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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka om och hur flickor påverkas av sociala medier, med 

inriktning på fenomenen Facebook och Instagram. Studien omfattar 78 stycken enkäter 

besvarade av flickor som är mellan 14 och 15 år gamla och går på olika högstadieskolor i 

norra Sverige. Resultaten visar att de flesta av flickorna har konton på sociala medier och 

använder dessa regelbundet. Nästan alla har tillgång till internet via deras mobiltelefon vilket 

gör att sociala medier ständigt är närvarande. Slutsatsen i vår studie visar på att flickornas 

utseende tycks spela en stor roll när de presenterar sig själva på sociala medier. Jakten på 

”likes” verkar bottna i flickornas bekräftelsebehov i att bli sedda och accepterade av andra. 

Baksidan av sociala medier är mobbning och kränkningar som visar sig vara relativt vanligt 

bland flickorna i vår undersökning. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  
Unga människor tillbringar en allt större del av sin tid framför datorn, vardagslivet blir allt 

mer genomsyrat av medier. Media i olika former har länge varit en del av människors 

vardagsliv. I dagens läge är tekniken välutvecklad och vida utbredd, den är därmed en stor del 

av samhället. Teknikens framfart bidrar till att samhället är i ständig och snabb förändring. 

Människor har tillgång till ett konstant informationsflöde genom till exempel mobiltelefoner, 

datorer, TV, tidningar och reklamskyltning (Lalander & Johansson, 2012).  

 

Svenska skolbarn i åldrarna 12-15 år är de som har tillgång till flest internetuppkopplingar av 

alla åldrar. Där räknas stationär och bärbar dator, Tv och spelkonsol eller mobiluppkoppling. 

Hela 96 procent av skolbarnen har tillgång till en bärbar dator och 85 procent har tillgång till 

en internetuppkoppling via en smarttelefon eller surfplatta (Findahl, 2012). Internet i Sverige 

är idag inne i den så kallade mobila fasen, ungefär halva av den svenska befolkningen 

använder mobilen till att koppla upp sig på internet. Systemet med smarta telefoner där man 

använder sig av tryckkänsliga skärmar och applikationer har bidragit till en förenklad och 

förändrad internetanvändning. Även om smarta telefoner har funnits länge är det först nu som 

det påverkar internetanvändningen i någon större utsträckning (Findahl, 2012). Pojkar och 

flickor skiljer sig åt vad gäller internetanvändandet. Pojkar tittar mer på filmklipp, spelar spel 

och laddar ner material. Flickor är mer aktiva på sociala medier så som Facebook, de är också 

den grupp som publicerar flest foton samt med hjälp av mobilen skriver ut var de befinner sig 

(Findahl, 2012). Att växa upp i dagens globala samhälle ställer krav på de ungas förmåga att 

hantera nya trender, ideal och strömningar. Funderingar kring ens identitet är inte 

okomplicerade då samhället är i förändring. Man ska ständigt bättra sig själv och aldrig vara 

nöjd, vilket innebär att många kontinuerligt arbetar med en högst föränderlig identitet 

(Lalander & Johansson). 

 

Facebook startades 2004 av studenten Mark Zuckerberg från USA. Det tog ett år för 

etableringen. Efter 8 år på internet är Facebook fortfarande ett av de största sociala medierna i 

världen (Johansson, 2013, 30 juli). Idag är antalet dagliga aktiva användare 665 miljoner 

(Facebook kvartalrapport, 2013). I Sverige börjar siffran närma sig 4,5 miljoner medlemmar, 

med andra ord är ungefär vårt lands halva befolkning medlemmar i Facebook. Facebook har 

kommit att bli en personlig plattform där du delar med dig av ditt liv samt får inblick i dina 

vänners liv. Genom Facebook kan du skicka meddelanden till andra, chatta, publicera foton 

samt videos, skriva statusuppdateringar med mera. Du kan kommentera samt gilla andras 

bilder och statusuppdateringar. Du kan checka in på olika platser och med det visa var du 

befinner dig. Man kan även vara med i olika intressegrupper och via dessa finna vänner med 

samma intressen (Denti et al., 2012). Bilder som laddas upp ägs därefter av företaget 

Facebook, det kan handla om privata bilder men även videoklipp som medlemmar laddar upp. 

Dessa kan Facebook i sin tur använda som de behagar, exempelvis säljas i kommersiella 

syften. På Facebooks hemsida kan man hämta information kring mediet 

(www.facebook.com). Kategorin unga är de som är mest aktiva på Facebook. Dina vänner 

kan följa alla dina aktiviter samt kommentera det du skriver och publicerar. Denna direkta 

interaktion och information mellan användarna är några av Facebooks viktigaste funktioner 

(Johansson, 2013, 30 juli). I dag börjar barn använda sociala medier redan på mellanstadiet, 

trots att det finns en åldersgräns på 13 år på Facebook och Instagram (Ehrlin, 2013, 20 juni). 

 

Instagram är en gratis mobilapplikation för fotodelning och ett socialt medium som lanserades 

i oktober 2010. Programmet tillåter användaren att ta bilder, lägga på ett filter och därefter 

dela med sig av bilden till olika sociala medier som till exempel Facebook. Du kan 
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kommentera andras bilder och gilla dom. Du kan även markera dina bilder med så kallade 

”hashtags” så att människor som inte följer dig kan hitta dina bilder och din profil. Som 

instagramanvändare kan du följa andra och andra kan följa dig, när det läggs upp nya bilder 

hamnar dem i nyhetsflödet där alla dina följare kan ta del av fotot. På Instagrams hemsida kan 

man hämta information kring hur man använder mediet (www.instagram.com).  

 

Sociala medier har kommit att få en framträdande plats i flickors vardag. Att ständigt vara 

uppkopplad till internet kan medföra vissa krav på de unga flickornas sätt att vara samt leva. 

Sociala medier som kommunikationskanal kännetecknas av att det är särskilt enkelt att 

kommunicera ut något snabbt och samtidigt skapa en perfekt bild av detta då all 

kommunikation genom sociala medier sker i en digital arkitektur av noggrant utvalda ord och 

bilder (Deuze, 2011).  

 

I dagens konstanta medieflöde och i den samhälleliga debatten om hälsa och smalhet 

konstrueras bilden av hur en kvinna ”bör” vara och ”ska” se ut - vad man ska ha för kläder, 

vad man ska äta och hur kroppen ska se ut, vilket kan skapa förvirring hos de unga flickorna. 

Enligt forskning kring unga och deras integritet på internet framkommer det att ju mer tid man 

lägger ner på den digitala identiteten desto mest sårbar blir man i verkligheten. Det man sagt 

och gjort i tron om att man är osårbar på internet kan senare få tråkiga konsekvenser i fall man 

exempelvis ångrar något man lagt upp eller skrivit. Det man lägger upp på internet kan vara 

svårt att radera då ett flertal människor redan tagit del av informationen och den riskerar att 

spridas vidare (Lindqvist & Thorslund, 2008).  

 

Eftersom flickor är de som använder sociala medier mest, uttrycker de sig troligen mycket 

genom ord och bilder, därför finner vi det intressant att undersöka om det finns en påverkan 

av sociala medier för flickorna och deras självbild. Vi anser att det är ämnet har relevans för 

socialt arbete där många professionella kommer i kontakt med unga flickor. För 

socialarbetarna är det betydelsefullt att ha förståelse kring de unga flickornas avändande av 

sociala medier och eventuella konsekvenser. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka om och hur flickor i norra Sverige påverkas av 

sociala medier, med inriktning på fenomenen Facebook och Instagram. 

 

För att besvara studiens syfte kommer undersökningen utgå från följande frågeställningar: 

 

1. I vilken omfattning använder sig flickorna av Facebook och Instagram? 

 

2. Påverkas flickornas självbild av användandet av Facebook och Instagram? 

 

3. Påverkas flickornas välbefinnande av Facebook och Instagram? 

 
1.3 Avgränsningar  
I vår studie har vi valt att inte undersöka pojkar då flickor är de som använder sociala medier 

mest. Vi har valt att avgränsa oss till åldrarna 14 till 15 år för att det är en känslig ålder vad 

gäller deras självbild och även på grund av att det är i denna ålder man är mest aktiv i sociala 

medier. Vi kommer inte att ta med sociala medier såsom Myspace, Twitter med mera. Vi 

väljer att rikta in oss på Facebook och Instagram som är två stora och populära medium bland 

unga flickor. Vi tänker att de flesta flickor vi kommer att undersöka i denna studie är bekanta 

med Facebook och Instagram. 
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1.4 Ansvarsfördelning 
Detta arbete bygger på ett gemensamt sådant, vi har dock haft ett visst ansvar över vissa delar 

i uppsatsen. Linda Karlsson har sammanfattat en studie om Facebook i Sverige, den 

amerikanska artikeln (Shanyang, Sherri & Jason, 2008), ungas syn på sexism, Sverige kontra 

andra europeiska länder och nätmobbning, samtliga texter ligger under rubriken tidigare 

forskning. Rebecka Nilsson har sammanfattat studien (Anderson, Chamorro-Premuzic, Fagan 

& Woodnutt, 2012) under tidigare forskning, val av teorier, Giddens och Ziehes 

identitetsteorier, socialkonstruktionismen och spegeljaget, dessa ligger under teorier. Denna 

uppdelning valdes för att spara tid. För övriga delar har vi ett gemensamt ansvar.   

1.5 Begreppsdefinition  
Nedan följer en lista med definitioner som kan vara nödvändiga att redogöra för, så att läsaren 

ska få en förståelse över de begrepp som vi använder i uppsatsen. 

 

Gilla (Like:a). Ett sätt att ge positiv feedback på det dina vänner på Facebook delar med sig 

av. Det kan vara en statusuppdatering, en aktivitet, en bild eller en konversation. Under varje 

aktivitet finns en ”like”-knapp. När du trycker där dyker ett meddelande om att du gillar detta 

på personen i frågas profilsida. (T.ex. Lena Isaksson gillar din bild, Lena Isaksson gillar din 

status). Funktionen har haft enorm genomslagskraft och är idag den vanligaste aktiviteten på 

Facebook.  

 

Statusuppdatering. Är ett fält på varje medlems profilsida menat att användas för att tala om 

vad personen känner, gör eller hur den mår. Denna uppdatering hamnar sedan efter individens 

namn, samt längst upp på personens profil. Det finns inga regler för hur ofta en person kan 

utföra en statusuppdatering, eller vad som får stå där. Det är även vanligt att i dessa 

uppdateringar länka till andra personers profilsidor, andra webbsidor och även bilder. 

Personerna på bilden, eller vars sida du länkar till kan inte påverka detta i förhand.  

 

Taggning. En funktion på Facebook där individer kan klicka på en person på ett foto och ange 

vem den personen är genom att länka den bilden till personens facebookprofil. Därefter  

anges namnet på personen under bilden och bilden läggs även till i deras profil under ”taggade 

bilder”.  

 

Hashtags. Själva uttrycket kommer av ”hash”, den engelska benämningen för tecknet ”#” som 

vi på svenska brukar kalla ”fyrkant”. Den andra delen, ”tag”, kan enklast översättas med 

etikett. På så sätt blev termen lätt sökbar som något speciellt. En hashtag kan till exempel se 

ut så här #ipad – om du vidare använder sökfunktionen på Instagram och söker på #ipad får 

du upp allt som har märkts med den taggen. Det är ett sätt för många människor att 

gemensamt samla in information om något ämne (tagga det). 

 

Photoshopa. Photoshop är ett bildredigeringsprogram som används både av privatpersoner 

och professionella fotografer. Begreppet photoshopa innebär att man redigerar en bild med 

hjälp av verktyg för att förändra exempelvis färger, kontraster eller storlekar.  

 

Sociala medier. Facebook och Instagram är sociala medier. Vanligen använder personer sitt 

verkliga namn som användaridentitet, laddar upp ett sanningsenligt porträttfoto och riktiga 

kontaktuppgifter till sin profilsida. Användarna knyter band med nya och gamla bekanta, och 

får upp meddelanden om personernas aktiviteter i mediet. Man kan vårda sitt kontaktnät 

genom att kommentera varandras statusuppdateringar och uppladdade foton, klicka på ”gilla” 

under en statusuppdatering eller gratulera på födelsedagen. Man kan lägga in etiketter (taggar) 
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i foton och videofilmer som anger motivens namn, för att personerna ska uppmärksammas om 

att de finns på bild. Genom smartmobiler kan fotografier snabbt publiceras på de sociala 

medierna, kontakternas porträtt och kontaktuppgifter visas i mobilens kontaktbok, och 

inbjudningar till evenemang visas i mobilens kalender. Kommunikation kan även ske genom 

personliga meddelanden och inom slutna forum eller grupper. 

 

Påverkan. Social påverkan är en term som används till alla typer av förändring i en persons 

eller grupps sätt att vara, tänka, känna, vilja och agera, som har sin grund i någonting i den 

sociala omgivningen eller omvärlden. Social påverkan kan ske på ett automatiskt och 

oreflekterat sätt genom imitation, grupptryck och/ eller att man litar på andras bedömningar. 

Psykologiguiden har en hemsida för de som är intresserade av kunskap om psykologi och dess 

termer (http://w ww.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=1&Startsida). Med benämningen 

påverkan menar vi hur flickors självbild påverkas i interaktion med människor på sociala 

medier. Vi inriktar oss på flickors bekräftelsebehov, grupptryck och imitation av andra. 

 

Välbefinnande. Enligt nationalencyklopedin definieras välbefinnande som känslan att må bra 

(http://www.ne.se/sve/välbefinnande?i_h_word=v%c3%a4lbefinnande). Med benämningen 

välbefinnande vill vi undersöka om flickornas mående påverkas av att befinna sig på sociala 

medier. Vi undersöker detta genom att flickorna får besvara frågor kring mobbning och 

kränkningar i enkäten. 

  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=1&Startsida
http://www.ne.se/sve/välbefinnande?i_h_word=v%c3%a4lbefinnande
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2 TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Val av tidigare forskning 
Det finns mycket forskning om sociala medier, och särskilt om Facebook, trots att detta 

fenomen är relativt nytt. Nedan redovisas tidigare forskning och rapporter om det sociala 

mediet Facebook, andra sociala medier och ungas identitetsskapande. 

2.2 En studie om Facebook i Sverige 
I Sveriges största studie om Facebook har över 1000 personer besvarat en webbenkät, i 

åldrarna 14-73 år, samtliga från Sverige. I denna studie finner forskarna att svenska kvinnor är 

mer aktiva på Facebook än män, anledningen till detta kan vara att kvinnor anses vara 

generellt mer sociala och lägger ner mer tid på relationer med vänner.  Studien visar även att 

svenska kvinnor är aktiva på Facebook i genomsnitt 81 minuter om dagen och män 64 

minuter om dagen. Nästan 85 procent av Facebookanvändarna använder Facebook dagligen 

och loggar in varje gång de startar datorn. Ungefär hälften av användarna känner att de får 

svårt att hänga med utan Facebook och en fjärde tror att dem skulle må dåligt om de inte 

loggade in på Facebook under en längre tid (Denti et al., 2012). 

 

Vidare framkommer det att kvinnor tenderar att uttrycka känslor och tankar på Facebook mer 

än män. Kvinnor som tillbringar mer tid på Facebook är mindre lyckliga och nöjda med sina 

liv, medan de bland män inte fanns ett självklart förhållande mellan välbefinnande och 

Facebook. Användarna nyttjar Facebook mest till att publicera händelser, positiva företeelser 

samt vad man gjort bra. Enbart 38 procent uppger att de delar med sig av negativa känslor 

eller händelser på Facebook. Det här är troligtvis konsekvensen av att användare på Facebook 

presenterar sig på sitt mest fördelaktiga sätt och tenderar att sprida positiva nyheter om sig 

själv. När användarna jämför sina liv med andra kan det leda till uppfattningen att andra har 

mer framgångsrika karriärer, händelserika liv och trevligare relationer. Det kan leda till ett 

större missnöje med sitt eget liv (Denti et al., 2012). 

 

Unga människor, 14-26 år tenderar att spendera mest tid på Facebook. Studien visar att 61,4 

procent av de unga loggar ofta in på Facebook när de har annat att utföra. Ungefär hälften av 

de unga användarna känner att dem skulle gå miste om vad som händer om dem missar att 

logga in på Facebook under en längre tid. Vidare visar studien att 67,1 procent av de unga 

fördriver tiden genom att använda Facebook (Denti et al., 2012).  

 

I diskussionen till studien tar forskarna upp att de yngre användarna kan ses som mer sårbara 

då de har benägenhet att jämföra sig med andras bilder och livspresentation på Facebook. 

Forskarna rekommenderar i deras slutsats att användarna, speciellt de som spenderar mycket 

tid på Facebook eller tenderar att jämföra sig med andra, borde ha i åtanke att andra ofta 

förskönar sin facebookprofil. Även om Facebook kan bidra till en större umgängeskrets bör 

man vara försiktig med att låta Facebook ersätta den verkliga interaktionen (ansikte-till-

ansikte) med andra människor. Den verkliga interaktionen anses vara mer tillfredställande och 

djupare än digitala interaktioner, den verkliga interaktionen ger även en sannare bild av 

andras mående samt aktuella händelser i deras liv (Denti et al., 2012).    

2.3 Ungas identitet och självkänsla  
I en studie om ungas användande av Facebook studerar fyra forskare över 100 publikationer 

där man tagit upp frågor kring Facebook och dess kultur. Skapande av identitet, på internet 

och i verkligheten ses som en öppen process. Internet verkar dock erbjuda en större kontroll 

och variation över sin identitet än i verkliga livet. Identitet över internet är anpassningsbar och 

synen på verklighet samt fantasi har en tendens att bli diffus för personerna som vistas på 
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internet. Facebook är en öppen miljö och ens profilsida visas för andra, man har en viss 

kontroll över hur man vill presenteras. Användarna väljer att visa upp en realistisk, dock en 

överdriven, sida av sig själv. På andra sociala medier där man inte behöver fylla i 

personuppgifter kan det ses som enklare att uppvisa en idealiserad virtuell identitet 

(Anderson, Chamorro-Premuzic, Fagan & Woodnutt, 2012). 

 

Vidare menar forskarna att användarna upplever sig som friare när de är uppkopplade på 

internet än i verkliga livet. Exempelvis tenderar människor på Facebook att dela med sig av 

mer privat och känslig information än vad de gör till människor i den fysiska världen. De som 

känner starkare behov efter popularitet delar med sig mer känslig information och kopplas till 

personer med låg självkänsla. Forskarna menar att människor med låg självkänsla kan se 

informationsdelandet som ett försök att få bekräftelse, men vem som besvarar detta försök 

spelar en mindre roll. Personer med högre självkänsla lägger mer fokus på popularitet i sin 

närmsta vänkrets. Personer med lägre självkänsla har benägenhet att spendera mer tid på 

Facebook än personer med högre självkänsla. Forskarna förklarar det som att personer med 

lägre självkänsla använder Facebook som ett substitut för ansikte-till-ansikte interaktioner. 

Det kan även förklaras på sådant sätt att personer med lägre självkänsla spenderar mer tid på 

sociala medier för att finna kontakt och distraheras från den verkliga världen, även om de 

oftast har mindre vänner på Facebook än de med högre självkänsla. Vidare tar forskarna upp 

hur positiva kommentarer på Facebook bidrar till en förbättring av en persons självkänsla 

samtidigt som negativ respons har motsatt effekt. Liknande detta så känner många personer en 

social tillhörighet när de använder sociala medier medan andra kan känna en enorm isolering 

från andra människor i den verkliga världen (Anderson et al., 2012). 

 

I en annan studie (Shangyang, Sherri & Jason, 2008) forskas det kring hur amerikanska 

studenter konstruerar sin identitet på Facebook. Forskarna observerade deras facebooksidor 

under fyra års tid. Resultaten av studien visar på att det är en skillnad mellan hur studenterna 

framhäver sin identitet på nätet mot i verkligheten. De kunde se att studenterna strävade efter 

socialt åtråvärda identiteter som de även vill ha i verkligheten men ännu inte kunnat 

personifiera av någon anledning. Även i den här studien tas det upp att det är lättare att tänja 

på sanningen och konstruera en bättre version av sig själv när man är ute på internet. 

Resultaten tyder på att Facebook är en social produkt där användarna hamnar i en social 

miljö. Beroende på egenskaperna i den sociala miljön där människor befinner sig kommer 

individer välja att hävda sina identiteter på ett sätt som kan hjälpa dem att bättre placera sig 

inom den givna sociala miljön. Så som man är i verkligheten och hur man vill framstå på 

Facebook är resultatet av olika situationer snarare än egenskaper hos olika individer 

(Shanyang, Sherri & Jason, 2008). 

2.4 Ungas syn på sexism på nätet  
I en engelsk studie intervjuades sex flickor och en pojke kring sexuell representation och 

identitet på det sociala mediet Bebo. Bebo är en social mötesplats som riktar in sig till 

ungdomar där de kan ha sin egen profil, lägga ut bilder, länka till favorit låtar, filmer och så 

vidare. Intervjupersonernas profilsidor på Bebo observerades under två månaders tid. De fann 

ingen skillnad på innehållet på ungdomarnas sidor beroende på vilken skola de gick på, de 

sexualiserade bilderna var återkommande trots olika akademiska bakgrunder (Ringrose, 

2010). 

 

Det sexistiska innehållet där flickorna ses som sexobjekt på Bebo blev tydligt då man fick se 

intervjupersonernas profilsidor. Profilsidornas bakgrundsbilder bestod av: ett kvinnligt 

volleyboll lag där de endast har string på sig och skor med sina rumpor vända utåt, vilket 
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representerar mjukporr. En annan profilsida hade en citattext ”Boom Chicka Wah Wah” som 

refererar till en starkt sexualiserad reklam för en deodorantspray där 100 tals nakna kvinnor 

attraheras av män efter dem använt sig av sprayen. Ett annat citat löd ”håll mig i dina armar 

och berätta att jag är din lilla flicka”. En naken Marilyn Monroe i sängen med citatet ”A wise 

girl kisses but doesn’t love, listens but doesn’t believe, and leaves before she is left” Den enda 

killen som är med i studien har en bakgrund bestående av en lättklädd kvinna poserande i 

klackskor bredvid en Ford GT, en exotisk sportbil (Ringrose, 2010). 

 

Vidare i studien diskuteras det kring bilder som läggs upp på sajten, där påpekar tjejerna 

vikten av att se bra ut, att de vill vara fixade innan de tar några bilder. En tjej nämner också att 

hon brukar photoshopa sina bilder, så att hon ser bättre ut. Det diskuterades även kring 

utmanande bilder som hur mycket av brösten får man visa utan att det blir för ”slampigt”. En 

av tjejerna säger att om hon går in på en profilsida där tjejen lägger upp mycket utmanande 

bilder på sin kropp tänker hon att den tjejen har för höga tankar om sig själv. Forskarteamet 

blev överraskade av tjejens åsikter i gruppintervjun då de varit inne på hennes sida och sett att 

hennes användarnamn var ”slampa” (ca 25 000 Bebo användare har samma användarnamn). 

Hon har själv lagt upp mycket bröst och kroppsbilder. Motsägelserna till hur de representerar 

sig online på deras profiler till hur de diskuterar kring vad som är ”utmanande” och 

”slampiga” bilder på internet är tydliga. Innebörden av att vara ”slampig” på internet tycks 

inte ha samma innebörd när det diskuteras i gruppintervjun (Ringrose, 2010). 

 

Forskarteamet genomförde även individuella intervjuer där det framkom att flickorna har 

ångest över att försöka se perfekta ut och även komplex över sina kroppar. De vill framställa 

sig själva som snygga och perfekta på deras profiler vilket leder till en oro kring att kunna 

upprätthålla den bilden i verkligheten. Två av intervjupersonerna diskuterar kring sambandet 

mellan utmanande bilder och stämpeln ”slampa” som tjejer ofta kan få. De anser att om man 

har utmanande bilder leder det till att killarna kan tro att tjejerna är villiga till att ha sex med 

dem. (Ringrose, 2010). 

 

Slutsatserna i studien visar på att normaliseringen av pornografi och flickors kroppar som 

sexuell handelsvara på internet har en direkt koppling till flickor i ”verkliga livet”, deras 

upplevelser och relationer i skolan. Det blir till slut en fråga om jämställdhet och skolans 

ansvar att lyfta denna fråga. Forskarteamet trycker på att vidare forskning inom detta är 

nödvändigt för att se hur det påverkar ungdomarna samt att det krävs pedagogisk forskning 

och policyutveckling angående jämställdhet mellan könen i skolorna (Ringrose, 2010). 

2.5 Sverige kontra andra Europeiska länder 
Haddon & Livingstone (2012) har sammanställt en rapport, Eu kids online, över hur 

användandet av internet ser ut hos unga i 33 europeiska länder. Rapportens syfte har varit att 

ta reda på hur ungdomar mellan 11- 16 år använder internet olika beroende på vilket land de 

bor i. De undersöker även om riskerna som finns vid användandet av internet och hur 

säkerheten ser ut. De har valt att dela upp länderna i olika kategorier för att kunna särskilja 

dem. Den första kategorin ”Mindre användande, minst risk”(Australien, Belgien, Frankrike, 

Tyskland, Grekland, Italien, Ungern) hamnar länder där unga använder internet minst och de 

är lägre än genomsnittet på alla risker bortsett från att träffa online- kontakter i verkligheten. 

Den andra kategorin ”Mindre användande, viss risk” (Irland, Portugal, Spanien, Turkiet) har 

den lägsta internetanvändning, även om det finns vissa som använder sig av internet en hel del 

där innehållet i vissa fall kan vara problematiskt. I tredje kategorin ”Mycket användande, viss 

risk” (Cypern, Finland, Nederländerna, Polen, Slovenien, England) använder unga internet 

mest, men utsätter sig endast för vissa risker, detta kan bero på effektiva 
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upplysningskampanjer, regulatoriska strategier eller strategier om föräldraansvar och medling 

av barns internetanvändning. Den sista kategorin benämns som ”Mycket användande, hög 

risk” (Bulgarien, Danmark, Estland, Litauen, Norge, Rumänien, Sverige) och är alltså den 

gruppen som använder internet mest och utsätter sig mest för risker när de är ute och surfar, 

man fokuserar då främst på hur säkert det är. Sverige finner du i kategorin ” Mycket 

användande, hög risk”. Riskerna innefattar bland annat mobbning, hotfulla meddelanden, 

webbsidor med skadligt innehåll och sexuella bilder samt meddelanden. (Haddon & 

Livingstone, 2012). Här följer några exempel som visar på att Sverige innefattas som ett 

högriskland vad gäller internetanvändandet och välbefinnande bland unga: 

 

Nästan alla 9-16 åringar i Sverige använder internet och nästan alla av dem gör det varje eller 

varannan dag. Deras genomsnittliga tid på internet är i närheten av 2 timmar per dygn. Detta 

innebär att frekvensen och varaktigheten av internetanvändning bland barn i Sverige är hög 

jämfört med de flesta andra europeiska studerade länder (von Feilitzen, Findahl & Dunkels, 

2011). 

 

Inte alla föräldrar i Sverige är medvetna om att deras barn har upplevt skada på internet. Det 

finns också andra aspekter som föräldrarna är okunniga om eller underskattar, exempel på 

dessa kan vara att barnet har träffat någon i verkligheten som han/ hon först träffade på nätet, 

att barnet har sett, fått eller skickat sexuella meddelanden. Fler barn i Sverige än i andra 

europeiska länder har även varit inne på webbsidor med tänkbart skadligt innehåll så som 

hatmeddelanden, om hur man ska anpassa sig till att vara väldigt smal, om droger, och om att 

begå självmord. Majoriteten av barnen i Sverige säger att deras föräldrar aktivt förmedlar hur 

de ska använda sig utav internet och kring säkerheten på flera sätt samt att de har vissa 

bestämmelser med barnen över internetanvändandet. Det är dessvärre färre föräldrar som 

kontrollerar barnens internetanvändning efteråt eller som använder filter eller 

blockeringsfunktioner. I flera andra europeiska länder är det vanligare att föräldrar använder 

sig av regler, övervakning och tekniska blockeringar/ filtreringar än i Sverige (von Feilitzen, 

Findahl & Dunkels, 2011). 

 

2.6 Nätmobbning 
Antimobbningsorganisationen Friends har kartlagt hur mobbningen på internet ser ut. 

Respondenterna var ett riksrepresentativt urval av 407 barn i åldrarna 12-16 år samt 505 

vuxna med barn i åldrarna 7-17 år, som är aktiva på internet. Metod för datainsamlingen 

var onlineintervjuer i YouGovs svenska webbpanel. Enligt rapporten har 45 procent av 

barn och unga blivit kränkta på internet eller i mobilen. Av dem har ungefär 5 procent 

blivit utsatta för upprepade kränkningar, alltså mobbning. I de flesta fall, fyra av fem, vet 

barnet precis vem det är som lagt ut kränkningen. Barn som blir mobbade i skolan blir 

oftast mobbade på internet. De drabbas dubbelt och lämnas aldrig ifred. Det är ännu 

tuffare för den som mobbas på internet. Det försvinner aldrig och man får ingen frizon. 

Resultaten visar en skillnad mellan killar och flickor, när det gäller hur stor andel som 

kränkts. På frågan om de utsatts för en kränkning svarar 51 procent av flickorna att de 

blivit kränkta på internet mot 39 procent av killarna. Vidare framkommer det i studien att 

det är fler flickor som oroar sig för att bli kränkta än killar, 24 procent av flickorna uppger 

att de är oroade mot 9 procent av killarna. Var sjätte förälder tror att deras barn har blivit 

utsatt för en internetkränkning. Drygt 90 procent av både unga och vuxna tror att det är 

lättare att kränka någon via internet och att det framför allt beror på att man inte ser 

personen man kränker. (Friends nätrapport, 2013). Här kommer ett utdrag från friends 
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nätrapport om några av de lagar som gäller på internet: 

  

”Förtal 5 kap. 3 § Brottsbalken. Förtal innebär att utpeka någon såsom brottslig eller 

klandervärd i sitt levnadssätt eller att lämna uppgifter som är ägnande att utsätta denne för 

andras missaktning. 

Förolämpning 5 kap 3§ Brottsbalken. Förolämpning innebär att uttala sig nedlåtande om 

någon genom kränkande ord, anklagelser eller annat kränkande beteende.  

Skollagen. Enligt skollagen har skolor ett ansvar att agera också när det gäller kränkningar på 

nätet, om kränkningarna påverkar elevernas skoldag” (Friends nätrapport, 2013).  

 

Ett exempel på att lagen faktiskt kan vara av betydelse är det så kallade Instagrammålet som 

har blivit en symbol för nätmobbningen. I juni 2013 åtalades två tonårsflickor för att ha spridit 

grovt förtal i text och bilder via ett konto på Instagram. Skaparna av kontot publicerade namn 

och bilder på 200 ungdomar. I ett av inläggen stod "Luktar fiskfitta som fan om henne. Hon är 

finsk zigenarhora och släpper fitta lätt för några kalla bärs". Den 15-åriga flickan dömdes till 

ungdomsvård och hennes 16-åriga kompis till 45 timmars ungdomstjänst. De åtalade ska 

också betala 15000 kronor skadestånd till 38 målsägare, sammanlagt 570 000 kronor. (Linné, 

Lindell & Britz, 2013, 25 juni).  
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3 TEORIER 

3.1 Val av teorier 
Nedan presenteras de teorier och begrepp som vi funnit relevanta till vår studie. Då syftet är 

att undersöka om och hur flickor påverkas av sociala medier har vi funnit det lämpligt att 

tillämpa teorier som förklarar identitetsutveckling och hur denna konstrueras av samhället 

samt hur människor interagerar sinsemellan. De valda identitetsteorierna är utifrån Giddens 

(1991) och Ziehes (1989) synsätt och presenteras först i detta avsnitt. Vidare beskrivs 

socialkonstruktionismen där det förklaras att världen vi lever i är socialt konstruerad och 

föränderlig från kultur till kultur. Slutligen presenteras Cooleys (1967) mest centrala begrepp 

spegeljaget som står för att vi skapar ett eget jag utefter våra egna föreställningar om hur vi 

tror att andra människor ser på oss.   

3.2 Giddens och Ziehes identitetsteorier 
Giddens och Ziehe betraktar identiteten i första hand som en social konstruktion. Identiteten 

uppfattas som något som skapas i en social och kulturell omgivning. Giddens accentuerar att 

individers identitetsutveckling är direkt relaterad till förändringar i samhället. Identitet är 

enligt Giddens inte ett givet tillstånd, utan alltid under uppbyggnad, allt eftersom nya 

erfarenheter tillfogas (Giddens, 1991). 

 

Ziehe anser att ungdomar har möjlighet att välja mellan en mängd olika livsstilar, som också 

framtvingar val och en ambivalens kring valen. Identitet är ingenting man har utan något som 

hela tiden omprövas. Då livsstilar och trender definieras på förhand av media och 

institutioner, blir det svårare att skapa sig en unik uppfattning, eftersom vi redan har bild över 

hur allt ska vara. Att ständigt behöva kvalificera sig till att uppnå en åtrovärd identitet blir allt 

vanligare och kan medföra en social och psykisk press. Ziehe talar om den sociokulturella 

friställningen som en befrielse från den kulturella traditionen. Den kulturella friställningen 

medför att individens livsväg idag inte längre är utstakad på förhand på samma sätt som förr. 

Det nya samhället skapar frihet, det vill säga tillgång till många olika alternativ, men det kan 

även skapa ångest och förvirring kring identitet och ungdomens sociala roller (Ziehe, 1989).  

3.3 Socialkonstruktionism 
I socialkonstruktionismen menar man att ingenting är naturligt givet när det kommer till oss 

människor. Verkligheten och handlingar är socialt konstruerade och kan skilja sig från kultur 

till kultur. Man utgår från att det inte finns något essentiellt, inte heller en objektivt fastställd 

verklighet eller kunskap som är universellt giltig, utan att allt är mänskliga konstruktioner 

(Burr, 2003). Berger och Luckmann (1979) skriver även om hur vi människor utvecklas 

genom social påverkan samt att vi konstruerar oss själva, detta går emot tidigare idéer om att 

det finns en naturligt given väg som individen utvecklas från. I utvecklingen mot att bli en 

fulländad samhällsmedborgare genomgår man en socialisation. I socialisationsprocessen tar 

individen till sig exempelvis normer och beteenden från de personer som finns i närheten, för 

att sedan införliva dessa och göra dem till sina egna. Burr (2003) talar om att det är svårt att 

ge en enhetlig och tydlig förklaring av socialkonstruktionismen men att det finns vissa 

aspekter man omfatta om för att kunna kalla sig en socialkonstruktionist. Dessa aspekter är 

enligt Burr följande: 

  

- Ett kritiskt förhållningssätt gentemot kunskap som tas för given 

- Vår förståelse av världen är historiskt och kulturellt bunden 

- Kunskap uppstår i sociala processer 

- Kunskap och sociala handlingar hör ihop 
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Enligt Burr har socialkonstruktionismen sin utgångspunkt i postmodernismen och den 

uppstod som kritik mot modernismens förgivettagna verklighet samt kunskaper. 

 

Socialkonstruktionismen ger oss människor ett annat perspektiv att se på kunskap. Historiskt 

sett har kunskapsteoretiker gjort försök att hitta någon slags sann kunskap som är oberoende 

av den sociala kontexten och dess påverkan. Detta är grunden i empirismen där tanken är att 

våra sinnen tar emot information som sedan omvandlas till kunskap, detta anses vara ren 

socialt opåverkad kunskap (Wenneberg, 2000). Burr (2003) tar upp vikten av kontexten då 

hon beskriver hur människor inom samma kultur gemensamt skapar meningsfullhet och 

kunskap. Meningsfullheten och kunskapen kan dock bli ogiltig på andra ställen, vilket stärker 

synen på att det är just kontexten och den gemenskap individen anser sig tillhöra som är 

avgörande. Avslutningsvis beskriver Wenneberg (2000) människan som en varelse som har 

en betydande längtan till att vara social och att interagera med andra individer. 

3.4 Spegeljaget 
Spegeljaget är ett av Cooleys (1967) mest centrala begrepp. Spegeljaget innebär att individens 

självuppfattning samt identitet är resultatet av de processer som skapas genom interaktion i 

sociala miljöer. Enligt detta tankesätt är individen född med en vag självuppfattning som man 

sedan har möjlighet att utveckla genom interaktion med, och förståelse för, andra i sin närhet. 

Hur individen uppfattar hur andra ser henne/honom ses som särskilt viktigt då detta är direkt 

relaterat till individens självkänsla. Man kan jämföra detta med att se sig själv i spegeln och 

därefter bli nöjd eller missnöjd beroende på hur man tror att andra människor uppfattar det 

dem ser, detta påverkar hur man ser sig själv. Spegeljaget kan delas upp i tre beståndsdelar: 

 

1) Föreställningen om hur man framstår för den andre personen 

2) föreställningen om dennes bedömning av denna framställning, som resulterar i 

3) någon form av självkänsla, såsom stolthet eller skam (Cooley, 1967). 

 

Vidare menar Cooley (1967) att orsaken till att känslor som stolthet och skam uppstår kan inte 

endast komma från en själv utan måste vara en tillskriven känsla, något man föreställer sig på 

grund av att man reflekterar utifrån andras tankar. Att man ser sig själv utifrån hur man tror 

att någon annan ser en, har följaktligen all betydelse för vilken känsla man upplever. Dock är 

de faktorer och personer som spelar störst roll i vår självuppfattning kontextberoende och 

varierar i olika miljöer och sammanhang. Många människor är omedvetna om att de påverkas 

av vad andra tycker och tänker om dem, de förnekar att andras omdöme är viktigt för deras 

beteende, men detta är en illusion. I situationer där man råkar ut för misslyckande skapas en 

medvetenhet om den påverkan andra har på en själv. Människors beteende styrs alltså av en 

självuppfattning som formas av personer i omgivningen (Cooley, 1967).  

3.5 Reflektion kring teorier 
Vi har utifrån dessa teorier sett flickornas identitet som något påverkbart och föränderligt. 

Flickornas identitet formas och ses som ett resultat från deras omgivning. Dagens ungdomar 

tenderar att spendera mycket tid på sociala medier till skillnad från förr. Flickornas 

identitetsutvecklande ser idag annorlunda ut i jämförelse till deras föräldrars tonårstid där det 

var mer fokus på ansikte-till-ansikte relationer. Att skapa sin identitet via internet kan 

medföra en social och psykisk press för ungdomar, det kan bli svårt att upprätthålla den bild 

man skapat av sig själv på internet till hur man sedan agerar i det verkliga livet. Då flickorna 

ständigt utsätts för ideal kring hur man ska vara och se ut på sociala medier kan det skapa 

ångest och förvirring kring deras sociala roller i samhället. Användarna på Facebook och 

Instagram skapar tillsammans en kultur med egna normer och beteenden över hur man ska 

vara samt bete sig för att passa in. Det kan vara lätt för flickorna att bli påverkade av andra på 
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Facebook och Instagram över hur de agerar och vad de publicerar på internet. Genom denna 

sociala påverkan kan det vara enkelt för flickorna att själva göra det till deras egna normer 

och beteenden över hur de själva agerar på de sociala medierna. Med påtryck från olika 

medier och hur samhällets ideal ser ut idag kan det inte vara okomplicerat för flickor att skapa 

sin egen identitet oberoende av vad andra ska tycka och tänka om en. Det kopplar vi till 

socialkonstruktionismen som menar att vi konstruerar vår egen identitet och verklighet utifrån 

våra handlingar.  

 

Spegeljaget går tydligt att koppla till hur flickorna vill framstå för andra på Facebook och 

Instagram. Bedömningarna andra gör av människors agerande på de sociala medierna kan ha 

betydelse för flickornas självkänsla skulle kunna resultera i emotioner såsom stolthet och 

skam. Känslorna stolthet och skam kan inte endast komma från flickorna utan är beroende 

deras reflektioner kring hur andra ser på en. Cooley (1967) anser att människor är omedvetna 

om att de påverkas av vad andra tycker och tänker om dem, men att detta är en illusion. Vi 

tror att det är svårt som flicka i 15 års ålder att vara medveten och reflektera kring hur stor 

effekt andras tankar har på sin egen självbild. Enligt de teorier vi valt att ta med i denna studie 

påpekar samtliga vikten av hur lätt det är att påverkas av yttre faktorer såsom samhället och 

av andra människor som man har i sin omgivning.  

  



16 

 

4 METOD 

4.1 Datainsamling 
För att få svar på vårt syfte och frågeställningar har vi gjort en kvantitativ studie i form av 

enkäter. Att använda sig av en kvantitativ metod innebär att data bygger på siffror och att 

resultaten läggs fram i form av olika diagram. Våra resultat kommer vi att redovisa i cirkel 

och stapeldiagram. Vissa frågor lämpar sig bättre för cirkeldiagram där vi skriver ut antalet 

flickor i procentform och i andra frågor visar vi hur många som svarat med att skriva ut 

antalet personer i stapeldiagram. Vi har även till vissa frågor i enkäten lämnat blanka rader 

där de haft möjlighet att uttrycka sina åsikter och reflektioner med egna ord (Ejlertsson, 

2005). 

4.2 Urval 
Vi valde att rikta in oss på flickor som går i högstadiet, årskurs 9 i norra Sverige. Anledningen 

till den valda populationen var att vi ville undersöka hur flickor påverkas av sociala medier. I 

årskurs 9 har flickorna kommit en bit fram i utvecklande av identitet och antas därmed kunna 

reflektera kring frågorna i vår enkät. I högstadiet är det i varje klass en blandning av personer 

oberoende av intressen, akademisk bakgrund i familjen med mera vilket vi ser som en fördel. 

Om vi till exempel hade valt gymnasieklasser med inriktning på framtida yrken hade 

resultaten kunnat påverkas olika beroende på vilken klass vi delat ut enkäter till. Vi använde 

oss av ett bekvämlighetsurval där vi delade ut enkäter till de skolor som tackade ja till vår 

förfrågan om att dela ut dessa. Vi skickade förfrågningar om att få dela ut våra enkäter till 15 

högstadieskolor i norra Sverige till respektive rektorer. Av dessa skolor tackade 11 nej och 4 

skolor tackade ja. Sammanlagt fick vi ihop 78 stycken flickor som besvarade vår enkät. När 

man använder sig av ett bekvämlighetsurval kan man ta kontakt med personer som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren (Bryman, 2011). Vi fann det svårt att 

kategorisera vårt urval, men vi anser att bekvämlighetsurval låg närmast den metod vi 

använde oss av. 

 

Nackdelen med bekvämlighetsurval är att resultatet vanligtvis inte kan generaliseras till 

populationen då det endast är de som finns tillgängliga som kan ingå i urvalet. Studiens 

representativitet kan därför ifrågasättas (Bryman, 2011). Vi ställer oss frågande till om vi hade 

uppnått liknande resultat ifall vi hade fått godkännande från samtliga skolor som tillfrågats. 

Vi anser det acceptabelt att använda oss av bekvämlighetsurval då vi endast fick möjlighet att 

samla in data från ett antal respondenter inom vår målgrupp (Bryman, 2011). Flickorna som 

besvarade enkäterna befinner sig i den målgrupp vi hade för avsikt att undersöka, flickor i 

årskurs 9. Med det argumentet anser vi att det finns en hög validitet till resultaten i vår studie. 

4.3 Kontakttagande 
Vi kontaktade rektorer på kommunala och fristående högstadieskolor via e-post och telefon 

där vi berättade om vårt syfte med enkäten. Det var endast 4 av 15 rektorer som tackade ja till 

att delta i enkätundersökningen. Det var inte alla som svarade på våra e-postmeddelanden 

vilket ledde till att vi även kontaktade dem via telefon och på sms. Anledningen till att många 

tackade nej berodde på att de fick många förfrågningar från studenter och företag som ville 

dela ut enkäter, de ville inte tråka ut eleverna med för många enkäter att besvara samt att det 

tog tid från lärarnas lektioner. Från början var det tänkt att studiens empiri skulle bygga på 

klusterurval då vi räknade med att många skolor skulle tacka ja så att vi kunde lotta ut 

minipopulationer som skulle få representera hela populationen. Det visade sig vara svårare än 

vad vi trott vilket resulterade i ett bekvämlighetsurval.  
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4.4 Enkäter 
Vår enkät består av 24 frågor som berör olika områden kring användandet av Facebook och 

Instagram. En tumregel enligt Ejlertsson (2005), är att enkäter inte ska ha mer än 40-50 

frågor, därför kände vi att det var lagom med 24 stycken frågor. Vi har först använt oss av 

bakgrundsfrågor för att få en känsla kring hur ofta och i vilken ålder de började använda sig 

utav sociala medier. Sedan kommer vi in på frågor som vi vill ha besvarade för att kunna 

svara på studiens syfte, dessa frågor handlar om utseende, bekräftelse, mobbning med mera. 

Våra frågor kan besvaras genom att kryssa i ett alternativ och vi har även följdfrågor till några 

där de själva kan skriva sina tankar och åsikter. Till enkäten sammanställdes ett följebrev där 

vi informerade om studiens syfte, de fyra informationskraven och kontaktuppgifter. Vi 

strävade efter att anpassa språket till vår målgrupp (Ejlertsson, 2005). 

 

Vi delade ut enkäter till åtta klasser på fyra stycken högstadieskolor i norra Sverige. Vi fick 

komma när det fanns tid och passade rektorn samt lärarna. Vid varje undersökningstillfälle 

var båda författarna närvarande, vi informerade om studiens syfte, om enkätens utformning 

och tidsuppskattning. Avslutningsvis tackade vi eleverna att de tagit sig tid till att besvara 

våra enkätfrågor. Då vi fick anpassa oss efter deras tider under dagen märkte vi en skillnad 

över elevernas engagemang beroende på om det var morgon, eftermiddag, början på en 

lektion eller slutet på en lektion. Eftermiddagspassen och slutet av lektionerna tenderade 

eleverna att bli mer okoncentrerade och mer stressade att sluta för dagen. Flickorna kunde 

även visa tecken på att de kände sig orättvist behandlade då killarna fick gå hem för dagen.  

Då vi har valt att använda oss av gruppenkät så har vi till vår fördel haft kontroll på vem som 

svarar och att eleverna ej har konverserat med varandra under besvarandet av enkäten. 

Svarsfrekvensen blir normalt förhållandevis hög när man använder sig av gruppenkäter 

(Ejlertsson, 2005).  

 

Ejlertsson (2005) skriver att en enkät måste testas i en så kallad provundersökning innan den 

används till den riktiga undersökningen. Detta kallas vanligen för pilotstudie. Meningen med 

en pilotstudie är att se om respondenterna ser på frågor och svar på samma sätt som de som 

sammanställt enkäten. Med hjälp av detta kan man konstruera om frågor i enkäten som tolkats 

fel, innan man delar ut enkäten till respondenterna som ska delta i undersökningen 

(Eijlertsson, 2005). Vi har skickat enkäten till fem personer som tillhör samma åldergrupp 

som de vi vill undersöka. Vi skickade ut enkäterna via e-post och fick sedan respons på hur 

lång tid enkäten tog att genomföra och synpunkter på enkätfrågorna samt design. Vi ändrade 

därefter vissa frågor som kunde misstolkas av den som svarar, exempelvis en av frågorna: 

Tycker du att utseende är viktigt på Facebook? Där ställde sig testpersonen frågande till om 

det var den enskildas utseende eller om det handlade om Facebooks utseende. Vi valde att 

omformulera frågan till: Tycker du att det är viktigt hur du ser ut på din profilbild? Vilket 

gjorde att frågan blev konkret och tydlig.   

 

I de åtta klasser vi besökte har nio stycken flickor varit frånvarande vid enkättillfället och 

utgör därmed vårt externa bortfall. Problemet med individbortfall kan vara att man inte vet 

vilka egenskaper personen har som utgör bortfallet och om det skiljer sig från de som har 

svarat. Vid stora bortfall riskerar det att snedvrida resultatet, i detta fall anser vi inte att det 

påverkar generaliseringen till målpopulationen (Dahmström, 2011). Bland de som har svarat 

på enkäten men av någon anledning inte svarat på enstaka frågor benämns som internt 

bortfall. Många av flickorna i undersökningen feltolkade en fråga (Bilaga 1, fråga 18) där de 

kryssade i flera svarsalternativ istället för ett svarsalternativ. Detta kallas för systematiska 

mätfel (Dahmström, 2011), vi valde att redovisa resultaten från fråga 18 (Bilaga 1, fråga 18) 

då vi anser att deras feltolkning inte ger missvisande resultat för de vi vill undersöka i vår 
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studie. Vår tanke med frågan var att ta reda på vad flickorna prioriterar att lägga upp för bilder 

men då vi formulerade frågan på ett felaktigt sätt blev frågan och svaren av en annan karaktär. 

Trots detta anser vi att svaren var intressanta att ta del av.  Av samtliga klasser där enkäten 

delades ut, deltog alla flickor, vilket utgör en svarsfrekvens på 100 procent. Efter att vi samlat 

in alla enkäter gjorde vi en datamatris i Excel. Programmet hjälpte oss därefter att 

sammanställa alla enkäter och skapa olika sorters diagram. Det som inte har svarat på 

frågorna redovisar vi genom att kategorisera svaren som ”svarar ej”.  Som svarsalternativ i 

enkäten använder vi oss av inte alls, lite grann, sådär, mycket och jättemycket. I diagrammen 

har vi valt att sammanslå vissa av svarsalternativen till följande: inte alls, lite grann/sådär och 

mycket/jätte mycket. Då dessa svarsalternativ liknade varandra anser vi att det blir mer tydligt 

för läsaren att tolka våra resultat. 

4.5 Värderingsaspekter 
För att säkerställa säkerheten i studien används begreppen validitet och reliabilitet. Validitet i 

en enkätfråga avser frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. När en fråga har hög 

validitet ska den ha inget eller litet systematiskt fel (Ejlertsson, 2005). Vi anser att vi har ställt 

våra frågor på ett sådant sätt att de mäter det vi vill ha svar på, med undantag för fråga 18 

(Bilaga 1, fråga 18). Vi är medvetna om att fasta svarsalternativ kan påverka validiteten 

negativt. Men vi anser även att vi har utrymme för reflektion hos respondenterna då vi har 

öppna frågor utan svarsalternativ där de kan uttrycka sig med egna ord, vilket påverkar 

validiteten positivt.   

 

Reliabilitet handlar om huruvida upprepade mätningar ger samma resultat. Hög reliabilitet 

innebär att det slumpmässiga felet är litet (Ejlertsson, 2005). Vi anser att våra frågor är 

korrekt ställda på sådant sätt att vi uppskattar att få samma svarsalternativ från varje individ 

vid senare tillfälle. Vi fanns på plats under undersökningstillfällena och informerade om 

anonymitet samt om att eleverna kunde ställa frågor om oklarheter uppstod kring 

enkätfrågorna. Att vara anonym kan bidra till tillförlitliga resultat då eleverna slipper oroa sig 

för att bli igenkända.  

4.6 För och nackdelar med enkätmetod 
Fördelar med att göra enkätundersökning är att den kan göras på ett större urval än om vi hade 

intervjuat flickorna. Det blir även effektivt tidsmässigt då man delar ut enkäterna i grupp och 

därmed får ett flertal ifyllda enkäter under ett och samma undersökningstillfälle. 

Respondenterna kan i lugn och ro besvara frågorna och överväga svarsalternativen i enkäten. I 

en intervju kan personen känna sig pressad till att ge svar samt bli påverkad av intervjuarens 

sätt att ställa frågor och följdfrågor. Enkäterna är utformade likadant för alla respondenter 

vilket ger ett lättolkat resultat. I enkäten framkommer ett flertal känsliga frågor vilket kan vara 

enklare att besvara anonymt och skriftligt (Bryman, 2011). Nackdelen med 

enkätundersökningar är att det oftast ger större bortfall än intervjuundersökningen. Det interna 

bortfallet brukar bli högre vid enkäter i jämförelse med intervju (Ejlertsson, 2005). Vi har en 

del interna bortfall som vi inte räknat med vilket vi tycker är synd då det drar ner på resultatet. 

Vid en intervju får intervjupersonen möjlighet att gå mer på djupet genom att följdfrågor kan 

ställas. Enkätens öppna frågor ger endast delvis möjlighet till fördjupning (Ejlertsson, 2005). 

Det hade varit intressant att följa upp vissa svar och få en mer fördjupad bild över flickornas 

åsikter och tankar. En annan nackdel är kostnaden om man delar ut enkäterna i pappersformat.  

4.7 Etiska överväganden 
Etiska överväganden är viktiga, då en enkätundersökning planeras. I Sverige finns en etiklag 

från 2004 som reglerar etiska frågeställningar i anslutning till forskning som avser människor. 

Man bör ha de etiska principerna i beaktande och reflektera över vad som är lämpligt 
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respektive vad som är olämpligt att göra (Ejlertsson, 2005). Vi har valt att benämna det 

geografiska området där vi undersöker flickorna, till norra Sverige istället för att peka ut en 

viss stad. Då vårt material innehåller känsliga frågor vill vi inte riskera att flickorna kommer 

att bli igenkända utifrån deras kommentarer som vi publicerar i vår resultatdel. Vi har enligt 

vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer informerat de berörda personerna om studiens 

syfte och att det är frivilligt att delta samt att de har rätt att avbryta när de vill. Vi har även 

inhämtat samtycke från rektorer och elever om att medverka till studien. I lagen om 

etikprövning sägs i 18 § att barn som fyllt 15 år och har förståelse för vad forskningen innebär 

ska informeras och samtycka till forskningen. Vi är medvetna att vissa respondenter möjligen 

inte hunnit fylla 15 år när de besvarade vår enkät, då det återstod två månader till nytt år fann 

vi det inte problematiskt. Undersökningen anses inte vara av sådan karaktär att flickorna lider 

men vi deltagande och personuppgifterna är inte heller känsliga i den mån att ett 

etikgodkännande bör inhämtas (http://codex.vr.se/manniska1.shtml). Innan vi delade ut 

enkäterna var vi noga med att informera att de är anonyma och att deras svar endast kommer 

att användas till uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.8 Källkritik 
Litteratur, rapporter och vetenskapliga artiklar har hämtats från universitetsbibliotekets 

sökmotor och SwePubs databas. Till litteraturen har sökorden varit flickor, identitet, självbild, 

sociala medier, påverkan och ungdomar. Internationella vetenskapliga artiklar har hämtats 

genom SocIndex artikeldatabas, sökorden var youth, social network, girls, impact, identity. Vi 

har även använt oss av information från dagstidningar, aktuella nyhetsklipp samt hemsidor. 

Googles sökmotor har varit till hjälp för att få fram tips om relevant litteratur och kring 

tidigare forskning. I denna studie använder vi oss av både primär- och sekundär källor. 

 

Att vara källkritisk innebär bland annat att reflektera över källornas ålder (Denscombe, 2000). 

Vi har tänkt på detta då vi valt att huvudsakligen använda oss av aktuell forskning kring 

ämnet. När det gäller tidigare forskning har vi valt att använda oss av rapporter där forskarna 

studerat unga och internet endast för att sprida information och kunskap till allmänheten. Mot 

en av rapporterna, Sveriges största Facebook-studie har det förekommit en del kritik gällande 

studiens metodval. Flera kritiker ifrågasatte hur riktiga slutsatser kunnat dras från studien då 

det hela startade som ett event på Facebook. Forskargruppen bjöd in sina vänner på Facebook 

som i sin tur bjöd in sina vänner vilket resulterade i ett kedjebrev till drygt 1000 personer 

svarat på enkäten. Något slumpmässigt urval handlade det aldrig om. En av forskarna som 

ligger bakom studien besvarar kritiken med att bekvämlighetsurval är förekommande i 

samhällsvetenskapliga studier. Han anser att det blivit svårt att göra ett slumpmässigt urval då 

det enligt honom inte finns tillräckligt mycket kunskap om exakt vilka som använder 

Facebook i Sverige (Johansson & Gatu, 2012, 8 mars). Vi valde trots kritiken att ta med 

studien till vår tidigare forskning då det var över tusen personer som medverkat vilket vi anser 

ha en hög validitet, som därför går att generalisera till facebookanvändare i Sverige.  

 

Till resterande litteratur kring tidigare forskning, med undantag av friends nätrapport, har vi 

valt att använda oss av nationella och internationella vetenskapliga artiklar samt rapporter 

som är vetenskapligt granskade. Till våra teorier har vi valt att huvudsakligen använda oss av 

de ursprungliga källorna. Det innebär att de inte har tolkats av någon annan och blir på så sätt 

mer tillförlitligt. Vi valde att rikta in oss på identitet och hur samhället konstruerats av 

människor i samspel med varandra. Vi anser att dessa teorier, trots dess ålder, går att 

implementera på nutidens ungdomars identitet och kulturskapande.  

 

  

http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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5 RESULTAT OCH ANALYS  
I vår undersökning deltog sammanlagt 78 flickor i åldern 14-15år. Flickorna gick alla på 

högstadieskolor i norra Sverige, årskurs 9. Nedan redovisas våra resultat med hjälp av 

diagram och citatutdrag från de öppna frågorna där flickorna fått vidareutveckla sina svar med 

egna ord. 

5.1 Flickornas användning och tillgång till sociala medier 

I enkäten ställde vi några bakgrundsfrågor för att få reda på hur många av dem som använde 

sig utav Facebook och Instagram. Vi var även intresserade av hur stor del av vardagen de 

sociala medierna var närvarande i flickornas liv, hur gamla de var när de först kom i kontakt 

med Facebook och Instagram och hur de kommer i kontakt med dessa medier. 

 

Diagram 1: Har du en profil på Facebook? (N=78)

 
Hela 97 % av flickorna i vår undersökning har en profil på Facebook. Med detta resultat 

konstaterar vi att Facebook är ett populärt socialt medium hos unga flickor i dagens samhälle. 

 

Diagram 2: Har du en profil på Instagram? (N=78) 

 
 

88 % av flickorna har ett användarkonto på Instagram. Att färre av flickorna har ett konto på 

Instagram än Facebook kan bero på att Instagram lanserades sex år efter Facebook och 

därmed inte hunnit etablera sig på samma sätt. 
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Diagram 3: Hur gammal var Du när du skapade ett konto på Facebook? (N=78) 
 

 
73 % av flickorna har skapat ett konto på Facebook innan 13 års ålder trots att det finns en 

åldersgräns på 13 år. Både Facebook och Instagram har denna åldersgräns men det är enkelt 

att skapa ett konto genom att ange en falsk ålder. Detta kan vi koppla till rapporten Eu Kids 

Online som nämner att föräldrarna förmedlar hur deras barn ska använda sig av internet och 

kring säkerheten på flera sätt, föräldrarna gör även bestämmelser med barnen över hur deras 

användning ska se ut. Den visar dessvärre att föräldrarna har svårt att kontrollera barnens 

internetanvändning och på bristande kunskaper kring användning av 

filter/blockeringsfunktioner (von Feilitzen Findahl & Dunkels, 2011). 

 

Diagram 4: Hur ofta är Du inne på Facebook? (N=78) 

 

 
 

Mer än hälften av flickorna, 56 %, besöker Facebook flera gånger om dagen och 19 % 

besöker Facebook varje dag. I rapporten Eu Kids Online hamnar Sverige i kategorin ”Mycket 

användande, Hög risk”. Det vi kan få fram av resultatet stämmer överens med vad tidigare 

forskning visar kring ungas användande av internet i Sverige. Facebookstudien från 2012 
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visar att unga användare ofta känner att de skulle gå miste om vad som händer om de missar 

att logga in på Facebook under en längre tid. Vidare visar studien att många unga loggar in på 

Facebook när de har annat att utföra eller genom att fördriva tid (Denti et al., 2012).  

 

Diagram 5: Hur ofta är Du inne på Instagram? (N=78) 

 

 
61 av 69 stycken, alltså 88 % av de flickor som använder Instagram uppger att de är inne flera 

gånger om dagen. Att så många av flickorna är inne på Instagram flera gånger om dagen tyder 

på att de är intresserade av att lägga ut samt att ta del av andras foton. 

 

Diagram 6: Har Du en mobil med internetuppkoppling? (N=78) 

 
Hela 95 % av flickorna äger en mobil med internetuppkoppling. Då nästan alla flickor i vår 

undersökning har en mobiltelefon med internetuppkoppling är det enkelt att ständigt vara 

uppkopplad med tillgång till de sociala medierna Facebook och Instagram. Detta stämmer 

även överens med de tidigare resultaten (se diagram 4), kring hur ofta flickorna loggar in på 

de olika medierna där de flesta svarade ”flera gånger om dagen”. 
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Diagram 7: Hur kommer Du i kontakt med Facebook och/ eller Instagram? (N=78) 
 

 
I detta diagram kan vi tydligt se hur mobiltelefonen är det verktyg som flickorna använder 

mest till att komma i kontakt med sociala medier, 99 % svarar att de loggar in på sociala 

medier med hjälp av en mobiltelefon. Man kan även se hur tillgängligt internet är för 

flickorna då det finns ett antal alternativ i deras omgivning såsom mobil, dator, Ipad och 

skolans datorer. 

 

Diagram 8: Känner Du att du tillbringar för mycket tid på sociala medier? (N=78) 

 

 
Så många som 71 % av flickorna anser att de tillbringar för mycket tid på sociala medier. I 

Facebookstudien från 2012 drar de slutsatserna att, speciellt de som spenderar mycket tid på 

sociala medier eller tenderar att jämföra sig med andra, borde ha i åtanke att andra ofta 

förskönar sina profiler. Även om Facebook kan bidra till en större umgängeskrets bör man 

vara försiktig med att låta Facebook ersätta den verkliga interaktionen med andra människor. 

Den verkliga interaktionen, ansikte-mot-ansikte, anses vara mer tillfredställande och djupare 

än digitala interaktioner, den verkliga interaktionen ger även en sannare bild av andras 

mående samt aktuella händelser i deras liv (Denti et al., 2012). 
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5.2 Självbild, bekräftelsebehov och påverkan 
Syftet med studien var att undersöka om och hur flickorna påverkas av sociala medier. Vår 

enkät innehåller frågor där de får svara på om de anser att de kan vara sig själva och ifall 

omgivningen påverkar deras sätt att vara samt bete sig på de sociala medierna. Vi ville även ta 

reda på vad för slags bilder som är populära att publicera och hur vanligt det är med 

mobbning/ elaka kommentarer på Facebook och Instagram. Vi börjar med att redovisa 

resultatet kring om de upplever att de är samma person på sociala medier mot i verkligheten. 

 

Diagram 9: Känner Du att du är samma person på sociala medier som du är i 

verkligheten? (N=78) 

 
De flesta flickorna, 86 %, anser att de är sig själva på sociala medier. I studierna om ungas 

identitet på Facebook nämns det att många facebookanvändare väljer att visa upp en realistisk 

men överdriven sida av sig själv (Anderson et al., 2012). Detta tror vi har att göra med att man 

skapar sitt konto i sitt eget namn och att andra kan tagga andra användare i olika sammanhang 

som exempelvis foton. Det blir därför svårt att gömma sig bakom en falsk identitet.  

 

Diagram 10: Tycker Du att det är viktigt hur du ser ut på din profilbild på sociala 

medier? (N=78) 
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Det tycks vara viktigt att se bra ut på sin presentationsbild då mer än hälften, 56 %, av 

flickorna svarade ”Mycket/ jättemycket” på frågan ”Tycker Du att det är viktigt hur du ser ut 

på din profilbild på sociala medier?”. I Ringroses studie från 2010 diskuteras det kring foton 

som läggs upp på sociala medier. Där påpekar tjejerna vikten av att se bra ut och att de vill 

vara ”fixade” innan de tar några bilder. Photoshop tas även upp som ett alternativ till att 

redigera bilder till önskade resultat. Begreppet spegeljaget tar upp relevansen för hur 

individen uppfattar hur andra ser denne som särskilt viktigt då detta är relaterat till individens 

självkänsla. Detta går att jämföra med att se sig själv i spegeln och därefter bli nöjd eller 

missnöjd beroende på hur man tror att andra människor uppfattar det dem ser vilket i sin tur 

påverkar hur man ser sig själv (Cooley, 1967).  

 

Diagram 11: Tycker Du att det är viktigt att man har många vänner på sociala medier? 

(N=78) 

 
Resultatet på frågan visar att 50 % av flickorna inte tycker att det är viktigt att ha många 

vänner på Facebook och Instagram. De resterande verkar dock tycka att det har en viss 

betydelse. Till denna fråga hade vi även en följfråga där flickorna fick lämna kommentarer 

kring ämnet vänner på Facebook. Nedan följer utdrag från flickornas reflektioner kring vänner 

på Facebook där de menar på att det inte är viktigt utan snarare roligt. 

 

”För då har förmodligen fler av mina kompisar det och då blir det roligare” 

 

”Ju fler vänner man har, desto mer händer det.” 

 

”Det är inte jätteviktigt men det är roligt att ha många vänner och det är roligt att ha många 

följare.” 

 

”Man vill väl att några ska se vad man gör annars är det ju inge kul att lägga ut saker.” 

 

Flickornas resonemang tyder på att det blir roligare att lägga/publicera händelser och bilder 

ifall det finns vänner som kan ta del av informationen som läggs ut. De flickor som fann en 

viss betydelse kring antalet vänner resonerade på följande sätt. 

 

”Det känns som om folk tycker man är populär om man har många följare/ vänner.” 

 

”För då får man många likes på bilder och man känner sig poppis.” 
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”T.ex. På Instagram går det som ut på att få många följare.” 

 

”Man känner sig bekräftad osv. och att man inte verkar så tråkig osv.”  

 

Det är tydligt att flickorna genom antalet vänner anser sig själva få högre status, mer 

popularitet och strävan efter att passa in. En av flickorna uttrycker att det inte är 

”superviktigt” men att få vänner ser konstigt ut jämfört med om man har många vänner på de 

sociala medierna. En annan av respondenterna anser att det är mycket ”snack” bland kompisar 

om hur många vänner/följare man har. Även kommentarer om att man verkar cool och 

populär går att koppla till hur många vänner flickorna har på Facebook och Instagram.  

 

Diagram 12: Tycker Du att det är viktigt att få ”likes” på dina 

statusuppdateringar/bilder på sociala medier? (N=78) 

 

 
Resultatet visar att 27 % av flickorna anser det vara ”Mycket/jättemycket” viktigt med att få 

”likes” och 65 % anser att få ”likes” har en viss betydelse när de lägger upp bilder/ 

uppdateringar. Till denna fråga hade vi även lämnat rader där flickorna kunde fylla i varför de 

tycker att det är viktigt att få ”likes”. Att få bekräftelse genom antalet ”likes” är genomgående 

i flickornas reflektioner. Nedan följer utdrag från flickornas kommentarer kring detta. 

 

”Jag tycker inte att det är speciellt viktigt men jag tror att det för de mesta handlar om 

bekräftelse, status, uppmärksamhet och jämförelse” 

 

”Man får bekräftelse, och det känns bara bra att folk gillar vad man gör.” 

 

”Om man lägger ut en bild på sig själv och får många likes känner man sig fin/ populär” 

 

”Man blir bara glad av det, får bättre självförtroende typ.” 

 

Flickorna nämner hur viktigt det är att få ”likes” på sina upplagda bilder för då ser man att 

folk bryr sig och även att folk uppskattar ens utseende och att man får bekräftelse om att 

bilderna man lägger upp är intressanta för andra. Detta kan vi koppla till spegeljagets tre 

beståndsdelar: föreställningen om hur man framstår för den andre personen, dennes 

bedömning av denna framställning, som resulterar i någon form av självkänsla, såsom stolthet 

eller skam (Cooley, 1967).   
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Diagram 13: Vad brukar Du mest lägga upp för bilder? (N=78) 

 

 
Det tycks vara populärt att lägga ut bilder på människor då 64 % av flickorna svarar att de 

lägger ut bilder på sig själv och 33 % brukar även lägga ut bilder på andra. Man kan tydligt se 

att lägga ut bilder på sig själv är överrepresenterat bland flickorna.  

 

Diagram 14: Hur viktigt är det för Dig att bli omtyckt på sociala medier? (N=78) 

 

 
De flesta av flickorna, 64 %, svarar att det är ”Lite grann/sådär” viktigt att vara omtyckt på 

sociala medier. Många människor är omedvetna om att de påverkas av vad andra tycker och 

tänker om dem, de förnekar att andras omdöme är viktigt för deras beteende, men detta är en 

illusion. I situationer där man råkar ut för misslyckande skapas en medvetenhet om den 

påverkan andra har på en själv, människors beteende styrs av en självuppfattning som formas 

av personer i omgivningen (Cooley, 1967).  
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Diagram 15: Har Du lagt upp något på sociala medier som du ångrar? (N=78) 

 

 
Fyra flickor av tio svarar att de ångrar något som de lagt upp på sociala medier. Ziehe (1989) 

anser att ungdomar idag kan välja mellan en mängd olika livsstilar, som framtvingar val och 

en ambivalens kring valen. Att ständigt behöva kvalificera sig blir allt vanligare och kan 

medföra en social och psykisk press. Identiteten är ingenting man har utan något som hela 

tiden omprövas. Frihet och tillgång till många olika alternativ kan vara positivt men även 

skapa ångest och förvirring kring identitet och ungdomens sociala roller. Vi kopplar Ziehes 

teori till att flickornas identitet ständigt omprövas vilket kan leda till att något som de lagt upp 

på internet senare kan vara något som de längre inte står för eller håller med om. Det kan vara 

psykiskt påfrestande för flickorna att ständigt prestera för att bättre placera sig inom den givna 

sociala miljön som råder på de olika medierna.  

 

Diagram 16: Har Du blivit retad/mobbad på sociala medier? (N=78) 

 
På de sociala medierna skapas det en kultur bestående av normer och beteenden. De personer 

som inte följer kulturens riktlinjer kan ses som avvikande (Berger & Luckmann, 1979).  I vår 

undersökning svarar 17 % av flickorna att de har blivit ”retad/mobbad” på sociala medier.   
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Diagram 17: Har Du fått någon elak kommentar där du tagit åt dig och blivit 

ledsen/stött? (N=78) 

 
Av flickorna har 22 % blivit utsatta för elaka kommentarer på sociala medier. Högre 

användning av internet bland ungdomar medför också att det stöter på fler risker när de ute på 

internet. Med risker menar vi osunda kroppsideal, sexistiska meddelanden och 

hatkommentarer som florerar på internet (von Feilitzen, Findahl & Dunkels, 2011). Till denna 

fråga hade vi även en öppen fråga där de fick skriva vad den elaka kommentaren handlade 

om. Nedan följer utdrag från flickornas svar. 

 

”För ca tre år sen skaffade jag facebook men jag tog bort det för jag såg vad andra skrev, 

fula saker om mig så jag stängde ner min sida för att slippa se det.” 

 

”Hotad, ful, äcklig, tjock, dö och så vidare…” 

 

”Mitt utseende, personlighet, vem jag är.” 

 

”Tjock, ful, kort” 

 

Nästan alla kommentarer flickorna lämnade handlade om elaka kommentarer kring deras 

utseende och personlighet. En flicka hade fått en kommentar om att ingen tycker om henne, 

eller hennes vänner då de bara är fula idioter. För en av flickorna, vars citat visas ovan, gick 

det så långt att hon stängde ner sitt konto för att slippa se alla ”fula” kommentarer om henne.  
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6 DISKUSSION 

Nedan följer diskussion av vår empiri kopplat till tidigare forskning som gjorts på området 

och till de teorier vi använt till denna studie. Vi kommer även att diskutera resultaten där vi 

framför våra egna åsikter och reflektioner. 

6.1 Flickornas användning och tillgång till sociala medier 
I resultaten framkommer det att nästan alla flickor i vår undersökning, 97 procent, använder 

sig av Facebook och 88 procent av Instagram. Vi blev inte överraskade av resultaten då 

internet idag är så pass tillgängligt med hjälp av dagens teknik och mediernas popularitet. 

Dagens unga flickor har vuxit upp med internet och mobiltelefoner. Det är en självklar del av 

deras vardag och har blivit ett naturligt sätt att umgås på. Att Facebook och Instagram har en 

åldersgräns på 13 år verkar inte ha så stor betydelse då 83 procent av flickorna skaffade 

Facebook innan de fyllt 13 år. Det är svårt att kontrollera denna åldersgräns då man enkelt kan 

fylla i en falsk födelsedata när man registrerar ett konto på de sociala medierna. Vi kan tycka 

att det är synd att flickorna skapar konton på dessa medier innan de fyllt 13 år, då det kan 

bidra negativt i deras identitetsutveckling. Vi tror att det blir problematiskt för flickorna att 

känna stabilitet och trygghet i sin självbild då de utsätts för diverse påtryckningar som sociala 

medier för med sig. Uttrycket ”barn ska få vara barn” tycker vi är viktigt då barn inte ska 

behöva växa upp för tidigt, vilket vi anser det finns risk för när de befinner sig ute på sociala 

medier redan från och med 10 års ålder. Vi anser att det blir för mycket fokus på utseende och 

kroppsideal samt jämförelser kring dessa ute på internet när flickorna istället borde fokusera 

på annat.  

 

I Eu Kids Online hamnar Sverige i topp på mest internetanvändning bland unga vilket innebär 

att ungdomar stöter på mest risker när de är ute på internet. Riskerna innefattar innehåll såsom 

hatmeddelanden, osunda kroppsideal, om droger och sexistiska meddelanden.  I rapporten 

nämner dem att föräldrar i Sverige inte har samma koll på ungdomars internetanvändning än 

övriga europeiska länder där man använder sig av blockeringsfunktioner, filter eller 

övervakning (von Feilitzen, Findahl & Dunkels, 2011). Vi tror att detta har att göra med för 

lite kunskap hos föräldrarna kring säkerhet på internet. Vi tycker att det är viktigt att 

föräldrarna ska få utbildning kring detta så de får en större inblick i hur ungdomarna använder 

sig av sociala medier.    

 

Mer än hälften av flickorna besöker Facebook flera gånger om dagen vilket vi kan koppla till 

Facebookstudien (Denti et al., 2012) som i sina resultat får fram att det är unga människor 

som spenderar mest tid på Facebook. Studien visar att ungefär hälften av de unga användarna 

känner att de skulle gå miste om vad som händer om de missar att logga in på Facebook under 

en längre tid. De unga använder även Facebook till att fördriva tiden. Att ständigt veta vad 

andra människor gör kan bidra till att den verkliga interaktionen med människor blir mindre 

intressant då de redan tagit del av deras liv och händelser på internet. Vi tror även att ett 

beroende kan utvecklas om du börjar må dåligt och/eller få abstinens av att inte vara 

uppkopplad under en längre tid. Det var fler flickor som loggade in på Instagram, 61 av 69, än 

på Facebook. Vi tror att flickorna använder Instagram så pass ofta på grund av att det inte är 

komplicerat och invecklat, det är en simpel applikation för att ta fotografier, även lägga på 

filter/effekter för att förhöja effekten och upplevelsen av det tagna fotot. Bilderna som har 

redigerats med hjälp av filter på Instagram går vidare att dela till Facebook utan att 

användaren behöver logga in. Detta kan vi återigen koppla till Facebookstudiens resultat där 

man strävar efter att framhäva en mer åtråvärd bild över sig själv och sitt liv inför andra 

(Denti et al., 2012).  
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Att internet är lättillgängligt är något vi kan konstatera då våra resultat visar att flickorna 

kommer i kontakt med sociala medier främst via mobilen men även via dator och ipad. Så 

många som 95 procent av flickorna i undersökningen har tillgång till internet via deras 

mobiltelefoner. Att ständigt vara uppkopplad till internet tänker vi kan medföra en stress för 

flickorna och ett konstant tvång av att titta på sin mobil hela tiden. Vi tror även att det kan 

distrahera flickorna från att koncentrera sig på det ”riktiga” livet som pågår runt omkring 

dem. En anledning till att flickorna är på de sociala medierna flera gånger om dagen kan ha att 

göra med att dem har tillgång till internet via sina mobiltelefoner som de ständigt bär med sig.  

 

Sociala medier har kommit att få en framträdande plats i flickornas vardag. Att ständigt vara 

uppkopplad till internet kan medföra vissa krav på de unga flickornas sätt att vara samt leva. 

Sociala medier som kommunikationskanal kännetecknas av att det är särskilt enkelt att 

kommunicera ut något snabbt och samtidigt skapa en perfekt bild av något då all 

kommunikation genom sociala medier sker i en digital arkitektur av noggrant utvalda ord och 

bilder (Deuze, 2011). Så många som 71 procent av flickorna anser att dem tillbringar för 

mycket tid på sociala medier. Detta tror vi kan ha att göra med att internet är så lättillgängligt 

i dagens samhälle, framför allt via mobilen som man bär med sig var man än går. Vi ser det 

som att det påverkar flickorna negativt men tanke på att de själva anser att de sociala 

medierna tar upp för mycket tid. Enligt Ziehes (1989) identitetsteori kan ungdomar idag välja 

mellan en mängd olika livsstilar som också framtvingar val och en ambivalens kring valen. 

Det blir svårare att skapa sig en unik uppfattning av något då allt redan på förhand är 

definierat av media. Att ständigt behöva kvalificera sig blir allt vanligare och kan medföra en 

social och psykisk press. Det nya samhället skapar frihet men det kan även skapa ångest och 

förvirring kring identitet och ungdomens sociala roller. Vi tror att flickorna anser sig tillbringa 

för mycket tid på sociala medier då de själva känner av den sociala och psykiska pressen som 

sociala medier medför. Att ständigt prestera för att upprätthålla en social åtråvärd personlighet 

på internet kan bli påfrestande för hur de sedan ska vidmakthålla den i det verkliga livet 

(Denti at el., 2012). 

 

I resultatet från Facebookstudien (2012) framkommer det tydligt att det finns en skillnad 

mellan män och kvinnor, flickor och pojkar vad gäller användandet av sociala medier. 

Flickorna tycks enklare emotionellt påverkas av det som skrivs och publiceras på internet. Vi 

kopplar detta till att flickor är mer benägna att uttrycka sig i skrift och att publicera foton som 

är lätt för andra att jämföra sig med. Vi kan tycka att det blir problematiskt för flickorna när 

de jämför sig med vad andra publicerar då det ofta kan vara en förskönad bild av verkligheten 

som kan vara svår att uppnå. Att ständigt jämföra sig med andras ”händelserika” liv tror vi 

kan göra flickorna missnöjda med sitt eget liv, vilket kan leda till en prestationsångest som 

egentligen inte behöver existera med tanke på att det kan vara en överdriven bild som de får ta 

del av.   

 

I artiklarna om ungas identitet och självkänsla (Anderson et al., 2012, Shaniang, Sherri & 

Jason, 2008) kopplat till Facebook menar forskarna på att det finns en viss skillnad kring 

människors identitet på internet kontra hur den visar sig i verkligenheten. Forskarna tar upp 

hur de med låg självkänsla tenderar att tillbringa mer tid på sociala medier för att distraheras 

från den verkliga världen. Vi tänker att det enkelt kan bli en ond cirkel för flickorna med låg 

självkänsla om de tillbringar för mycket tid på sociala medier istället för att interagera med 

personer i sin närhet. Vi finner det intressant att forskarna beskriver Facebook som en social 

produkt där användarna hamnar i en social miljö. Det går att likna med vilket spel som helst 

där de som är med i spelet alltid strävar efter vinst. Facebook är resultatet av olika situationer 
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som användarna måste klara av för att komma närmare den sociala vinsten snarare än 

egenskaper hos de olika individerna.  

6.2 Självbild, bekräftelsebehov och påverkan 
De flesta av flickorna anser att de är sig själv på sociala medier, hela 85 procent. På Facebook 

och Instagram skapar du oftast ett konto i ditt eget namn och din profilsida kan visas för 

andra. Facebook används mest till att publicera händelser, positiva företeelser och vad man 

gjort bra. Användarna har en viss kontroll över hur de vill presenteras på sin sida, de väljer 

oftast att visa upp en realistisk men överdriven sida av sig själv (Anderson, Chamorro-

Premuzic, Fagan & Woddnutt, 2012). Att flickorna anser sig kunna vara sig själva på de 

sociala medierna tänker vi stämmer men att de väljer att visa upp en förskönad bild över sig 

själva. Enligt Facebookstudien är det 38 procent som uppger att de delar med sig av negativa 

känslor eller händelser på Facebook. Konsekvenserna av detta är att användarna tenderar att 

sprida positiva nyheter om sig själv, det blir en sorts filtrering av ens liv (Denti et al., 2012).  

Mer än hälften av flickorna, anser att det är ”Mycket/jättemycket” viktigt hur man ser ut på sin 

profilbild på Facebook och Instagram. Det går att koppla till Ringrose (2010) där det 

framkommer att flickorna har ångest över att försöka se perfekta ut samtidigt som de kan ha 

komplex över sina kroppar och utseende. Flickorna vill framställa sig som snygga och 

perfekta på deras profilbilder vilket kan leda till en oro kring att upprätthålla den bilden i 

verkligheten. Enligt Cooley (1967) är individen född med en vag självuppfattning som man 

har möjlighet att utveckla genom interaktion med, och förståelse för, andra i sin närhet. Hur 

individen uppfattar att andra ser henne ses som särskilt viktigt då detta är direkt relaterat till 

individens självkänsla. Man kan jämföra det med att se sig själv i en spegel och därefter bli 

nöjd eller missnöjd beroende på hur man tror att andra uppfattar det dem ser, detta påverkar 

hur man ser dig själv. Detta tolkar vi som att det är viktigt med bekräftelse och acceptans från 

andra för att själv kunna vara nöjd med sig själv. 

 

Flickorna anser att det inte är så viktigt med många vänner på sociala medier, det 

framkommer av flickornas kommenterar att det är mer roligt än viktigt med antal vänner. 

Detta på grund av att det, enligt flickorna, händer mer, det är fler som ser vad man gör och de 

får även ta del av vad andra gör. ”Det är ju inte direkt viktigt, det är väl snarare att det blir 

roligare då.”, ”Ju fler vänner man har, desto mer händer det.” Av de som ansåg det viktigt 

påpekade att det handlade om status och popularitet. ”Det känns som om folk tycker man är 

populär om man har många följare/ vänner.”  

 

Många av flickorna tycker att det är viktigt med att få ”likes” på sociala medier. Det som 

utmärkte sig mest bland flickornas kommentarer var att det handlade om ett starkt 

bekräftelsebehov. Genom att få många ”likes” kan flickorna känna att de duger och att andra 

bryr sig om dem.  ”Man får bekräftelse, och det känns bara bra att folk gillar vad man gör.” 

”Om man lägger ut en bild på sig själv och får många likes känner man sig fin/ populär”  

Forskarna (Anderson et al., 2012) menar att människor med låg självkänsla kan se 

informationsdelande som ett försök att få bekräftelse, och vem som besvarar detta försök 

spelar en mindre roll. Personer med högre självkänsla lägger mer fokus över popularitet i sin 

närmsta vänkrets. Vidare tar forskarna upp hur positiva kommentarer på Facebook bidrar till 

en förbättring av en persons självkänsla. Vi ser ett samband mellan jakten på ”likes” och 

antalet vänner. Ju fler vänner man har desto mer troligt är det att man får många ”likes” vilket 

kan bidra till en högre självkänsla. 

 

Att lägga ut bilder på sig själv är något som är överrepresenterat hos flickorna i vår 

undersökning. I den engelska studien av Ringrose (2010) diskuterar författaren kring 
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normaliseringen av pornografi och flickors kroppar som sexuell handelsvara på internet. 

Vidare visar studien att flickorna fokuserar på sexualitet både i foton och i skrift, vilket var 

tydligt vid observationen av flickornas profilsidor på mediet Bebo, vilket även framkom vid 

intervjutillfällena. Vi ser det problematiskt att flickor redan i tidig ålder använder sig av sin 

sexualitet för att bli accepterade och få den bekräftelse som de behöver.Vi finner det 

intressant att det sexistiska innehållet på sociala medier verkar ha en annan innebörd när man 

talar om det än när man är uppkopplad. I vår studie undersöktes inte bilder som informanterna 

publicerade på grund av tidsbrist. Det hade i annat fall varit intressant att se om vi funnit 

liknande resultat som Ringrose, vad gäller sexualiserade bilder på internet. Att flickorna i vår 

undersökning har ett stort behov av att lägga ut bilder på sig själva tror vi grundar sig i ett 

bekräftelsebehov och en utseendefixering. I diagram 10 belyser vi hur viktigt flickorna tycker 

att det är att se bra ut på sin profilbild. Flickornas bekräftelsebehov finner vi även i diagram 

12 där det tas upp om vikten av att få många ”likes”. Det finns ett samband kring flickornas 

utseende och behov av bekräftelse i våra resultat. 

 

Majoriteten av flickorna, 64 procent, anser att det är ”Lite grann/sådär” viktigt att vara 

omtyckt, 23 procent svarade ”Mycket/jättemycket”. Vi finner Cooleys (1967) teori om 

spegeljaget som intressesant där han anser att många är omedvetna om att de påverkas av vad 

andra tycker och tänker om dem, de förnekar att andras omdöme är viktigt för deras beteende, 

men detta är en illusion. Tidigare resultat kring jakten på ”likes” visar ett stort behov av att bli 

omtyckt för vad de lägger upp för uppdateringar och bilder av sig själva. Vi tänker att 

flickornas svar att det är ”Lite grann/sådär” viktigt att vara omtyckt blir motsägelsefullt då vi 

fått fram motsatsen när vi gått igenom flickornas kommentarer. Denna motsägelse går att 

förklara genom Cooleys teori kring förnekelse och omedvetenhet om att andras omdöme är 

viktigt. 

 

Fyra av tio flickor i vår undersökning ångrar något de lagt ut på sociala medier. Enligt 

forskning kring unga och deras integritet på internet framkommer det att ju mer tid man 

lägger ner på den digitala identiteten desto mest sårbar blir man i verkligheten. Det man sagt 

och gjort i tron om att man är osårbar på internet kan senare få tråkiga konsekvenser i fall man 

exempelvis ångrar något man lagt upp eller skrivit (Lindqvist & Thorslund, 2008). Anderson 

med flera (2012) finner i sina resultat att användarna upplever sig som friare när dem är 

uppkopplade på internet än i verkliga livet. Exempelvis tenderar människor på Facebook att 

dela med sig av mer privat och känslig information än vad dem gör till människor i den 

fysiska världen. De som känner starkare behov efter popularitet delar med sig mer känslig 

information (Anderson et al., 2012). Det man lägger upp på internet kan vara svårt att radera 

då ett flertal människor redan kan ha tagit del av informationen och den riskerar då att spridas 

vidare. Vi tänker att det kan vara psykiskt påfrestande för flickorna att ständigt prestera för att 

framhäva och upprätthålla den profil av sig själva som de vill att andra ska få ta del av.    

 

Enligt Friends nätrapport (2013) har 45 procent av barn och unga blivit kränkta på internet, 

vilket går att koppla till ungas välbefinnande idag. Av dem har ungefär fem procent blivit 

utsatta för upprepade kränkningar, alltså mobbning. I de flesta fall, fyra av fem, vet den unge 

precis vem det är som lagt ut kränkningen. I vår undersökning visade det sig att 17 procent av 

flickorna blivit mobbade på sociala medier och 22 procent hade fått elaka kommentarer där de 

blivit ledsna. De flesta kommentarerna handlade om flickornas utseende på ett nedsättande 

sätt. ”Hotad, ful, äcklig, tjock, dö osv…” var en kommentar vi fick ta del av. Vi anser att det 

är hög andel procent av flickorna i vår undersökning som utsatts för mobbning och 

kränkningar. Det är ännu tuffare för den som mobbas på internet då de oftast blir mobbade 

även i skolan. De mobbade blir aldrig lämnade ifred och de får heller ingen frizon. 
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Anledningen till att så många flickor i vår undersökning utsatts för mobbning och/elaka 

kommentarer kan vi även koppla till Friends nätrapport som finner att det är en skillnad 

mellan killar och flickor när det gäller hur stor andel som kränks, där flickor var 

överrepresenterade (Friends nätrapport, 2013).   

 

Anderson med flera (2012) finner att positiva kommentarer på Facebook bidrar till en 

förbättring av en persons självkänsla samtidigt som negativ respons har motsatt effekt. I 

situationer där man råkar ut för misslyckande skapas en medvetenhet om den påverkan andra 

har på en själv. Människors beteende styrs alltså av en självuppfattning som formas av 

personer i omgivningen (Cooley, 1967). Mobbning och elaka kommentarer kan påverka 

offrets liv på så sätt att personen i fråga ändrar sin självuppfattning, tillit till andra och hur 

man agerar i olika situationer. Mobbning och kränkningar i olika former finns i dagens 

samhälle mer närvarande än förr. De som blir utsatta för exempelvis elaka kommentarer på 

sociala medier kan ständigt påminnas om dessa med tanke på dagens teknik som gör så att 

internet finns tillgängligt på mobiltelefoner som flickorna bär med sig dagligen. I diagram 4 

visas att 95 procent av flickorna i vår undersökning har tillgång till internetuppkoppling i 

mobilen.  

 

Inte alla föräldrar i Sverige vet att deras barn har upplevt skada på internet. Det finns också 

andra aspekter som föräldrarna är okunniga om eller underskattar, att barnet har sett, fått eller 

skickat sexuella meddelanden. Fler barn i Sverige har även varit inne på webbsidor med 

tänkbart skadligt innehåll så som hatmeddelanden, om hur man ska anpassa sig till att vara 

väldigt smal, om droger, och om att begå självmord än andra europeiska länder. Majoriteten 

av barnen i Sverige säger att deras föräldrar aktivt förmedlar hur de ska använda sig utav 

internet och kring säkerheten på flera sätt och de gör även bestämmelser med barnen hur 

användningen får se ut. Det är dessvärre färre föräldrar som kontrollerar barnens internet 

användning efteråt eller som använder filter eller blockeringsfunktioner. I flera andra 

europeiska länder är det vanligare att föräldrar använder sig av regler, övervakning och 

tekniska blockeringar/ filtreringar än i Sverige (von Feilitzen, Findahl & Dunkels, 2011). Vi 

anser att det är viktigt för föräldrarna att ta del av de ungas internetvanor från både nationell 

och internationell forskning.  

 

Skolorna har även en viktig roll i att informera de unga och deras föräldrar om säkerheten på 

internet utifrån riktlinjer framtagna från rapporter kring detta. Enligt skollagen har skolan ett 

ansvar att arbeta mot kränkningar på internet. Utifrån flickornas egna ord visar det tydligt att 

många varit utsatta för kränkande kommentarer. Enligt 5 kap 3 § Brottsbalken om 

förolämpning är det olagligt att uttala sig nedlåtande om någon genom kränkande ord (Friends 

nätrapport, 2013). Det är viktigt att flickorna blir informerade om de lagar som finns kring 

mobbning och kränkningar då vi tror att det kan ha en avskräckande effekt. Instagrammålet är 

ett tydligt exempel på att det går att dömas för sådana brott vilket förhoppningsvis kommer att 

ge ett avstamp för liknande fall i framtiden, så att mobbning och kränkningar på internet 

minskar (Linné, Lindell & Britz, 2013, 25 juni). 

 

Slutsatsen i vår studie visar att de flesta av flickorna har konton på sociala medier och 

använder dessa regelbundet. Nästan alla har tillgång till internet via deras mobiltelefon vilket 

gör att sociala medier ständigt är närvarande. Vidare visar våra resultat att flickornas utseende 

tycks spela en stor roll när de presenterar sig själva på sociala medier. Jakten på ”likes” verkar 

bottna i flickornas bekräftelsebehov i att bli sedda och accepterade av andra. Baksidan av 

sociala medier är mobbning och kränkningar som visar sig vara relativt vanligt bland 

flickorna i vår undersökning. 
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6.3 Förslag till kommande forskning 
Vi anser att våra resultat är intressanta att ta del av då vi fick svar på syftet i vår studie som 

var att undersöka om och hur flickor påverkas av sociala medier. På grund av tidsbrist och 

antal flickor som medverkat i vår undersökning, skulle vi finna det intressesant att studera 

detta på ett större antal flickor och även gå in djupare på vissa frågor med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. Forskning kring unga och beroende av sociala medier, dess betydelse och 

konsekvenser av detta tycker vi även bör lyftas fram i forskningsfrågor. Då tidigare forskning 

visar på att det finns skillnader mellan flickor och pojkar kring deras internetanvändning och 

att flickor utsätts i högre grad av mobbning och kränkningar skulle vi vilja se vidare forskning 

kring jämställdhet inom internetsfären.  
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8 BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 Följebrev och Enkäten 

 

Informations- och samtyckesbrev 

En enkätundersökning om flickor och sociala medier 

 

Vi går sjätte terminen på socionomprogrammet på Umeå Universitet. Vi håller 

just nu på med vår C- uppsats, syftet med studien är att undersöka hur flickor 

använder och påverkas av sociala medier.  Vi har avgränsat sociala medier till 

Facebook och instagram och det är det vår enkät kommer att handla om. Dina 

svar kommer endast att användas till vår C- uppsats och inte till något annat.  

 

Deltagandet i studien är naturligtvist frivilligt, men det är av stor betydelse för 

studiens kvalitet att så många som möjligt svarar.  Dina svar är anonyma och 

resultatet kommer att redovisas så att det inte ska vara möjligt att identifiera 

enskilda personers svar.  Läs igenom enkäten noga och markera in det svar som 

stämmer in bäst för dig. Det tar ca 10 minuter att besvara frågorna.  

 

Om du har frågor och synpunkter kring enkäten eller vill ta del av den slutgiltiga 

studien är du välkommen att kontakta oss på mail: Linda_mp87@hotmail.com  

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar Linda och Rebecka 
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Enkät Årskurs 9 

 

Förtydligande: Med sociala medier menar vi: Facebook och Instagram 

> = mindre än 

 

1. Har Du en profil på Facebook? 

 

Ja □ Nej □ 

 

2. Har Du en profil på Instagram? 

 

Ja □   Nej □ 
 

3. Hur ofta är Du inne på Facebook? 

 

□ Flera gånger om dagen  □ En gång om dagen  □ Flera gånger i veckan  

□ En gång i veckan □ En gång i månaden  □ > En gång i månaden 

4. . Hur ofta är Du inne på Instagram? 

 

□ Flera gånger om dagen □ En gång om dagen □ Flera gånger i veckan  

□ En gång i veckan □ En gång i månaden  □ > En gång i månaden 

5. Hur ofta lägger Du ut någonting på Facebook? (statusuppdatering, foton, checka in 

m.m) 

 

□ Flera gånger om dagen □ En gång om dagen □ Flera gånger i veckan 

  

□ En gång i veckan □ En gång i månaden  □ > En gång i månaden 

6. Har Du en telefon med internetuppkoppling? 

 

Ja □ Nej □   

 

7. Hur gammal var Du när du skapade ett konto på Facebook? 

 

>10år       □10år       □11år       12år □       13år □       14år □       15år □       16år □ 

 

8. Hur gammal var Du när du skapade ett konto på Instagram? 

  

11år □  12år □  13år □  14år □ 15år □ 16år □ 

9. Hur kommer Du i kontakt med Facebook och/eller Instagram? (Går bra att kryssa i 

flera alternativ) 
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□ Mobil □ Dator □ Ipad  □ Skolans datorer 

10. Känner Du att du är samma person på sociala medier som du är i verkligheten? 

Inte alls  Lite grann  Sådär Mycket Jättemycket 

□        □         □         □      □ 
 
11. Tycker Du att det viktigt att vara populär på sociala medier? 

Inte alls  Lite grann  Sådär Mycket Jättemycket 

□        □         □         □      □ 
 

12. Tycker Du att det är viktigt hur du ser ut på din profilbild på sociala medier? 

Inte alls  Lite grann  Sådär Mycket Jättemycket 

□        □         □         □      □ 
 

13. Är det viktigt att Din profilsida är intressant för andra att gå in på? 

Inte alls  Lite grann  Sådär Mycket Jättemycket 

□        □         □         □      □ 
 

14. Tycker Du att det är viktigt att man har många vänner på sociala medier? 

Inte alls  Lite grann  Sådär Mycket Jättemycket 

□        □         □         □      □ 
 

15. Om Du tycker att det är viktigt att ha många vänner på sociala medier, skriv gärna 

någon rad om varför du tycker det. 

Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

16. Tycker Du att det är viktigt att få ”likes” på dina bilder/uppdateringar på sociala 

medier? 

Inte alls  Lite grann  Sådär Mycket Jättemycket 

□        □         □         □      □ 
 
17. Om Du tycker att det är viktigt att få många ”likes” på dina bilder/uppdateringar, 

skriv gärna någon rad om varför du tycker det. 
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Svar:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. Vad brukar Du mest lägga upp för bilder? 

Bilder på mig själv  Bilder på andra  Natur/djurbilder Annat 

 
□         □          □          □      
 

19. Hur viktigt är det för Dig att bli omtyckt på sociala medier? 

Inte alls  Lite grann  Sådär Mycket Jättemycket 

 
□        □         □         □      □ 
 

20. Har Du blivit retad/mobbad på sociala medier? 

Ja □ Nej □ 

21. Har Du fått någon elak kommentar där du tagit åt dig och blivit ledsen/stött? 

Ja □ Nej □ 

Om Du svarat Ja, vad handlade kommentaren 

om:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

22. Har Du skrivit någon elak kommentar till någon annan på sociala medier? 

Ja □  Nej □ 

23. Har Du lagt upp något på sociala medier som du ångrar? 

Ja □  Nej □ 

24. Känner Du att du tillbringar för mycket tid på sociala medier? 

Ja □  Nej □ 

 

Tack för din medverkan  
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8.2 Bilaga 2 Diagram 
 

Fråga 1: Har du en profil på Facebook?

 
Fråga 2: Har du en profil på Instagram? 

 
Fråga 3: Hur ofta är Du inne på Facebook? 
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Fråga 4: Hur ofta är Du inne på Instagram? 
 

 
Fråga 5: Hur ofta lägger Du ut någonting på Facebook? 

 

 
 

Fråga 6: Har Du en mobil med internetuppkoppling? 
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Fråga 7: Hur gammal var Du när du skapade ett konto på Facebook? 

 
Fråga 8: Hur gammal var Du när du skapade ett konto på Instagram? 

 
Fråga 9: Hur kommer Du i kontakt med Facebook och/ eller Instagram? 
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Fråga 10: Känner Du att du är samma person på sociala medier som du är i 

verkligheten? 

 
Fråga 11: Tycker Du att det är viktigt att vara populär på sociala medier? 

 
 

Fråga 12: Tycker Du att det är viktigt hur du ser ut på din profilbild på sociala medier? 

 
Fråga 13: Är det viktigt att Din profilsida är intressant för andra att gå in på? 
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Fråga 14: Tycker Du att det är viktigt att man har många vänner på sociala medier? 

 
Fråga 16: Tycker Du att det är viktigt att få ”likes” på dina statusuppdateringar/bilder 

på sociala medier? 

 
Fråga 18: Vad brukar Du mest lägga upp för bilder? 
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Fråga 19: Hur viktigt är det för Dig att bli omtyckt på sociala medier? 

 
 

Fråga 20: Har Du blivit retad/mobbad på sociala medier? 

 
Fråga 21: Har Du fått någon elak kommentar där du tagit åt dig och blivit ledsen/stött? 
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Fråga 22: Har Du skrivit någon elak kommentar till någon annan på sociala medier? 

 
Fråga 23: Har Du lagt upp något på sociala medier som du ångrar? 
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Fråga 24: Känner Du att du tillbringar för mycket tid på sociala medier? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Ja Nej Har ej svarat

A
n
ta

l 



50 

 

8.3 Bilaga 3 Flickornas kommentarer 
 

Om du tycker det är viktigt att ha många vänner på sociala medier, skriv gärna någon 

rad om varför du tycker det. Följdfråga till fråga 15 i enkäten (Bilaga 1, fråga 15). 

 

”Det är mycket snack om hur många vänner/ följare man har.” 

 

”När jag var typ 12 tyckte jag det men inte nu längre!” 

 

”Det känns som om folk tycker man är populär om man har många följare/ vänner.” 

 

”För då får man många likes på bilder och man känner sig poppis.” 

 

”Tex: På Instagram går det som ut på att få många följare.” 

 

”För då har förmodligen fler av mina kompisar det och då blir det roligare” 

 

”Ju fler vännerman har, desto mer händer det.” 

 

”Tycker inte att det är superviktigt, men man vill ju inte ha ba typ 40 kompisar på fb… det ser 

konstigt ut” 

 

”Jag tror inte att det är viktigt, för att väldigt få av de är dina riktiga vänner och ibland så 

har man som ”vän” på facebook nån som man inte alls gillar.” 

 

”Det är inte jätteviktigt men det är roligt att ha många vänner och det är roligt att ha många 

följare.” 

 

”Man känner sig bekräftad osv. och att man inte verkar så tråkig osv.” 

 

”Det blir roligare då” 

 

”För att man ska verka ”cool” och ha mycket vänner.” 

 

”Det kan vara kul.” 

 

”Man kan prata med någon som bor långt bort och slipper ibland ringa och om det är något 

man bekymrar sig över/ vara försiktig” 

 

”Det är ju inte direkt viktigt. Det är väl snarare att det blir roligare då.” 

 

”Det är väl kul att visa att man har många vänner men jag tycker inte man behöver bli vän 

med folk man inte känner.” 

 

”Man vill väll att några ska se vad man gör annars är det ju inge kul att lägga ut saker.” 

 

 

 



51 

 

Om du tycker det är viktigt att få många ”likes” på dina bilder/ uppdateringar, skriv 

gärna någon rad om varför du tycker det. Följdfråga till fråga 17 i enkäten (Bilaga 1, fråga 

17). 

 

”Som sagt man känner sig populär och respekterad” 

 

”Om man lägger ut en bild på sig själv och får många likes känner man sig fin/ populär” 

 

”Man blir bara glad av det, får bättre självförtroende typ.” 

 

”Nämen det är väl bara kul” 

 

”Vet inte bara kul” 

 

”Jag vet egentligen inte varför, men det är som kul att få mycket att få mycket likes” 

 

”Man får status” 

 

”För då ser man att folk bryr sig” 

 

”Det är roligt att få många likes” 

 

”Det är alltid kul att folk gillar ens bilder.” 

 

”För då vet man att många tycker man ser bra ut å lägger upp intressanta bilder” 

 

”Det spelar inte så stor roll men det kan väll vara kul.” 

 

”För det är roligare att lägga upp t.ex. bilder om man får mer likes, men det är ju roligast om 

de man vet vilka de är som gillar” 

 

”För att få någon sorts bekräftelse om att folk håller med en” 

 

”Jag tycker att det är roligt att få likes men jag vill inte att folk jag inte känner ska gilla” 

 

”För att det är kul när någon tycker om ens bilder.” 

 

”Det blir fånigt om du har 30 följare och du får 5 likes.” 

 

”Jag vet faktiskt inte varför egentligen. Det är bara som en grej i bakhuvudet som bara är 

där.” 

 

”Om jag lagt upp en bild så vill jag att folk ska tycka om den.” 

 

”Jag tycker inte att det är speciellt viktigt men jag tror att det för de mesta handlar om 

bekräftelse, status, uppmärksamhet och jämförelse” 

 

”Det är inte viktigt men det är roligt för jag personligen behöver inte bekräftelse från likes 

men det är roligt att få många likes” 
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”För bekräftelse.” 

 

”Man vill ha bekräftelse” 

 

”Man får bekräftelse, och det känns bara bra att folk gillar vad man gör.” 

 

”För att liksom bli bekräftad.” 

 

”Det känns bättre med många men jag tycker inte att det är viktigt” 

 

”Det spelar inte så stor roll egentligen men ibland kan det vara lite kul” 

 

”Det är väldigt olika men det är ju som att man får bekräftelse.” 

 

”Det är väl alltid kul att få likes men det är inget jag bryr mig om för oftast dom som gillar är 

man inte med.” 

 

”Jag tycker inte det är ”viktigt” men det är ju roligt.” 

 

”Det är ju alltid kul att få en slags ”uppskattning.” 

 

”Det är kul att veta att någon gillar det man lägger ut. Det blir också som en bekräftelse” 

 

”Jag tycker egentligen inte det är viktigt men det är ju kul att få en ”bekräftelse” på att det är 

en fin bild.” 

 

Om du svarat Ja, vad handlade kommentaren om? Följdfråga till fråga 21 i enkäten 

(Bilaga 1, fråga 21). 

 

”Tjock, ful, kort” 

 

”Typ, ”Ingen tycker om dig och dina kompisar, ni tror att ni är några men är bara fula 

idioter” 

 

”Isf så kanske det var för att bilden kunde blivit snyggare om jag stod på något annat sätt, 

men det är ju som positivt.” 

 

”Att jag var ful mm.” 

 

”Om att jag var ful” 

 

”Hora” 

 

”Hat” 

 

”Hotad, ful, äcklig, tjock, dö osv…” 

 

”Att jag var en player” 

 

”Mitt utseende, personlighet, vem jag är.” 
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”Det var inte på Fb eller insta, det var på ask.fm och fick kommentarer om att jag var ful, 

äcklig, smal osv.” 

 

”Bara elaka nån gång men har blivit arg då” 

 

”För ca 3 år sen skapade jag facebook men jag tog bort det för jag såg vad andra skrev, fula 

saker om mig så jag stängde ner min sida för att slippa se det.” 

 

”Det var i sexan eller sjuan då det var om att jag var ful.” 

 

”Oftast hur jag sett ut osv.” 

 

”Kommer inte ihåg, kom ihåg att det var mycket på mellanstadiet man fick taskiga 

kommentarer, inte så ofta nu för tiden.” 

 

 

 

 
 

 

 


