår en ömsesidig 

intimitet, något som går förlorat genom interaktionen via sociala nätverk. Sociala medier  

gör att medlemmarna i deras nätverk kan interagera och socialisera utan att dela varken 

rum eller tidsdimension, något som bidrar till hur skapandet av den egna identiteten tar  

form (Thompson, 1995/2008, s. 257-289). Denna möjlighet att göra sig till någon annan 

blir större i och med att vi inte delar tid och rum med dem som vi interagerar med. 

Individens självförverkligande och självframställan har större utrymme att ta nya uttryck 

då hen inte behöver stå till svars eller presentera sig själv i det verkliga livet. Spelrummet 

för jaget och dess reflexiva egenskaper blir större i och med att individen inte 

nödvändigtvis behöver dela tid och rum i interaktion med andra. Detta möjliggör en större 

spelplan i skapandet av det egna jaget. Thompson beskriver detta med hjälp av Erving 

Goffmans uttryck, främre och bakre regioner. Vissa handlingar och delar av jaget som 

anses olämpliga eller som individen skäms för kan under kommunikation genom sociala 

medier gömmas undan i de bakre regionerna, i de bakre regionerna så strider jaget mot den 

bild som individen försöker att ge sken av i den främre regionen. Vad som är lämpligt 

respektive olämpligt att visa upp och dela med sig av eller gömma undan i de olika 

regionerna är beroende av rådande normer inom olika världar/forum. Olika nätverk, 

sociala grupper och användare kan ha sina egna normer kring vad det är okej och 

accepterat att dela med sig av, eller vad som bör gömmas undan (Thompson, 1995/2008, s. 

115). Detta blir således också aktuellt kring användandet av sociala medier, då användarna 

kan ge sken av och visa upp en helt annan bild än den verkliga. Spelrummet är fritt för hur 

användaren vill visa upp sig själv och därmed sin självframställan.

6.5 Teorisammanfattning 

Självidentitetens kontinuitet som jag beskrev tidigare är mycket viktig att förhålla sig till i 

dagens moderna samhälle, framförallt då individer idag ständigt har tillgång till sociala  
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medier och med dem olika intryck. Individen måste kunna förhålla sig till allt som pågår 

runt omkring, utan att tappa bort sig själv på vägen. Skapandet av det egna jaget är en 

ständigt pågående process och denna process behöver intryck för att utvecklas, däremot är 

det viktigt för individen att kunna skilja på vad som är viktigt för det egna jaget. Således 

måste individen lära sig att utveckla det egna jaget och den egna självframställan utan att  

för den delen tappa bort sig själv. De ödesdigra ögonblicken kan förändra individens 

självbild, precis som att det medierade beroendet kan bli till en börda för jaget då individen 

blir beroende av medierad bekräftelse i sin självframställan. Då samtliga av mina 

respondenter kommer att ha brutit en vana genom att lämna sociala medier, är det viktigt  

att vara medveten om vad som kan leda till ett lämnande. Det inte självklart att just ett  

ödesdigert ögonblick fått respondenterna att lämna sociala medier, men möjligheten finns.

De narcissistiska drag som eventuellt går att finnas hos en individ grundar sig snarare i en 

bräcklig självidentitet, där individen pendlar mellan känslan av att å ena sidan vara 

storslagen och å andra sidan vara värdelös. Eftersom mina respondenter aktivt valt att 

lämna något socialt nätverk är det av stor vikt att inneha en kännedom kring vad som kan 

skapa destruktiva tankar hos en individ och hur dessa tar sig i uttryck (Giddens, 

1991/2009, s. 201-214).

7. Metod
Då jag valt att arbeta med enskilda intervjuer faller min studie inom ramen för den 

kvalitativa forskningen. Mitt förhållningssätt som forskare i detta arbete kommer därav att 

förhålla sig inom ramen för det hermeneutiska perspektivet. Anledningen till att 

placeringen blir just inom det hermeneutiska fältet är att jag kommer att arbeta med 

tolkningar och utifrån tolkningarna sedan söka förståelse för fenomenet kring hur det 

reflexiva projektet och jagbildningen tar sig uttryck i samband med ett lämnande av sociala 

medier (Kjørup, 2012, s. 233-252). När intervjuerna var utförda så transkriberade jag 

materialet och utifrån den färdiga transkriberingen kunde jag sedan påbörja ett 

tolkningsarbete som slutligen utmynnade i en analys. Till hjälp inför arbetet med den 

kvalitativa intervjun så ligger Kvale & Brinkmanns bok till grund, Den kvalitativa  

forskningsintervjun (2009).
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Ett citat från boken som jag tycker är mycket passande för min undersöknings syfte är 

detta: ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata 

med dem?” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.15). Informationen kring hur mina respondenter 

uppfattar sin självframställan och arbetet med den samma har jag därför tillgodogjort mig 

via samtal. Syftet med en forskningsintervju är att förstå den levda vardagen hos 

människorna, då sett ur den intervjuades eget perspektiv. De intervjuer som jag har utfört 

har i princip samma struktur som ett vanligt samtal, det som däremot särskiljer mina 

intervjuer ifrån ett vanligt samtal är angreppssätt och frågeteknik. Dessa två faktorer 

kommer att förhålla sig inom en viss ram och struktur, intervjuns utformning är semi-

strukturerad. Intervjumodellen är semi-struktuerad på så vis att jag startar med 20 stycken 

frågor som fungerar som en grund. Allt eftersom att respondenterna gav mig svar på dessa 

20 grundfrågor utvecklade jag nya frågor under intervjuns gång, då baserade på 

respondenternas tidigare svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 33-41). Dessa 20 grundfrågor 

är övergripande inom mitt ämne och täcker egentligen in det mesta jag vill undersöka, 

deras utformning ser ut som den gör för att frågorna ger mig som forskare en stabil grund 

att använda om jag skulle tappa tråden helt och misslyckas i mina försök att utforma 

följdfrågor. Dessa följdfrågor som jag under intervjun försökte att utforma kallas för 

andrafrågor och för att ställa dessa frågor på ett adekvat sätt så krävs det en stor 

uppmärksamhet och ett aktivt lyssnande ifrån intervjuaren, i detta fallet ifrån mig. Jag 

gjorde under intervjutillfällena mitt yttersta för att lyssna aktivt, samtidigt som jag förde 

kortare anteckningar, detta för att kunna utforma mina andrafrågor på ett passande sätt. Det 

är utifrån det aktiva lyssnande som andrafrågorna kan formuleras och genom dem kan 

intervjuaren tillgodogöra sig information ifrån respondenterna med hjälp av rätt ställda 

följdfrågor. Om andrafrågorna uteblir skulle viktig information som respondenten innehar 

gå förlorad, därför är det av yttersta vikt att formulera dessa utifrån samtalet med varje 

respondent (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 154-157). De grundfrågor som används vid de 

olika intervjutillfällena finns bifogade som en bilaga i slutet av denna uppsats. 

Jag märkte snabbt att utformningen av andrafrågor inte är enkel, detta kommer att 

diskuteras mer under rubriken metoddiskussion. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

inspelningsfunktionen på min mobiltelefon. Innan inspelningen startades hade jag ett 

kortare samtal med respondenterna där jag förklarade hur intervjun skulle gå till, ett litet  

20



uppvärmningssamtal för att intervjun sedan skulle få ett bättre flyt. Samtliga intervjuer har 

utförts av mig och det har enbart varit en respondent åt gången, det är enskilda intervjuer 

som denna undersökning bygger på.

Inom det hermeneutiska perspektivet så är det tolkningen av texten och materialet som är 

det viktiga. Texten i detta fall kommer att vara det transkriberade materialet från de utförda  

intervjuerna. Något som är av stor vikt just när det kommer till tolkningar inom 

hermeneutiken är forskarens förförståelse i ämnet, således vad jag redan besitter för 

kunskap och förståelse inför ämnet. Kunskapen inom ämnet har jag med mig ifrån den 

tidigare forskningen och det teoretiska ramverket som jag studerat och använt mig av inför 

detta arbete. Den valda metoden, halvstrukturerade intervjuer krävde att jag själv är 

delaktig och aktiv vid intervjutillfällena och på så vis kommer intervjuerna att till viss mån 

spegla mig själv och min ställning som forskare i de olika frågorna. Frågorna som jag 

utformar som andrafrågor kommer att vara en del av mig, då de kommer att visa mina 

intressen i och kring ämnet. Jag tar vid där respondenten säger något som fångar mitt 

intresse och utformar sedan en andrafråga utefter de förutsättningar svaret på frågan gett 

mig. Däremot så är min intention att försöka förhålla mig så objektivt som möjligt till  

respondenterna och deras svar. Här kände jag att min roll som ny forskare gjorde mig 

begränsad, det var svårt att förhålla sig till materialet på ett objektivt sätt då jag redan 

innan hade många tankar kring respondenternas svar. 

7.1 Material och val av respondenter

Mitt val av respondenter bestod till en början av fem olika ”avhoppare” från sociala 

medier, dessa fem hade inte någonting gemensamt förutom det uppenbara faktum att de 

alla gjort ett aktivt val att lämna något nätverk eller forum för sociala medier.

Undersökningen började med fem stycken intervjudeltagare, men gruppen kom sedan att 

utökas med ytterligare en deltagare, detta berodde på att jag ej var helt nöjd med det  

material jag kunde tillgodogöra mig ifrån de första fem intervjuerna. Jag kände efter att ha 

utfört de första intervjuerna att jag önskade mig ett mer fylligt material för att kunna 

besvara mitt syfte. Med respondent nummer 6 så blev materialet större och jag hade 

således mer att arbeta med. Antalet respondenter i en undersökning kan utökas fram tills att 
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all information som behövs för att göra en fullvärdig undersökning är insamlad (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 129-131). 

Ironiskt nog så tog min sökan efter intervjupersoner sin start på sociala medier, jag 

utformade en fråga på mina egna konton inom sociala medier. Frågan löd; Finns det någon 

av mina vänner här inne som känner någon som valt att lämna sociala medier? Denna fråga 

publicerade jag på; Twitter, Instagram och Facebook. Jag hoppades på att finna någon i 

min bekantskapskrets på sociala medier som i sin tur kände någon som valt att lämna 

sociala medier, en så kallad snöbollseffekt. Gensvaret var inte direkt, det tog ett tag innan 

jag fick tag på respondenterna och först då kunde jag påbörja min undersökning. Alla 

respondenter som har deltgit i undersökningen är kvinnor i 30-årsåldern, detta var dock 

inte ett medvetet val av mig, utan jag fann inga män som var passande kandidater för att  

delta i min undersökning. Å andra sidan visar studier att männs användande av sociala 

medier inte är lika aktivt som kvinnors, därav finner det sig helt naturligt att det var 

enklare att få tag på kvinnliga avhoppare (Findahl, 2013). I och med den valda metoden för 

insamling av respondenter utgör materialet en mycket homogen grupp. För att utföra en 

mer omfattande undersökning bör därav urvalsprocessen förändras.

Följande respondenter deltog i min studie:

– Karin 28 år, Stockholm, sambo. 

   Intervjun ägde rum på ett café och intervjutiden var 35 min. Karin hade varit medlem på

   olika sociala medier sedan 2007 och valde att lämna 2013.  

– Malin 32 år, Norrköping, sambo.

   Intervjun ägde rum som ett videosamtal över Skype och intervjutiden var 26 min. Malin 

   blev användare av sociala medier 2009 och valde att lämna 2010.

– Maja 31 år, Göteborg, singel.

   Intervjun ägde rum som ett videosamtal över Skype och intervjutiden var 38 min. Maja 

   blev medlem av sociala medier 2012 och valde att lämna 2013.

– Elisabeth 29 år, Stockholm, singel.

   Intervjun ägde rum hemma hos respondenten och intervjutiden var 36 min. Elisabet blev

   medlem 2007 och valde att lämna 2013, dock enbart för en kortare period, då hon var 

   tillbaka som användare redan efter ett par månader.

22



– Kim 30 år, Östersund, gift.

   Intervjun ägde rum som ett videosamtal över Skype och intervjutiden var 25 min. Kim 

   blev användare av sociala medier 2008 och valde att lämna 2010.

– Jonna 32 år, Linköping, sambo.

   Intervjun ägde rum som ett videosamtal över Skype och intervjutiden var 31 min. Jonna 

   blev medlem på sociala medier 2009 och valde att avsluta sitt medlemskap 2012.

Innan arbetet med intervjuerna påbörjades hade jag email-kontakt med de personer som 

sagt ja till att deltaga i min undersökning. I den första email-kontakten förklarade jag mina 

intentioner med undersökningen och förklarade utformningen för hur deras roll skulle 

komma att se ut. I mitt fall så kändes det viktigt att ingående informera intervjupersonerna 

om undersökningens syfte för att skapa ett förtroende hos dem. Om de känner sig trygga 

med mig och undersökningens syfte är chansen större att de skulle dela med sig mer av sig 

själva, vilket gynnar mig som forskare och min undersökning. Ett medgivande ifrån 

respondenterna är något som kallas för informerat samtycke och det innebär att 

undersökningspersonerna deltar frivilligt i undersökningen. I min undersökning kommer 

respondenterna att vara anonyma, alltså presenteras de med ett fingerat förnamn. 

Anledningen till detta är att två av respondenterna ställde sig tveksamma till att deltaga om 

undersökningen inte skulle vara anonym. Detta påvekar inte undersökningen då det är 

individernas upplevda verklighet som är det viktiga, inte vilket namn respondenterna har 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87-89).

7.2 Metodreflektion 

En del av intervjuerna som ligger till grund för denna undersökning har utförts som 

traditionell kommunikation, öga mot öga, där jag och respondenten har delat både tid och 

rum. Vissa av intervjuerna har däremot genomförts via kommunikationsmediet Skype som 

ett videosamtal, då en del av respondenterna är bosatta på annan ort. Anledningen till att  

vissa samtal fick utföras över Skype berodde helt enkelt på att jag inte hade möjligheten att  

förflytta mig till den ort där respondenten befann sig. Min förhoppning är att detta inte ska 

ha påverkat utgången och innehållet av intervjuerna. Den känslan som jag har kring de 

intervjuer som utförts över Skype är att de har varit likvärdiga med de ”riktiga” 

intervjuerna. Närheten och den privata stämningen som ett vanligt samtal skapar 
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försvinner däremot något vid ett samtal över Skype, så jag tror att det hade varit bättre för 

insamlingen av mitt material att istället besöka alla respondenter personligen om tid  

funnits. Ett samtal öga mot öga hade gett mig en större möjlighet till tolkning av 

respondentens kroppsspråk och även av känslan i rummet, något som var svårare via 

videosamtalen. I synnerhet då detta var individer jag aldrig tidigare träffat. 

Till en början fann jag det mycket svårt att få tag på respondenter som kunde tänka sig att 

ställa upp på en intervju, och som överhuvudtaget hade gjort ett aktivt val att lämna sociala 

medier. Inför den första intervjun var jag mycket nervös, det kändes som att jag skulle 

utelämna hela mitt egna ”jag”, men känslan av nervositet avtog. I och med att min egen 

nervositet avtog så märkte jag att respondenten blev mer avslappnad och att intervjun fick 

ett bättre flyt. Något som jag däremot inte är helt nöjd med är hur fördelningen mellan kön 

ser ut i min undersökning, då jag enbart fick tag på kvinnliga avhoppare som respondenter 

i min studie. Detta utfall av enbart kvinnor beror på hur jag valde mina respondenter. I och 

med att sökandet av respondenter skedde på mina egna konton inom sociala nätverk fanns 

det en risk att respondenterna skulle likna mig i både ålder och leverne. Könsfördelningen 

kommer däremot inte att inverka på undersökningens resultat, då det är individen som är 

viktig, individen och dennes känsla inför det reflexiva projektet som jagbildningen 

innefattar. Undersökningen från .SE visar även att det finns en skillnad i män och kvinnors 

aktivitet på sociala medier och att det är kvinnor som är de mest aktiva användarna 

(Findahl, 2013).

Frågorna som jag använde mig av vid alla intervjutillfällen finns bifogade som bilaga 13.1. 

Vid några intervjutillfällen ändrade jag om i ordningen för frågorna, beroende på hur 

frågorna och ordningen passade mitt övergripande syfte. Vid enstaka tillfällen valde jag att  

hoppa över vissa frågor då respondenten redan kommit in på ämnet självmant, men allt 

som oftast försökte jag för min egen trygghets skull att hålla mig till den ordning jag 

ursprungligen valt på frågorna. Vid de intervjuer där jag valde att hoppa över frågor 

antecknade jag detta i det transkriberade materialet för den gällande intervjun. Jag 

upplevde det som relativt svårt att utforma andrafrågor under intervjuns gång, jag kände 

mig låst i mitt tankesätt och hade svårt att formulera frågor samtidigt som jag deltog aktivt  

med mitt lyssnande. Under en del intervjuer upplevde jag att min egen oförmåga att 
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formulera andrafrågor gjorde att intervjun avstannade något. I analysen kommer det att 

presenteras ett citat från en respondent som talar om att hennes mor insjuknade. Detta 

samtal var givande för mig som forskare men jag hade samtidigt svårt att förhålla mig till  

den mycket privata stämningen som situationen utgjorde. På detta ämnet valde jag dock att  

inte ställa några andrafrågor då jag upplevde att respondenten inte ville tala om detta.

De inspelade intervjuerna är mellan 25-38 minuter långa, samtalen oss emellan var dock 

något längre, då jag innan inspelningen pratade lite allmänt för att underlätta inför den 

kommande intervjun. Tyvärr dök det upp en del frågor när intervjuerna redan var 

avslutade, som jag önskat att jag hade tänkt på under intervjutillfället. En reflektion som 

grämer mig är; varför var jag så noga med att följa mina grundfrågor? Jag hade önskat att 

jag låtit respondenterna styrt intervjuerna än mer, då hade jag kanske kunnat tillgodogöra 

mig mer fakta. Anledningen till min rädsla inför att lämna grundfrågorna tror jag grundar 

sig i min ovana att intervjua, jag hade önskat att jag haft tid för en ”provomgång” innan de 

riktiga intervjuerna skulle utföras. Intervjuerna uppfyllde trots detta mina förväntningar 

och materialet som insamlades under intervjutillfällena kommer att presenteras under den 

kommande rubriken analys. Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon och 

sedan transkriberade jag materialet.

Min intention är och var som jag tidigare nämnt att försöka förhålla mig så objektiv som 

möjligt till det jag syftar att undersöka. 100% objektivitet är däremot svårt att uppnå inom 

denna genre av forskning, då det insamlade materialet i slutändan kommer att tolkas och 

analyseras av mig och då utifrån min förförståelse inom ämnet. Förförståelsen är kort sagt 

min egen upplevda världsbild och ontologiska position i världen (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 63-69). Kvale & Brinkmann skriver att; ”man kan också tala om reflexiv 

objektivitet i den meningen att man reflekterar över sina egna bidrag till produktionen av 

kunskap. Objektivitet betyder här att man strävar efter att vara objektiv i förhållande till  

subjektiviteten” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260). Det är svårt att förhålla sig objektivt 

till sitt studieobjekt, jag kände att jag ibland ställde ledande frågor för att nå fram till det  

svar jag trodde skulle komma. Många gånger kom jag dock på mig själv och kunde då 

försöka rätta till mitt misstag. 
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8. Analysmodell
Inför den kommande analysen av materialet är det viktigt att ha en plan för hur arbetet med 

det insamlade materialet ska fortskrida. Under arbetet med undersökningen har det 

uppkommit en del tankar hos mig som har varit viktiga att ta fasta på och söka svar på, allt 

för att i slutändan kunna besvara mitt syfte. Tankarna har utmynnat i ett arbetssätt där jag 

systematiskt har utformat en osynlig ram för att operationalisera mitt arbete utifrån syftet  

med undersökningen. Den ”ram” som ligger till grund för uppsatsen är att alltid ta hänsyn 

och se till helheten, såldes hela processen med cirkeln som jag beskrev tidigare. Med hjälp 

av det insamlade materialet och min förförståelse inför arbetet har fokus legat på hela 

processen av och kring avhoppet hos individen, allt ifrån respondentens tidigare 

användande till känslan av att stå utanför.

De begrepp som känns viktiga att fokusera på i analysen är i synnerhet; ödesdigra 

ögonblick, narcissistiska drag, reflexivitet och det medierade beroendet. Dessa begrepp är 

sammanlänkande med de fyra punkter som Giddens menar utgör grundförståelsen för hela 

det reflexiva projektet. De är således sammanlänkande på så vis att punkterna han 

presenterar utgör min förståelse för begreppen ovan, utifrån den reflexvitet som 

jagbildningen innebär och ger då en grund för hur jag kan arbeta med dem i analysen 

(Giddens, 1991/2009, s. 70).

9. Analys
Under arbetet med det transkriberade materialet märkte jag 4 tydliga bevekelsegrunder 

som låg till grund för respondenternas lämnande. 

De fyra grunderna urskiljt och som jag kommer att belysa en och en är:

1. Ödesdigra ögonblick.

2. Livsstil.

3. Värderingar.

4. Identitetsmarkörer.

Dessa fyra bevekelsegrunder kommer utgöra en mall för hur jag kommer att presentera 

denna analys. Innan jag återkopplar till dessa fyra punkter presenterar jag en kortare 

inledning kring alla sex respondenternas tankar angående deras tidigare användande.
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9.1 Respondenternas tidigare användande 

Respondenternas användande av sociala medier har i viss mån liknat varandra, det finns 

därav mönster som går att utläsa i deras tidigare användande. Ett i denna studien vanligt 

förekommande sätt att använda sig av sociala medier var att enbart observera.

 Jonna: ” Jag är nog en sådan som spanar och inte skriver så mycket.”

Detta är en relativt vanlig företeelse och det var flera av deltagarna i undersökningen som 

använde sociala medier på just detta sätt under tiden de var medlemmar. De använde 

sociala nätverk som en envägskommunikation, en kommunikation där de själva valde att 

enbart observera. Med denna typ av användande tillgodogör sig respondenten intryck utan 

att dela med sig av sig själva. 

Maja: ” … jag lägger nästan aldrig upp bilder själv … utan det är mer

att jag får information … man får lite inspiration.”

Exemplen ovan med både Maja och Jonna och deras tidigare användande passar bra in på 

det användandet av sociala medier som jag under teoriavsnittet valde att jämföra med den 

medierade kvasiinteraktionens egenskaper. Maja och Jonnas tidigare användande av 

sociala medier var mer en envägskommunikation, de tittade och tog del av andras bilder,  

men delgav i princip ingen information om sig själv. Nedan följer ytterligare två exempel  

på denna typen av användande.

Elisabeth: ”Om jag skrev eller la upp något på Facebook så var det 

jävligt genomtänkt.”

Karin: ” I början av min Facebook-karriär så delade jag med mig av allt 

… mot slutet blev det mindre och mindre.”

Just denna typ av envägskommunikation inverkar på den egna självframställan i och med 

att den ger mycket intryck till användarna utan att användarna, i detta fall respondenterna 

27



behöver dela med sig av sig själva (Thompson, 1995/2008, s. 110-111). En annan av 

respondenterna hade lite svårare att komma ihåg känslor och tankar inför hennes tidigare 

användande. Hon kunde därav inte riktigt precisera hur det hade tagit form, men citatet 

påvisar att även hon hade ett användande som går att jämför med envägskommunikationen 

och dess egenskaper.

Kim: ” … jag la inte upp så mycket bilder innan men jag skrev nog mer 

statusuppdateringar och sånt.”

Ett tidigare användande som skiljde sig något ifrån resterande respondenter var detta citat  

från Malin som får avsluta detta avsnitt om respondenternas tidigare användande.

Malin: ”Jag hade önskat att det inte påverkat mig … Men tyvärr så blev

jag glad över många likes och kommentarer.”

Malins användande och i synnerhet hennes egen känsla inför användandet innefattar drag 

från narcissismen, då hon tacksamt tog emot den bekräftelse hon kunde tillgodogöra sig 

ifrån ”likes” och kommentarer. Däremot var Malin medveten om glädjen och 

tillfredsställelsen som bekräftelsen ifrån sociala medier gav henne, det kändes därmed som 

att hon under sin tid som användare hade en viss kontroll över både sitt användande och 

sitt bekräftelsebehov (Giddens, 1991/2009, 201-207).

9.2 Ödesdigra ögonblick

Ödesdigra ögonblick är av stor vikt för jagbildningen hos individen, händelser kan leda till 

en förändring i individens vardagliga liv, således en förändring i individens reflexiva 

projekt med jagbildningen och självframställan (Giddens, 1991/2009, s. 150-161).  Dessa 

tre citat nedan påvisar tre olika typer av ödesdigra ögonblick. Såldes händelser som bidrog 

till en förändring i respondenternas tankesätt och därmed i hennes självframställan.

Jonna: ”Mitt beslut tog jag när min mamma fick en allvarlig sjukdom 

… då blev jag less, jag ville inte ha inblick i andra människors låtsasproblem

 … när andra faktiskt kämpar för livet.”
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Elisabeth: ”… jag kände mig mobbad fast jag inte var mobbad … när 

jag la upp bilder och folk inte reagerade … så kände jag det som att de

inte tyckte om mig.”

Kim: … jag blev mamma för första gången … då kände jag att, du vet 

det gick energi till Facebook, energi som jag borde lägga på mitt barn.”

Alla de tre ovanstående citaten påvisar just ödesdigra ögonblick för de olika individerna, 

det var händelser som förändrade deras vardag. Händelserna innehar olika karaktär och det 

är utifrån de enskilda respondenternas agerande man kan avgöra huruvida det rör sig om 

ett ödesdigert ögonblick eller ej. I fallen med de tre ovanstående händelserna har utfallet  

gett individen möjligheten att se över sin livssituation och vardag. Händelsen som utgör 

ögonblicket är således med och formar individerna och dennes jagbildning, detta i och med 

att händelsen tvingar fram eller påkallar ett ställningstagande hos individen. Med hjälp av 

den specifika händelse som utgjort det ödesdigra ögonblicket har de respektive 

respondenterna format om sin självframställan, detta i och med att samtliga respondenter 

valde att lämna ett forum för sociala medier i samband med den nämnda händelsen 

(Giddens,1991/2009, s. 150-161).

Under intervjuerna hade vissa respondenter mycket blandande känslor inför enskilda 

händelser, andra respondenter ansåg inte att det var en viss händelse som utgjorde grunden 

för det kommande lämnandet. Lämnandet hade istället ”byggts upp” av en rad mindre 

händelser som slutligen ledde fram till beslutet att lämna. Några exempel på dessa mindre 

händelser jag stötte på i mitt arbete var bland annat politiska åsikter, ” … jag störde mig på 

att folk skrev massa om Sd … ” (Maja, 28/4), ett annat exempel på mindre händelser som 

fick respondenterna att reagera och tänka över sitt användande var olika former av 

propaganda;  ” … det var för många negativa åsikter och mycket propaganda … saker som 

gjorde mig arg och upprörd … ” (Karin, 30/4). 

Det är individuella aspekter som leder fram till ett beslut att lämna sociala medier,  

händelser har således olika inverkan på olika individer och därmed på deras pågående 
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process med jagbildningen och den egna självframställan. Det reflexiva projektet som 

utgör varje enskild individs jagbildning är starkt sammankopplat med begreppet ödesdigra 

ögonblick. I synnerhet då de ödesdigra ögonblicken bidrar till att omförhandla jaget och 

därmed bidrar med nya intryck till det reflexiva projektet med individens självframställan 

(Giddens, 1991/2009, s. 101-109). Det finns ingen tydlig mall för hur arbetet med 

begreppet ödesdigra ögonblick ska utformas, allt ligger istället hos den enskilde individen 

och dennes känslor inför en specifik händelse. Däremot så knyter många av de ödesdigra 

ögonblicken an till nästkommande rubrik, livsstil.

9.3 Livsstil 

De ödesdigra ögonblicken och händelserna som de utgjorde kom i fler fall att handla om 

respondenternas syn och tankar på sin egna livsstil. Kim blev mamma och i och med denna 

händelse omprioriterade hon sin tid och energi och valde att spendera tiden med sin familj 

istället för att spendera den med sociala medier. Hennes tid skulle ägnas åt hennes son och 

hon kände att hon inte ville vara den typen av mamma som kollade telefonen hela tiden.  

Även Jonna och fallet med hennes mor som insjuknade är ett exempel på en ny 

livssituation som mynnar ut i en ny livsstil. Jonna stod inför en stor prövning i livet och 

funderade under denna period på vad i livet som var viktigaste för henne. Dessa tankar 

utmynnade i ett lämnande av sociala medier, då hon inte längre fann sociala medier viktiga  

i relation till de händelser som hon hade upplevt i ”verkliga livet” (Giddens, 1991/2009, s. 

150-161). Återigen vill jag sammankoppla livstilen och respondenternas val kring denna 

till det reflexiva projektet. Då händelser i deras liv skapat en förändring som i sin tur har 

lett till att de väljer att omförhandla sin vardag, deras reflexiva projekt med jaget tar  

därmed nya uttryck (Giddens, 1991/2009, s. 101-109).

Livsstilen är en väsentlig del av respondenternas självframställan och deras livsstil är även 

den reflexiv i sitt uttryck, då den i de flesta fall aldrig är konstant. Nedan följer ytterligare 

exempel på hur respondenternas livsstil tar sig i uttryck i samband med avhoppet.

Karin: ”... det var mest stressande ändå för mig att försöka 

uppdatera och så hela tiden.”
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Maja: ”Men jag tycker att det är ganska så skönt att jag inte har någon

längtan … ibland så hetsar ju folk och tycker jag är konstig som inte

är med.”

I Majas citat går det att dra paralleller till en av de punkter som Giddens menade var 

grundläggande för att kunna förstå det reflexiva projektet, nämligen existensen och varat. 

Individen och dennes vardag skapas utefter rådande ramar med sin samtid. I Majas fall har 

hon däremot valt att bryta mot rådande normer och istället valt att lämna de sociala  

nätverken, något hennes bekantskapskrets finner märkligt, då den implicit rådande normen 

inom bekantskapskretsen är att man är delaktig i sociala medier. Hur samtiden och normen 

påverkar individen är helt beroende på vilken krets eller tradition som man umgås inom. I 

fallet med Maja påvisar hennes citat att lämnandet kändes skönt för respondenten, trots att 

det var en handling som bröt mot rådande norm inom respondentens egna umgänge 

(Giddens, 1991/2009, s. 70). Ett annat citat som jag väljer att placera in här under livsstil  

är Karins tankar kring likes-samlandet. Detta aktiva samlande av gillande och bekräftelse 

är något som bidrar till att skapa en livsstil och denna livsstil är som respondenten påvisar 

svårare att upprätthålla i det ”vanliga” livet. Därav blir livsstilen hos denna respondent till  

ett medvetet val, hon väljer att lämna en livsstil som innefattar daglig bekräftelse och 

gillande till förmån för en ny livsstil.

Karin: ” … det är klart att man samlar på likes. Även om det inte 

är en jakt som sker öppet, jag vill ju inte skryta över hur många eller

några likes jag får. Och just likes är ju svårt att få på samma sätt i 

verkliga livet eller vad man ska säga. Det är ju ingen som kan likea

min bild av fredagens middag när jag inte har någonstans att dela den.”

Karins känslor inför att inte längre kunna samla på likes tar sig i uttryck i en saknad som 

inte går att tillgodogöra sig på samma sätt i den vanliga kommunikationen. 

Likes-samlandet är en livsstil som innehar vissa narcissistiska drag, då samlandet av likes 

och gillande leder till ett aktivt bekräftelsesökande. Denna typ av livssituation har Karin i  

och med sitt avhopp valt att lämna. Här vill jag göra en relativ djärv jämförelse till  

Giddens teorier kring narcissism, då respondenten klargjorde att det var självklart att hon 
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samlade på likes under tiden som medlem. Det aktiva sökandet efter bekräftelse som en 

”like” innebär formar individen och dennes jagbildning. När en individ blir allt för 

beroende av bekräftelse ifrån andra finns det därav tendenser och strömningar ifrån 

narcissistiska drag i beteendet (Giddens, 1991/2009, s. 201-214). En annan av 

respondenterna blev påmind om att hennes användande av sociala medier kanske gått lite 

överstyr från annat håll, nämligen ifrån hennes barn.

Malin: ” … jag tyckte att jag själv spenderade för mycket tid med näsan 

i telefonen istället för att vara här och nu … Det kändes helt fel och plus

att illa nog så sa mina egna små barn till mig ibland;

 – Mamma lägg ned telefonen! Och det kändes bara fel, jag insåg att jag 

prioriterade helt åt skogen.”

När Malins barn uttryckt att hon använde sin telefon för mycket valde Malin att se över sin 

livsstil. Respondenten valde att prioritera om sin livsstil och därmed sin vardag utifrån vad 

som var viktigt för henne. Ytterligare en av respondenterna hade liknande erfarenheter som 

Malin, då även hon kände att barnen blev lidande av hennes användande. 

Kim: ” … man var ju där och tittade och den tiden tillhörde min son,

inte att hans mamma ska sitta på Facebook.”

Citateten ovan från både Kim och Malin visar att användandet blivit till en norm, sociala  

medier var under deras period som användare en del av deras vardag och dagliga 

kommunikation. De märkte av sitt beroende, då båda två säger att de spenderade för 

mycket tid på Facebook, men valde att se förbi detta faktum fram till den dagen då deras 

egna barn påpekade deras användande. Vid dessa händelser kände både Malin och Kim att 

de var tvungna att se över sin valda livsstil, var det verkligen med de sociala medierna de 

ville spendera tid, eller var det med deras respektive barn. 

Dessa händelser är tydliga exempel på egenskaperna hos det begrepp som Thompson 

beskriver som det medierade beroendets dubbelbindning. Då Malin och Kim under denna 

perioden var beroende av sociala medier och den värld som de erbjöd i arbetet med deras 
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jagbild, de visste om att de spenderade för mycket tid på sociala medier men kunde ändå 

inte lämna, inte förrän deras barn reagerade (Thompson, 1995/2008, s. 262).

En annan aspekt av användandet som gör sig påmind i samband med att lämna sociala 

medier berättar återigen Kim för mig, hon tyckte att de verkliga mötena med människorna 

blev rikare efter att hon valt att lämna sociala medier. De personerna som hon träffade 

visste inte redan allt om henne och hon visste inte heller något om deras vardag, 

interaktionen blev mer verklig upplevde respondenten och utbytet av umgänget blev större. 

Den interaktion som respondenten upplevde i sin nya vardag och därmed i sin nya livsstil 

utanför sociala medier blev enligt henne mer livfull.

Kim: ” … det var lite dubbelt för samtidigt så saknande man det ju för 

man missade någonting kändes det som ibland. Fast jag märkte att när

man träffade de här öga mot öga mötena med människor så fanns det

på något sätt mer att prata om, för man hade inte redan läst allt på 

Facebook.”

När Kim valde att lämna sociala medier så upplevde hon ett större utbyte av ett ”vanligt”  

samtal, hon och personerna hon mötte hade mer att tala om. En annan sak som också 

påverkade Kims interaktioner var att hon nu fått tillbaka sin kropp i kommunikationen. 

Förvisso har hon ju kunnat använda hela sig själv i ”vanliga” samtal även under den period 

som hon var delaktig på sociala medier. Däremot har denna respondent märkt en tydlig 

skillnad i sin vardagliga interaktion, sin livsstil före och efter sitt medlemskap på sociala 

medier (Thompson, 1995/2008, s. 257-289). En annan av deltagarna kände däremot att hon 

aldrig kunde fylla det tomrummet som blev efter att hon lämnat sociala medier. Hon valde 

därav att ganska så snart gå tillbaka igen till samma livsstil, hennes frånvaro ifrån sociala 

medier sträckte sig därför inte över mer än 3-4 månader.

Elisabeth: ” … jag kommer inte ihåg varför jag ville tillbaka men det,

eller jag vill väl vara med i svängen igen, det var väl det som var 

grejen … ett ganska kort uppehåll egentligen, och jag kommer inte 

ihåg syftet, eller jag tror att det var så här att jag kom ikapp med min

hjärna och förstod hur jag skulle använda det.”
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Detta utdrag ur Elisabeths intervju är ytterligare ett tydligt exempel på att jagbildningen 

kan bli beroende av medierad kommunikation och sociala medier. Beroendet av medierad 

kommunikation yttrar sig här i att  respondenten valde att återgå till sociala medier igen, då  

hon kände att hon återigen ville vara en del av gemenskapen. Elisabeth kände att hon 

behövde återvända till sociala medier, då lämnandet skapade ett tomrum hos henne, som 

hon inte kunde fylla på något annat sätt än att återgå som användare. Sociala medier har 

för Elisabeth utvecklas till en livsstil som hon vill ha intakt, då hon uppskattar de intryck 

som sociala medier inbjuder till (Thompson, 1995/2008, s. 262). Elisabeths ord är ett citat 

som påvisar att det sker en stark förändring i och med ett lämnande av sociala medier, i  

synnerhet för den enskilda individen. I fallet med Elisabeth har lämnandet skapat en 

förändring som påverkat det reflexiva projektet. Som användare av sociala medier gäller 

det att förhålla sig till de normer, regler och tankar som cirkulerar på dessa olika sociala 

nätverk. Om individen däremot inte klarar av att förhålla sig till dessa aspekter på ett  

adekvat sätt finns det en risk att den egna självbilden tar sig uttryck som kan verka negativt 

för individen och dennes jagbildning. Som i fallet med Elisabeth, hon kunde återvända till  

sociala medier igen, men först när ”hennes hjärna förstått” hur hennes användande skulle 

ta form på ett sätt som ej var skadligt för henne själv (Giddens, 1991/2009, s. 101-109). 

Respondenten Malin gav mig en annan aspekt av den nya livsstilen som avhoppet innebar 

då hon talade om sin kommunikation i hennes ”vanliga” liv utanför sociala medier.

 Malin: ”Jag lyckades fint med att kommunicera med dem jag ville

 umgås och kommunicera med, det var inga problem för det har ju

 liksom alltid gått. Det man missade var ju en del uppgifter om andras

 liv men det kändes inte så viktigt och om det skulle vara något viktigt

 fick jag reda på det till slut ändå.”

Malin menar att hennes lämnande inte påverkade hennes kommunikation nämnvärt, det 

som uteblev var ”skvaller”, något som hon inte upplevde som vidare viktig information. 

Det är intressant, då jag tidigare presenterade Thompsons teorier kring att jagbildningen 

idag blir mer och mer beroende av medierade kommunikationsformer i sin utveckling. 

Förvisso har Malin fortfarande tillgång till medierat material i form av till exempel  
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tidningar, mobiltelefon och tv-program för att kunna tillgodogöra sig medierad 

kommunikation. Denna typ av kommunikation blir däremot annorlunda och förändrar 

respondentens jagbildningsprocess, detta i och med att den snabba kommunikation som 

sociala medier inbjuder till försvinner. Jagbildningen tar här ett steg tillbaka, den blir  

återigen mer traditionell i sitt utförande. Ett bevis på detta blir när respondenten hänvisar  

till att den ”vanliga” kommunikationen alltid har fungerat (Thompson, 1995/2008, s. 262). 

Här går det att jämföra med Giddens och hans teorier angående omgivningens påverkan på 

individen, då Malins omgivning ”krymper” i och med ett avhopp, hennes reflexiva projekt 

återgår till viss del till att inte vara så reflexivt (Giddens, 1991/2009, s. 101-109).

9.4 Värderingar

Individer och deras pågående projektet med det egna jaget formas till viss del utifrån 

omgivningen och då även utifrån de användare man aktivt väljer att följa på sociala 

medier. I och med ett aktivt val att följa andra människors liv får man också ta del av deras 

värderingar och åsikter, om dessa värderingar och tankar skulle skilja sig alltför mycket 

ifrån individens egna åsikter kan det skapas en desorienterad vardag. En form av 

desorientering kan vara att en användare i viss mån förlorar sig själv i upplevelsen av 

andra, och just upplevelsen av andra är ytterligare en av de fyra punkter som enligt 

Giddens är viktiga att förhålla sig till i förståelsen med det reflexiva projektet. Om det 

medierade materialet är av sådan karaktär att de skiljer sig alltför mycket ifrån individens  

egna tankar och värderingar kan det bidra till att skapa en viss förvirring, då ett 

desorienterat jag. Det reflexiva projektet med jagbildningen blir såldes reflexivt på ”fel  

sätt”, det blir rörligt och omförhandlingsbart men på ett negativt sätt som inte gynnar 

individen. Ett desorienterat jag blir till ett splittrat jag (Giddens, 1991/2009, s. 70-87). 

Nedan följer ett par exempel på tillfällen och händelser som genom sin negativa 

framtoning delvis har skapat ett desorienterad jag hos mottagaren, i detta fallet hos 

undersökningens respondenter som har fått tagit del av negativa intryck och måste förhålla 

sig till dessa negativa strömmingar. Dessa exempel på händelser har lett till en förändring i  

jagbildningen då personerna i fråga faktiskt gjort ett val att lämna sociala medier. Följande 

citat påvisar en del av den process som hos respondenterna lett fram till beslutet att lämna 

sociala medier, intryck har hos dessa användare skapat en negativ känsla, som de slutligen 

inte ville vara en del av. Därav  har upplevelsen av andra en stor betydelse för hur 
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individerna och i detta fallet respondenterna uppfattar sig själv. I just dessa fall har 

upplevelsen av andra skapat en plats som användarna väljer att avstå ifrån, då platsen inte 

längre går i enlighet med deras egna värderingar.

Malin: ”Möjligheten att sprida sina skeva värderingar är nog det

värsta med sociala medier.”

I Malins fall så handlade det om enligt henne ”skeva värderingarna” så som politiska 

åsikter långt ifrån hennes egna värderingar och tankar. Hon upplevde värderingarna och 

åsikterna som hon fick ta del av som propaganda, således mycket negativt.

Jonna: ” … vart är det privata? En del av mina vänner berättar ju om

sådana sjuka grejer som man typ ska skriva i sin dagbok, inte på nätet.

Det kan vara saker som vårdnadstvister och missfall.”

Ett annat exempel på värderingar som inte överensstämmer med individens egna är fallet  

med Jonna, de användare hon följde på sociala medier delade inte hennes normer om vad 

som är privat och inte bör berättas högt på sociala medier. Upplevelsen för henne var att 

hon fick ta del av privata angelägenheter som hos henne skapade en obehagskänsla, då 

åsiktsdelningar och känslodelningar av denna art låg långt ifrån hennes egna kulturella 

normer för av hur mycket man bör dela med sig. Hennes känsla inför statusuppdateringar 

som dessa var att de var alltför privata, och inte borde bli publicerade offentligt. Både 

exemplet med Jonna och Malin visar hur jaget kan bli desorienterat av allt för mycket 

intryck av negativ karaktär. Intrycken skapar en känsla av obehag hos respondenterna, och 

de valde båda två att inom en kort tid att lämna sociala medier och därmed de värderingar 

som låg långt ifrån deras egna (Giddens, 1991/2009, s. 70-87). Även Elisabeths citat nedan 

visar att hon kände att hon fick ta del av för mycket.

Elisabeth: ” … de här stackars mig, det är synd om mig, fan jävla 

helvete, usch vad världen är dum mot mig. Sen så kommer det en 

kommentar: – men lilla gumman vad har hänt? – nej, det vill jag inte

berätta här.”
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Respondenten påpekar här att andra användares sökande efter bekräftelse och tröst på 

sociala medier irriterar henne och att detta beteende skapade ett obehag hos henne. Dessa 

olika intryck som respondenterna fick ta del av leder in på ytterligare en av Giddens fyra 

punkter, nämligen självidentitetens kontinuitet, då användarna berättar om alla intryck de  

möter i den dagliga användningen av sociala medier. Självidentitens kontinuitet är starkt  

förknippad med begreppet värdering, kan jag behålla mig själv och den jag vill vara i 

förhållande till andras värderingar. Det gäller därmed att förhålla sig till allt runt omkring  

utan att för den delen tappa bort sig själv och sina värderingar på vägen. I detta fallet är det 

en alltför privat upplevelse av andra användare som respondenterna känner att de får ta del 

av. De individer man som användare väljer att följa är en viktig del av hur det reflexiva 

projektet med jaget ska utvecklas. I dessa fall blir respondenternas egna utveckling 

negativ, då de får ta del av mycket negativitet av de ”vänner” de följer på sociala medier.  

(Giddens, 1991/2009, s. 70-87). Precis som Danah Boyd säger finns en risk ”att vi blir som 

vi umgås”, således att vi i slutänden skriver mer och mer som de människor vi aktivt följer 

på sociala medier. Detta bidrog i dessa fall till respondenternas lämnande. De kände att de 

inte vill vara en del av dessa värderingar och valde därav att lämna sociala medier inom 

kort (Boyd, 2009). 

9.5 Identitetsmarkörer

Är avhoppet ifrån sociala medier en del av en aktiv identitetsmarkör? Här var 

upplevelserna hos respondenterna vitt skilda, vissa menade att de knappast märkt av den 

förändring som uppstod i och med lämnandet, och därmed utgjorde inte deras lämnande 

något starkt budskap. Bilden av sig själva utanför sociala medier ansåg de flesta av 

respondenterna inte hade förändrats efter en tids frånvaro, utan de tyckte snarare att de 

blev lugnare som individer och kunde på så vis uppvisa ett stabilare jag, således ett 

stabilare reflexivt projekt (Giddens, 1991/2009, s. 101-109). Malins citat däremot visar på 

ett avhopp som inte enbart ledde till ett stabilare jag, utan hennes avhopp var en stark 

kommunikationshandling som därmed utvecklade och gynnade hennes reflexvitet.
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Malin: ” … det blev som ett statement att jag behöver inte göra som

alla andra. Jag kunde vara lite speciell typ och kunde ta avstånd från

mitt bekräftelsebehov, något de andra inte kunde.”

Vem är jag och hur vill jag framställa mig själv, Malin valde att med sitt lämnande stärka  

sig själv och därmed sitt reflexiva projekt med jaget. Hon ville visa att hon kunde ställa sig 

utanför de sociala nätverken, hon vill visa att hennes jag var tillräckligt starkt. Denna 

handling verkar därav som en stark identitetsmarkör. Bekräftelsen är något som till viss del 

försvinner då sociala medier inte längre finns med i bilden, precis som Malin berättar om. 

Hennes jagbild och hennes reflexiva projekt utvecklades därmed i och med hennes avhopp. 

Avhoppet blir för henne ett ställningstagande, en handling som enligt henne själv påvisar 

att hon klarar sig utan den dagliga bekräftelsen som sociala medier innebär (Giddens, 

1991/2009, s. 101-109).

En annan av respondenterna hade dock en mycket stark känsla av utanförskap inför sitt 

lämnande och ifrågasatte till en början varför ingen av hennes vänner saknade henne som 

användare av sociala medier. Citatet nedan är i sig ingen identitetsmarkör, men i och med 

att respondenten snart valde att återgå till sociala medier utvecklades hela 

händelseförloppet till en identitetsmarkör, då respondenten kände att hennes reflexiva 

projekt och jagbildningen behövde tillgången till sociala medier.

Elisabeth: ” … jag började fundera på när dagarna gick varför 

det inte var någon som ifrågasatte vart jag var någonstans … det var 

lite som att jag hade dött och ingen kom till min begravning.”

Här skulle jag återigen vilja dra paralleller till Giddens och de teorier kring narcissism som 

jag presenterade under teoriavsnittet. Narcissism eller strömmingar av narcissism kan man 

se eller hänvisa till när en individ blir för beroende av någon typ av medierat material och 

då för att med hjälp av det medierade materialet uppnå sin egen bekräftelse. I fallet med 

denna respondent, Elisabeth så är det tydligt att behovet av bekräftelse blivit stort, de 

sociala mediernas inverkan på henne har blivit till en tydlig identitetsmarkör, hon vet vem 

hon är utifrån bekräftelsen hon får ifrån sociala medier. Utan speglingen och bekräftelsen 
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ifrån sociala medier känner hon sig vilsen. Hennes jagbildning har blivit beroende av det 

symboliska material som sociala medier ger henne i form av bekräftelse. Hon drar 

jämförelsen med den uteblivna bekräftelsen så långt att hon efter avhoppet väljer att  

jämföra den med sin egen begravning (Giddens, 1991/2009, 201-207). Hennes interaktion 

idag (respondenten valde att återvända till sociala medier redan efter 3-4 månader) på 

sociala medier är relativt aktivt men hon säger själv att hon idag har bättre kontroll över  

sitt användande och kan därav tillgodogöra sig det medierade materialet på ett sätt som 

gynnar henne. Sociala medier fungerar nu idag som en tydlig identitetsmarkör där 

Elisabeth delar med sig av sina intressen, nämligen hantverksarbete och då i synnerhet 

virkning. Hennes användande idag bidrar till att berätta för omvärlden vem hon är, en tjej 

som brinner för virkning och använder sociala medier för att visa upp sin kunskap. 

Elisabeth: ”Jag vill förmedla någonting och visa det jag gjort och 

dela med mig inom världen av virknings-nördar.”

Ytterligare en respondent som använde sitt avhopp som en identitetsmarkör var Karin. 

Karin kände sig manad att hoppa av sociala medier eftersom att hon hade svårt att 

kontrollera sitt användande. Hon ville inte vara en av dem som kollade telefonen flera 

gånger om dagen men hon kunde inte heller minska sitt användande. Hon tog istället 

beslutet att lämna sociala medier, därmed kan Karins avhopp ses som en identitetsmarkör. 

Citatet nedan beskriver Karins känslor innan hon valde att avsäga sig sitt medlemskap.

Karin: ” … jag ville inte känna mig beroende av att kolla vad alla

andra gör 1000 gånger om dagen men jag kunde inte heller sluta …  

Jag blir ju enormt irriterad när min sambo kollar alla sociala medier

hela tiden istället för att umgås med mig när jag är i samma rum”.

Karins avhopp blev till en form av identitetsmarkör för henne och avhoppet har även 

förändrat hennes egen syn på sociala medier. Hon ville inte vara en av ”dom där” som inte 

kunde lägga ifrån sig telefon, därav valde hon istället att helt lämna sociala medier. Ett  

beslut som gynnande hennes reflexiva projekt då hon gav upp något som hon upplevde 

som irriterande och tidskrävande (Giddens, 1991/2009, s. 101-109). Sociala medier ger 
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fortfarande Karin negativa intryck, trots att hon valt att lämna, detta då hon irriterar sig på 

sin sambos frekventa användande.

Karin: ” Borde inte personerna som man träffar irl vara viktigare? … jag 

vill inte behöva tävla med en telefon om uppmärksamheten … det är för

 att jag själv har lämnat och inte känner samma behov av att kolla luren så 

mycket.”

Tiden som användandet av sociala medier upptar blir väldigt tydlig i Karins nuvarande 

vardag då hennes sambo fortfarande är användare, och när han besöker de sociala 

medierna kan inte Karin göra det samma. I och med hennes upptäckt att hon inte känner att 

hon behöver kolla sin telefon i samma utsträckning efter lämnandet har Karin möjligheten 

att på ett annat sätt se andras användande av sociala medier. Då hon inte själv spenderar tid 

på sociala medier kan hon nu se tiden personer i hennes omgivning lägger på sociala 

medier, något hon inte såg på samma sätt tidigare. Thompsons teorier kring det medierade 

beroendet blir här aktuellt, då respondenten ifråga tidigare var alltför beroende av att hålla  

sig uppdaterad kring de händelser som skedde på sociala medier. Som hennes ord i det 

första citatet visade så ville hon inte kolla telefonen ”1000 gånger om dagen”, men kunde 

ändå inte låta bli, det var således ett beroende. Hon ville egentligen minska sitt användande 

men klarade inte av detta och valde därav att helt avsluta sitt medlemskap (Thompson, 

1995/2008, s. 262).

10. Slutsats och sammanfattning
Undersökningens syfte var att analysera avhopp från sociala medier som en del i det 

reflexiva identitetsbygget hos individen. Efter avslutade intervjuer och avslutad analys är 

det tydligt att avhoppet ifrån sociala medier på olika sätt utgör en del av den reflexiva 

jagbildningen hos de individer som deltagit i studien. Hur denna förändring tagit form är 

högst individuellt, så är således även anledningarna och tankarna som föreligger varje 

respondents lämnande. Respondenterna själva var till en början ej medvetna om att det 

skett en förändringen hos dem, men en del av respondenterna upptäckte deras förändrade 

tankesätt och därmed deras förändrade självframställan till sociala medier allt eftersom 

intervjun fortskred. Innan intervjutillfället hade respondenterna inte reflekterat över att  
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deras avhopp kunde ha förändrat dem och deras jag. Men i och med vårt samtal kom de till 

insikt om hur avhoppet faktiskt att format deras tankar och i synnerhet deras värderingar. 

Detta var för mig en spännande utveckling att följa, att få se hur deras känsla inför jagets 

fortbildningsprocess utvecklades. Intervjun blev såldes även den en del i individernas 

reflexiva projekt med jagbilden. Då intervjutillfället gav dem en tankeställare och därmed 

nya intryck kring hur deras avhopp faktiskt hade skapat en förändring i deras vardag.

Jag har under undersökningens gång funnit vissa parametrar hos individerna och deras 

beslut angående avhoppet som liknar varandra, Giddens uttryck med ödesdigra ögonblick 

är ett sådant. Det fanns hos respondenterna händelser som lett fram till beslutet att lämna 

sociala medier, det handlar då i synnerhet om händelser som format den enskilde individen 

och som fått henne att tänka över sin vardag och därmed hennes användandet av sociala 

medier. Känslan respondenterna hade inför de ödesdigra ögonblicken var av liknande 

karaktär, upplevelsen blev omvälvande och resulterade därmed i en förändring av deras 

respektive vardag. Känslan de hade inför händelsen gjorde att de inte kunde/ville fortsätta i 

samma gamla banor, utan det krävdes en förändring. Det fanns således starka känslor i 

samband med händelserna som respondenterna upplevt, känslor som hos individen bidrog 

till att skapa en omprioritering av livet, de ödesdigra ögonblicken utmynnade således i en 

livsstilsförändring. Livsstilsförändringen sker på individuell basis hos respondenterna, då 

de händelser som utgör de ödesdigra ögonblicken alltid måste förstås utifrån ett 

individuellt plan. En annan del i respondenternas arbete med den egna självbilden är 

bekräftelsebehovet som sociala medier inbjuder till, ett behov som vissa fann svårt att 

tillgodo se efter lämnandet. En av respondenterna valde att rätt snart att gå tillbaka till det  

sociala medieforum hon hade lämnat, då känslan efter lämnandet skapade ett tomrum i 

hennes självbild som enligt henne själv var svårt att fylla på något annat sätt än att återgå 

som användare till det sociala mediet hon tidigare valt att lämna. Jag skulle redan här vilja  

återknyta samt försöka besvara de frågeställningar som låg till grund för att 

operationalisera mitt syfte med denna undersökning:

1. Hur upplever individen känslan av att inte vara delaktig i sociala medier och vad ledde  

fram till det aktiva beslutet att lämna?

Här var svaren hos respondenterna vitt skilda, de flesta upplevde känslan av att ej vara 
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delaktig i sociala medier som avslappnande, vardagen blev efter avhoppet mindre stressig. 

Respondenterna som hade dessa känslor inför lugnet och den minskade stressen upplevde 

också att kontakten och samtalen utanför sociala medier blev mer givande efter lämnandet.  

De hade mer att tala med andra om, då de inte längre hade möjligheten att tillgodogöra sig 

information om varandra via olika sociala nätverk. Kommunikationen och den vardagliga 

interaktionen blev således till ett större utbyte efter avhoppet. En annan respondent 

upplevde sitt avhopp precis tvärtom, hon tyckte att lämnandet utgjorde ett tomrum, ett hål  

som blev svårt att fylla. Här var det främst den snabba bekräftelsen och kontakten med 

världen som respondenten saknade, hennes frånvaro från sociala medier blev därav relativt 

kort. Lämnandet hos respondenterna grundade sig i individuella förutsättningar och 

känslor. Däremot var det ofta en eller flera händelser som låg till grund för beslutet, det var 

de ödesdigra ögonblicken som spelade en avgörande roll i det slutgiltiga beslutet om att 

lämna sociala medier. Generellt sett inom denna grupp av respondenter var det händelser i 

respondenternas vardag eller störningsmoment inom de sociala medierna som ledde fram 

till det slutliga beslutet om att lämna sociala medier. Händelser som bidrog till att  

omförhandla individernas livsstil och livssituation.

2. Hur interagerar individen med andra idag och vart söker individen sin bekräftelse?

Aspekten med just bekräftelsen och då i synnerhet bekräftelsebehovet var att efter 

avhoppet gick bekräftelsen ”långsammare” hos individerna. Det snabba likes-samlandet 

uteblev efter lämnandet, och detta var såklart något respondenterna märkte av. Däremot 

var det inte något de saknade, då alla utom en upplevde att interaktionen blev djupare och 

mer givande i det verkliga livet efter avhoppet. Dessa respondenter kände att de fick sitt 

bekräftelsebehov tillgodosett i den traditionella kontakten med människor öga mot öga, en 

respondent valde däremot att gå tillbaka till sociala medier, detta för att kunna tillgodogöra  

sig den bekräftelse som hon kände var nödvändigt i arbetet med den egna självbilden. 

Bekräftelsen generellt sett har i och med avhoppet inte utgjort något större problem för 

deltagarna i denna undersökning. 

3. Hur arbetar individen med sin egen självframställan efter ett avhopp från sociala  

medier? Har självförståelsen och jagbilden förändrats i och med avhoppet?

För att göra detta enkelt, svaret på den andra frågan i denna punkt är; Ja!
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Självförståelsen och jagbilden har hos respondenterna förändrats på ett eller annat sätt i 

och med deras avhopp från sociala medier. I synnerhet har deras reflektion över den 

dåvarande situationen förändrat deras tankar kring den egna självframställan; vem var jag 

på sociala medier? Vidare förändrade även intervjun för denna undersökning deras tankar 

kring jagbilden då intervjutillfället gav dem nya insikter kring deras tidigare användande,  

insikter som de inte hade reflekterat över tidigare. När respondenterna valde att lämna 

sociala medier, skedde automatisk en förändring av jagbilden, då alla händelser i en 

individs liv bidrar till att förändra det reflexiva projektet. Livssituationen och livsstilen har  

förändrats i och med ett avhopp och därmed förändrades individens självframställan. Den 

egna självbilden skapas i samråd med omgivningen och de förutsättningar som 

omgivningen inbjuder till, och efter ett avhopp ifrån sociala medier så har denna 

omgivning intagit ny skepnad. Omgivningen för respondenterna efter avhoppet blev mer 

analog i sin utformning, de snabba kontakterna som sociala medier innebar försvann och 

individerna anpassade sig själva och sin självframställan till detta faktum. Respondenterna 

fick i och med sitt avhopp en ”långsammare” spegling från sin omgivning, de kunde inte 

tillgodogöra sig information och bekräftelse lika snabbt längre. Vissa upplevde avhoppet 

som något väldigt positivt, då avhoppet innebar att de fick mer tid för familj och vänner, en 

interaktion som blev närmare och mer ”verklig” i sitt uttryck och därmed stärker 

självbilden och jaget. Andra märkte inte av avhoppet nämnvärt och en respondent valde att  

återvända till det lämnade sociala nätverket redan efter ett par månaders frånvaro. 

11. Slutdiskussion
Syftet med denna undersökning var att skapa förståelse inför ett avhopp ifrån sociala 

medier som en del i det reflexiva identitetsbygget hos individen. Det går att förstå det 

reflexiva projektet i samråd med ett avhopp, då ett avhopp leder till en förändring i  

vardagen för individen och därmed inverkar på hur utformningen av självbilden kommer 

att utformas. Allt individen upplever, säger eller gör bidrar till att omforma samt bygga på 

och/eller utöka den redan befintliga självbilden hos individen. En annan intressant aspekt 

av denna undersökning är att respondenterna inte hade reflekterat så mycket över deras 

avhopp ifrån sociala medier förrän under intervjutillfället. De hade därmed inte märkt av 

någon större förändring hos sig själva och sin självframställan i och med avhoppet. Under 

intervjun däremot kändes det som att respondenterna kom till insikt om att avhoppet 
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faktiskt hade förändrat dem. Jag upplevde det i alla fall som att respondenterna själva kom 

till insikt om hur deras avhopp faktiskt hade omförhandlat deras vardag och deras känslor 

inför sociala medier generellt. Således har jag, min undersökning och intervjutillfället  

skapat nya intryck hos respondenterna, intryck som ger en möjlighet till självreflektion. 

Deltagandet i intervjun blev därmed även den en del i det reflexiva projektet som är en del  

av individens självframställan, då intervjun i sig är en händelse som hos individen skapar 

ett nytt intryck för det livslånga projektet med jaget. 

Undersökningen och dess resultat är ej generaliserbart, de aspekter som bidrar till att 

omforma jaget och den enskilde individens självframställan måste förstås i samråd med 

individen och dennes förutsättningar. Undersökningens syfte var att skapa förståelse inför 

hur ett avhopp från sociala medier kan verka som en del i det reflexiva identitetsbygget hos 

individen och det har denna undersökning svarat på. Avhoppet är en del av det reflexiva 

projektet som jagbildningen utgör, då individen väljer att lämna sociala medier 

omförhandlas individens självframställan. Denna undersökningen bidrar till att skapa en 

förståelse inför de aspekter som kan föreligga ett lämnandet av sociala medier. Förslag på 

vidare forskning inom ämnet är en mer omfattande undersökning där spridningen på 

respondenternas kön och ålder varierar.
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13. Bilagor

13.1 Intervjufrågor

1.Vilket socialt medieforum har du valt att lämna?

2.Är du fortfarande användare av något annat/andra nätverk av sociala medier?

3.Om ja på fråga 2, hur kommer det sig att du valde att stanna som användare av just detta 

nätverk men inte det andra?

4. Sen du valde att lämna sociala medier, hur fungerar din kommunikation gentemot andra idag?

5. Hur känns det att inte vara delaktig i sociala medier? 

6. Sociala medier är för många ett perfekt sätt att nå bekräftelse, är detta något du upplevt? 

7.  Hur är din relation till bekräftelsesökandet på sociala medier? Positivt? Negativt?

8. Hur är känner du inför din eget bekräftelsebehov efter du lämnat sociala medier?

9. Har du märkt några svårigheter i att hålla kontakten med andra sedan du valde att lämna 

sociala medier?

10. En stor del av individer idag är medlemmar i sociala medier, hur känns det att välja att ställa  

sig utanför?

11. Hur tog du ditt beslut? Fanns det något som ledde fram dig till beslutet, någon händelse eller 

dylikt?

12. Nu när du har lämnat, hur känns det att inte ha den dagliga kontakten med detta sociala 

medienätverk?

13. Hur har du uppfattat hela ditt avhopp? Eller har du ens reflekterat över beslutet?

14. Har din nuvarande vardag förändrats något i och med avhoppet?

15. Är det något du själv har tänkt på som irriterande eller störande under din tid som medlem på 

sociala medier?

16. Hur är din egen känsla när du tänker på sociala medier generellt?

17. Finns det några skillnader i hur du ser på sociala medier nu idag till skillnad från den tiden du 

själv var användare?

18. Har du några tankar på att återvända till samma sociala medium?

19. Om ja, i så fall, varför?

20. En sista fråga, hur tror du att den fortsätta användningen av sociala medier kommer att 

utvecklas?
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