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Sammanfattning 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka ungdomars inställning till sociala medier 

och hur sociala medier påverkar deras psykosociala välbefinnande och sociala förväntningar. 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer och fyra frågeformulär som mäter 

generellt välbefinnande. Datamaterialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet tyder på att ungdomars inställning till sociala medier är både positiv och negativ, 

där lättillgängligheten och möjligheten till kontakt beskrivs som positiva aspekter medan 

näthat, sociala förväntningar och en falsk fasad beskrivs som negativa aspekter av sociala 

medier. Ungdomar påverkas i stor utsträckning av de sociala förväntningar som sociala 

medier medför och det psykosociala välbefinnandet uttrycks av ungdomarna bero på hur gott 

självförtroende man har. 

 

 

Förord 

Först och främst vill vi tacka de ungdomar som deltog – utan er hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie. Vi vill även tacka de rektorer som har varit fantastiskt tillmötesgående 

och hjälpsamma. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Marek Perlinski som har 

varit till stor hjälp för oss i vårat skrivande och kommit med kloka tankar, åsikter och tips. 
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1.Inledning 

Virtual communities, svenskt översatt virtuella samhällen, är ett fenomen som uppkom under 

1990-talet och som skapades i syfte att en grupp människor skulle ha möjlighet att diskutera 

och dela information inom ett visst område (Juul-Nielsen et al., 2010). Virtual communities 

vidareutvecklades utifrån användarnas begäran varpå sociala nätverk skapades (Juul-Nielsen 

et al., 2010). Idag kallar vi sociala nätverk istället för sociala medier och varje dag upprättar 

tusentals människor profiler på olika sociala medier (Juul-Nielsen et al., 2010). Människor har 

idag möjligheten att inte enbart uppdatera sitt eget liv utan även i stor utsträckning kunna 

delta i andras (Juul-Nielsen et al., 2010). 
 

Facebook, Instagram och Snapchat är bara tre av många exempel på sociala medier som idag 

används flitigt. De mer frekventa användarna av sociala medier är yngre personer vilket stat-

istiska studier bekräftar. Statens medieråd (2016) konstaterar att användningen av sociala me-

dier är åldersrelaterad och att hela 95% av personer mellan 16-25 år använder sociala medier 

medan enbart 38% av personer mellan 66-75 år gör det (Statens medieråd, 2016).  

 

Att vara ungdom i dagens samhälle kan vara tufft. Skolan och omvärlden har olika förvänt-

ningar på den unge och man ska under ungdomens år utvecklas till att ta det oundvikliga ste-

get ut i vuxenvärlden. Karlsson (2010) skriver om den sociala kontextens förutsättningar för 

unga att bli vuxna och nämner en pre-figurativ kultur som ett samhälle där ny teknik tar mer 

plats och det gamla förkastas. Världen blir alltmer en enda enhet där man kan identifiera sig 

med människor över hela jorden, samtidigt som de organisationsformer och medel för makt 

som används för att styra samhället minskar (Karlsson, 2010) - en utveckling vars konsekven-

ser likväl som möjligheter ständigt upptäcks. Då användningen av sociala medier inte var nå-

got som fanns tillgängligt för tidigare generationer, gör dess konsekvenser och möjligheter än 

mer svårare att förutse på grund av att det inte finns någon referensram hos befolkningen 

kring just sociala medier och dess för- och nackdelar. Att komplicera denna ovisshet ytterli-

gare genom att ställa sig frågandes till dess konsekvenser för unga människor, som redan be-

finner sig i en viktig utvecklingsfas, gör ämnet intressant. Karlsson (2010) skriver om ålder 

och socialisation och att just ålder påverkar människors attityder likväl som hur man förhåller 

sig till andra. Det finns klara uppfattningar om vad människor i olika åldrar gör, något som är 

självklart att göra som ung kan anses som olämpligt att göra om man är gammal (Karlsson, 

2010) - och att vara aktiv på sociala medier är visserligen något som alla i olika åldrar gör 

men framförallt unga personer (Statens medieråd, 2016). Det konstanta flödet av information 

kan leda till svårigheter att prioritera vad som är viktigt, samtidigt som sociala medier skapar 

en mer lättillgänglig kontakt med vänner och nya bekantskaper - vilket onekligen innebär en 

slutsats att sociala medier kan inverka på människors liv på både positiva och negativa sätt 

(Statens medieråd, 2016). 

 

Enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten (2016) har gjort visar resultaten att hu-

vudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligare bland ungdomar som spenderar 

mycket tid framför dator eller TV. Resultaten pekar samtidigt på att medieanvändning kan 
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gynna sociala relationer bland ungdomar. Ungdomar mellan 13-15 år som ägnar mer än 4 tim-

mar om dagen åt TV-tittande, datorsittande eller spelande har minst två psykosomatiska be-

svär i veckan som exempelvis ont i magen eller huvudvärk, sömnproblem eller nedstämdhet 

jämfört med de unga som ägnar högst 3 timmar i veckan på dator- eller TV-tittande. Under-

sökningens resultat påvisar dock inte ett samband mellan skärmtid och psykosomatiska be-

svär. De psykosomatiska besvären kan tänkbart leda till att man istället ägnar ytterligare mer 

tid åt dator eller TV.  Trots dessa siffror så finns det delade åsikter i samhället huruvida soci-

ala medier är bra eller dåligt. Forskning som bedrivs inom området och som berör sociala me-

diers påverkan på ungdomars hälsa är splittrad (Barry, Sidoti, Briggs, Reiter & Lindsey, 

2017). Det är svårt att jämföra användning av sociala medier bland ungdomar i dagens sam-

hälle och deras fysiska och psykiska hälsa med äldre generationer som inte växte upp med so-

ciala medier (Barry et al., 2017). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka ungdomars inställning till sociala medier och hur 

sociala medier påverkar deras psykosociala välbefinnande och sociala förväntningar. Studien 

tar sin utgångspunkt i ungdomarnas egna upplevelser och deras inställning till sociala medier i 

syfte att öka förståelsen inom området. 

 

Syftet ska utifrån ungdomarnas förståelse besvaras genom följande frågeställningar: 

• Vilken inställning har ungdomar till sociala medier? 

• Hur upplever ungdomar sociala förväntningar kopplat till sociala medier? 

• Hur påverkar sociala medier ungdomars psykosociala välbefinnande? 

 

Psykosocialt välbefinnande och psykisk hälsa 

Psykosocialt välbefinnande är ett komplext begrepp som kan mätas hur väl en människa 

känner mening i livet, grad av autonomitet, kan hantera olika livssituationer, upplever en 

personlig utveckling, har positiva relationer med andra människor och en självacceptans 

gentemot sig själv (Ryff, 2013). Det är en definition av begreppet som vi använder oss av i 

studien. Psykisk hälsa är enligt Folkhälsomyndigheten (2016) ett begrepp som är den 

hälsorelaterade livskvalitén där en persons upplevda välbefinnande, symtom och funktion i 

dagliga aktiviteter ingår. Den precisering av begreppet som Folkhälsomyndigheten (2016) 

använder är en definition som även vi antar när vi skriver om begreppet i studien. Begreppet 

psykisk hälsa och psykosocialt välbefinnande har för oss inte varit helt okomplicerat att 

definiera då begreppen kan inrymma många olika betydelser och tolkningar. Trots att det 

psykosociala välbefinnandet är kärnpunkten i vår studie ansåg vi att även psykisk hälsa är 

sammanflätat med begreppet och varför vi har valt att nämna aspekter ur båda begreppen.  
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2.Teori 
 

I detta kapitel kommer en teoretisk genomgång med utgångspunkt från två varianter av 

symbolisk interaktionism att genomföras, vilket syftar till att klargöra de centrala begrepp som 

präglar studiens analysdel.  

 

Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett perspektiv för en analys av den sociala verkligheten (Trost & 

Levin, 2004). Man kan uppfatta symbolisk interaktionism antingen som ett teoretiskt synsätt - 

det vill säga hur man kan analysera samhället och grupper i samhället, eller utifrån socialisat-

ionsprocessen som handlar om hur individen successivt lär sig hur man beter sig och ska bete 

sig i olika situationer (Trost & Levin, 2014). Det sociala livets organisation uppstår enligt per-

spektivet ur samhället självt och de interaktionsprocesser som sker mellan människor (Cuff & 

Payne, 1979). Betydelsen av yttre faktorer som exempelvis ekonomisk ställning anser man 

bero på människans anpassning av dem och att de yttre faktorerna inte har någon direkt bety-

delse för människans handlingar (Cuff & Payne, 1979). Symbolisk interaktionism fokuserar 

på människors beteenden som sociala varelser och är inte något som bara innebär verbalt 

språk eller rörelser, utan något som vi ständigt gör (Trost & Levin, 2014). Symboler är något 

som är relevant inom symbolisk interaktionism och är något som förklaras som när orden vi 

uttalar inte bara blir ord utan även symboler i olika situationer (Trost & Levin, 2004). Sam-

hället betraktas enligt symbolisk interaktionism som en löst länkad företeelse bestående av 

mycket heterogena grupperingar som exempelvis yrkesgrupper, etniska grupper, klasser eller 

statusgrupper och ingen grupp betraktas som mer grundläggande än den andre (Cuff & Payne, 

1979).  

 

När man pratar om sociala objekt menas med detta inom det symboliskt interaktionistiska 

synsättet de människor som man umgås med (Trost & Levin, 2004). Interaktion är dock inte 

något som endast sker mellan en människa och en annan, utan är även något som sker inuti 

den enskilda individen och när en individ interagerar med en annan människa blir den andre 

ett socialt objekt oavsett om den andre är medveten om det eller ej (Trost & Levin, 2004). 

Människan tolkar ständigt information, symboler, ord och tillskriver det mening på en både 

medveten nivå likväl som omedveten (Trost & Levin, 2004). Den sociala verklighet som vi 

människor lever i är i ständig förändring och dess förändringar kan ske utan att det är något 

som märks av - trender och uppfattningar om exempelvis klädmode förändras utan att själva 

plaggen gör det (Trost & Levin, 2004). 

 

Ett begrepp som används inom social interaktionism är rollteori. Det finns fyra termer som är 

relevanta när man pratar om rollteori - position, förväntningar, roll och beteende (Trost & Le-

vin, 2004). Termen position innebär med ett annat ord den status en individ har i en grupptill-

hörighet, förväntningar innebär de mer eller mindre tydliga normer som en individ förväntas 

följa inom en grupp och beroende på vilken position en individ har finns även tillhörande för-

väntningar på den positionen (Trost & Levin, 2004). Beteendet inom den sociala gruppen in-

dividen tillhör handlar kort sagt om det individen gör, säger och tänker eller inte gör, säger 
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och tänker. Slutligen är termen roll något som beskrivs som processen som finns kring posit-

ionen och förväntningarna som i sin tur leder till ett visst beteende (Trost & Levin, 2004). 

 

Enligt filosofen och sociologen George H. Mead (1979) förutsätter handlingar ett med-

vetande. Jaget och medvetandet är specifikt för människan som art och människan är den enda 

art som kan vara både objekt och subjekt, det vill säga människan kan enligt Mead (1979) 

uppleva fenomen och vara medveten om upplevelsen. Människan kan olikt djuren vid en hän-

delse handla flexibelt och kan vid vissa tillfällen handla på olika sätt beroende på kontext 

(Mead, 1979). Människan styr sina handlingar utifrån förväntningar om vad som ska hända 

och kan i efterhand bedöma handlingarna och anpassa både förväntningar och framtida hand-

lingar av tidigare erfarenheter (Mead, 1974). Människan kan således reflektera över sig själv 

och vara självmedveten, något som enligt Mead (1979) också är specifikt för människan. 

Självmedvetandet grundar sig på individens förmåga att ha samma attityd gentemot sig själv 

som andra har mot henne. Det Mead (1979) i sin teori argumenterar för är alltså att attityder 

även kan antas mot människan själv på grund av människans förmåga att värdera sig själv. 

Bortsett från Mead är även namn som Herbert Blumer och Everett Hughes starkt förknippade 

med social interaktionism. Även Erving Goffman och hans tankegångar är ett namn värt att 

nämna inom social interaktionism, vilken vi kommer att skriva om i nästkommande avsnitt. 

 

Det dramaturgiska perspektivet 

Hur kan man förstå samspelet mellan människor och hur människan tänker i mötet med 

andra? Erving Goffman (2005) som är starkt förknippad med social interaktionism, väljer att 

genom sin samhällssyn och det dramaturgiska perspektivet likna samhället vid en teaterföre-

ställning. Enligt perspektivet vill människan i likhet med en skådespelare på en teaterscen på-

verka sin publik (Goffman, 2005). Människan har ett behov av att kontrollera och styra in-

formation som eventuellt kan påverka hur andra uppfattar en och har i mötet med andra ett 

mål att kontrollera andras beteende och deras intryck av situationen (Goffman, 2005). Den so-

ciala interaktionen som sker mellan människor uppfattas som ett beräknande rollspel där män-

niskan framträder i olika roller som observeras av publiken (Goffman, 2005). Individen vill av 

praktiska skäl skaffa sig information om andra för att lättare kunna definiera situationen och 

veta vad individen kan förvänta sig av andra och tvärtom (Goffman, 2005).  

 

Idealisering är ett begrepp Goffman (2005) beskriver som individens benägenhet att vilja ide-

alisera det intryck individen visar sin publik. I ett stratifieringssystem, som finns i de flesta 

samhällen, utbreds en idealisering av de högre samhällsskikten och en önskan, bland de lägre 

samhällsskikten att klättra högre i samhällsstegen (Goffman, 2005). För att klättra högre är 

“ett uppvisande av den rätta sortens framträdande” och uppoffringar för att behålla sin fasad 

nödvändiga (Goffman, 2005, s.40). Individen hanterar fasaden genom att uttrycka det denne 

vill förmedla i den aktuella situationen i hopp om att ens handlande ska ses som trovärdigt 

och individen önskar, likt en skådespelare, att publiken ska tro att denne besitter de egen-

skaper den vill lyfta fram (Goffman, 2005). Handlandet eller agerandet behöver inte ske av-

siktligt utan det kan även ske oavsiktligt (Goffman, 2005). Utifrån det dramaturgiska perspek-

tivet styrs människans beteende i vardagen av så kallade anständighetsnormer och vardagen 

delas in i två regioner, den bakre och främre regionen - den främre på scenen och den bakre 
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bakom scenen (Goffman, 2005). I det verkliga livet döljer människan sitt sanna jag och bär 

därför olika masker och har således inte något specifikt jag, utan framställer sig själv olika be-

roende på sammanhang och situation (Goffman, 2005). Människan blir enligt det dramatur-

giska perspektivet resultatet av de roller denne tar sig an (Goffman, 2005). Fasaden är ett an-

nat begrepp som Goffmans (2005) dramaturgiska perspektiv behandlar. I det fall en individ 

avslöjas med att uppvisa en falsk fasad upplevs en direkt förödmjukelse och individen kan, 

genom ett avslöjande helt förlora sin ställning - vilket är det sista individen vill uppleva (Goff-

man, 2005).  
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3.Tidigare forskning 

 
I detta kapitel kommer tidigare forskning inom området att redovisas. Vid genomläsning av 

tidigare forskning kunde vi se att det fanns tydliga spår utmed vilka forskning har bedrivits, 

varpå vi gjorde en egen tematisering av den tidigare forskningen. 

 

Negativa konsekvenser 

Användning av sociala medier är något som kan påverka ungdomars psykiska hälsa på olika 

sätt (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Författarna menar att användning av sociala medier 

kan verka gynnande för ungdomar tack vare att kommunikationen och ungdomars tekniska 

färdigheter förbättras (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Samtidigt menar författarna att inte 

alla miljöer på sociala medier är hälsosamma för ungdomar att vistas på och nämner problem 

som cybermobbning, facebook-depression och sexting (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011) 

som exempel på negativa konsekvenser. Det finns risker när ungdomarna, på grund av deras 

begränsade kapacitet för självreglering, navigerar och experimenterar med och på sociala me-

dier (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Forskarna vill genom sin artikel uppmärksamma de 

risker ungdomar kan utsättas för på sociala medier som vuxna i deras närhet inte är medvetna 

om. En del föräldrar beskrivs ha okunskap kring hur deras tonåringars liv på sociala medier är 

en förlängning av deras liv utanför sociala medier (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011).  

 

Kopplat till just användning av sociala medier är “Facebook-depression” ett nytt fenomen 

som definieras som en depression som är förknippad med ungdomar som spenderar mycket 

tid på sociala medier, exempelvis Facebook och som börjar visa klassiska symptom på de-

pression (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Det intensiva användandet av just sociala me-

dier anses kunna vara en utlösande faktor beträffande depressioner hos ungdomar (O’Keeffe 

& Clarke-Pearson, 2011). Ungdomar som drabbas av “Facebook-depression” befinner sig i 

riskzonen för social isolering och kan söka sig till riskabla webbplatser och bloggar för att 

söka stöd eller hjälp i exempelvis ett missbruk, aggressivt eller självdestruktivt beteende 

(O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Ett ytterligare begrepp som O’Keeffe och Clarke-Pearson 

(2011) skriver om, “Cyberbullying”, är den största risken med att ungdomar använder sig av 

sociala medier. Begreppet, svenskt översatt nätmobbning, beskrivs som ett medvetet sätt att 

kommunicera pinsam, falsk eller fientlig information om någon annan och som kan orsaka 

djupa psykosociala symtom som depression, ångest, svår isolering samt självmord hos ungdo-

mar (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Nätmobbning är vanligt förekommande bland unga, 

men användande av sociala medier har även stora fördelar - om en ungdom upplever att sin 

psykiska hälsa har försämrats har ungdomar större möjligheter att med hjälp av sociala medier 

reducera dessa känslor (O’Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Genom sociala medier får ungdo-

mar möjlighet till information enkelt och anonymt och kan därigenom få bättre sjukdomsför-

såelse och i ett tidigt stadie läsa om tidiga tecken på en depression (O’Keeffe & Clarke-Pear-

son, 2011). Risken finns dock att ungdomar kan stöta på felaktig information och att de behö-

ver vuxna personer i sin närhet som ser till att de läser tillförlitliga material på nätet för att 

undvika att informationen blir överväldigande (O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). 
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Den sociala interaktionen bland ungdomar 

Kring fenomenet ungdomar och sociala medier har kritik getts för att forskning inte alltid 

grundar sig i historier från ungdomarna själva utan från andra aktörer (Björk, 2017). Björk 

(2017) hade som syfte med sin avhandling att fördjupa kunskapen kring ungdomars sociala 

interaktion på sociala medier med utgångspunkt i deras egna berättelser och samlade in sitt 

datamaterial genom intervjuer med 17 flickor och 15 pojkar. Sociala medier beskrivs som nå-

got som har blivit allt mer tillgängligt för allmänheten och har blivit en del av vår samtida kul-

tur, samtidigt som det inte finns en enighet kring vad som definierar sociala medier (Björk, 

2017). I den aktuella avhandlingen definieras dock sociala medier som tjänster som har vuxit 

fram under det senaste decenniet som exempelvis bloggar, sociala nätverksplatser, och andra 

tjänster där människor kan dela innehåll mer eller mindre publikt som är i ett sammanhang för 

social interaktion (Björk, 2017). Ungdomars aktiviteter på sociala medier, snarlikt Goffmans 

(2005) dramaturgiska perspektiv, ses som ett tillfälle för dem att skapa och dela sina självre-

presentationer med en publik på ett sätt så att denne passar in i de normer som den föreställda 

publiken har (Björk, 2017). För ungdomar är det viktigt att få bekräftelse på det dem visar upp 

på sociala medier och att de antar vissa sociala färdigheter för att hantera sitt sociala nätverk 

(Björk, 2017). Den sociala interaktionen i sociala medier beskrivs som en arena för dem att 

skapa sin egen identitet och som anpassas och konstrueras genom de reaktioner som de möter 

(Björk, 2017). Resultatet i studien visade att vänner är viktigt under ungdomsåren för att ge 

råd och stöd till varandra och för att utvecklas tillsammans - en positiv aspekt av användande 

av sociala medier då det är på den arenan ungdomar interagerar i stor utsträckning (Björk, 

2017). Samtidigt modifieras bilden ungdomarna visar upp av sig själva till de normer som 

finns och beroende på vilka åskådare man har. Interaktionen med sina följare, eller publik 

som Björk (2017) använder, sker även symboliskt genom att ungdomar skapar en bild av vilka 

som gillar deras bilder eller inte gillar deras bilder. Därmed blir en gilla-markering inte bara 

en handling, utan den kan även få betydelse om den uteblir (Björk, 2017). Många av intervju-

personerna beskrev sociala medier som lättillgängligt och ett enkelt sätt att upprätthålla relat-

ioner och deras aktiviteter på sociala medier var allt från att kolla på filmer på YouTube till att 

kommunicera med vänner eller spela spel - framförallt är det sociala motiv som är en stark 

drivkraft till att använda sociala medier (Björk, 2017). Den sociala interaktionen på sociala 

medier tycks ske dygnet runt både direkt och indirekt (Björk, 2017).  

 

Psykosocialt välbefinnande och smartphones 

En studie undersökte vilken roll upplevd stress, en indikator på psykosocialt välbefinnande, 

har i koppling till motivation och problematiskt användande av smartphones hos 

universitetsstudenter (Wang, Wang, Gaskin & Wang, 2015). Författarna nämner att man kan 

få en njutbar och belönande känsla av att använda sin smartphone och att överanvända sin 

smartphone är något som kan tillfredsställa en persons psykologiska behov genom att 

individer väljer noggrant ut vilka sociala medier man använder för att tillfredsställa dessa 

behov (Wang, Wang, Gaskin & Wang, 2015). Social status är även något som beskrivs som 

en viktig aspekt gällande varför folk använder sina smartphones och diverse sociala medier 

(Wang, Wang, Gaskin & Wang, 2015). Viktigt att nämna är att författarna skriver att just 

verklighetsflykt och underhållning är två primära anledningar till varför de flesta väljer att 
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vara aktiv på sociala medier och kan verka avslappnande för många personer, men att det 

endast är en minoritet som upplever negativa konsekvenser av sitt smartphoneanvändande 

(Wang, Wang, Gaskin & Wang, 2015). I studien undersökte man 600 universitetsstudenter 

genom enkäter för att mäta kopplingen mellan stress, en faktor som är relaterad till 

psykosocialt välbefinnande, och användning av smartphones och problematiskt 

smartphoneanvändande (Wang, Wang, Gaskin & Wang, 2015). Studiens resultat indikerade 

på att de individer som hade underhållning och verklighetsflykt som stark motivation för 

deras mobilanvändande var mer stressade och mer benägna att uppleva problematiska 

konsekvenser av deras mobilanvändande än de individer som var mindre stressade (Wang, 

Wang, Gaskin & Wang, 2015). Anledningen till varför vissa personer upplever mer 

problematiska konsekvenser av sitt smartphoneanvändande än andra förklaras av författarna 

att de använder sin smartphone för att hantera sin stress, medan de som inte upplever negativa 

konsekvenser använder sin smartphone som ett sätt för underhållning och verklighetsflykt 

orelaterat till en negativ livssituation (Wang, Wang, Gaskin & Wang, 2015). 

 

Intern och extern påverkan 

Ytterligare en studie som använde enkäter som datainsamling undersökte relationen mellan 

medier, socialt stöd och personligt välbefinnande hos ungdomar (Castella Sarierra, Abs, Casas 

& Bedin, 2012). De medier som omfattades i studien var TV-apparater, datorer och mobiltele-

foner och studien syftade att undersöka hur ungdomarnas personliga välbefinnande påverka-

des av dessa medier (Castella Sarierra, Abs, Casas & Bedin, 2012). Personligt välbefinnande 

anses inte vara begränsad till endast specifika situationer i livet, utan även till globala aspekter 

med såväl intern som extern påverkan på hur bra eller inte bra en människa mår (Castella 

Sarierra, Abs, Casas & Bedin, 2012). Resultatet indikerade på att socialt stöd är en oerhört 

viktig del av ungdomars utveckling och att de borde uppmuntras att engagera sig i balanse-

rade aktiviteter, där teknologier som uppmuntrar social interaktion är en av sådana sunda akti-

viteter som gynnar det personliga välbefinnandet (Castella Sarierra, Abs, Casas & Bedin, 

2012).  

 

Att jämföra sig med andra 

En studie som genomfördes i syfte att undersöka det longitudinella förhållandet av internali-

sering av ideal från media, jämförelser kring socialt utseende och missnöje med den egna 

kroppen (Rodgers, 2015). Internaliseringen av olika ideal från media och att jämföra sig med 

andra anses vara riskfaktorer som kan leda till ett upplevt missnöje med den egna kroppen 

som i sin tur riskerar att leda till ätstörning, depression och lågt självförtroende (Rodgers, 

2015). Det är enligt författaren viktigt att förstå vad som orsakar dessa problem, i synnerhet 

hos unga flickor där puberteten är en viktig utvecklingsfas för deras kroppsuppfattning där 

dem riskerar att hamna längre ifrån de rådande kroppsideal som finns i samhället (Rodgers, 

2015). Puberteten beskrivs inte vara en lika stor risk för pojkar och deras kroppsuppfattning, 

då puberteten hos pojkar snarare tenderar att få dem att passa in i de sociala ideal som finns 

(Rodgers, 2015). Dessutom tenderar unga flickor att påverkas mer av media än vad pojkar gör 

och ägna sig mer åt att jämföra sig själva med andra - därför valde man i studien att endast un-
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dersöka flickor (Rodgers, 2015). Studien var longitudinell och data insamlades genom fråge-

formulär vid tre olika tillfällen (Rodgers, 2015). Resultatet visade att internaliseringen av 

ideal från media är något som går före jämförelser av socialt utseende. Snarare är ideal från 

media något som kan förutsäga ett följande jämförande av socialt utseende - indikationer som 

kan ge en bättre förståelse (Rodgers, 2015). I studien refererar man till media-internalisering 

som att ta till sig av sociala ideal som en egen standard av fysisk skönhet och att jämföra sig 

själv med dessa bilder från media som presenterar det rådande idealet (Rodgers, 2015). I re-

sultatet fann man att denna påverkan av media kan i sin tur öka jämförandet hos flickor mel-

lan kamrater och att vikten av att ha det rätta fysiska utseendet tar en väldigt stor plats (Rod-

gers, 2015). Det föreslås även att en motivation till detta jämförande kan bero på en förhopp-

ning om självförbättring (Rodgers, 2015).  
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4.Metod 

 
I detta kapitel redovisas valet av metodologisk ansats, datainsamlingsmetod, urvalsförfarande 

och val av analysmetod. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens validitet och 

reliabilitet, en beskrivning av de etiska övervägningar som gjorts, en kort redogörelse om 

litteratursökningen samt ansvarsfördelning. 

 

Metodologisk ansats 

Denna studie genomfördes med en huvudsakligen kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats är frukt-

bart att använda när man eftersträvar att försöka förstå människors sätt att resonera eller rea-

gera (Trost, 2010). Kvalitativ ansats är även en användbar metod när man som forskare vill nå 

en djupare förståelse kring ett visst fenomen (Bryman, 2008). För att på bästa sätt få svar på 

formulerat syfte och tillhörande frågeställningar var kvalitativ ansats adekvat att använda. 

Den största grunden för denna studie utgörs av de kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

som har genomförts och det som intervjupersonerna har berättat. Det finns även inslag av 

kvantitativ ansats i studien genom användning av frågeformuläret GHQ-12 som har kvantifie-

rats för att undersöka hur intervjupersonernas välbefinnande ser ut. Det går att motivera meto-

dansatsen som en fallstudie då en sådan studie kännetecknas genom att det innehåller ett de-

taljerat och ingående studium av ett enda fall (Bryman, 2008). Det som ofta är intressanta fall 

för forskare är just människor (Stake, 1995). Människor är lika varandra på många sätt och 

unika på många sätt och det är det som är intressant vid fallstudier och det finns att strävan att 

förstå dem och höra deras berättelser (Stake, 1995). Intervjuer har genomförts på två högstadi-

eskolor i två mellanstora kommuntyper och intervjupersonerna befann sig i samma kontext i 

form av ålder och skolmiljö. Med synen på skolan som ett fall, befinner sig intervjuperso-

nerna i samma institutionella sammanhang som är lika för samtliga ungdomar i det samman-

hanget. Det representativa eller typiska fallet när man talar om fallstudier kännetecknas av att 

målet med sådana fallstudier är att välja ett fall som kan representera en mer generell kategori 

som fallet är en del av (Bryman, 2008). I den aktuella studien valdes elever i nionde klass att 

studeras på grund av att de kunde representera en bredare kategori av fall (Bryman, 2008) och 

som ansågs vara adekvat för att kunna få svar på formulerat syfte och frågeställningar. 

 

Datainsamlingsmetod 

Datamaterialet består av fyra stycken semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2) och fyra 

stycken frågeformulär, GHQ-12. Valet av semistrukturerade intervjuer grundas i att den typen 

av intervjuer ofta används när det finns ett formulerat syfte och frågeställningar och man då 

kan förbereda intervjun till att ställa frågor som kan ge svar på det syfte och frågeställningar 

som finns (Bryman, 2008). Vid utformning av intervjuguiden delade vi, i likhet med förfaran-

det vid semistrukturerade intervjuer, in frågorna i tre olika teman och ett antal frågor under 

varje tema. En semistrukturerad intervjuform ansåg vi vara som mest lämpad med hänsyn till 

att frågorna i en semistrukturerad intervju kan vara mer allmänt formulerade och att intervjua-

ren med större möjlighet kan ställa uppföljningsfrågor. Valet av semistrukturerade intervjuer 

ansågs motiverat då vi hade till avsikt att få fylliga svar och en djupare förståelse. 
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Frågeformulären bestod av 12 stycken frågor med fyra stycken svarsalternativ där ungdo-

marna fick skatta sitt välbefinnande. Frågeformuläret som användes var screeningdokumentet 

General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) vilken är en kortare version av GHQ-60 och som 

syftar till att upptäcka fall av psykisk ohälsa, med inriktning på ångest, depression, social dys-

funktion och förlust av förtroende (GL Assessment, 2017). I denna studie syftar användningen 

av frågeformuläret GHQ-12 till att undersöka om det fanns någon nedsättning i intervjuperso-

nernas psykosociala välbefinnande. 

 

Urvalsförfarande 

Vi valde att fokusera på högstadieungdomar och för att avgränsa oss ytterligare valde vi att 

begränsa målgruppen till ungdomar mellan 15-16 år. Inledningsvis sökte vi fram tio stycken 

rektorer på olika högstadieskolor i två kommuner via Internet och skickade därefter mail som 

innehöll information om studien. Av dessa tio rektorer var det två stycken som återkopplade 

och ville träffas. Urvalet till valda rektorer skedde utifrån ett strategiskt urval då det redan 

fanns ett formulerat forskningsmål och skolor blev vår valda arena att få tillgång till under-

sökningspersoner. Likt vårt förfarande sker processen vid ett strategiskt urval genom att rele-

vanta personer, organisationer eller platser väljas ut i syfte att förstå en social företeelse (Bry-

man, 2008). Därefter träffades vi tillsammans med två rektorer på två olika högstadieskolor 

för att där delge dem ytterligare information om studiens syfte. Ett särskilt informationsbrev 

gavs till rektorerna och ett annat anpassat informationsbrev riktat till eleverna gavs även till 

rektorerna som i sin tur gav dem till eleverna (Se bilaga 3). Rektorerna fick information om 

våra inklusionskriterier som bestod av att eleverna skulle vara över 15 år och ha ett intresse av 

att delta i studien. Vi efterfrågade även att få en jämn könsfördelning av intervjupersoner. 

Båda rektorer erbjöd sig att efterfråga elever som var intresserade av att delta varpå de två da-

gar senare gav oss kontaktuppgifter till fyra stycken elever som ville delta. Könsvariationen 

mellan eleverna var jämnt fördelad. Kontakt togs därefter med intervjupersonerna för att be-

stämma tid och plats för intervjuerna. Enskilda intervjuer genomfördes i skolans lokaler och 

tidsåtgången var ungefär 60 minuter per intervju och tog totalt två dagar att genomföra. Alla 

inbokade intervjuer genomfördes vilket uteslöt bortfall.  

 

Analysmetod   

Det kvalitativa datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys - en analysmetod 

som är ett av de vanligaste tillvägagångssätten vid kvalitativa studier (Bryman, 2008). Det 

finns tre olika inriktningar inom kvalitativ innehållsanalys, konventionell, riktad eller summa-

tiv (Shannon & Hsieh, 2005) varpå konventionell innehållsanalys användes. Konventionell 

innehållsanalys innebär att koder och kategorier skapas utifrån datamaterialet istället för att 

utgå från förkonstruerade koder och kategorier (Shannon & Hsieh, 2005). Innehållsanalys 

med en konventionell stil används generellt där studiens design syftar till att beskriva ett feno-

men (Shannon & Hsieh, 2005).  Efter genomläsning av datamaterialet uppmärksammades me-

ningsbärande enheter och koder vilka sedan placerades i en matris. Kategorier skapades uti-

från koderna och därefter sorterades kategorierna till olika grupper vilket ledde till fyra olika 

teman. Nedan uppvisas ett exempel av den matris vi använt oss av i analysprocessen, figur 1. 

För fullständig matris, se bilaga 2. 
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Exempel på utsagor (Meningsbärande 

enheter) 
Koder Kategorier Teman 

Hålla kontakt även fast man inte träffas 

varje dag 
Hålla kontakten Kontakt 

 

Skapa, upprätthålla 

och bibehålla kontakt 

med andra 

Dom är inte nog modiga att säga det face 

to face 

 

Det är lika lätt att vara taskig som att vara 

modig på sociala medier 

Vågar inte säga saker i 

verkligheten 

 

Ett val att vara taskig 

eller modig 

Mod 

 

 

Moraliska val 

Omedvetna och 

medvetna val av 

beteende och känslor 

Jag skulle ju aldrig lägga upp när jag 

spelar piano till exempel, då skulle vissa 

tänka typ girlboy att spela piano istället 

för att spela fotboll. 

Vågar inte lägga upp 

bilder på intressen som 

avviker från normen 

Rädsla för att 

sticka ut 
Normativa 

förväntningar 

Man ser bara framsidan, inte jacken på 

baksidan. 
Vad man väljer att visa Maskering 

 

Upprätthålla en fasad 

och dölja sin identitet  

Figur 1, tillvägagångssätt vid analys (ett exempel) 

 

Under analysprocessen har materialet kontinuerligt kopplats ihop till studiens syfte och fråge-

ställningar. Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant och lästes igenom ett 

flertal gånger. Därefter sorterades datamaterial bort som inte var relevant utifrån syftesformu-

leringen och tillhörande frågeställningar. Ett vanligt problem som man kan möta vid använd-

ning av kvalitativ innehållsanalys är huruvida man ska fokusera på det latenta eller manifesta 

innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Båda innehåller en viss grad av tolkning hos fors-

karen, då det latenta innehållet fokuserar på den underliggande meningen som framkommer ur 

empirin medan det manifesta innehållet fokuserar på det som faktiskt sägs (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vid denna studies analysprocess bedömdes det vara relevant att undersöka 

både det manifesta och latenta innehållet (se bilaga 2). 

 

Validitet och reliabilitet 

Två viktiga begrepp att nämna i forskningssammanhang är validitet och reliabilitet. Bryman 

(2008) skriver om reliabilitet och validitet vid bedömning av kvalitativa studier i termer av 

extern och intern reliabilitet samt intern och extern validitet. Den externa reliabiliteten innebär 

i vilken utsträckning en studie kan upprepas - alltså dess replikerbarhet (Bryman, 2008). Med 

hänsyn till det anser vi det svårt att uppfylla det kravet då vårt datamaterial i huvudsak är kva-

litativt - något Bryman (2008) skriver är svårt att replikera. Samtidigt var detta inte av stor 

vikt för oss och inte något som vi ansåg sänker studiens kvalitet, då vi inte var drivna av att 

genomföra en replikerbar studie utan där syftet var att lyfta fram subjektiva tankar och åsikter 

hos en grupp individer. 

  

Kvalitativa studier tenderar ofta att syfta till att göra just detta och Bryman (2008) skriver om 

hur många kvalitativa forskare har en strävan att uppfatta en social verklighet på samma sätt 



13 
 

som intervjupersonerna och en förståelse av kontexten som man undersöker. Utifrån detta är 

det svårt att få en hög extern reliabilitet i kvalitativ forskning och även något som vi bedömer 

av naturliga skäl är låg i vår undersökning. Vad gäller den interna reliabiliteten, som Bryman 

(2008) beskriver som hur väl ett forskarlag kommer överens om tolkningarna av datamateri-

alet, bedömer vi att den är väldigt hög. Detta på grund av att vi som har genomfört undersök-

ningen och skrivit uppsatsen har haft ett mycket gott samarbete och vi har kontinuerligt fört 

dialog kring våra tolkningar av materialet som har samlats in. Den interna validiteten, som 

Bryman (2008) skriver innebär att materialet som har samlats in och de teoretiska idéer som 

utvecklas ur datamaterialet ska stämma väl överens. Då vi spelade in samtliga intervjuer som 

genomfördes och transkriberade dessa och även var två personer som tolkade det insamlade 

materialet resonerar vi att den interna validiteten är hög. Vi valde att båda två närvara vid 

samtliga intervjuer och fastän vi delade upp transkriberingarna av intervjuerna så gjordes en 

genomgång av materialet tillsammans. Detta i syfte att tolka materialet så nära intervjuperso-

nernas beskrivningar som möjligt. Den externa validiteten, i vilken mån resultatet kan genera-

liseras till andra miljöer, kan möjligtvis uppfattas som låg på grund av att vi hade endast fyra 

intervjupersoner från två högstadieskolor. Just generaliserbarheten i intervjuundersökningar är 

något som ofta ifrågasätts då varje situation ur en kontrasterande humanistisk syn är unik 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Analytisk generalisering är en form av generaliserbarhet som in-

nebär att man gör en noggrann bedömning av hur resultaten från en undersökning går att över-

föra till en annan situation och detta gör forskaren genom en så kallas påståendelogik (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Denna påståendelogik innebär en generalisering som bygger på en teori 

och där läsaren ges en möjlighet att bedöma generaliserbarheten genom att forskaren lyfter 

fram stödjande belägg för sina resultat och tydliggör argumenten för dem (Kvale & Brink-

mann, 2009). Det är något som används i studien, där resultatet från vår datainsamling kopp-

las ihop med teori och tidigare forskning för att öka och motivera resultatets generaliserbar-

het. Angående frågeformuläret GHQ-12 är det ett instrument som är befolkningsvaliderad för 

Sverige och brytpunkten för nedsatt välbefinnande är vid om summan ger värdet 3 eller högre 

(http://www.fbanken.se). Värden från 2 och under omvandlas till värdet 0 och innebär ingen 

nedsättning på välbefinnandet (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Etiska överväganden 

I samband med det första mötet med rektorerna gavs ett särskilt informationsbrev innehål-

lande information om studiens syfte, nytta och vilka som genomför studien (se bilaga 3). Rek-

torerna var de som i första hand gav sitt samtycke - ett samtycke är viktigt när kontakt knyts 

med barn eller ungdomar inom offentlig verksamhet (Linblad, 2009). Vid mötet gavs ett an-

passat informationsbrev riktat till eleverna (se bilaga 4) som rektorerna i sin tur ansvarade för 

att dela ut. Utöver informationsbrevet fick eleverna på ett separat blad själva ge sitt samtycke 

genom att kryssa i en samtyckesruta vid intervjutillfället. I samtliga informationsbrev förhöll 

vi oss till de fyra grundläggande principerna inom svensk forskning: informationskravet, sam-

tyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Informat-

ionskravet i informationsbrevet följdes genom att informera om det frivilliga deltagandet, vad 

forskningen innebar och att deltagandet när som helst kunde avbrytas utan förklaring. Inform-

ationskravet innebär att information kring studiens syfte ska framgå, det frivilliga deltagandet 
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samt vilken roll och uppgift deltagarna har i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017). Sam-

tyckeskravet följdes genom att eleverna själva fick bestämma huruvida de ville medverka el-

ler inte genom att kryssa i samtyckesrutan. Konfidentialitetskravet följdes genom att det i in-

formationsbrevet framgick att varken stad, namn, kön eller skola skulle redovisas och att en-

skilda personer därför inte kunde identifieras. Med hänsyn till konfidentialitetskravet bör 

materialet hanteras med aktsamhet och varsamhet (Vetenskapsrådet, 2017). Känsliga person-

uppgifter i vår datainsamling hanterades och det inspelade materialet från intervjuerna och 

transkriberingar har inte innehållit några personuppgifter. Anonymisering förutsätter att svar 

inte kan kopplas till en bestämd individ så att varken forskargrupp eller obehöriga personer 

kan återställa den och anonymitet kan uppnås genom att undvika att anteckna en bestämd in-

divids identitet (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjupersonerna valde att genomföra intervjuerna 

i skolans lokaler, där vi hade ordnat en lokal som låg avskilt från andra elever och personal. 

Med hänsyn till nyttjandekravet ska datamaterialet enbart nyttjas i forskningssyfte (Veten-

skapsrådet, 2017). Nyttjandekravet följdes genom en beskrivning och förtydligande i inform-

ationsbrevet kring det faktum att studien endast skulle användas i forskningssyfte. 

 

Fastän ett samtycke från vårdnadshavare inte är nödvändigt om den enskilde förstår vad stu-

dien innebär och samtycker till sitt deltagande enligt Lagen (2003:460) om etikprövning av 

forskning som avser människor som är över 15 år men under 18 år enligt 18§ tog vi tillsam-

mans med rektorerna beslutet att informera även vårdnadshavare. Detta ansågs nödvändigt i 

det fall intervjuerna skulle väcka känslor som kunde vara jobbiga för eleverna att hantera. 

Trots att studien inte är att betrakta vara av känslig karaktär fick samtliga elever även vid in-

tervjutillfället information om var deras skolkurator fanns i det fall de ville prata vidare om 

det som framkom under intervjun. 

 

Litteratursökning 

Under februari och mars månad 2018 gjordes artikelsökningar på universitetsbibliotekets 

databas vid Umeå Universitet efter nationell och internationell vetenskaplig forskning. Sökord 

som exempelvis “youth social media”, “ideal social media”, “happiness research”, “social 

media society”, ”psycho social wellbeing” och “teenager well-being” användes för att hitta 

relevant litteratur. Relevant litteratur i bokform användes även till utformandet av uppsatsen. 

Ansvarsfördelning 

Av förståeliga skäl har vi gjort den största delen av arbetet tillsammans men har valt att dela 

upp vissa kapitelavsnitt styckevis. Inledningen skrevs tillsammans och relevant litteratur och 

valda artiklar söktes och lästes igenom gemensamt. Metodkapitlet sett till sin helhet skrevs 

tillsammans, där Jessica hade ansvar för metodologisk ansats samt urval och Linnea hade ett 

särskilt ansvar för validitet och reliabilitet. I teorikapitlet skrev Jessica om det dramaturgiska 

perspektivet och Linnea skrev om tidigare forskning och symbolisk interaktionism. Resten av 

kapitlet skrevs tillsammans. Resultat, analys och diskussion skrevs tillsammans och 

utformandet av intervjuguide gjordes gemensamt. Intervjuerna genomfördes tillsammans 

medan transkriberingarna delades upp jämnt mellan varandra. Transkriberingarna lästes 

igenom tillsammans och kodning och val av relevanta citat valdes ut gemensamt. Under 

skrivprocessen har vi arbetat i ett gemensamt dokument och kontinuerligt diskuterat, bollat 
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tankar och idéer mellan varandra. Tack vare det goda samarbetet har förutfattade meningar 

synliggjorts och skapat goda förutsättningar att kvarhålla arbetets röda tråd. 
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5.Empiriredovisning 
 

I följande kapitel redovisas intervjuerna och resultatet från frågeformulären, GHQ-12. 

Resultatet från intervjuerna presenteras genom utvalda citat och svaren från frågeformulären 

redovisas i kapitlets avslutande del. Intervjuerna delades in i tre olika teman - sociala medier, 

psykosocialt välbefinnande och sociala förväntningar. Respektive tema innehöll ett antal 

förbestämda frågor, se bilaga 1. Det som var återkommande blev under varje tema koder 

vilket resulterade i 33 olika kategorier och kategorierna slogs därefter ihop till beskrivande 

teman. De fyra teman som presenteras i resultatet är: Skapa, upprätthålla och bibehålla 

kontakt med andra, Omedvetna och medvetna val av beteende och känslor, Normativa 

förväntningar och Upprätthålla en fasad och dölja sin identitet. 

 

Skapa, upprätthålla och bibehålla kontakt med andra 

Det första temat skapades utifrån studiens första frågeställning och beskriver 

intervjupersonernas attityder och åsikter kring sociala medier. Det som var återkommande var 

att intervjupersonerna ansåg att sociala medier gjorde det möjligt för dem att kommunicera 

och hålla kontakt med andra och att det på sociala medier förekommer elaka kommentarer. De 

kategorier som skapades under temat var kontakt, kommunikation, avgörande kommunikation 

och ett sämre socialt liv. 

 

När intervjupersonerna ombads att beskriva de positiva aspekterna med sociala medier var 

möjligheten att hålla kontakten med vänner och bekanta något återkommande hos samtliga. 

Intervjupersonerna menade att de genom användandet av sociala medier har möjlighet att 

hålla kontakt med vänner och familj som bor i andra städer och länder men att de även på sin 

fritid genom sociala medier kan upprätthålla kontakt med vänner som de träffar kontinuerligt.  

 

Jag tänker väl att för mig är det mest för att hålla kontakten med folk, hm när man kanske inte träffar 

alla varje dag och så vidare… folk som bor i Stockholm eller Göteborg eller sådana saker som man 

träffat på fotbollscupar och sånt och blivit lite kompis med. Det är ju främst för att hålla kontakt med 

dem, men även hålla kontakt med kompisar i ens närhet – i klassen och sådana saker. - Intervjuperson 1 

 

Sociala medier beskrevs även vara positivt vad gäller att knyta nya kontakter. En annan fördel 

med sociala medier beskrevs vara att man lätt får tag på andra och på ett enkelt sätt kan hänga 

med och hålla koll på andra. Motivationshöjande Youtubers beskrevs även som något positivt 

beträffande sociala medier. En av de fyra intervjupersonerna förklarade att sociala medier 

fungerade som en positivt laddad tillflyktsort från alla måsten; 

 

Men det blir också, när det är mycket bara allmänt... alltså skolan eller vad som helst - så blir det ju 

såhär att jag tycker det kan vara skönt att bara komma undan på ett sätt. Liksom nu vet jag att jag har 

massa läxor, men nu tar jag bara min telefon... Det kan kännas så skönt. Så ibland är jag bara glad att 

jag kan sitta på sociala medier! - Intervjuperson 3 
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En av intervjupersonerna berättade hur denne beslutat att ta en paus från sociala medier och i 

anslutning till detta val förlorade kontakten med sina vänner och fick ett sämre socialt liv; 

 

(…) Så jag tog bort allt, hade bara kvar facebook där jag får viktiga saker och man märkte ju 

att folk som man inte går på samma skola som så blev det jättesvårare att hålla kontakten. (…) 

95% av de vännerna som jag har tappade jag helt kontakten med under två månader. Man 

tappar ju kontakten med jättemånga, jag var nära på att ge upp i början på december för jag 

kände - fan jag har ju inget socialt liv kvar! - Intervjuperson 1 

 

Trots att intervjupersonerna beskrev många negativa aspekter med sociala medier framkom 

det att samtliga har en positiv inställning till sociala medier och att sociala medier för dem är 

något naturligt och nödvändigt.  

 

Omedvetna och medvetna val av beteende och känslor 

De kategorier som skapades under temat var mod, moraliska val, rädsla, skydd, 

konsekvenstänk, betydelse av ålder, minskad gräns mellan sociala medier och verklighet och 

påverkan. Intervjupersonerna pratade om anonymiteten som sociala medier kan erbjuda som 

verkligheten inte kan i både positiva och negativa termer. Samtliga intervjupersoner svarade 

på frågan om vad det sämsta med sociala medier är, att det är de personer som ägnar sig åt 

näthat; 

  

Alltså, det är lätt att vara anonym, det är lätt att vara… Alltså, man kan ju vräka ur sig vad som helst. 

Det är ju väldigt enkelt, både för dem som vill vara snälla och för dem som inte kan hantera det på det 

sättet… Som inte kan uppföra sig, egentligen. - Intervjuperson 3 

  

En av intervjupersonerna beskrev att det allra sämsta med sociala medier är att vissa personer 

inte kan hantera sociala medier och inte heller vet hur man uppför sig på sociala medier. En 

annan beskrev att sociala medier kan verka beroendeframkallande och att det ibland är svårt 

att lägga ifrån sig sin mobiltelefon.  

 

 (…) det är all skit som kommer med att ha det [sociala medier], det är ju mycket såhär runtikring även 

fast man kanske inte själv märker det lika hårt så är det ju folk som gör dumma saker eller skriver 

dumma saker eller gör det för det för att dem inte är modiga nog eller rakryggade nog att säga det face 

to face (…) - Intervjuperson 1 

 

En av intervjupersonerna uttryckte följande kring elaka kommentarer och näthat på sociala 

medier; 

  

 (…) Jag tar inte åt mig av dem. Det är skitsamma. Men, det finns ju folk som tar jätteilla upp av sådana 

saker och skär sig och det är ju inte rätt att dem tar så illa upp över en sådan sak – dem borde skita i det. 

- Intervjuperson 1 

  

Ingen av intervjupersonerna uttryckte att de själva hade utsatts för mobbning eller elaka 

kommentarer på sociala medier, men alla var väl bekanta med fenomenet och det verkade 

finnas en viss normalisering kring ämnet. Samtliga beskrev sin tillvaro på sociala medier som 

förhållandevis bra, där de ansåg sig kunna ta distans från elakheter som man kan möta och att 
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de inte tog åt sig av sådana saker. Vid frågan på varför intervjupersonerna trodde att vissa 

drabbas av elakheter på sociala medier och andra inte uttryckte en av intervjupersonerna att 

personer som vågar vara sig själva och inte följa normen hamnar mer i riskzonen. En annan 

svarade att det beror på hur man är som person och att det kan handla om osäkerhet hos en 

själv. Sociala medier beskrevs av samtliga som lättillgängligt och en plats för alla. Samtidigt 

fanns en stor medvetenhet om vad man bör lägga ut eller uttrycka för att undvika negativa 

reaktioner. En intervjuperson uttryckte att det finns en rädsla för att vara modig och stå upp 

för vad man anser är rätt på sociala medier på grund av de reaktioner man riskerar att möta. 

En annan berättade om ett tillfälle när hen hade agerat i en situation där en person blev utsatt 

för mobbning på sociala medier och konfronterade personerna som var ansvariga för 

mobbningen; 

  

Det värsta är att du inte ens kan säga det framför ögonen på hen utan du är så feg att du måste 

kommentera det över Instagram. - Intervjuperson 1 

  

Intervjupersonen i fråga hade mött reaktioner i form av ett fysiskt angrepp. Merparten av 

intervjupersonerna uttryckte att unga möter sådana situationer på sociala medier i större 

utsträckning än vuxna och en av fyra ansåg att det handlar om mognad och ett bättre 

konsekvenstänk hos vuxna. Vid frågan på om ungdomar möter svårigheter som vuxna inte 

möter svarade en av respondenterna; 

  

Jag tror att dem [vuxna] har hittat lugnet i sig själv då så om det är då att man ogillar någon så behöver 

man inte kommentera det på deras bilder, utan då kan man säga det åt dem att - jag gillar inte dig. så då 

lämnar vi det där. - Intervjuperson 1 

  

En annan intervjuperson berättade följande; 

  

(...) Vuxna har nog ett bättre liv på sociala medier, även fast det [näthat] förekommer där också. - Intervjuperson 

2 

 

Just delaktigheten och lättillgängligheten av sociala medier beskrevs som både något positivt 

och negativt. En intervjuperson uttryckte att man riskerar att känna sig utanför om man är 

aktiv på sociala medier och ser vad andra i sin omgivning gör för något; 

  

Alltså som man kan ju börja må dåligt ifall man känner sig utanför… Man ser att andra gör någonting 

eller att… Sedan finns det ju sociala medier där man skriver anonymt också och det blir ju… Då kan det 

verkligen ta på en och det är ju sällan bra. - Intervjuperson 4 

  

Samma intervjuperson reflekterade samtidigt över att sociala medier kan göra att man känner 

sig delaktig och att man får vara del av ett sammanhang. I likhet med denna reflektion svarade 

en annan respondent att aktiviteten på sociala medier kan göra det värre för en person som 

redan mår dåligt, men sade också att sociala medier kan vara bra på grund av just den 

tillgängligheten och delaktigheten som finns där; 

  

(…) Att det för alla är någon sorts undanflykt… Att sociala medier - att det är bara enkelt, alla får vara 

där, alla kan vara där. - Intervjuperson 3 
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Normativa förväntningar 

Det tredje temat skapades utifrån studiens andra frågeställning och beskriver 

intervjupersonernas upplevelser av sociala förväntningar kopplat till sociala medier. Det som 

framkom var att förväntningar kring utseende och socialt liv finns på sociala medier men att 

förväntningarna påverkar ungdomar olika beroende på deras personlighet och självkänsla. De 

kategorier som skapades under temat var kroppskomplex, exponering av förväntningar, 

förväntningar mellan könen, bli accepterad, negativt inflytande, rädsla för att sticka ut, 

idealisera och följa normen. 

 

Kopplat till studiens andra frågeställning berör detta tema många viktiga kärnpunkter i frågan. 

Samtliga intervjupersoner hade mycket att säga kring ämnet och alla upplevde någon form av 

press från omgivningen på vad som förväntas av dem. De anpassar vad det delar med sig av 

om sig själva på sociala medier så att inget som avviker från normen syns för deras 

omgivning. En av intervjupersonerna reflekterade över att hen tänker på vad hen lägger upp 

på sociala medier för att personer som ser det ska tycka om det och uppskatta det; 

 

Man gör det [lägger upp bilder] ju bara för att det ska se bra ut i flödet, det kommer folk uppskatta. - 

Intervjuperson 1 

 

Merparten av intervjupersonerna ansåg att man på sociala medier visar upp och delar med sig 

av det man är nöjd med. De sociala förväntningarna beskrevs av merparten handla om vad 

man bör gilla, göra och framförallt hur man bör se ut. En av intervjupersonerna beskrev 

könsrelaterade förväntningar på hur man bör se ut; 

 

Om man är tjej ska man vara cirka 165 cm lång, smal, kurvig, ha stora bröst, uppumpade läppar, vara 

typ ens killes knähund. Om man är kille ska man vara mellan 185-195 cm lån, vara skitbred, 

bakkammat hår, rakat runtom – liksom klassiska Ronaldo-looken. (…) Det är skitdåliga förväntningar 

egentligen, men så har det blivit på grund av sådana här fotomodeller som lägger ut jättelättklädda 

bilder med sina plastikopererade kroppar (…) - Intervjuperson 1 

 

En annan upplevde att tjejer i jämförelse med killar känner sig mer pressade att se ut på ett 

visst sätt; 

 

(…) Jag skulle nog säga att det är tjejer som känner störst press tror jag... Som jag själv har upplevt det. 

Det är nog för att tjejer känner press speciellt från andra tjejer fatt dom känner väl att de är mest tjejer 

som dömer dem och att killar inte är lika brydda i det. (...) - Intervjuperson 4 

 

Intervjupersonerna beskriver även förväntningar kring vad man förväntas tycka om och göra. 

Samtliga intervjupersoner var eniga om att de på sociala medier undvek att göra eller gilla 

sådant som inte förväntas av dem. En av intervjupersonerna beskrev vad en tjej respektive 

kille förväntas att göra; 

 

(…) Till exempel en tjej ska… Typ gilla dans, lyssna på musik typ såna saker. Vara bra i skolan, medan 

killar förväntas kolla på porr 24/7 och dra av sig struten så fort dom får chansen, typ såna grejer. Spela 

hockey, innebandy, fotboll och träna… Hela tiden. Och det är ju inte… Jag menar, det är inte riktigt… 
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Det behöver inte vara så, men det blir så ändå för alla vill ju, ingen vill vara utanför ramen. Alla vill 

passa in. - Intervjuperson 1 

 

Samtliga intervjupersoner berättar om en avsiktlig medvetenhet kring vad de delar med sig av 

på sociala medier då samtliga intervjupersoner beskrev en önskan om att passa in. En av 

intervjupersonerna beskrev även att efterlikna andra personer på sociala medier som något 

önskvärt; 

 

(…) Alla större användarna på instagram med flera miljoner följare – gör att man känner att jag vill 

vara som den, man vill vara som sina idoler. Det blir lätt att man försöker efterlikna dem i saker man 

gör och saker man lägger upp, saker man säger. - Intervjuperson 2 

 

Upprätthålla en fasad och dölja sin identitet 

Det fjärde och sista temat berör studiens första frågeställning men går även in på studiens 

andra frågeställning. De kategorier som skapades under detta tema var framställning av 

verkligheten, maskering, framställning, fasad, ensamhet, uppnå ideal, undanhålla 

svårigheter, stress och våga visa en verklig bild. När intervjupersonerna beskrev sociala 

medier användes ord och uttryck som fasad, perfekt och innanför ramen. Samtliga 

intervjupersoner beskrev en medvetenhet kring vad andra visar upp och väljer att dela med sig 

av. 

  

(…) Men det blev ju som en stress, att jag måste hålla uppe fasaden och vara aktiv en gång i timmen 

och uppdatera och sånt där. - Intervjuperson 1 

  

Men har man mycket jobbigt så tror jag att sociala medier kan vara ännu värre. För att sociala medier är 

ju uppbyggt på en väldigt fin värld, att alla har det väldigt bra, att ingen har problem. - Intervjuperson 3 

  

Intervjupersonerna gav intrycket att de var väl medvetna om att det som visas upp på sociala 

medier inte alltid beskriver verkligheten, men att det trots detta kan påverka personer negativt. 

En av intervjupersonerna uttryckte att hen ogärna ville vara en börda för andra och att man 

därför kan undvika att visa hur man mår egentligen för att undvika att verka konstig; 

 

Det blir ju lätt att man, även fast livet är svårt, så försöker man alltid få det att se bättre ut utåt. - 

Intervjuperson 2 

  

Det är ju inte så, ingen kommer tycka att du är konstig, men man vill väl kanske inte att ens vänner ska 

se att ens föräldrar bara bråkar eller att de inte bryr sig om en. Det blir väl en stress, att alltid försöka 

verka på top notch-sidan hela tiden. - Intervjuperson 1 

  

Intervjupersonerna hade alla vetskapen om att sociala medier enkelt kan dölja de sidor som 

man inte vill blottlägga och att sociala medier passar för att uppvisa en fasad. De personer på 

sociala medier som delar med sig av det som är bortom fasaden beskrevs som modiga och 

som personer som vågar vara sig själva. En av de fyra intervjupersonerna uttryckte en positiv 

känsla inför att det nu blir vanligare att personer på sociala medier visar hur livet kan vara 

egentligen; 
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Det blir ju mer och mer att folk går ut med hur man kan må egentligen, men det är ju fortfarande 

väldigt… Svart och vitt. - Intervjuperson 3 

  

Utifrån det kvantitativa datamaterialet framgick det att en av fyra intervjupersoner hade en 

nedsättning i det psykosociala välbefinnandet.  
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6.Analys 
 

I följande kapitel kommer de empiriska resultaten analyseras med hjälp av studiens teoretiska 

utgångspunkter samt tidigare forskning. För att förenkla analysarbetet och underlätta för 

läsaren har kapitlet delats in i kategorier på samma vis som föregående kapitel. 

 

Skapa, upprätthålla och bibehålla kontakt med andra 

Samtliga intervjupersoner ansåg att sociala medier för dem var nödvändigt för att kommuni-

cera och hålla kontakt med andra. De beskrev hur sociala medier möjliggör en enkel kontakt 

med andra, både personer i ens direkta närhet men även för att skapa nya kontakter. Symbo-

lisk interaktionism är ett perspektiv för att förstå och analysera den sociala verkligheten och 

inom detta perspektiv är givetvis social interaktion ett centralt begrepp (Trost & Levin 2004). 

Social interaktion sker inte endast genom att tala, utan även genom kroppsrörelser och andra 

mindre subtila sätt att interagera på (Trost & Levin, 2004). Den sociala interaktionen är något 

som sker konstant och inte endast mellan olika individer – utan även i en människas egna tan-

kar (Trost & Levin, 2004) – och interaktionen på sociala medier är något som sker oundvik-

ligt genom exponeringen av olika människors flöden, texter, kommentarer och chattgrupper. 

Intervjupersonerna berättade inte bara om kontakten med andra genom chattgrupper som vik-

tig, utan även möjligheten att kolla människors flöden och konton för att se vad dem gör och 

hur dem mår utan att nödvändigtvis behöva skriva till dem och fråga. En människa kan bli till 

ett socialt objekt för en annan människa utan att vara medveten om det, då interaktion inte är 

beroende av att det är två personer som interagerar i samförstånd (Trost & Levin, 2004). Vid 

tolkning av intervjumaterialet förefaller interaktion ske i stor utsträckning på sociala medier 

genom att man enskilt kontrollerar och uppdaterar sig i människors vardag och på så sätt inte-

ragerar med andra. Att skapa nya kontakter med andra människor var även något som besk-

revs som positivt med sociala medier och sociala medier är en oerhört viktig del i deras soci-

ala liv. En intervjuperson valde att inte använda sociala medier under två månaders tid och be-

skrev den perioden som ensam och att hen tappade en majoritet av sitt sociala liv under dessa 

månader. Kopplat till detta finns det Karlsson (2010) definierar som en pre-figurativ kultur 

där ny teknik tar mer plats och det gamla förkastas. I denna kontext är sociala medier en täm-

ligen outforskad arena vars konsekvenser och möjligheter ständigt upptäcks och som har gjort 

det möjligt för människor att identifiera sig med varandra världen över (Karlsson, 2010). Det 

förefaller som att det sociala liv och utvecklingen av att skapa kontakter blir allt mer centrerat 

till sociala medier och att utan tillgång till dessa blir det sociala livet lidande. Intervjupersonen 

beskrev perioden utan sociala medier som både positiv och negativ, där den positiva aspekten 

med pausen var att hen upptäckte att det gick bra att vara utan sociala medier även om det 

gjorde att hen kände sig ensam. 

 

Sociala medier benämns i intervjumaterialet som något naturligt och en självklar del i de 

flesta av intervjupersonernas liv. Interaktion beskrivs av Björk (2017) som en viktig del för 

unga att skapa sin egen identitet och för att anpassa sitt beteende utifrån de reaktioner de mö-

ter på sociala medier. Verklighetsflykt är något som en av intervjupersonerna använder sig av 
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som ett annat viktigt motiv för att använda sociala medier. Just verklighetsflykt, men även un-

derhållning, är något som även framkom i studien av Wang et al. (2015) som viktiga drivkraf-

ter till att välja att vara aktiv på sociala medier. Sociala medier beskrivs i deras studie som en 

trevlig verklighetsflykt för de flesta ungdomar, men för de ungdomar som upplever stress el-

ler annan typ av sådan påverkan på deras psykosociala välbefinnande blir istället sociala me-

dier en utlösande stressfaktor (Wang et al., 2015). I vårt intervjumaterial beskrev de flesta av 

intervjupersonerna att de har en bra tillvaro på sociala medier. Det var ingen av intervjuperso-

nerna som uttryckte att de upplever ett försämrat psykosocialt välbefinnande. Detta stärker 

slutsatsen från Wang et al. (2015) och pekar på att intervjupersonerna inte upplever några 

större negativa konsekvenser av deras aktivitet på sociala medier och därför beskrev det som 

en verklighetsflykt och en arena för underhållning och interaktion. Däremot fann vi en viss 

nedsättning i det psykosociala välbefinnandet genom analys av frågeformuläret GHQ-12 som 

användes hos den intervjuperson som beskrev sociala medier som en verklighetsflykt. 

 

Omedvetna och medvetna val av beteende och känslor 

Intervjupersonerna beskrev det sämsta med sociala medier som näthat och elaka kommentarer 

som enligt dem är en ofrånkomlig del av sociala medier. Intressant vid läsning av intervju-

materialet var hur intervjupersonerna tycks ha antagit en skyddande position där de tänker på 

vad de delar med sig av på sociala medier för att undvika elaka kommentarer och andra reakt-

ioner. Samtliga intervjupersoner hade en stor medvetenhet om den stora mängd elaka kom-

mentarer och det näthat som florerar på sociala medier, men ingen av dem uttryckte att de 

själva var utsatta för detta. Det förefaller som att på grund av intervjupersonernas medveten-

het till följd av exponering för näthat och elaka kommentarer, har gjort att de också vet hur de 

ska agera på sociala medier för att undvika att själv bli drabbade.  

 

Inom symbolisk interaktionism beskrivs samvetet som något människan utvecklar med den 

socialisationsprocess alla genomgår (Trost & Levin, 2004). När människan varseblir sitt sam-

vete gör man det till ett socialt objekt, men för det mesta finns det latent hos oss och styr oss 

rätt eller fel i våra beteenden och känslor (Trost & Levin, 2004). En av intervjupersonerna be-

rättade om ett tillfälle då hen såg hur en annan människa blev utsatt för nätmobbning på soci-

ala medier och valde att säga emot de personer som mobbade. Hen möttes av en reaktion i 

form av ett fysiskt angrepp vid ett senare tillfälle och beskrev en stolthet över att stå upp för 

vad som är rätt. Samtliga intervjupersoner pratade mycket om anonymiteten som sociala me-

dier erbjuder och ansåg att anonymiteten är för det mesta något negativt då unga personer inte 

alltid vet hur man ska agera eller bete sig. Den socialisationsprocess alla genomgår och sam-

vetet som styr eller inte styr oss förefaller sättas på sin spets på sociala medier, där anonymite-

ten riskerar att kunna användas på ett negativt sätt. O’Keeffe och Clarke-Pearson (2011) ut-

trycker sig kring sociala medier i liknande ordalag och hur sociala medier innebär en ny typ 

av socialisationsprocess för ungdomar som vuxna inte har någon kunskap om. Kopplat till ål-

der beskrivs samvetet inom symbolisk interaktionism som något som successivt byggs upp 

och något som anses som rätt ur en ung persons perspektiv kan ses som fel ur en vuxen per-

sons perspektiv (Trost & Levin, 2004). En annan intervjuperson berättade att de elaka kom-

mentarer de möts av på sociala medier väldigt sällan får några konsekvenser, vari många unga 

personer tror att sådant beteende är okej och själva riskerar börjar bete sig på ett liknande sätt. 
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Finns det då liten kunskap, som O’Keeffe och Clarke-Pearson (2011) även tar upp, om denna 

naturliga del av många ungdomars liv hos föräldrar och andra vuxna gör det att saker som nät-

mobbning riskerar att få fortlöpa utan närvaro av vuxna personer. O’Keeffe och Clarke-Pear-

son (2011) skriver om unga personers bristande förmåga till självreglering och deras påverkan 

av grupptryck som en risk för unga människor när de navigerar och experimenterar på sociala 

medier. Anonymiteten och det skydd skärmen mellan varandra som sociala medier ger före-

faller försvåra vissa ungdomars känsla av vad som är rätt och fel.  

 

Normativa förväntningar 

En majoritet av intervjupersonerna beskrev en strävan att vilja efterlikna kända personer på 

sociala medier och samtliga intervjupersoner uttryckte att alla generellt sett har en önskan om 

att vilja passa in. Goffman (2005) beskriver begreppet idealisering och menar att människan, i 

enlighet med hans dramaturgiska perspektiv, tenderar att vilja idealisera intrycken denne sän-

der ut till sin publik. Goffman (2005) menar att man i de flesta samhällen idealiserar de högre 

samhällsskikten och att det bland de lägre samhällsskikten finns en önskan att avancera i sam-

hällsstegen. För att klättra i samhällsstegen kan uppoffringar vara nödvändiga för att behålla 

sin fasad (Goffman, 2005). Resultatet kan tolkas genom att dela in människor i olika skikt där 

ungdomarna tillhör det lägre samhällsskiktet och kändisar på sociala medier det högre. Ge-

nom att offra sitt verkliga jag och dela med sig av och försöka uppnå något som förväntas av 

en kan ungdomarna klättra och förhoppningsvis nå till det högre samhällsskiktets nivå, i det 

aktuella fallet olika inflytelserika personer på sociala medier som styr de normer som råder. 

Men då detta agerande som utgörs av en strävan efter att uppnå olika normer och förvänt-

ningar kan riskera att påverka ungdomars bild av sig själva kan deras agerande kopplas till det 

symboliska interaktionismens resonemang kring dialogen med andra. Den enskilda individen 

kan inte föreställa sig hur denne uppfattas av alla då en individ möter många människor (Cuff 

& Payne, 1979). Mead (1979) menar att individen agerar utifrån sin uppfattning om det gene-

rella sätt andra ser individen på och att människan genom dialogen med andra blir medveten 

om andras inställning och attityd. Att ungdomarna lägger upp något som förväntas av dem be-

höver inte innebära att de vill idealisera och klättra i någon samhällsstege, utan det kan vara 

en strävan efter att få veta vad andra faktiskt tycker om dem. På detta sätt kan de få en bekräf-

telse på att denne passar in - något intervjupersonerna beskrev som något allmänt viktigt för 

dem.  

 

Resultaten visar att intervjupersonerna upplever att det finns förväntningar kring vad de bör 

ha på sig för kläder, hur de bör se ut och vad de bör göra på sociala medier. Enligt Björk 

(2017) ser ungdomar sociala medier som ett tillfälle att skapa och dela sina självrepresentat-

ioner med en publik på ett sådant sätt att denne passar in i de normer som den föreställda 

publiken har. Detta leder enligt Björk (2017) till förväntningar att kunna uttrycka sig själv. Ur 

studiens resultat framkommer det även att ungdomar väljer att lägga upp det som de antar 

kommer uppskattas och det som anses socialt accepterat. Björk (2017) bekräftar detta och me-

nar att det för ungdomar är viktigt att få bekräftelse på det dem visar upp på sociala medier. 

Kommentarer och gilla-markeringar beskrevs av en intervjuperson som väldigt viktigt och nå-

got som gör att man känner sig uppskattad och att bilderna man lägger upp på sociala medier 
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styrs av vad man vet kommer generera i många gilla-markeringar. Kommentarerna och gilla-

markeringarna kan ses som symboler som beskrivs inom symbolisk interaktionism,   

 

Det framkom även att det bland intervjupersonerna fanns en rädsla för att sticka ut och en 

önskan att hålla sig innanför ramen. Med hänsyn till att intervjupersonerna vill undvika denna 

rädsla kan resonemanget förstås genom Goffmans (2005) tankegångar kring jaget. Goffman 

(2005) menar att individen inte har något specifikt jag utan att individen anpassar sig och 

framställer sig olika beroende på situation och sammanhang. Individen bär således olika 

masker beroende på vilken arena denne befinner sig i (Goffman, 2005).  

 

Kroppskomplex beskrevs även som något som sociala medier skapar och stärker. Att jämföra 

sig med andra och internaliseringen av ideal från sociala medier benämns av Rodgers (2015) 

som riskfaktorer som kan resultera i ett upplevt missnöje av sin kropp. Detta missnöje kan i 

sin tur leda till ätstörningar, depression och lågt självförtroende (Rodgers, 2015). Det fram-

kom även att flickor respektive pojkar förväntas se ut på ett visst sätt och att flickor kan känna 

en större press att se ut på ett visst sätt i jämförelse med vad som förväntas av pojkar (Rod-

gers, 2015). En av intervjupersonerna i vår studie menade att flickor ofta dömer andra flickor 

på sociala medier och att det kan bidra till att en skillnad finns mellan könen. Rodgers (2015) 

bekräftar detta i sin studies resultat som faktiskt pekar på att användandet av sociala medier 

kan öka jämförandet hos flickor mellan varandra och att det normativa fysiska utseendet bland 

flickor tar en stor plats. Huruvida det finns någon skillnad mellan könen får förbli vara osagt 

kopplat till Rodgers (2015) resonemang med hänsyn till att studien endast undersökte flickor. 

 

Upprätthålla en fasad och dölja sin identitet 

Samtliga intervjupersoner reflekterade kring hur sociala medier påverkar vad de väljer att dela 

med sig av online. Det framkom att det är viktigt att upprätthålla en bra bild av sig själv och 

att de aktivt väljer att anpassa vad de väljer att dela med sig av till andra på sociala medier. 

Intervjupersonernas erfarenheter av sociala medier kan förstås genom 

Goffman (2005) och det dramaturgiska perspektivet. Enligt Goffman (2005) vill människan 

göra ett gott intryck på sin publik, likt en skådespelare på en teaterscen och människan har en-

ligt perspektivet ett behov av att styra vilken information dem själva som sänds ut då inform-

ationen i sin tur kan påverka andras uppfattning om dem (Goffman, 2005). Intervjupersonerna 

beskrev att sociala medier är uppbyggt likt en låtsasvärld där allting förefaller vara perfekt. 

Intervjupersonerna gav även beskrivningar på hur de medvetet undanhåller svårigheter de går 

igenom för att deras framställning av sig själva på sociala medier ska se bättre ut. Samtliga in-

tervjupersoner uppgav sig vara medvetna om att sociala medier inte alltid visar en sanningsen-

lig bild av andra människors tillvaro och psykosociala välbefinnande. Samtidigt tycktes denna 

medvetenhet vara svår att upprätthålla, då samtliga intervjupersoner berättade att de i varie-

rande utsträckning påverkats negativt av det dem exponeras för. Flera av intervjupersonerna 

berättade att de kunde känna känslor som avundsjuka, stress och ensamhet när de använde so-

ciala medier och möttes av personer som hade något som de önskade. Ord som stress och en-

samhet användes även när intervjupersonerna beskrev sina känslor av skyldighet att framställa 

sig själv på ett bra sätt på sociala medier. Enligt tidigare forskning på området utgör personer 

som upplever negativa konsekvenser av användning av sociala medier dock en minoritet och 



26 
 

att sociala medier bland det större antalet smartphoneanvändare har en avslappnande effekt 

och används som en tillfällig flykt från verkligheten (Wang, Wang, Gaskin & Wang, 2015). 

Däremot konstaterades att de personer som använder sina smartphones som underhållning och 

verklighetsflykt var mer benägna att uppleva problematiska konsekvenser av det än de som 

inte hade underhållning och verklighetsflykt som motiv för sitt mobilanvändande (Wang et 

al., 2015). Wang et al. (2015) menar även att personer som använder sin smartphone för att 

hantera stress upplever mer problematiska konsekvenser. En av intervjupersonerna berättade 

att hen använde sociala medier på ett just sådant sätt och beskrev att hen kunde plocka upp te-

lefonen när stressen blev överväldigande eller när hen behöver ta en paus från allting. Samma 

intervjuperson visade en viss nedsättning på sitt psykosociala välbefinnande genom frågefor-

muläret GHQ-12.  

 

Vissa av intervjupersonerna beskrev hur de visar en bild utåt som de vill ska framstå som per-

fekt. Kopplat till Goffmans (2005) resonemang kring hur människan antingen medvetet eller 

omedvetet lyfter fram de egenskaper den vill få publiken att tro att denne besitter, kan inter-

vjupersonerna göra samma sak på sociala medier. Handlandet tolkas utifrån intervjuperso-

nerna som ett medvetet handlande. Kopplat till den rädsla Goffman (2005) beskriver kring ett 

eventuellt avslöjande att uppvisa en falsk fasad, visar resultatet att det är en rädsla som kan 

leda till att ungdomar ständigt upprätthåller en sådan fasad för att visa upp något som de antar 

att andra vill se. En av intervjupersonerna beskrev utförligt de egenskaper hen försökte upp-

visa för sin omgivning och berättade att hen vill framstå på ett visst sätt. Dessa önskade egen-

skaper som intervjupersonen beskrev är inte något som nödvändigtvis behöver utgöra en falsk 

fasad, men samma intervjuperson beskrev hur hen dolde andra egenskaper hos sig själv som 

hen inte ville uppvisa för allmänheten. Ingen vill varaktigt förlora sitt anseende - något som 

Goffman (2005) menar att man gör i det fall ett avslöjande av en falsk fasad sker. 

 

Övergripande slutsats 

Efter genomförd analys kopplat till studiens första frågeställning om vilken inställning 

ungdomar har till sociala medier kan det konstateras att beskrivningen av sociala medier tycks 

vara både positiv och negativ. Tillgängligheten, möjligheten till kontakt med andra och 

verklighetsflykt tycks vara starka positiva komponenter som motiverar ungdomar att använda 

sociala medier. Samtidigt framkommer det att nätmobbning och den falska fasad sociala 

medier uppvisar vara negativa komponenter som ungdomar upplever med sociala medier. 

Gällande studiens andra frågeställning hur ungdomar upplever sociala förväntningar kopplat 

till sociala medier hade ungdomarna mycket att berätta inom ämnet, där krav och normer 

tycks ha en stor påverkan på ungdomarna i vad som förväntas av dem. Samtliga 

intervjupersoner föreföll vara ständigt medvetna om de normer som finns runtom dem och i 

synnerhet på sociala medier fanns en medvetenhet om hur de bör bete sig för att passa in. 

Intressant var även att samtliga intervjupersoner ansåg att dem befann sig inom ramen för vad 

som anses som normalt och passande av omgivningen. Gällande studiens tredje frågeställning 

– hur sociala medier påverkar ungdomars psykosociala välbefinnande, visade frågeformuläret 

GHQ-12 som mätte välbefinnande att endast en av intervjupersonerna hade en viss 

nedsättning i välbefinnandet. Samtliga intervjupersoner uttryckte att de just nu hade ett gott 

psykosocialt välbefinnande, men där påverkan från sociala medier i form av konstant 
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interaktion, sociala förväntningar och näthat tycks påverka hur deras mående ser ut. En av 

intervjupersonerna hade på grund av nedsatt psykosocialt välbefinnande raderat sociala 

medier under två månaders tid och återkom inte till sociala medier förrän hen mådde bättre 

igen. Samtliga intervjupersoner uttryckte mer eller mindre uttalat att de hade utvecklat ett 

slags skydd mot negativ påverkan av sociala medier samt att de hade ett gott självförtroende 

och därför inte påverkades lika negativt av sociala medier som andra. Det fanns dock en stor 

medvetenhet och igenkänning hos intervjupersonerna kring hur sociala medier kan påverka 

det psykosociala välbefinnandet både positivt och negativt och de föreföll veta om flera i sin 

närhet som upplever eller har upplevt en sådan påverkan. 
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7.Diskussion 

 
När det gäller det psykosociala välbefinnandet kopplat till sociala medier uppgav ingen av in-

tervjupersonerna att sociala medier hade någon påverkan på deras välbefinnande. Däremot be-

rättade samtliga intervjupersoner att någon eller några i deras omgivning upplever att sociala 

medier har en negativ påverkan på deras psykosociala välbefinnande. Enligt skattningarna i 

frågeformulären konstaterades det dock att en av intervjupersonerna hade ett nedsatt psykoso-

cialt välbefinnande. Trots det kan inte ett tydligt samband mellan användning av sociala me-

dier och intervjupersonens psykosociala välbefinnande dras. Detta med hänsyn till att ett ned-

satt psykosocialt välbefinnande kan bero på en rad olika faktorer. Anledningen till intervju-

personens nedsatta psykosociala välbefinnande förblir därav oförklarat.  

 

Det föreföll finnas en viss normalisering kring det näthat och elaka kommentarer som inter-

vjupersonerna beskrev som ständigt förekommande och att huruvida man är sårbar för sådana 

saker beror på hur gott självförtroende man har, något som vi i efterhand anser hade varit 

fruktbart att undersöka närmre. Dessa uttalanden pekar på att sociala medier faktiskt har en 

negativ påverkan på ungdomars psykosociala välbefinnande trots att intervjupersonerna inte 

uppgav en självupplevd påverkan. Ungdomars tillvaro på sociala medier förefaller bero på hur 

deras psykosociala välbefinnande ser ut.  

 

Något vi anser vara en svaghet med vår studie är det låga antalet intervjuer som har genom-

förts. På grund av tidsbrist fanns ej möjlighet att intervjua fler ungdomar och urvalet blev där-

för lågt till antalet. Den bristande generaliserbarheten som är en följd av få intervjupersoner 

vägdes upp med hjälp av att använda analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2009) vil-

ket syftade till att öka och stärka generaliserbarheten. Våra påståenden kring studiens resultat 

har genom den analytiska generaliseringen grundats av teorier och tidigare forskning (Kvale 

& Brinkmann, 2009) och studiens generaliserbarhet är något vi låter läsaren bedöma utifrån 

detta. Fastän generaliserbarheten kan bedömas som låg kan man anta att ungdomar i liknande 

sammanhang kan ha samma upplevelser utifrån att studien går att motivera som en fallstudie. 

Något annat vi i efterhand anser att vi kunde ha gjort annorlunda är det faktum att intervjuper-

sonerna fick besvara frågeformuläret GHQ-12 i samband med intervjutillfället. Psykosocialt 

välbefinnande kan för många vara ett känsligt ämne och då vi befann oss i samma rum under 

tiden de fyllde i formuläret kan svaren blivit icke-sanningsenliga på grund av vår närvaro eller 

att intervjupersonerna upplevde en stress över att fylla i formuläret så snabbt som möjligt. 

Möjligtvis hade ett internetbaserat frågeformulär varit att föredra då intervjupersonerna i så-

dant fall hade fått besvara formuläret vid ett tillfälle som passade dem och utan närvaro av 

andra. 

 

Något som kan ha påverkat studiens utfall var det faktum att intervjupersonerna gjorde det ak-

tiva valet att delta i studien. Detta kallas självselektion och är något Perlinski (2009) beskriver 

som ett allvarligt problem med externt bortfall. De som inte deltar i studien kan ha ett motiv 

eller en viktig egenskap som är anledningen till att de ej deltar - viktiga egenskaper eller mo-

tiv som kan vara viktiga för att besvara forskningsfrågan (Perlinski, 2009). Huruvida studiens 
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utfall påverkats för att intervjupersonerna aktivt deltog är något som förblir obesvarat men nå-

got man i framtida studier kan ha i åtanke.  

 

Med hänsyn till att studiens intervjupersoner bestod av en liten del av målpopulationen anses 

fortsatt forskning inom området vara både viktig och nödvändig. Genom vidare forskning 

inom området kan en bredare förståelse och fördjupad kunskap uppnås bland viktiga aktörer 

som politiker, föräldrar och skolan - men även för ungdomar själva att få möjlighet att reflek-

tera över sin tillvaro på sociala medier. Vi anser att framtida forskning fortsättningsvis bör fo-

kusera på ungdomars egna åsikter och tankar kring området. Psykisk ohälsa bland unga i Sve-

rige har ökat kraftigt under det senaste decenniet och bedöms fortsätta att öka (Socialstyrel-

sen, 2017). Orsaken till ökningen av psykisk ohälsa är okänd (Socialstyrelsen, 2017). Paral-

lellt med denna ökning så har sociala medier vuxit fram under det senaste decenniet (Björk, 

2017). Med anledning till detta anser vi att det är viktigt att förstå sociala mediers koppling till 

den stigande siffran och undersöka om det finns ett samband mellan användning av sociala 

medier och psykisk ohälsa. 

 

De indikationer vi fick rörande att vissa personer lyckades undvika att ta åt sig av elaka kom-

mentarer och sociala förväntningar medan andra påverkas negativt är något som vore intres-

sant att undersöka närmare i framtida forskning. Med anledning till att en av intervjuperso-

nerna menade att psykosocialt välbefinnande och sociala förväntningar kopplat till användan-

det av sociala medier är olika beroende på var man bor i landet, vore det även intressant att 

jämföra denna studie med en liknande studie på annan plats i landet. Detta i syfte att under-

söka om det finns geografiska skillnader som kan innebära att resultatet påverkas.  

 

Är ämnet relevant för socialt arbete? Med anledning till att sociala medier är en naturlig del 

av ungdomars liv anser vi att det är relevant och viktigt att yrkesverksamma inom socialt ar-

bete som möter ungdomar har en kunskap om den viktiga delen av deras liv. En medvetenhet 

kring ungdomars upplevelser av sociala medier är betydelsefullt för exempelvis anställda 

inom skolorganisationen eller socialtjänsten och som möter ungdomar i sitt arbete. Med en 

större kunskap inom ämnet kan socialarbetare på ett bättre sätt hjälpa ungdomar att möta de 

problem som kan uppstå på sociala medier och få en bättre insikt i ungdomarnas livsvärld.  

 

Uttrycket att det var bättre förr är något som vi frekvent hör i diskussioner om ungdomar och 

sociala medier, men det är ett uttryck som inte fungerar. För bara något decennium sedan 

fanns inte Internet eller sociala medier och den komplexitet som sociala medier innebär är nå-

got som är relativt nytt och där dess för- och nackdelar ständigt upptäcks och växer fram. Där-

för är just ungdomars röster oerhört värdefulla för förståelse för det virtuella samhälle som de 

idag växer in i. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Tema 1 - sociala medier: 

 

• Är du aktiv på sociala medier? 

• Vilka typer av sociala medier använder du? 

• Vad innebär sociala medier för dig? (Vad ger det dig? Vad har det för roll i ditt liv?) 

• Vad tycker du är det bästa med sociala medier? 

• Vad tycker du är det sämsta med sociala medier? 

• Använder dina vänner sociala medier? Vilka sociala medier brukar de använda mest? 

• På vilket sätt brukar du och dina vänner umgås? Sker det mycket att ni ses i det verk-

liga livet eller umgås ni mer/mindre via sociala medier? uppskatta själv vart de umgås 

mest. 

• Om du skulle göra ett försök att uppskatta hur mycket tid du spenderar på sociala me-

dier per dag, hur många timmar tror du att det är? 

• Skulle du beskriva antalet timmar per dag som något negativt eller positivt? Motivera! 

• Tycker du att du spenderar för mycket eller för lite tid på sociala medier?  

• Hade du velat spendera mer eller mindre tid på sociala medier? Varför?  

• Vad tror du skulle hända om du spenderade mindre/mer tid på sociala medier? Konse-

kvenser?) 

• Vad tror du användning av sociala medier kan ha för påverkan på ungdomar? (allmänt, 

positivt negativt) 

 

Tema 2 - Psykosocialt välbefinnande: 

 

• Vad tänker du när du hör begreppet välbefinnande? (Vad innebär det för dig?) 

• Vad tror du att sociala medier kan ha för påverkan på ungdomars välbefinnande/må-

ende? (Positivt eller negativt) 

• Hur tror du att sociala medier kan påverka ungdomars mående/välbefinnande på ett 

negativt sätt?  

• Hur tror du att sociala medier påverka ungdomars mående/välbefinnande på ett posi-

tivt sätt? 

• Har du upplevt stress eller oro under den senaste månaden? Ofta/sällan? Vad tror du i 

så fall att det beror på?  

• Har du sovit dåligt eller känt dig nedstämd den senaste månaden? Ofta/sällan? Vad 

tror du i så fall att det beror på? 

• Påverkas du av sociala medier på något sätt (t.ex nedstämdhet, sömnsvårigheter, hu-

vudvärk) och i så fall på vilket sätt påverkas du? 

• Vad för svårigheter skulle du säga att man som ung kan möta allmänt i livet som inte 

vuxna möter på samma sätt? 

 



 
 

    Tema 3 - Sociala förväntningar 

 

• Vad tänker du när du hör begreppet sociala förväntningar? Vad innebär det för dig? 

• Upplever du att man får vara sig själv på sociala medier eller finns det vissa förvänt-

ningar på hur man ska vara? Hur ser i så fall dessa förväntningar ut? 

• Tror du att förväntningar på hur man bör eller ska vara finns mest på sociala medier 

eller finns det förväntningar på ungdomar utanför sociala medier (t.ex skola, träning)  

• Tror du att sociala medier påverkar vilka typer av intressen man bör ha/kläder man bör 

gilla/hur man bör se ut etc? 

• Skulle du kunna beskriva på vilket sätt du tror att du påverkas av sociala medier och 

vad som förväntas av dig?  

• Upplever du att sociala medier gör att det är lättare att vara sig själv eller upplever du 

att sociala medier gör det svårare att vara sig själv? Förklara! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 
 

Exempel på utsa-

gor (Meningsbä-

rande enheter) 

Koder Kategorier Teman 

Hålla kontakt även 

fast man inte träffas 

varje dag… 

Så man ser att alla 

har det bra och haft 

en bra dag… 

 

Istället för att ses 

ligger man hemma 

och snackar över 

telefonen… Rätt 

tragiskt. 

 

Tappade kontakten 

med 95% av dem 

jag känner… 

 

Jag kände jag har 

ju inget socialt liv 

kvar! 

 

Man har ju alltid 

koll på varandra 

 

Det är så naturligt. 

När jag vaknar på 

morgonen så tar 

jag min telefon, in-

nan jag går och 

lägger mig så har 

jag min telefon. 

 

Det kan kännas så 

skönt. Så ibland är 

jag bara glad att 

jag kan sitta på so-

ciala medier. 

Hålla kontakten 

 

 

 

 

 

 

Kontakt över tele-

fonen 

 

 

 

 

Ingen kontakt utan 

sociala medier 

 

 

Inget socialt liv 

kvar utan sociala 

medier 

 

Koll på sin omgiv-

ning 

 

Naturlig del av 

vardagen 

 

 

 

 

 

 

Skön känsla av att 

använda sociala 

medier 

Kontakt 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

 

 

 

 

 

Avgörande kommu-

nikation 

 

 

Ett sämre socialt liv 

 

 

 

Kontroll över kon-

takter 

 

Konstant interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig verklighets-

flykt 

Skapa, upprätthålla och bibehålla kontakt 

med andra 



 
 

Dom är inte nog 

modiga att säga det 

“face to face”... 

 

Det är lika lätt att 

vara taskig som att 

vara modig på soci-

ala medier… 

 

Om man står upp 

för något man 

tycker så tänker 

man shit, nu kom-

mer dem leta upp 

mig… Den rädslan 

hindrar många. 

 

På sociala medier 

är man ju skyddad 

liksom, en skärm 

emellan, ingen 

kommer kunna 

skada dig. 

 

Unga har inget 

konsekvenstänk 

 

 

Vuxna har nog ett 

bättre liv på sociala 

medier, även fast 

det [näthat] före-

kommer där också. 

 

Man påverkas ju… 

Om det är bråk i 

klassen så blir det 

ju lätt att folk 

skickar till en och 

nästan snackar skit 

om personer… 

 

Det är inte rätt att 

man tar så illa upp 

över en sådan sak 

[näthat]... Dem 

borde skita i det 

 

Jag tar inte åt mig 

av dem [elaka kom-

mentarer] 

 

Vågar inte säga sa-

ker i verkligheten 

 

 

Ett val att vara tas-

kig eller modig 

 

 

 

Rädsla för att vara 

modig 

 

 

 

 

 

 

Skyddad av skär-

men 

 

 

 

 

 

Inget konsekvens-

tänk  

jämfört med vuxna 

 

Vuxna har det 

bättre på sociala 

medier än unga 

 

 

 

Påverkan både i 

verkligheten och i 

sociala medier 

 

 

 

 

 

Borde inte påver-

kas 

 

 

 

 

Tar inte åt sig av 

elaka kommentarer 

Mod 

 

 

 

Moraliska val 

 

 

 

 

Rädsla 

 

 

 

 

 

 

 

Skydd 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenstänk 

 

 

 

Betydelse av ålder 

 

 

 

 

 

Minskad gräns mel-

lan sociala medier 

och verklighet 

 

 

 

 

 

Normaliserat 

 

 

 

 

 

Påverkan 

 

 

 

Omedvetna och medvetna val av beteende 

och känslor 



 
 

Det skapar ett 

kroppskomplex 

 

 

 

… De vuxna på typ 

Facebook delar ett 

roligt skämt, dem 

scrollar igenom så-

dant. Men vi scrol-

lar igenom bråk, 

hur man ska se ut, 

hur man ska vara. 

 

Tjejer ska vara 

mellan 160-165 

långa, ha stora 

bröst, vara smal, 

kurvig, vara sin kil-

les knähund typ 

Killar ska vara 

mellan 185-195 cm 

långa, vara skit-

breda… Ha bak-

kammat hår. 

 

Man gör det [läg-

ger upp bilder] ju 

bara för att det ska 

se bra ut i flödet, 

det kommer folk 

uppskatta. 

 

Det är skitdåliga 

förväntningar, men 

det är på grund av 

fotomodellerna som 

lägger upp lätt-

klädda bilder. 

 

Jag skulle ju aldrig 

lägga upp när jag 

spelar piano till ex-

empel, då skulle 

vissa tänka typ 

girlboy att spela pi-

ano istället för att 

spela fotboll 

 

Det blir lätt att man 

försöker efterlikna 

dem [Instagram-

Sociala medier 

skapar kroppskom-

plex 

 

 

Unga möter bråk 

och förväntningar 

på hur man ska se 

ut och vara 

 

 

 

 

 

Tjejer och killar 

ska se ut och vara 

på ett visst sätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder läggs upp 

utefter det man 

tror att andra kom-

mer att uppskatta 

 

 

 

Dåliga förvänt-

ningar på grund av 

inflytande och nor-

mer från andra 

 

 

 

Vågar inte lägga 

upp bilder på in-

tressen som avvi-

ker från normen 

 

 

 

 

 

Vill efterlikna 

kända personer för 

att nå upp till ett 

Kroppskomplex 

 

 

 

 

Exponering av för-

väntningar 

 

 

 

 

 

 

 

Förväntningar mel-

lan könen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli accepterad 

 

 

 

 

 

 

Negativt inflytande 

 

 

 

 

 

 

Rädsla för att sticka 

ut 

 

 

 

 

 

 

 

Idealisera 

 

 

Normativa förväntningar 



 
 

kändisar] i saker 

man gör och saker 

man lägger upp och 

saker man säger 

 

Ingen vill vara ut-

anför ramen, alla 

vill passa in. 

ideal 

 

 

 

 

En vilja att passa 

in 

 

 

 

 

 

Följa normen 

Det [sociala me-

dier] visar ju bara 

innanför ramen, att 

allt är tip top. 

 

Man ser bara fram-

sidan, inte jacken 

på baksidan. 

 

Man har ju en bild 

utåt. 

 

 

Det blev ju som en 

stress, att man 

måste hålla uppe 

fasaden och vara 

aktiv en gång i tim-

men 

 

Men sen så är det 

ju svårt att be om 

hjälp också, för 

man vill ju passa in 

i mängden och inte 

bli en börda för 

andra 

 

Man ska alltid för-

söka få ens liv att 

se perfekt ut 

 

Det blir ju lätt att 

man, även fast livet 

är svårt, så försö-

ker man alltid få 

det att se bättre ut 

utåt 

 

Det blir väl en 

stress, att alltid för-

söka verka på top 

Sociala medier vi-

sar bara en positiv 

framsida 

 

 

Vad man väljer att 

visa 

 

 

Framställer sig 

själv på ett visst 

sätt 

 

Att upprätthålla 

sin fasad 

 

 

 

 

 

En ovilja att bli en 

börda för andra 

 

 

 

 

 

 

Uppvisa en perfekt 

fasad 

 

 

Döljer de svårig-

heter man har för 

omgivningen 

 

 

 

 

Stress över att 

framställa sitt liv 

som bra 

 

Framställning av 

verkligheten 

 

 

 

Maskering 

 

 

 

Framställning 

 

 

 

Fasad 

 

 

 

 

 

 

Ensamhet 

 

 

 

 

 

 

 

Uppnå ideal 

 

 

 

Undanhålla svårig-

heter 

 

 

 

 

 

Stress 

 

 

 

Upprätthålla en fasad och dölja sin identi-

tet  



 
 

notch-sidan hela ti-

den. 

 

Det blir ju mer och 

mer att folk går ut 

med hur man kan 

må egentligen, men 

det är ju fortfa-

rande väldigt… 

Svart och vitt. 

 

 

 

Vanligare att visa 

en verkligare bild 

 

 

 

Våga visa en verk-

lig bild 
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Hej,  

 

Vi är två socionomstudenter från Umeå Universitet som skriver vårt examensarbete. Syftet 

med vårt arbete är att undersöka om sociala medier har en påverkan på ungdomars psykosoci-

ala välbefinnande och sociala förväntningar. Vi vill lyssna på era tankar, åsikter och erfaren-

heter kring sociala medier och dess påverkan och söker nu Dig som är intresserad av att delta i 

vår studie. 

 

Intervjuerna kommer att ske individuellt vid ett tillfälle och genomföras på överenskommen 

tid och plats och kommer att ta ungefär 60 minuter. Ingen obehörig kommer att få ta del av 

materialet och vi ska förvara materialet så att det endast är åtkomligt för oss. Vi kommer att 

redovisa vilken åldersgrupp vi har riktat in oss på - men själva intervjuerna kommer att ano-

nymiseras så att du som deltar är anonym i det du berättar. Varken stad, namn, kön eller skola 

kommer att redovisas i vår studie och de som deltar kommer därför inte att kunna identifieras.  

 

Det är helt frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta utan förklaring. Vi hoppas att 

du vill delta då det du har att berätta är otroligt betydelsefullt för oss och vårt arbete. Resulta-

tet kommer endast att användas i forskningssyfte och vi kommer att publicera vårt examensar-

bete på DiVa-portalen.  

 

Vår studie kan bidra med kunskap och ökad förståelse om hur sociala medier påverkar ungdo-

mars psykosociala välbefinnande både positivt och negativt och de eventuella sociala förvänt-

ningar som sociala medier kan innebära.  

 

Vi hoppas att du vill delta och hjälpa oss att nå en ökad förståelse inom ämnet! 

 

Vid frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss: 

 

Mail: Lisv0084@student.umu.se samt jeny0042@student.umu.se 

Telefonnummer: 076-8209984 samt 073-0700275 

 

Med vänliga hälsningar 

Linnéa Svallfors och Jessica Nyström 

 


