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Därefter analyseras dessa beteenden för att skapa förståelse kring hur generation Z agerar, 
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och i framtiden kunna skapa framgångsrik design för dem. Resultatet och kunskapen från denna 
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1. INLEDNING 

“Det var bättre förr...” är ett talesätt som är väletablerat och vida använt, men ändå förändras och 

utvecklas vi och vår omvärld, och utvecklingen stannar inte nu. Med grund i detta ämnar denna 

rapport via ett möjlighetsorienterat synsätt öka förståelsen för våra nutida upptäckare och 

revolutionärer (de individer som följer tekniken), detta genom att undersöka hur den digitalt 

genomsyrade stadsdjungeln (dvs. ett samhälle där tekniken blivit närvarande och etablerad) och 

närheten till mobila enheter påverkat dessa individer. Den grupp individer föreliggande 

undersökning därför är orienterad till kallas generation Z (födda 1995-2012), en generation som är 

uppväxt med mobila enheter, internet och teknikens närvaro (Beall, 2016; Scott, 2016; Williams, 

2015). Genom att ackumulera empiri och gräva i teori med fokus till influenser av FoMO (Fear of 

Missing Out) och JoMO (Joy of Missing Out) kommer resan mot konsensus i detta arbete påbörjas. 

Resultatet presenteras sedan, i form av ny dokumentation, för att möjliggöra ökad förståelse för 

dessa individer. Tillsammans med en analys, där resultat och teori behandlas, ämnar denna rapport 

att ge ökad insikt i hur denna framtid kan medföra möjligheter. 

 

Denna rapport inleds med bakgrund för att skapa förståelse för det aktuella området, sedan 

presenteras den metodik vilken använts vid undersökning av valda frågeställning. Vidare lyfts 

relevant och relaterad teori och därefter presenteras den studie som genomförts (en digital enkät) 

och resultaten av denna. Härnäst diskuteras teori och de data som insamlats tillsammans i en analys 

för att öka förståelsen för de vanor och mönster som uppdagats. Slutligen presenteras resultat och 

slutsats om relevansen hos JoMO och “egensfären” i relation till generation Z. 
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2. PROBLEMFORMULERING 

Teknologin och dess fördelar ökar till att bli mer och mer närvarande, den växer och genomsyrar 

våra urbana samhällen (Kelley, 2014; Kostakos et al., 2009), samtidigt som den förlänger 

människans kapacitet och upplöser geografiska gränser (Lawson, 2010). Denna utveckling ses och 

bevisas ofta vara något problematisk och besvärlig (Davis, 2012), alltjämt är ett av problemen med 

denna forskning att den mänskliga faktorn i problemet sällan sätts i fokus (Kostakos et al., 2009). 

Denna utveckling gör att vi sätter oss an att svara på om begreppet FoMO (Dossey, 2014) växer i 

relevans, som en sidoeffekt av den konstanta närvaron av teknologi, andra individer och internet. 

Gör det tidigare nämnda att kraven på ständig närvaro höjs till en ny nivå? Eller föder denna 

utveckling JoMO (Crook, 2015), och därför en generation av ignorans?  

 

Genom att sätta koncepten FoMO och JoMO i relation till generation Z och dess användning av 

mobila enheter avser detta arbete svara på huruvida generationen distanserar sig eller interagerar 

gällande information samt deltagande i sociala medier online.  

2.1. Syfte  

Detta arbete utförs för att bilda kunskap kring hur (och om) den urbana teknologin, med sin allt 

mer närvarande karaktär, påverkar generation Z (Beall, 2016; Scott, 2016; Williams, 2015) i 

relation till fenomenen FoMO och JoMO. Genom att koncentrera denna forskning till ungdomen, 

dess relation till mobila enheter och tankar kring den digitala respektive den fysiska världen, är 

målet att fördjupa förståelsen gällande hur generation Z förhåller sig till mobila enheter. Detta 

arbete kommer även att undersöka huruvida detta förhållningssätt leder till FoMO eller JoMO och 

bidrar till att ytterligare tolkning av dessa fenomen.  

 

Begreppet JoMO och dess innebörd är ännu inte etablerat inom det akademiska fältet, därför 

kommer denna forskning även att användas till att berika förståelsen för detta. Denna rapport ämnar 

fylla denna avsaknad genom att beforska begreppet tillsammans med FoMO (dess motsats) och i 

förhållande till generation Z. Avsikten är att sätta dessa i fokus och därmed öka förståelsen och 

relationen begreppen emellan. Genom att sätta den urbana generation Z i fokus för denna forskning 
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anammas ett framtidsorienterat arbetssätt: då dessa är våra kommande centrala beslutsfattare 

(Santo, Ferguson, & Trippel, 2010).  

 

Vår nästa avsikt är att bistå andra utvecklare och designers genom att uppmärksamma vissa 

aspekter av hur generation Z agerar och påverkas av den teknik och de lösningar dessa yrkesgrupper 

utvecklar. Undersökningen kan även vara relevant för pedagoger eller föräldrar då den skapar viss 

konsensus kring generation Z och hur de påverkas av den digitala närvaron och mobila enheter.  

2.2. Frågeställning 

Hur har den ständiga möjligheten till interaktion med och tillgängligheten av internet (ur 

informations- och social synpunkt) och mobila enheter påverkat de stadsboende ungdomarna 

i generation Z i relation till FoMO och JoMO?  
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3. BAKGRUND 

Idag är det ytterst vanligt att vi använder internet eller sociala nätverk i någon form, oavsett ålder 

(Findahl & Davidsson, 2016). Men det som skiljer generationerna (dvs. generation X, Y, Z osv.) 

åt är hur de använder sig av tillgångarna. Är du dessutom uppväxt med internet, känner du inte till 

ett liv utan, vilket i större mån leder till att du inte ifrågasätter användning och existens av detta. 

Då denna undersökning ämnar vara framtidsorienterad har fokus förlagts till årskullarna 1995–

2012, även kallat generation Z (Beall, 2016; Scott, 2016; Williams, 2015), eftersom denna 

generation om ett antal år kommer att vara våra centrala beslutsfattare. 

 

Som tidigare nämnt kommer denna undersökning fokusera till en målgrupp som kallas generation 

Z, med en ytterligare begränsning till de i denna generation vilka är bosatta i urbana samhällen. 

Detta eftersom den urbana ungdomen ofta är mer väl bevandrad i tekniken och ser denna och 

allmän tillgänglighet som en självklarhet, till och med som en förlängning av sin egen förmåga 

(Lawson, 2010; Qureshi, 2010). Likaså är generation Z uppväxta med internet, mobila enheter och 

närvarande teknik som ett återkommande inslag i vardagen, vilket gör de till utmärkta agenter för 

hur tekniken kommer att användas framöver. 

 

Tidigare forskning av generation Z har fokuserat på bl.a. pedagogiska aspekter och hur 

generationens karaktäristisk av närhet till teknologin kan hjälpa eller stjälpa inom skolvärlden 

(Fernandez-Cruz & Fernandez-Diaz, 2016).  Paralleller har även dragits mellan generation Z och 

de filmiska varelserna “zombier” varpå ungdomarna menas avtrubbas och avlägsnas från den 

fysiska världen p.g.a. närheten till sina mobila enheter (Carrington, Rowsell, Priyadharshini, & 

Westrup, 2015).  

 

Internetstiftelsen i Sverige (iis.se) är en organisation som verkar för en positiv utveckling av 

internet. Från deras rapporter år 2016 kan vi bland annat läsa om de berörande åldrarna i generation 

Z:s tillgång och användning av internet. I den lägsta åldern i generationen var det 60% som använde 

internet dagligen under år 2016. I generationens högre ålder var det nästintill 100% som använde 



10 

 

internet, både hemma och i mobilen (Alexandersson, Findahl, & Davidsson, 2016). I åldrarna 12-

15 är det 79% som använder sociala nätverk dagligen. (Findahl & Davidsson, 2016). 

 

Fortsättningsvis identifieras många problem med den vardag som byggts i och med våra ungdomars 

flitiga användning av den mobila tekniken. Bland annat har sådan extensiv skärmanvändning som 

karaktäriserar denna målgrupp påvisats minska den reflexiva förmågan (McCullough, 2013) och 

gör därmed att kapaciteten att tolka omvärlden utanför skärmen minskar. När ny teknik och nya 

livsmönster införlivas i samhällen och snappas upp av yngre individer möts detta ofta av de äldre 

med stor ambivalens (Davis, 2012). Tidigare generationer har historiskt kommunicerat främst via 

fysisk närvaro och “ansikte mot ansikte”, varpå denna standard starkt utmanas av det 

gränsöverskridande kommunikationsplan som erbjuds online och via mobila enheter. Rädslan hos 

den äldre generationen föds till viss del med grund i den frånvaro till verkligheten detta nya 

kommunikationsplan skapar, den ständiga problematiseringen av hur det digitala ersätter det 

fysiska samt den upplevda distanseringen och objektifieringen till världen utanför skärmen (Miller, 

2015).  

 

Föregångarna till generation Z kallades generation Y (födda ca. 1980- (Djamasbi, Siegel, & Tullis, 

2010)), även dessa individer har växt upp med teknologi trots att den inte varit tillgänglig i samma 

utsträckning. Generationen besökte webbsidor i hemmet men möjligheten att göra detta i skolan, 

på ett café eller på bussen hade ännu ej uppkommit. En undersökning liknande föreliggande arbete 

utfördes för ca 10 år sedan, där forskare fördjupade sig i hur, vad och varför generation Y valde att 

interagera med webbsidor ur ett estetiskt perspektiv (Djamasbi et al., 2010). Varpå resultaten 

ämnade vägleda t.ex. marknadsavdelningar och designers i utveckling av kommunikationsmaterial 

och webbsidor, genom att skapa förståelse kring hur denna generation agerade med tekniken: 

vilken den tidigare generationen X dessförinnan saknade kunskap om.  

 

För den äldre generationen, de som inte växt upp med teknik i den tillgänglighetsgrad vilken 

karaktäriserar världen för generation Z, skapar utvecklingen i och med teknikens närvaro oro och 

ses ofta som ett problem (Davis, 2012). Dessa generationer kan inte “opt-out” länge (dvs. välja att 

inte delta), något som inte är relevant att diskutera i relation till generation Z. Detta eftersom de är 

uppväxta i den digitala värld tidigare generationer önskar kunna opt-out från. Vi vill därför 
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undersöka hur denna tillgängligheten av teknik påverkat de som växt upp med den, i verkligheten 

där begreppet opt-out blivit mindre relevant. Den ökade tillgängligheten till t.ex. mobila enheter 

och internet bidrar till en större suddighet mellan det digitala och fysiska för generation Z (Turkle, 

2011), denna uppsats ämnar undersöka vilka möjligheter detta skapar.  

 

Vidare karaktäriserar en snabb teknologisk utveckling våra urbana samhällen, en utveckling som 

lett till att tekniken blir allt mer närvarande (Kelley, 2014; Kostakos et al., 2009). Detta gör i sin 

tur att geografiska avstånd minskar i relevans, då t.ex. individer och information är tillgängliga 

med hjälp av digitala plattformar. Likaså skapar denna utvecklingen en upplevelse hos den yngre 

generationen, en upplevelse av att tekniken blir en förlängd arm (Lawson, 2010; Qureshi, 2010).  

 

“FoMO is considered a form of social anxiety a compulsive concern that one might miss an 

opportunity for social interaction, a novel experience, or some other satisfying event, often 

aroused by posts seen on social media sites” (Dossey, 2014, s. 69) 

 

Fear of missing out nämns ofta i samband med generation Z då det spekulerats kring att de känner 

oro inför att missa händelser på sociala medier (Dossey, 2014; Hetz, Dawson, & Cullen, 2015). 

Som tidigare presenterat kan vi ta del av den statistik som tydliggör tiden spenderat på sociala 

medier. Anledningen till att ungdomarna väljer att prioritera sociala medier kan ha att göra med 

rädslan för att gå miste om aktiviteterna som sker på de digitala plattformarna. För att kunna sätta 

FoMO i motsats till något har begreppet JoMO - joy of missing out (Crook, 2015) uppkommit, på 

svenska "glädjen i att missa saker”.  

 

Begreppet JoMO lyfts i Christina Crooks bok “The Joy of Missing Out: finding balance in a wired 

world” och talar, liksom titeln menar, om att hitta balansen i den uppkopplade (digitalt 

genomsyrade) värld vi idag lever i (Crook, 2015). Christina Crook är aktiv inom bland annat 

kommunikation, sociala medier och teknik. Avsikten med boken är att uppmuntra individer att 

finna en större balans och glädje i livet trots det informationsöverflöd som råder, genom att tillåta 

sig själva att begränsa sig och därmed “missa” saker (Crook, 2015).  
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Då detta arbete utförs med medvetenhet om de nackdelar och svårigheter som påvisats i och med 

den utveckling som lyfts ovan, kommer fokus ändå läggas på de möjligheter detta skapat. Vidare 

finns ännu en stor okunnighet om hur människan spelar in i relation till våra teknologiskt 

genomsyrade urbana samhällen (Kostakos et al., 2009; Ylipulli, Luusua, Kukka, & Ojala, 2014), 

då tidigare forskning lagt fokus på teknikens utveckling i form av estetik och uppbyggnad, vilket 

är än ett fält som kommer undersökas i och med denna undersökning. 

 

Generation Z och deras sätt att anamma tekniken kommer att användas för att få en uppfattning av 

hur den kommer att nyttjas i framtiden. Denna generation har växt upp med den mobila tekniken 

och är de som formar kommande lösningar och standarder (dvs. gällande användning) av olika 

sociala nätverk och enheter. Denna tes förs därför tätt med argumentet att det är högst relevant att 

lägga fokus på generation Z, för att få grund till att utröna mönster och beteenden som kan omsättas 

till hållbara teorier, med målet att underlätta för t.ex. verksamheter eller individer vilka önskar 

kommunicera framgångsrikt.  
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4. METOD 

Föreliggande undersökning har genomförts i tre steg: genom förstudie, insamling av teori samt 

generering av empiri. För att säkerställa att rapporten skrivits med hög kvalitet har arbetet även till 

viss del itererats, för att samtliga argument etc. ska vara väl informerade. Likaså för att ständigt 

förankra den aktuella studien i fältet för Informatik har begreppen IT, samhälle och design funnits 

som ledord vid utforskning av den tes som förts (Goldkuhl, 1996).   

 

4.1. Förstudie 

Arbetet inleddes med att söka på grundläggande sökord för att orientera oss i fältet både på Google 

Scholar, Google (för att nå populärvetenskapliga texter) och HKR Summon. Därefter fortsatte 

arbetet i en kombination av inläsning av nya texter samt genom att surfa vidare på relevanta källor 

funna i dessa texter. 

 

Vidare genomfördes i detta tidiga skede en mindre netnografisk studie (Berg, 2015), som en slags 

förstudie, för att utöka förståelsen för hur området bäst kunde beforskas. Avsikten med detta var 

även att få en insikt i hur generationen agerar i sociala kontexter tillsammans med mobila enheter. 

Detta arbete genererade förståelse för vilken sorts frågor som kunde vara relevanta vid insamling 

av empiriskt material, men även på vilket sätt som kunde vara mest lämpligt för att samla in data. 

4.2. Insamling av teoretiskt material 

Vidare genomfördes ytterligare en sökning för att sätta en referensram av teori på vilken följande 

arbete skulle omfatta. Nedan presenteras sökord, söksträngar samt urval relevanta för denna 

process. 

 

4.2.1. Sökord 

JoMO, Joy of Missing Out, FoMO, Fear of Missing Out, Generation Z, Generation Y, Pervasive 

Computing, Embodiment of Technology, technology as extension of human mind, Urban Youth, 
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Urban Communities, Urban Technology, Urban Computing, Millennials, Digital Presence, Social 

Media, Social Media Use, Alone Together, Sherry Turkle, Digital Artifacts, Problems, Issues, 

Difficulties  

4.2.2. Utvalda söksträngar 

Summon 

Avgränsning: datavetenskap; informatik; peer reviewed 

((urban youth) OR (millennial)) AND (embodi*) AND (techn*) 

Avgränsning: datavetenskap; informatik; peer reviewed 

((fomo) AND (generation z)) 

((embod*) AND (generation z)) 

 

Avgränsning: datavetenskap; informatik; peer reviewed 

((digital artifacts) OR (social media)) AND ((difficult*) OR (issue*) OR (problem*)) 

 

Google Scholar 

technology as extension of human mind 

4.2.3. Urval 

Vid bearbetning av artiklarna har vi vid första urval läst abstrakt, nyckelord, innehållsförteckning 

och slutsats. Sökningar har gjorts i databasen Summon, för Högskolan Kristianstad, liksom Google 

Scholar och Google. Vidare har vi även tagit inspiration av de olika tillgängliga konferenser inom 

databasen ACM, vilken berör informatik och det aktuella ämnet.  

 

Databasen Summon i Högskolan Kristianstads bibliotek innehåller följande databaser: Academic 

Search Premier; ACM Digital Library; ArtikelSök; AHCI; Cambridge Journals Online; Cinahl; 

Dawsonera; DBLP Computer Science Bibliography; DIVA; DOAJ; Ebook Central; Education 

Research Complete; Emerald; e-nav (SIS); Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics; ERIC; 

Essential Science Indicators; Google Scholar; IngentaConnect; Journal Ciation Reports; 

Lantmäteriets Kartor; Libris; Mediearkivet; Myndigheten för tillgängliga medier (MTM); 

Nationalencyklopedin; Nationell Arkivdatabas (NAD); Natural Sciences Collection; Ordböcker I 
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Nationalencyklopedin; Oxford English Dictionary Online; Oxford Reference; PsycARTICLES; 

PsycINFO; PsycTESTS; PubMed; Retriever Business; Riksarkivet Digitala forskarsalen; 

Rättsnätet; Safari Books Online; SAGE Journals Online; ScienceDirect; Social Services Abstracts; 

Sociological Abstracts; SpringerLINK; Summon@HKR; SveMed+; SwePub; Taylor & Francis 

Online; UR-access; Web of Science; Wiley Online Library; WorldCat (Dehlin, 2017). 

 

Eftersom databasen Summon innehåller ett stort antal databaser har mängden träffar för 

sökningarna varierat oerhört. Den forskning som valts in att arbeta med har på något sätt relaterat 

till generation Z, användande av mobila enheter, urban teknik och dess påverkan etc.. Undantagen 

är baserade på ämnesområde, forskningsområde och motivation, exempel på fel fokus är  

djupdykning i de teknologiska aspekterna gällande mobila enheter och urban teknologi. Även äldre 

publikationer har inkluderats i arbetet, t.ex. om tidigare generationer, för att visa bredd och 

utveckling samt orsak till exekvering av arbetet och kontraster.  

 

Bland de artiklar som framkommit från sökningen har vi även, när intresse och relevanta ämnen 

funnits, fortsatt till andra publikationer som dessa refererat till (s.k. kedjesökning). Slutligen har 

den litteratur som diskuteras i denna uppsats lästs fullständigt.  

 

4.3. Datainsamling  

4.3.1. Design av studie/datainsamling 

Studien formulerades som en webbaserad enkät (se bilaga 1.1), för att nå generation Z på deras 

arena: internet. Enkäten formulerades genom en kombination av fasta svarsalternativ samt 

fritextfält, detta för att kunna insamla data av både statistisk och kvalitativ karaktär. Avseendet med 

att insamla statistiska data var för att få en mängd data att bygga en bred grund att stå på, medan 

ansatsen i att insamla mjuka data grundades i det möjliga djupet vilket återfinns i att öppna upp 

undersökningen för fritextsvar.  
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4.3.2. Distribution av studie 

Vid anskaffning av deltagarna till studien togs avstamp i sociala kanaler, då detta är generation Z:s 

hemmaplan. Genom att distribuera enkäten på t.ex. Facebook, Instagram och Twitter lades största 

möjlighet för den eftersökta generationen att nås av undersökningen. Som del i distribueringen av 

enkäten användes även en känd s.k. Youtuber (dvs. individ som gjorts känd via videoklipp på 

videotjänsten Youtube), själv tillhörande generation Z samt med ca 32 000 följare, där denna 

individ uppmanade sina “följare” att hjälpa till med forskningen kring deras generation.   

4.3.3. Respondenter 

När enkäten publicerades inkom inom fem timmar ca 50 svar och när enkäten sedan stängdes, två 

veckor efter publicering, hade 169 svar ackumulerats. Av dessa 169 svar fanns 166 respondenter 

inom målgruppen (generation Z), de tre respondenter som ej tillhörde målgruppen plockades bort 

från resultatet. Bland respondenterna var 41.6% “killar” och 56% “tjejer”, 2.4% angav “annat” som 

kön. Vidare fanns en bred åldersfördelning på deltagarna i studien, åldrarna 7, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 samt 22 var till slut representerade, med högst deltagande bland åldrarna 

14, 15 samt 21.  

4.3.4. Etiska överväganden 

I samband med enkäten, innan respondenten svarade på undersökningen, beskrevs avsikten med 

det insamlade materialet ingående. För att säkerställa att respondenten kände sig trygg i sin 

medverkan i enkäten valde vi att låta samtliga delta anonymt. Avslutningsvis tar utformningen av 

enkäten hänsyn till den sökbarhet som internet karaktäriseras av, därför kan författarna bakom 

denna studie med säkerhet säga att de svar som lyfts fram från studien endast kan härledas till det 

underlag vilket tagits fram från resultatet av studien. Detta underlag har endast de två som författat 

rapporten tillgång till. Dessa etiska ställningstaganden är förankrade i Patel och Davidssons 

forskningsetiska aspekter (2011). 

4.3.5. Databearbetning 

Då materialet vilket inhämtades av från den slutförda studien var av både statistisk och kvalitativ 

karaktär, tilläts ungefär hälften av materialet automatisk sammanställning i det verktyg vilket 
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använts för datainsamling (Google Forms). Detta tillät en stor del av resultatet att överskådas genast 

efter att undersökningen stängts, då siffrorna från resultatet automatiskt sammanställs i det valda 

verktyget.  

 

Det material som var av kvalitativ karaktär lästes igenom, för att en fullständig bild av studiens 

resultat skulle kunna bildas och därefter sammanställdes detta. Beslutet att sammanställa grundades 

i svårigheterna att ringa in det mäktiga material som insamlats, 166 individer hade svarat på fem 

obligatoriska frågor var och många av dessa hade även svarat tre frivilliga frågor med fritextsvar.  

 

Vid bearbetningen av den kvalitativa data som insamlats lästes alla svar igenom, under denna 

process tog kategorier form (baserade på materialet), inom vilka svaren sedan delades upp i. Dessa 

strukturerades sedan upp i olika sorts diagram och därmed fanns mer påtagliga data att resonera 

kring. Se följande för exempel på sammanställning: 

 

Fråga: Vad är det för skillnad på komplimanger på sociala medier vs. verkligheten? 

Kategori Svar Karaktäristisk 

Modigare i 

verkligheten 

- Krävs mer mod i verkligheten 

- Ofta kanske man inte menar det lila 

mycket på internet, svårare att ta steget 

irl och därför menar det mer ofta 

- Det krävs mer mod att ge någon en 

komplimang i det verkliga livet än över 

internet, därför uppskattar jag dessa 

mer 

Respondenten anger att det är modigare 

att ge en komplimang ansikte mot 

ansikte för att detta är mer utsatt. 

Vet ej/ej svar - Vet ej 

- Jag vet inte riktigt 

- ????? 

Respondenten har antingen lämnat fältet 

blankt, svarat “vet ej” eller inte kunnat 

relatera till frågan.  
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4.4. Metoddiskussion 

Genom att inleda arbetet med föreliggande rapport med en förstudie var de inledande val som 

gjordes, t.ex. val av datainsamlingsverktyg, informerade och anknutna till den aktuella målgruppen. 

Vidare tillämpades lärdomar från informatikfältet, med anknytning till design och designprocessen, 

genom att arbeta med bl.a. iteration från början till slut med den aktuella rapporten (Schön, 1991). 

Valet att lyfta in den s.k. iterativa processen vilken här presenterats genererade ett mer medvetet 

och kunskapsorienterat arbete, vilket i slutändan lett till en mer nyanserad rapport. Slutligen, har 

detta arbetssätt sammantaget hjälpt författarna bakom denna rapport att hålla arbetet med studien 

orienterat till den aktuella målgruppen och öppet för svar av varierande karaktär.  

 

Inom forskning påpekas det ständigt att arbeta fördomsfritt och öppensinnat, vilka är anledningarna 

att detta forskningsarbete inleddes med en förstudie. Innan förstudien genomfördes fanns många 

fördomar om hur arbetet borde exekveras, vilka beteenden som tordes undersökas etcetera. 

Inledningsvis (innan förstudien) fanns avsikter om att göra en Netnografisk studie (Berg, 2015), 

näst undersöktes möjligheterna att arbeta med fokusgrupper. Med hjälp av insikterna förstudien 

gav sågs nu enkäten som det lämpligaste verktyget för datainsamling, för att möjliggöra ett bredare 

resultat.  

 

Insamling av data gjordes via en enkät vilken var utformad till att generera både material för 

statistiskt underlag, liksom kvalitativa data i genom möjligheten att ange fritextsvar och därmed 

insamla mer personliga svar från respondenterna. Valet att kombinera dessa två karaktärer av frågor 

grundades med avsikten att trots den något kontrollerade datainsamlingsformen generera även 

kvalitativa data, en ansats som i efterhand visat sig vara framgångsrik.  

 

Avslutningsvis finns implikationen att både negativa och positiva effekter tillkommer av att möta 

besökarna på deras egna arena, dvs. internet. Både spridning av och deltagande i studien är p.g.a. 

placering på internet karaktäriserat av högre möjligheter till spridning, varpå den positiva effekten 

av detta visade sig tydlig med 166 respondenter. Av dessa 166 respondenter svarade hela 106 

samma dag som enkäten publicerades (fr.o.m. kl. 17:16). Vidare finns, utöver detta större 

deltagande, även en hög tillgänglighet och en större bekvämlighet med det valda mediet. Potentiella 

nackdelar med valda arena är svårigheter vid tolkning av material, p.g.a. den distans som skapas 
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respondent och forskare emellan, även minskat djup som produkt av att spontana följdfrågor ej 

möjliggörs vid användning av enkät.  

 

I det följande kommer teori presenteras, med fokus till att utröna och förstå de beteenden som 

exponerats i genomförd studie. Denna teori kommer sedan att användas i analysen av de resultat 

som genererats av den studie som presenteras i kapitel 6, till sist presenteras slutsatser från 

föreliggande arbete. 
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5. TEORETISK REFERENSRAM 

5.1. Avskärmning i sociala medier och vid informationsintag 

I artikeln “The Flight from Conversation” presenterar Sherry Turkle ett antal lärdomar från hennes 

femton år från fältet, med fokus till hur den frekventa användningen av mobila enheter förändrat 

oss. Hon väljer att kalla fenomenet “att vara ensamma, tillsammans” (Turkle, 2011, 2012). Med 

teknologin har vi tillåtits att skräddarsy våra liv och våra relationer. Vi tillåts att vara tillsammans 

oavsett geografiska avstånd och vi kan, till skillnad vid fysiska relationer, inkludera och utesluta 

kontakter och information med ett klick. Sherry Turkle menar att denna utveckling, att de digitala 

individerna nu har möjligheten att inmundiga så mycket eller lite information de själva önskar, kan 

resultera i att man gömmer sig för varandra: trots möjligheten som förmedlas med hjälp av den 

ständiga närheten till andra via mobila enheter (Turkle, 2012). Detta fenomen är därmed nära 

relaterat till det som kommit kallas JoMO, joy of missing out (Crook, 2015), genom att fokusera 

på avgränsning i sociala medier. Fortsättningsvis uttrycker Turkle en biprodukt av denna 

utveckling i form av tre fantasier: “we will always be heard; that we can put our attention wherever 

we want it to be; and that we never have to be alone” (Turkle, 2012).  

 

Vidare har en undersökning utförts gällande ungdomars värderingar vid användning av sociala 

nätverkssajter med fokus till hur de publicerar och kontrollerar innehåll, i vilken Sonia Livingstone 

menar att uppbyggnaden av vänskapande (dvs. hur nya vänskaper inleds och hur 

vänskapsrelationer värderas) i och med den nya digitala generationen förändrats drastiskt (2008). 

En möjlig förflyttning för hur vi tidigare värderat våra intima relationer är relevant. Indikationen 

detta ger är att den yngre generationen kan värdera flera hundra vänner online som en del av den 

intimare sektorn men välja bort familjen ur denna krets.  

 

Trots detta, menar författarna till tidigare nämnda artikel inte att kommunikation ansikte mot 

ansikte ersätts utan kompletteras snarare av digital socialt nätverkande, istället är det t.ex. 

telefonsamtal, e-post och liknande som byts ut med interaktion på sociala plattformar. Anledningen 

till att den yngre generationen bär facklan in i denna, för de äldre: outforskade mörka, rymd är 

eftersom de är generationen som formats av möjligheterna detta utrymme ger (Livingstone, 2008). 
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Detta utrymme tillåter dess invånare att bygga upp jaget; besöka vänner; interagera; begränsa och 

kontrollera sin närvaro/främja eller dölja samt samexistera och växa i takt med det sociala landskap 

deras deltagande och de som deltagarna konstruerar. Denna vikt att själv tillåtas konstruera sitt 

sociala nätverk är avgörande, eftersom denna generation anser nätbaserade plattformar och 

kommunikation på dessa vara en del av vardagen, en del av livet (Livingstone, 2008).  

 

Då Sherry Turkle väljer att säga: Think of it as “I share, therefore I am.” (Turkle, 2012) kan man 

ur Livingstones publikation istället utläsa we share, therefore we are. Livingstone väljer alltså att 

lägga en kollektiv fokus på agerandet i sociala medier snarare än en egocentrerad (2008), med detta 

statuerande menas att jaget i sociala medier inte betyder något utan en grupp som styrker och 

hjälper till att ringa in den egna identiteten. I detta fält av forskning finns många upptäckter som 

motsäger varandra. I linje med Sherry Turkles jag-centrerade upptäckter går även en mindre studie 

utförd gällande FoMO hos utbytesstudenter, i vilken FoMO uppträdde på ett högst oväntat manér 

(Hetz et al., 2015). 

 

Tidigare nämnda studie utfördes då forskarna bakom denna misstänkte att FoMO kunde ha negativ 

inverkan på utbytesstudenter (Hetz et al., 2015). Sociala medier användes ofta av 

utbytesstudenterna som ett verktyg för att bibehålla kontakter och kommunicera med flera olika 

grupper/individer samtidigt, dock uppdagades ett inre driv att visa rätt saker och att framställa sig 

själv på rätt sätt hos studenterna (Hetz et al., 2015). Slutsatsen forskarna valde att dra av detta 

beteende var att studenterna försökte manipulera och framställa sin vardag på ett sätt för att nå 

gillande och avundsjuka där hemma, ett argument forskarna valde att stödja med att beteendet var 

konsistent med tidigare forskning på den aktuella målgruppen. Avslutningsvis noteras att 

utbytesstudenterna med hjälp av sociala medier under sin tid iväg från hemmet tilläts känna en 

sorts nära anknytning trots de uppenbara geografiska avstånd till det bekanta, tillsammans med 

slutsatsen att FoMO var närvarande i studien - men som något utbytesstudenterna försökte 

framkalla hos de nära och kära som var kvar hemma och inte som negativ påverkan av individen 

själv (Hetz et al., 2015) 
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5.2. Personlighet/identitet/känslor i relation till sociala nätverk 

“I argue that technology does not solely become a tool, but rather an extension of self”  

(Wargo, 2015, s. 4) 

 

Historiskt sett har sociala medier och teknik setts som verktyg, många gånger arbetsrelaterat och 

som stöd i kommunikationsöverföring. Dessa medier sågs som plattformar, vilka innebar en 

förflyttning från den fysiska världen till ett avgränsat plan för kommunikation (Wargo, 2015). 

Generation Z har växt upp i en tid där användandet av sociala medier växt och tekniken har 

tillsammans med denna generation utvecklats, den roll tekniken och den digitala “världen” spelar 

är inte längre som verktyg utan som en förlängning av oss själva samt som en naturlig del av 

vardagen.  

 

Generation Z har således fått verktyg vilka gör det möjligt att dela med sig av innehåll oberoende 

av tid och rum, i samband med och samtidigt som de själva upplever (Wargo, 2015). Ett exempel 

på ett medie vilket tillåter tidigare nämnda handlingar är applikationen Snapchat, en social rymd 

inom vilken Wargo menar att användaren tillåts generera en slags tidsresa. En tidsresa där man 

tillsammans med andra, kan ta sig till, eller visa, en annan tid, miljö och upplevelser (2015). 

Snapchat är ett hjälpmedel som kan ge en känsla av att befinna sig på flera platser samtidigt, att 

vara närvarande. Det är även ett sätt att dela med sig eller ta del av upplevelser tillsammans med 

individer som inte är tillsammans med dig just då.  

 

Idag finns det många olika sociala plattformar som ger användaren möjligheten att dela med sig av 

sina liv, eller ta del av andras. På så sätt kan en upplevelse av närhet skapas, det kan upplevas att 

individer umgås med varandra oavsett var man befinner sig, förutsatt att det finns internetåtkomst 

(Wargo, 2015). Genom denna uppkopplade livsstil kan man uppleva saker tillsammans med folk 

på olika platser i världen. Man kan ta del av händelser i olika individers privatliv utan att behöva 

kommunicera direkt med personen i fråga, på samma sätt kan andra individer ta del av ditt innehåll.  

 

“For Snapchat users, people and objects become contexts for one another. Ever feeling, ever 

fleeting, youth stretch themselves across these affective intensities to (re)author selves”  

(Wargo, 2015, s. 50).  
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Med ovanstående citat menar Wargo att användarna av dessa sociala medier tillåts bygga upp sin 

egen historia, baserad på varje individs liv. Genom att använda dessa verktyg tillåts således den 

yngre generationen att skriva sin egna historia, verklighetsbaserad men filtrerad. Genom aktivt 

deltagande på de sociala plattformarna skapas dokumentation kring vilka dessa individer är, anser 

sig, eller vill vara (Wargo, 2015). 

 

“FoMO is characterized by the desire to stay continually connected with what others are doing”  

(Przybylski, Murayama, DeHaan, & Gladwell, 2013, s. 1841) 

 

Vidare skriver Przybylski et al. i sin forskningsartikel “Motivating, emotional and behavioral 

correlates of fear of missing out” att FoMO ofta definieras som människors önskan om att vara 

informerad om vad folk runtomkring gör. De som har högre grad av FoMO känner att de måste 

vara uppkopplade så de kan ta del av det andra delar med sig av (Przybylski et al., 2013). Sociala 

medier är ett fenomen som länkar oss samman och gör det möjligt att hålla kontakten med våra 

närstående, även om de är långt borta. På så sätt minskar vi avståndet mellan oss även i den fysiska 

närvaron, då den förstärkts genom den digitala kommunikationen.  

 

Tidigare nämnda studie av Przybylski et al. visar dock att FoMO kan ha en tydlig koppling till 

olycklighet, dåligt humör och depressiva tankar (2013). Ett återkommande fenomen är dock att 

människor helst delar med sig av de positiva och bra händelserna i deras liv. Vi jämför alltså våra 

liv “bakom kulisserna” med andras inlägg i sociala medier, deras höjdpunkter i livet. Detta kan 

leda till att individer upplever att deras egna personliga händelser inte är tillräckliga. FoMO på 

sociala medier kan därför leda till emotionell frustration (Przybylski et al., 2013).  

 

Enligt ovan nämnda studie visar det att hög grad av FoMO genererar generellt sämre humör. 

Deltagarna konstaterade även att de upplever mindre tillfredsställelse i deras egna vardag, när de 

ständigt tar del av andras på sociala medier (Przybylski et al., 2013). Även om användarna av 

sociala medier som påverkas av FoMO kan uppleva en negativ påverkan av deras humör, väljer de 

trots det att vara aktiva online under föreläsningar i skolan och under tiden de kör bil (Przybylski 
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et al., 2013). Så även om sociala medier är förbindelsen mellan oss och människor på olika platser 

i världen, kan det även vara en barriär som påverkar oss negativt.    

 

5.3. Förflyttning av plats, hybrid spaces 

I artikeln “Mobile Technologies as interfaces of hybrid spaces” ämnar de Souza e Silva mynta 

begreppet hybrid spaces (2006). I detta arbete läggs grunden med hjälp av ungdomar och deras 

användning av den mobila tekniken, detta eftersom tidigare nämnda författare liksom föreliggande 

fört sin tes med hänsyn och förståelse kring hur de allt mer teknologiskt bevandrade individerna (i 

detta arbete generation Z) agerar med mobil teknik i digitalt genomsyrade samhällen.  

 

Genom att bära med sig mobila enheter (t.ex. mobiltelefoner) i urbana samhällen där internet är 

ständigt tillgängligt kopplar individer inte längre ner sig, vilket skiljer sig från förr då internet 

endast var tillgängligt från utvalda statiska platser. Distinktionen mellan dessa två paradigm (dvs. 

det ständigt tillgängliga och det platsbundna) är otroligt märkbar, för den som upplevt de båda. Den 

yngre generationen, t.ex. generation Z, har bara upplevt det senare och har därmed endast insikt 

och förståelse i för världsbilden där internet är något man bär med sig överallt, som en del i det 

vardagliga sociala samspelet (Beall, 2016; Scott, 2016; Williams, 2015). Detta är vad de Souza e 

Silva kallar hybrid space, en rymd där inget särskiljer det fysiska och det digitala sociala samspelet 

(2006). Handlingsmönster och vanor, som att låta den mobila enheten bli en del av varje individ 

och varje individs vardagliga kommunikation, tillåter de två platserna smälta samman till ett. 

“(a) the blurring of borders between physical and digital spaces,   

(b) the redefinition of the concept of the digital,  

(c) the redefinition of the concept of physical space to include hybrid environments, and  

(d) changes in sociability and communication patterns.” (de Souza e Silva, 2006, s. 274) 

 

Ovan presenterade citat hjälper till att sålla ner hur detta nya sätt att interagera (och förkroppsligas) 

med tekniken har förändrat användarens vardagliga agerande, i relation till mobila enheter, genom 

att ange fyra viktiga steg som tagits i och med denna utveckling. Till exempel blir det tydligare och 

påtagligt hur hela konceptet om närvaro omvänts i samband med att tekniken gjorts så tillgänglig.  
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Redan 2004 gjordes en studie på stadsboende ungdomar i Göteborg, författarna till denna kallade 

ungdomarna “Urban Youth” och ämnade undersöka hur ungdomarna passade in den mobila 

teknologin i sina respektive liv (Thulin & Vilhelmson, 2005). Nämnda studie baserades på ett stort 

empiriskt material och utgick liksom föreliggande från det faktum att dessa ungdomar har växt upp 

med den mobila tekniken och därför tar denna för given. Likväl uttryckte författarna även här, 

liksom i föreliggande rapport, ett förtroende om att dessa ungdomar kommer bli agenter för hur 

tekniken utformas i framtiden.  

 

Med avstamp i “tidigare forskning” menade författarna Thulin och Vilhelmson dock att denna 

utveckling indikerar ett visst uteslutande, eller en förflyttning, från kommunikation ansikte mot 

ansikte med förmån till digitala miljöer (2005). Undersökningen inleddes med ett skeptiskt och 

spekulativt tankesätt: “Individuals may become consumed by the computer and the Internet, 

perhaps at the expense of social interaction with family and friends” (Thulin & Vilhelmson, 2005, 

s. 480), dessa spekulationer underbyggs i tidigare rapporter som även de spekulerat kring hur 

mobila enheter och dess tillgänglighet påverkar den urbana ungdomen. 

 

Som största fynd i studien listas: att internet inte spelar ut andra kommunikationsvägar men ändå 

är av stor relevans, samt att de urbana och teknologiskt bevandrade ungdomarna har tack vare den 

ständiga möjligheten till uppkoppling vänner både långt borta och väldigt nära. Kontentan av detta 

anges vara att större möjlighet till interaktion ges, men ingenting ersätts (Thulin & Vilhelmson, 

2005). 

 

Avslutningsvis lyfter Thulin och Vilhelmson ett fenomen som i samband med detta arbete påträffats 

i flera andra publikationer. Nämligen de många fördomar om att ungdomarna i de senare 

generationerna saknar respekt för de kommunikationsvägar som etablerats sedan länge och därmed 

flyter bort från den “fysiska världen” (Carrington et al., 2015; Davis, 2012; Turkle, 2012), en 

fördom de själva inledde sin studie med (Thulin & Vilhelmson, 2005). 
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5.4. Generation Z och användning av internet i andra länder 

Som “urban ungdom” i Sverige, tillhörande generation Z innebär det att du (nästan) alltid har 

tillgång till digitala verktyg, internet och det olika sociala medier för med sig. Vi kan även ta med 

oss de digitala tillgångarna vart vi än går: i datorn, i telefonen, i iPaden, osv. Men för ungdomarna 

i Kina är det fortfarande aktuellt att besöka internet-caféer för att få ta del av internet och sociala 

medier, menar Fengshu Liu i sin artikel “The norm of the good netizen and the construction of the 

proter wired self: The case of Chinese urban youth” (2010). Vid bruk av internet i skolan så är tiden 

spenderat online väldigt begränsad och används främst för att lära sig grunderna i datoranvändning.  

 

Relationen till internet och sociala medier ser annorlunda ut för generation Z i Kina. Fengshu Liu 

(2010) beskriver situationen gällande internet i Kina och hur “för mycket” nyttjande klassas som 

en drog. I extrema fall har föräldrarna till barn som anses beroende av internet fått behandlas genom 

extrema metoder. Vidare lyfter även Pathak-Shelat och DeShano i sin artikel “Digital youth 

cultures in small town and rural Gujarat, India” (2013) fram en framstående skillnad mellan urbana 

och rurala ungdomar. 

 

“They see people engaging with the internet and new media tools when they watch television but 

have little or no first-hand experience with much of what they see” 

(Pathak-Shelat & DeShano, 2013, s. 13) 

 

Skillnaden från föregående artikel är att de utvalda ungdomarna i Indien inte klassats som urbana, 

utan de har forskat kring de som bor på landsbygden och inte har samma tillgång till eller förståelse 

för internet som urbana generation Z i Sverige har.  
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6. Studie 

I kommande kapitel presenteras resultaten från den undersökning som genomförts, dessa resultat 

har delats upp i följande kapitel: “Digital närvaro”, “Intimitet med mobila enheter”, “Närhet, plats 

och geografiska aspekter” samt “Den hybrida platsen”.  

6.1. Resultat 

På frågan om deltagaren upplever att missa något för att alla andra ständigt är uppkopplade svarade 

majoriteten nej (57.8%), likaså svarade många (38.5%) att de inte mådde särskilt dåligt av att ha 

sin mobila enhet utom räckhåll. Genom att inleda studien med att lyfta svaren på tidigare nämnda 

två frågor kan en falsk insikt medföras, att varken JoMO eller FoMO är relevant att undersöka i 

relation till den utvalda målgruppen. Vid en djupare analys av materialet visar sig däremot ett annat 

mönster.  

6.1.1. Digital närvaro 

Då endast 14.2% av deltagarna i studien svarar att de inte sover med enheten nära och hela 78.3% 

av deltagarna svarar att de ständigt har sin enhet nära för att vara tillgänglig för aviseringar, talar 

svaren från dessa två frågor helt emot föregående stycke. Denna tes förs vidare med stöd i den höga 

medvetenhetsgraden kring hur användaren hanterar sin telefon, se följande: 

 

När du har enheten framför dig, vilken sida har du upp? % antal 

Skärmen 44.6 74 

Blandat 33.1 55 

Baksidan 16.3 27 

Vet ej 6 10 

Total 100 166 
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För att ytterligare kunna greppa varför respondenten hanterar sin telefon på nämnda sätt gavs 

möjligheten att utveckla sitt svar via fritext, vilket många valde att göra. Då endast 19.4% av 

respondenterna svarade “vet ej” kunde slutsatsen om att generation Z motsägelsefullt nog är väldigt 

måna om att ha koll på sin mobila enhet och vad som sker i denna, vilket återigen går emot den 

första tolkningen av studien (vilken presenterades i kapitel 6.1.).  

 

De mest frekventa svaren i fritext-alternativet var t.ex: “Vara med om något händer” eller “Då vet 

jag om jag ska svara eller låta den vara”. Men respondenterna svarade även “Beror på om man 

får ha den eller inte” och “Om det är något viktigt SMS eller liknande så lägger jag den upp för 

att kunna se när det kommer, eftersom att jag har ljudet avstängd”. De respondenter som valt att 

svara “vet ej” eller “baksidan” motiverade detta med t.ex. “Ha den nära till hands men så att den 

ej är ett störande moment” och helt sonika “Vet inte”.  

 

6.1.2. Intimitet med mobila enheter  

Under förstudien, dvs. observationen av den aktuella generationen, upptäcktes det faktum att 

individerna i generation Z ofta använder sina mobila enheter för att konversera med varandra även 

när de befinner sig i samma rum. I enkäten införlivades därför denna fråga, för att få en uppfattning 

om hur utbrett detta beteende var.  

 

Använder du någon gång enheten för att prata med någon som befinner sig 

på samma plats/rum? 

% antal 

Ja 46.4 77 

Nej 53.6 89 

Total 100 166 

 

För att lättare förstå detta beteende, vilket visat sig vara förhållandevis utbrett hos generationen 

(46.4% jakande svar) ombads respondenterna att utveckla vad de pratade om. Nedan presenteras 

ett antal svar: 
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“För att ingen annan ska veta vad vi pratar om” /.../ “När man inte kan prata om andra som finns i 

samma rum” /.../ “Skriva med föräldrarna om det är mat” /.../ “Om jag typ skickar en bild” 

 

Vid sammanställning av svaren i fritext kategoriserades dessa i (och därmed av) dessa begrepp: 

hemlisar; andra personer i rummet; skämtar; stöd samt smidigare/lättare än att prata högt. Varpå 

fördelningen av svaren var som följande: 

 

Vad brukar ni prata om när ni använder enheten för att kommunicera när ni 

befinner er i samma rum? 

% antal 

Hemlisar 39.7 29 

Smidigare/lättare än att prata högt 26 19 

Andra personer i rummet 19.2 14 

Skämtar 11 8 

Moraliskt stöd 4.1 3 

Total (obs. ej obligatorisk fråga) 100  73 

 

Något som visar sig tydligt är att den mobila enheten underlättar kommunikation med andra 

individer för användaren, den gör det möjligt att vara intim och förtrolig även i stora folkmassor 

samt oavsett rumslighet och avstånd, och plockar därmed geografiska och sociala aspekter ur 

ekvationen.  

 

Vidare ombads respondenterna via enkäten reflektera i fritext kring vilken individ i livet de kunde 

likställa sin mobila enhet med, varpå ringa 1,9% såg enheten som en sorts apparat och 24.4% 

svarade vet ej. Resterande respondenter svarade att enheten var en sorts bekant individ, majoriteten 

(56.9%) svarade att enheten var en närstående vän/familjemedlem.   
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“Min mamma. Den kan köra mig glad, göra mig ledsen ibland. Jag kan bli väldigt sur på den. Den håller 

reda på mina olika tider (kalendern). Fast den är inte lika kärleksfull som en mamma haha” /.../ “En nära 

vän. Då jag använder den mycket och den får se mycket konstiga sidor av mig hahah!! Skriver även 

mycket på mobilen som ingen vet utom jag.” /.../ “En bästa vän, den är alltid där och det är den man 

vänder sig till om det är något” 

 

Eftersom majoriteten av respondenterna inte ifrågasatte att likställa sin mobila enhet med en 

människa stod respondent nr. 82 ut, för denne gjorde det. Respondent nr. 82 tillhörde majoriteten i 

många frågor vilket ändå gör denne en lämplig agent att lyfta fram. Även om respondenten ställer 

sig något skeptisk till frågans utformning är svaret ändå likt övriga i de värderingar som 

presenteras.  

 

“Väldigt svår fråga, känns omöjligt att sammanföra ett objekt med en människa men antar att det hade 

varit en vän. Dvs någon som finns till hands när du har tråkigt, får dig att tänka på annat, uppdaterar dig 

om trender eller saker som hänt nära eller inte nära, något man inte kan va utan även fast det va ens eget 

val att ha det till en början.” (respondent nr 82) 

 

Fortsättningsvis, ställdes generation Z frågan “Hur hade du reagerat om du varit tvungen att vara 

utan enheten i en vecka” varpå 33.7% svarade “Inga problem”. 44.6% svarade att de kanske hade 

klarat det, men tänkt på enheten hela tiden och 21.7% hade aldrig klarat det.  

 

På frågan gällande vilken människa i livet enheten hade varit svarade 56% att den hade varit någon 

extremt närstående, t.ex. en familjemedlem, bästa vän eller livspartner. När frågan huruvida 

respondenten kunnat vara utan enheten en vecka ställdes hade endast 33.7% kunnat vara utan 

enheten i en vecka utan problem. Den mobila enheten har alltså för generation Z blivit något intimt 

och förtroligt, någon man saknar när man skiljs ifrån och någon man anförtror sig åt när man vill 

prata. Avslutningsvis är det uppenbart att generation Z inte ser sin mobila enhet som ett verktyg, 

utan snarare som en vän i vardagen. Detta argument går i linje med Wargos tes om att teknologin 

för denna generation blivit en förlängning av individen (2015).  
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6.1.3. Närhet, plats och geografiska aspekter 

Med avstamp i tidigare nämnda faktum att individer idag tillåts vara tillsammans oavsett 

geografiska avstånd ställdes frågan “Kan det kännas som att den du kommunicerar med online 

befinner sig på samma plats som dig, även om ni inte är det?”. På denna fråga svarade 39.8% av 

respondenterna ja, resterande 60.2% svarade nej, trots att majoriteten svarade nej indikerar de 

nästintill 40 procenten som svarade ja att betydelsen i platsbundenhet minskar i relation till närhet. 

Vid möjlighet att utveckla detta resonemang svarade respondenterna i studien bl.a.:  

 

“Förmodligen för att personen skriver så intensivt att det känns som det.” /.../ “Jag vet inte, jag antar att 

det blivit så vanligt att man skriver att man inte tänker på att personen faktiskt inte är där.” /.../ “För att 

jag inte tänker på vart jag är, jag fokuserar på att kommunicera med personen och jag blir fast i det.” /.../ 

“Kort responstid kombinerat med känslouttryck i form av smileys kan ge intrycket av ett riktigt samtal.”  

 

Intensiteten, familjäriteten, smileys etc. anges av respondenterna i studien vara anledningar till att 

kunna känna närhet utöver avstånd. Trots detta anser 64.2% av respondenterna i föreliggande 

undersökning att vänner man träffar “ansikte mot ansikte” är viktigast, 8.4% svarade vänner online 

och resterande 27.4% svarade att båda var lika viktiga. Detta följer Sonia Livingstones samt Thulin 

och Vilhelmsons teorier om att kontakt ansikte mot ansikte inte ersatts av sociala medier utan 

snarare utvecklats (Livingstone, 2008; Thulin & Vilhelmson, 2005), denna tes styrks ytterligare i 

att 68.7% av deltagarna i enkäten anser att den digitala världen och vår fysiska värld inte är att 

likställa (14.5% svarade vet ej, varpå resterande 16.9% svarade ja). Dessa resultat dementerar 

därmed de påståenden om att generation Z kan kallas “zombies” på grund av sin minskade respekt 

för och närvaro i “verkligheten” (Carrington et al., 2015).  

 

6.1.4. Den hybrida platsen 

Med hänsyn till Sherry Turkles tre fantasier (Turkle, 2012), ställdes även ett antal frågor relaterade 

till bekräftelse (t.ex. om hur viktig feedback är, om de värderar komplimanger på sociala medier 

högst eller de i “verkligheten” etc.). På dessa frågor gav respondenterna svar av väldigt varierande 

karaktär, se t.ex. följande resultat: 
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Hur viktig är feedback på det du delar med dig av? % antal 

Inte alls viktig: 1 16.9 28 

2 23.5 39 

3 24.1 40 

4 23.5 39 

Det känns inte bra när ingen visar intresse: 5 12 20 

Total 100  166 

 

Vidare värderade 86,7% en komplimang ansikte mot ansikte framför en komplimang på sociala 

medier (13,3%), detta eftersom en komplimang i verkligheten av respondenterna angavs vara “mer 

äkta”, “ärligare” samt “mer värd”. Med grund i ovanstående resultat dras slutsatsen om att målet 

med närvaron på sociala medier inte handlar om offentlig bekräftelse, eller att veta att man blir 

hörd.  

 

Härnäst ämnades att utveckla förståelsen kring användarens intimitet med den mobila enheten samt 

de digitala och uppkopplade möjligheter denna ger, genom att undersöka hur respondenten ställde 

sig till notiser och notifieringssignaler. Vid sammanställning av detta skede visade sig ett mönster 

tydligt (se figur 1.1.) nämligen att de notiser som inte var kopplade till jaget ej ansågs intressanta. 

I figuren är två olika kategorier presenterade, “intressant och viktigt” samt “ointressant och 

störande”, i vilka samma typer av notiser är representerade (t.ex. sociala medier och nyheter). Vad 

som skiljer dem åt är inom vilka rymder de hamnar, antingen inom en “Jag/vi-sfär” eller “avgränsat 

från jaget”.  
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figur 1.1.  

 

Tidigare nämnda resultat pekar starkt åt JoMO, då det man finner inom sin egna sfär (de vänner, 

intressen etc. man håller nära) är vad som anses viktigt och övrigt är direkt störande. 

Respondenterna i enkäten svarade att sociala medier var det värsta, men även det bästa, att bli 

påmind om. För att skapa ytterligare förståelse kring detta kan det vara lämpligt att återvända till 

kapitel 6.3.1. Digital Närvaro, och citatet “Då vet jag om jag ska svara eller låta den vara”. Dessa 

resultat indikerar, när de sätts samman, att notiser inom jag/vi-sfären är vad generation Z önskas 

påminnas om och att den information vilken hamnar utanför denna därmed inte är av intresse och 

därtill direkt störande. 

 

Avslutningsvis ställdes respondenterna en väldigt explicit fråga, nämligen: “Skulle du säga att du 

alltid är uppkopplad? Vad beror det på? Hur resonerar du kring att alltid vara uppkopplad? Vad har 

det för betydelse för dig?”. Då majoriteten av respondenterna svarade att de alltid var uppkopplade, 

gick värderingarna kring detta isär. Vid möjlighet att utveckla detta resonemang svarade 

respondenterna i studien bl.a.:  

 

“Ja. Det är lite stressande” /.../ “Har alltid telefonen till hands, det värsta jag vet är om man glömt 

telefonen eller om den är död, det skapar så mycket ångest även fast man ändå inte tänkt använda den, det 

är nog lite trygghet i att alltid kunna rymma i den när man behöver. Men jag är långt ifrån alltid inne på 

den, det händer att jag knappt använt den på en dag men behöver ändå alltid ha den till hands ifall jag 

skulle vilja veta hur många människor det bor i Estland och Colombia sammanlagt.” /.../ “Anledning till 

att jag alltid är uppkopplad är för att jag är uppvuxen med att vara det. Ända sen jag var liten har jag 

vart uppkopplad. Att jag är uppkopplad hela tiden har ganska stor betydelse för mig, det gör att alla kan 

nå mig och jag är alltid tillgänglig.” /.../ “Jag vill påstå att jag inte alltid är uppkopplad, det kan vara 

skönt att komma undan från det ibland.” 



34 

 

7. RESULTAT 

Den egenskapade sfären för svenska ungdomar kan göra det svårt för föräldrar och andra 

runtomkring att kontrollera vilka aktiviteter de deltar i på internet. För ungdomarna i Indien och 

Kina tillhörande samma generation är det föräldrarna och allmänna normer som avgör vad och hur 

mycket ungdomarna får lov att ta del av. Pathak-Shelat och Deshano beskriver kontrollen 

föräldrarna, skolan och media har över barnens/ungdomarnas användande av t.ex. de mobila 

enheterna (2013). Liu visar på en ännu strängare kultur, där frekvent användning av internet har 

kommit att klassas som en drog (2010). Med denna strikta granskning föräldrarna genomför har 

barnen/ungdomarna inte något utrymme för att skapa en egen sfär där de själva kan påverka vad 

de vill ta del av och dessutom hur mycket de vill ta del av det som delas. Denna skillnad mellan 

det strikta rurala, strikta urbana och fria urbana har därför i föreliggande undersökning visat sig 

vara av största relevans, då det genom att visa på kontraster i relation till det teoretiska och 

empiriska materialet har föranlett att begreppet “egensfär” kommit att bildas.  

 

7.1. Analys 

Flera forskare har funderat på samma sak, är utvecklingen i och med generation Z och 

tillgängligheten av internet och tekniken verkligen dålig? (Hetz et al., 2015; Livingstone, 2008; 

Turkle, 2012; Wargo, 2015). I föreliggande rapport presenteras därför (med grund i den data som 

insamlats) att det steg denna generation tagit, bort från sina föregångare, i stort handlar om nya 

umgängesmönster och ett behov att begränsa sig. Generation Z har i och med detta tagit ett steg in 

på den plats, vilken Souza e Silva definierar som hybrid space (2006). Denna plats karaktäriseras 

bl.a. av att den mobila enheten och dess möjligheter blivit en del av generationens vardagliga sociala 

samspel, delvis p.g.a. den ständiga tillgängligheten och delvis p.g.a. uppväxt och bekvämlighet med 

internet. Vidare stärks detta resonemang i tidigare presenterat citat av Jon Wargo: “I argue that 

technology does not solely become a tool, but rather an extension of self” (2015, s. 4), men även i 

Przybylski et al. där forskarna menar att denna utveckling i relation till plats minskar avstånden 

även i fysisk kontext (2013). Fortsättningsvis, i den studie som genomförts angav en hög andel av 

respondenterna att de brukar prata med andra individer i samma rum, varpå följande konstaterande 

gjordes:  
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“Något som visar sig tydligt är att den mobila enheten underlättar kommunikation med andra 

individer för användaren, den gör det möjligt att vara intim och förtrolig även i stora folkmassor 

oavsett rumslighet och avstånd” 

 

På denna plats där en hel generation (och fler därtill) finns ständigt tillgängliga ökar behovet av att 

begränsa sig, en slutsats som dras med avstamp i föreliggande rapport som helhet. Med detta 

resonemang ter sig JoMO mer relevant än FoMO. Fortsättningsvis driver svar från utförda studie 

denna tes vidare, där respondenterna visade sig väldigt medvetna om hur de hanterade sin mobila 

enhet. I svaren på frågan om hur de hanterade enheten samt närheten till nämnda enhet kunde det 

utläsas att de hanterar den på ett sätt som gör att de slipper fundera över den. Deras hantering 

genererar en digital närvaro.  

 

Vidare diskuterar även Thulin och Vilhelmsson att teknikens närvaro skapat större möjligheter till 

interaktion (2005), vilket kan länkas tillsammans med Livingstones uttalande om att den yngre 

generationen måste få välja och konstruera sina egna nätverk för att viljan att delta ska infinna sig 

(2008). Dessa teorier går fullständigt i linje med slutsatserna kring den empiri som genererats, 

nämligen att generationen lägger stor vikt kring att kunna kontrollera sina notiser (kapitel 6.1.4. den 

hybrida platsen) och skärmar (kapitel 6.1.1. digital närvaro).  

 

7.1.1. Egensfär 

Liksom presenterat tidigare ger närvaron av internet och mobila enheter större möjligheter till att 

koppla ihop sig med andra, både fysiskt och digitalt. Som produkt av detta finns även möjligheten 

att skapa större vänskapsnät, vilket lett till att vänskaper inleds och värderas på nya sätt 

(Livingstone, 2008). Detta beteende visar sig tydligt när respondenternas svar från studien 

analyserats: mobiltelefonen har blivit en vän, vänskaper får fler dimensioner (fysiska och digitala), 

fysiskt närstående släpps inte in i den sociala sfären, notiser från en och samma applikation kan 

både anses störande eller ovärderliga beroende på vem de handlar om.  
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Med anledning av de olika aspekterna ovan, och belyst av att både Wargo och Livingstone menar 

att dessa ungdomar börjat kräva möjligheten att konstruera uppbyggnaden av sina egna sociala 

nätverk (Livingstone, 2008; Wargo, 2015), dras slutsatsen om att ungdomarna känner ett behov av 

att begränsa sina interaktioner. Detta behov och önskan av begränsning är vad som lagt grunden för 

egensfären (figur 1.2.).  

 

 

figur 1.2. 

 

Egensfären (figur 1.2.) är kopplad till jaget och varje individs utvalda sociala sfär, vad varje individ 

väljer att passa in i relation till sin position som individ på den hybrida platsen. 

 

7.1.2. JoMO och nytt vänskapande 

Christina Crook presenterade begreppet JoMO som en positiv reaktion på det informationsöverflöd 

vilket karaktäriserar samhället idag (Crook, 2015). Då tekniken blir allt mer närvarande blir detta 

överflöd även det mer närvarande, med möjligheten av till synes ändlösa kontaktnätverk och 

plattformar. Med nämnda samhällsutveckling och resultaten från föreliggande studie visar sig 

JoMO ytterst relevant.  

 

I den studie som genomförts har respondenterna i flera skeden visat betydande önskemål om att 

begränsa sina kontakter i den sociala rymden, det som i denna rapport kommit att kallas egensfär. 
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Det som inte passar in i den s.k. egensfären anger respondenterna vara ointressant, störande och 

stressande (kapitel 6.1.4. den hybrida platsen), vilket även går i linje med det Christina Crook 

menar att JoMO hjälper dig att undvika (2015). Även Sherry Turkle har identifierat detta, men valt 

att se det som “att gömma sig för varandra” (2012). De slutsatser som dras från föreliggande arbete 

är att denna kurragömmalek inte endast är negativ, utan en begränsande reaktion för att kunna 

hantera sina nätverk.  

 

Avslutningsvis, pekar den data som insamlats i genomförda studie på att det begränsande beteendet 

inte handlar om självcentrering (motsägande de tre fantasierna (Turkle, 2012)). Detta beteende har 

däremot visat sig viktigt för att kunna hantera vardagen i den uppkopplade världen. Engagemanget 

i sociala medier är viktigt för denna generation som en del i gemenskapande och vänskapande 

((Livingstone, 2008; Wargo, 2015) kap 6.1.1. digital närvaro samt kap 6.1.2. intimitet med mobila 

enheter), inte för att få bekräftelse eller vara ständigt uppdaterad. Dessa resultat gör att FoMO inte 

ter sig vara aktuellt.  

 

7.1.3. FoMO har inte visat sig 

Till skillnad från studien som gjordes på utbytesstudenter (Hetz et al., 2015) uttryckte 

respondenterna i föreliggande studie att de inte bryr sig så mycket om vad andra anser om deras 

deltagande i sociala nätverk, dessa individer värderade högre att skapa en gemenskap. Alltså är inte 

det centrala för denna generation att jämföra sig med andra (Przybylski et al., 2013), det som 

värderas är att ha sina nära ännu närmre (Livingstone, 2008; Wargo, 2015).   

 

Inledningsvis i den studie som genomförts ställdes frågan om huruvida respondenten kände sig 

upprörd eller besvärad över att vara utan sin mobila enhet, varpå 57.8% inte kände sig alls upprörda 

av att vara utan sin enhet och 38.4% angav att de inte mådde särskilt dåligt av att inte kunna 

läsa/svara på vad som händer i enheten. Genom den analys av den data som insamlats framgick 

ingen stress inom egensfären, däremot kunde respondenterna känna sig stressade av att bli överösta 

av material som befann sig utanför denna, sådant material de inte önskade mottaga.  
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Om inte begreppet JoMO uppdagats hade resultatet i viss mån kunnat kopplats till FoMO, då 

generation Z har en framstående intimitet och medvetenhet om sin mobila enhet.   
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8. DISKUSSION 

Denna rapport bidrar till en utökad förståelse för den generation som kommit att kallas Z, till hur 

de positionerar sig i det sociala nätverk som skapats med hjälp av internet och mobila enheter. 

Genom att undersöka denna generation i samband med JoMO och FoMO lyfts även en viss del av 

den påverkan dessa mobila enheter och dess tillgänglighet har på denna grupp. Resultatet kan 

användas som stöd i förståelse för denna generation, som understöd i utveckling av ny teknologi 

eller sociala plattformar.  

 

Många forskare har uttryckt en oro för att denna målgrupp vill manipulera eller att få varandra att 

må dåligt, för att själva må bättre (Hetz et al., 2015; Przybylski et al., 2013; Turkle, 2012), 

påståenden som efter föreliggande arbete utförts ter sig felaktiga. Den data som insamlats med 

hjälp av utförda studie visar att generationen kan önska “gillningar”, men för att “det visar att andra 

bryr sig om en”, alltså inte för att sätta sig själva på en piedestal. Respondenternas uttalanden och 

reaktioner pekar på att de beteenden och önskningar denna generation har i relation till sina 

medmänniskor på de sociala medierna är relaterade till vänskap och gemenskap, inte för att tävla 

eller konkurrera ut varandra.  

 

Möjligtvis kan det vara så att den rädsla FoMO ingivit tidigare generationer har lett till att beteendet 

och betydelsen bakom JoMO skapats. Den stress forskarna menar att FoMO medför (Przybylski et 

al., 2013) kan möjligtvis ha lett till att ungdomarna skapat en närmre relation till de mobila 

enheterna, som en reaktion för att undvika FoMO-relaterad ångest. Därmed slipper man känna 

FoMO. Individen är istället som många respondenter i studien säger, ständigt uppkopplade. Vill 

man inte titta på den mobila enheten direkt när det händer något, då lägger man den upp och ned. 

Detta gör också att enheten inte längre stör, varken sömn eller vardag, då man inte behöver vara 

orolig längre. Informationen finns ständigt tillgänglig nära oss, genomsyrad i samhället. 

 

Avslutningsvis, kvarstår en fråga som uppkommit under arbetet med föreliggande rapport, 

nämligen om egensfären kan vara en reaktion på behovet av JoMO. Dessa två ter sig vara ytterst 

relevanta att diskutera ihop, då de utökar förståelsen för varandra. Då JoMO förmedlar orsaken 
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utvecklar egensfären det efterkommande beteendet i relation till varje individ. Tillsammans hjälper 

dessa begrepp individen att finna balans i den uppkopplade världen. 

 

8.1. Fortsatt forskning 

Efter föreliggande forskning ter sig behovet att djupare beforska och befästa JoMO inom det 

akademiska fältet relevant. Den målgrupp som om tio år kommer att utgöra våra centrala 

beslutsfattare, vilket befästs i redogörelsen av bakgrund för studien, har i föreliggande arbete 

påvisats påverkas av JoMO. Denna påverkan har föranlett skapandet av den personliga egensfären, 

vilken även denna kräver vidare beforskning för att kunna skapa ytterligare förståelse för dessa 

individers beteende i det teknologiskt genomsyrade samhället. 
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9. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Den slutsats som dras från föreliggande tes är att JoMO är relevant att diskutera i relation till 

målgruppen: de stadsboende i generation Z, för att skapa ytterligare förståelse för dessa och deras 

sociala och informationsrelaterade interaktion i förhållande till mobila enheter och internet. FoMO 

har alltså inte visat sig längre vara relevant för att förstå denna målgrupp.  

 

Påverkan vilken närvaron av JoMO medfört är den s.k. egensfären, ett begrepp som bildats i arbetet 

med denna rapport, inom vilken varje individ begränsar sina interaktioner (intag av t.ex. nyheter, 

uppdateringar, värdering av vänskaper samt informations- och känsloutbyte) i relation till ett önskat 

socialt nätverk. Dessa begränsningar är en produkt av den ständiga tillgängligheten av internet och 

tekniken, och med detta en ofantlig mängd av information och individer.  

 

Föreliggande undersökning och dess resultat kan därför placeras intill Sherry Turkle inom det 

aktuella fältet, men med ett resultat som är orienterat till generation Z:s egna värderingar kring hur 

de själva använder och känner för närheten till de internetuppkopplade mobila enheterna. Sherry 

Turkle uttrycker en rädsla för att de mobila enheterna och internet gör individerna i generation Z 

avtrubbade, jag-centrerade och gömmer sig för varandra (Turkle, 2011, 2012). Dock visar resultatet 

från detta arbete på motsatsen, genom att avtäcka bland annat en oväntad intimitet till den mobila 

enheten och andra individer samt att det begränsande beteendet Turkle talar om snarare handlar om 

att kunna hantera sociala relationer och intag av information i en uppkopplad vardag. 
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12. BILAGOR 

Bilaga 1.1. “Undersökning” 
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