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Sammanfattning 

Titel: Användningen av sociala medier, tankar och reflektioner av att ständigt vara 

uppkopplade.  

Författare: Cecilia Hultin 

Handledare: Anna Edin 

Kurs, termin och år: Magisteruppsats, HT18 

Antal ord i uppsatsen: 5944 

 

Bakgrund: I åldersgruppen 16–25 år är internet den starkaste informationskällan. 

Denna åldersgrupp är även de främsta användarna av sociala medier. Sociala medier 

kan medföra en hel del positiva effekter. Men studier har också visat att användning av 

vissa sociala medier kan ha negativa hälsoresultat för unga vuxna.  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera unga vuxnas reflektioner, tankar och 

upplevelser kring sociala medier och dess användning. Åldrarna i undersökningen är 

15–30 år.  

Design och metod: Studien utfördes via en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av 

enkäter via Facebook, enkäten var utformad med 16 frågor om hur unga vuxna använder 

sociala medier, varför och hur mycket. Enkäten låg ute på Facebook i tre dygn och 

genererad totalt 142 svar.  

Resultat: Resultaten som framkom utav enkäten visade att alla förutom en använde sig 

av sociala medier. Det är nästan dubbelt så många kvinnor som män som har svarat på 

enkäten. De allra flesta använder sig av sociala medier ca en till fyra timmar om dagen. 

Men de framkommer också attityder och upplevelser kring sociala medier.  

Slutsats: Många unga vuxna använder sig av sociala medier flera gånger om dagen, där 

de ständigt får ta del av andras värderingar och normer. Sociala medier berör unga 

vuxna på olika sätt och i olika utsträckning. De flesta påverkas positivt eller negativt 

eller till och med både och men trots detta använder de allra flesta sociala medier i alla 

fall.  Denna studie svarar dock inte på varför eller på vilka sätt sociala medier påverkar 

oss eftersom det inte har varit studiens syfte att undersöka detta.  

 

Nyckelord: Sociala medier, hälsa, Facebook, Instagram, unga vuxna och påverkan.  

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: The use of social media, thoughts and reflections of being constantly connected. 

Author: Cecilia Hultin 

Supervisor: Anna Edin 

Course, Semester and Year: Master´s thesis, HT18 

Number of words in the essay: 5944 

 

Background: In the age group 16-25 years, the internet is the strongest source of 

information. This age group is also the main users of social media. Social media can 

have a lot of positive effects. But studies have also shown that the use of some social 

media may have negative health results for young adults. 

Purpose: The purpose of the paper is to study the reflections, thoughts and experiences 

of young adults about social media and its use. The ages studied in this study are 15-30 

years. 

Design and method: The study was conducted via a quantitative cross-sectional study 

using surveys via Facebook, the questionnaire was designed with 16 questions about 

how young adults use social media, why and how much. The survey was on Facebook 

for three days and generated a total of 142 responses. 

Result: The results of the survey showed that all but one used social media. Almost 

twice as many women as men have answered the questionnaire. The vast majority use 

social media about one to four hours a day. But they also evoke attitudes and 

experiences around social media. 

Conclusion: Many young adults use social media several times a day, where they 

constantly share other people's values and norms. Social media affects young adults in 

different ways and to varying degrees. Most people are positively or negatively affected 

or even both, and yet most of them use social media anyway. However, this study does 

not answer why or in what way social media affects us because it was not the purpose of 

the study to investigate this. 
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1 Inledning 

Detta avsnitt börjar med en inledning till det samhällsproblem jag valt att undersöka, 

därefter kommer det en bakgrund kring sociala medier. Det fortsätter sedan med en 

problemformulering och till sist syfte och frågeställning.  

 

Vi spenderar en allt större del av våra liv framför datorn eller telefonen. Då vi idag 

använder sociala medier dagligen vet vi att det kan påverka oss på olika sätt. Detta 

behöver självklart inte påverka alla men i och med den snabba utvecklingen och att 

medielandskapet har förändrats borde vi fundera på hur unga vuxnas attityder och 

tankar är kring sociala medier.  

 

Darmell (2014) skriver ”Man kan fråga sig själv vilken effekt det har på människors liv 

när de i snitt spenderar 75 minuter på sociala medier varje dag, året om” (s. 5). I denna 

uppsats har författaren för avsikt att undersöka hur unga vuxna reflekterar kring sociala 

medieanvändningen och ifall det påverkar vår hälsa. Sociala medieanvändandet har 

under en kort tid ökat avsevärt. Lindgren (2012) skriver ”De senaste decennierna har 

medielandskapet förändrats väsentligt och med en oanad hastighet” (s. 41). Allt fler 

svenskar men framförallt unga vuxna använder sociala medier mer och mer. 

 

Denna ständiga uppkoppling är en av de största förändringar i människans miljö 

någonsin. Tutelman, Dol, Tougas och Chambres (2018) skriver ”Social media broadly 

defines as dynamic online tools that facilitate the gathering, communication, and 

collaboration among individuals and communities” (s. 290). Trots att sociala medier gör 

att vi idag kan kommunicera lättare och även samarbeta på ett sätt där vi inte behöver 

ses. Det är även lättare att interagera med samhället via sociala medier och sociala 

kanaler. Det är därför idag lätt att yttra sin åsikt utan att faktiskt vara på plats eller att 

någon behöver veta vem man är.  

 

Vi lever idag i en värld full av tekniska möjligheter men det är viktigt att hitta balansen 

så att vi inte bara sitter framför vår dator eller telefon och glömmer borta att tillexempel 

gå ut eller umgås med våra vänner på riktigt och inte över en telefon. Författaren 

kommer dock att fokusera på hur unga vuxna reflekterar och tänker kring användandet 

av sociala medier och vad människor gör med den. Simonson (2013) menar att ”I en allt 

mer teknologisk värld är det viktigare än någonsin att hålla en balans mellan teknik och 
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människa. Eller mellan den tid man umgås med sin dator eller tv:n och den tid vi 

tillbringar med andra människor” (s. 130).  

 

1.1 Bakgrund 

Lindgren (2012) menar att ”Under 2000-talets första decennium har den närmaste 

explosionsartade utvecklingen av nya kommunikationsteknologier och ett interaktivt 

medielandskap ändrat mediernas villkor” (s. 7). Dagens teknik möjliggör ständig 

uppkoppling vilket leder till ständig tillgång till kommunikation och information. 

Sociala medier har under de senaste åren tagit en stor plats, inte bara i Sverige utan även 

globalt. Gripsrud (2011) ”Tron att medierna påverkar oss präglar många yrkesmässiga 

och organisatoriska aktiviteter” (s.57). Internetanvändningen bland människor ökar 

kraftigt och enligt en undersökning som Statistiska centralbyrån gjorde 2014 visar det 

sig att 92 % av Sveriges invånare i åldrarna 16–85 år har tillgång till internet i hemmet 

(SCB, 2014:11). I takt med att internetanvändningen ökar sjunker även åldrarna på 

användarna som rör sig på dessa plattformar och allt yngre människor söker sig dit. 

Detta har resulterat i att många unga vuxna ägnar en väldigt stor del av sin vakna tid till 

användning av sociala medier. 

 

Klepek (2017) menar att ”The pace of research lags far behind the rapid pace of 

development of new technologies and not only development but the social media 

adoption in general population” (s. 17). Den digitala utvecklingen har gjort att man kan 

se filmer, läsa texter och nyheter men även ta del av reklam via sociala medier. Det är 

användarna av sociala medier som bestämmer vad som ska finnas på dessa plattformar. 

Via sociala medier öppnas det många valmöjligheter för människor att skapa kontakt 

med varandra och sprida sina åsikter. Gripsrud (2011) ”Det är tillexempel självklart att 

digitaliseringen av medierna, nätets utveckling och det faktum att alla har en 

mobiltelefon har förändrat samhället och fortsätter att göra det” (s. 92). Som nämns 

ovan behöver det inte vara något negativt att medierna utvecklats och även nätet vissa 

påverkas självklart positivt och ser det som en bra grej. Så som att idag finns allt lätt 

tillgängligt men samtidigt att samhället måste utvecklas för att hänga med i sin tid.  

 

1.2 Problemformulering 

97% av Sveriges 9–12 åringar använder internet för att hänga på sociala medier, lyssna 

på musik, chatta, se på film eller ta reda på information (Felicia Margineanu (2015), s. 
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70). Inflytande från sociala medier växer och blir allt mer dominerad av främlingar som 

vi endast umgås med i digitala utrymmen. Simonson (2013) skriver ”Är det nyttigt att 

sitta timme ut och timme in framför en datorskärm? Naturligtvis inte för den fysiska 

hälsan, sittandet vid datorerna drar ifrån ett antal år av våra liv” (s. 31). Internet har 

bidragit till att människor runt om i världen fått nya möjligheter att kommunicera med 

varandra. Den globala kommunikationen har samtidigt effektiviserats, speciellt i och 

med sociala medier.  

 

Som nämns ovan är sociala medier idag en stor del av mångas människors vardag och 

det är ett fenomen som många unga vuxna använder dagligen. Det finns också baksidor 

och konsekvenser med att använda sociala medier. Som Darmell (2014) skriver ”Det är 

svårt för de flesta av oss att ignorera en mailbox som plingar eller en mobiltelefon som 

burrar i fickan” (s. 36). Hur influerar då den ständiga uppkopplingen på sociala medier 

vår vardag? Är det ett problem att det plingar i mobilen? Syftet med denna studie är att 

få förståelse om hur unga vuxna upplever sociala medier och deras syn och tankar, ifall 

de tror att sociala medier påverkar deras hälsa. Syftet med studien blir att försöka förstå 

medieanvändarnas egna tankegångar kring mediepåverkan. Med en 10-faldig ökning av 

användningen under det senaste decenniet beräknas att över 69% av de unga vuxna 

använder sig av sociala medier regelbundet (Tutelman, P. R, Dol, J, Tougas, M. E, & 

Chambers, C. T. (2018), s. 290). 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera unga vuxnas tankar och reflektioner kring deras 

medieanvändande av sociala medier. Syftet är därför att undersöka unga vuxnas 

attityder till sociala medier och dess hälsa.  

 

1.4 Frågeställning 

 Frågeställningar författare vill besvara i uppsatsen är följande: 

• I vilken utsträckning använder unga vuxna sociala medier?  

• Vilken betydelse har sociala medier för unga vuxna och dess attityd till sociala 

medier?  

• Tankar kring sociala medier användningen och ifall det påverkar unga vuxnas 

hälsa?  
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2 Tidigare forskning 

Under detta kapitel kommer väsentlig tidigare forskning kring sociala medier att 

presenteras. Detta kapitel kommer bland annat att ta upp att sociala medier kan utnyttjas 

på vissa sätt för att hjälpa unga att inte drabbas av ohälsa. Samtidigt tar detta kapitel upp 

att det är svårt att avgöra vad sociala medier kan göra med unga vuxna.  

 

2.1 Teoretiska perspektiv och en agenda för forskning  

Perloff skriver om hur sociala medier kan utnyttjas på bästa sätt för att hjälpa unga 

vuxna att inte drabbas av ohälsa. Perloff (2014) menar att ”Research has documented 

that a variety of media interventions and persuasive regimen can have positive effects in 

reducing unhealthy appearance-based perceptions and eating disorder symptom” (s.11). 

Sociala medier som utnyttjar interaktiva styrkor i tex Facebook har en viss potential att 

påverka attityder och användarnas uppfattning.  

 

Perloff menar att det finns forskning om kunskapsförskjutningen och detta ger här en 

bra utgångspunkt. Det handlar om att en kommunikatör har en fördjupad syn på ett visst 

problem som ett resultat av hans eller hennes kön, religion, etnicitet, ålder eller andra 

bakgrundsfaktorer. Publiken kan anta att en kommunikatör har en kunskapsbaserad 

inriktning på ett problem då drar de även slutsatsen att talaren saknar trovärdighet. Å 

andra sidan när en kommunikatör tros ha brutit mot kunskapsbasisen eller gör 

uttalanden som inte lätt kan hänföras till en demografisk bakgrundsfaktor som förordnar 

kommunikatören till en förspänd position. Då uppfattas talaren genom vissa som mer 

trovärdig. Ett exempel på detta kan vara att kampanjer riktade mot unga vuxna kvinnor 

kommer att bli effektivare om unga vuxna kvinnor valdes som talespersoner, till 

exempel kvinnor som drabbats av ätstörningar som har övervunnit sina problem, än om 

de valde hälsoexperter eller andra demografiskt liknande unga kvinnor som inte har 

dessa bakgrundproblem.  

 

Perloff (2014) skriver ” Social media and contemporary digital technologies are the 

playing field of today’s youth, places where lessons are learned, attitudes are formed, 

and body image concerns can be cultivated and metastasized into convictions” (s.12). 

Teoretiskt baserade studier kan ge insikter om de subtila effekter som nya medier utövar 

på unga vuxna, men samtidigt skapar dessa studier strategier för att hjälpa både kvinnor 

och män från en mängd olika etniska grupper att anta hälsosammare attityder.  
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Perloff menar också att sociala mediers influenser är komplexa. Man kan inte säga att 

sociala medier kommer utöva en direkt inverkar på unga vuxna. Enkelt framvisande för 

sociala medier eller Facebook initierade sociala jämförelse med tunna attraktiva vänner 

kommer inte att leda till ett missnöje hos unga vuxna. Mediernas ytliga skildringar kan 

utöva skadliga influenser, de potentiellt allvarliga psykologiska konsekvenserna men 

också i kombination med vissa individuella skillnads faktorer (Perloff, (2014) s. 5).  

 

Perloff (2014) skriver ”A classic mass communication perspective uses and 

gratifications emphasizes that people are not passive and submissive when it comes to 

media use” (s.7). Det föreskrivs att ”uses and gratifications” innebär att individer är 

aktiva deltagare som använder media för att tillgodose vissa behov. De söker särskilda 

belöningar för att uppfylla behov och nå tillfredsställelse i sin medieanvändning, dessa 

kan vara antingen psykologiskt funktionella eller dysfunktionella.  

 

Sammanfattningsvis kan man förvänta sig att individer med vissa känslighetsegenskaper 

skulle vara särskilt sannolikt att vända sig till sociala medier för att validera sina 

självkoncept, tillgodose personliga behov av bekräftelse och övertyga sig om att de 

mäter sig med sina ideal. När de är på sociala medier kommer de att stöta på en mängd 

konkreta och subtila påtryckningar som kan förvärra självbilden (Perloff, (2014) s.8).  

 

2.2 Social medieanvändning och mental hälsa bland unga vuxna 

Vissa studier har visat att användningen av sociala medier kan vara knutet till negativa 

psykiska hälsoeffekter, inklusive självmord, ensamhet och minskad empati. Andra 

studier har inte funnit bevis för skada eller har visat att användningen av sociala medier 

kan vara till nytta för vissa individer. Bekymmer om sociala medier effekter på mental 

hälsa presenteras ofta i starka termer. Ett nyligen publicerat pressmeddelande från den 

amerikanska suicidologiska föreningen säger att dom vet att sociala medier i alla former 

kan ha en betydande inverkan på mental hälsa, särskilt för ungdomar. Som skrivs i 

Social Media Use and Mental Healt among Young Adults (2017) “Many who are 

concerned about social media use point back to a 2011 report by the American 

Academy of Pediatrics (AAP) who claimed Facebook Depression could develop among 

youth who used social media too long” (s. 308).  
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Den nuvarande undersökningen syftar till att utöka tidigare forskning genom att 

undersöka länkar mellan sociala medier och psykiska relaterade resultat i ett stort antal 

unga vuxna. Användning av sociala medier innefattar flera olika aspekter, vilka var och 

en är viktiga på olika sätt. Tidigare forskning har visat att enbart exponering är en dålig 

indikator på mental hälsa. Det kommer dock att ingå här med tanke på fortsatt offentliga 

påståenden att enbart exponering är förknippad med minskad psykisk hälsa (Chloe 

Berryman, Christopher J. Ferguson & Charles Negy (2017), s. 309). Olika individer kan 

överväga att använda sociala medier för att vara mer centrala för sina kärnmotivationer 

än tillfälliga användare som teoretiseras av självbestämmande teori.  

 

Chloe Berryman, Christopher J. Ferguson & Charles Negy (2017) menar att ”Whether 

social media is responsible for mental health problems among young individuals 

remains an area of contention” (s. 312). Resultatet utav studien avslöjade att 

användandet av sociala medier i allmänhet är dåligt för psykiska problem. Det är möjligt 

att användningen av sociala medier kan uppleva effekterna av psykisk panik som är 

vanliga för många former av media så som videospel, serietidningar och rockmusik. 

Man kan inte ignorera potential för vissa online beteenden för att vara associerade med 

psykiska problem, hellre föreslå att forskning fokuserar på individers beteende snarare 

än att anta att media är grunden till alla socio-personliga problem (Chloe Berryman, 

Christopher J. Ferguson & Charles Negy (2017), s. 313). 

 

2.3 Social jämförelseteori 

Socialpsykologen Leon Festinger initierade 1954 en teori som heter social comparison. 

Den teorin handlar om att det finns en tro och ett driv inom individer för att få exakta 

självbedömningar. Denna teori behandlar därför hur individer utvärderar sina egna 

förmågor och åsikter genom att jämföra sig med andra. Detta för att minska osäkerheten 

i dessa domäner och lära sig att definiera sig själva. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_comparison_theory).  

 

När man pratar om sociala jämförelser har medierna visat sig spela en stor roll. De 

forskare som undersöker mediernas sociala effekter har använt sig av sociala 

jämförelsetekning och har där funnit att kvinnor i de flesta fall har benägenhet för att 

engagera sig i uppåtgående sociala jämförelser. Detta är något som resulterar i mer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_comparison_theory
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negativa känslor om jaget och sig själv. Kvinnor mäter sig mot en slags form av 

samhälleligt ideal. 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_comparison_theory#Media_influence) 

”Under de senaste åren har sociala medier-plattformar som Facebook och Instagram 

gjort det mer utbrett, eftersom sociala medier gör det lättare att jämföra dig med 

"idealet". Vissa kvinnor har rapporterat att man gör jämförelser uppåt på ett positivt sätt 

för självmotivation, men majoriteten av uppåtriktade jämförelser görs när individen 

känner sig mindre och därför framkallar en negativ konnotation.” 

 

2.4 Social teori 

Social teori handlar om hur socialt beteende uppstår genom att man testar olika sätt att 

bete sig på gentemot andra och lär sig sedan vilket sätt som får en positiv förstärkning.  

Christian Fuchs (2014) menar att ”Social theory is the systematic development and 

connection of “concepts with which to gasp social life, with identifying patterns in 

social relations and social action, with producing explanations for both specific features 

of life in an society and changes in overall forms of society” (s. 71). Man försöker förstå 

händelser, institutioner och vissa trender mellan personligt liv och samhället. Något som 

är viktigt för social teori är filosofiska debatter och filosofiska resonemang Fuchs 

(2014), s. 71). Det behövs också en kritisk teori om sociala medier och samhälle. Det är 

alltså ett sätt att se på utvecklingen av personliga egenskaper och sociala 

reaktionsmönster med hjälp av allmänna lagar för betingning. Denna teori används för 

att studera och tolka sociala fenomen.  

 

Som nämns ovan skriver Perloff att det finns positiva effekter med användandet av 

sociala medier, att sociala medier kan nyttjas för att unga vuxna inte ska drabbas av 

ohälsa. Men den tidigare forskningen i den här studien ter sig olika. Detta skall 

undersökas i den här studien, hur unga vuxna tänker kring användandet av sociala 

medier. I detta kapitel har författaren tagit upp tidigare relevant forskning kring ämnet 

som uppsatsen fokuserar på. Det är därför intressant att se hur unga vuxnas attityder till 

sociala medieanvändningen kommer att se ut. Är sociala medieanvändningen knutet till 

enbart negativa eller positiva attityder eller behöver det vara det ena eller andra.  

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_comparison_theory#Media_influence
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer författaren att undersöka hur forskningsfrågorna tidigare har 

behandlats.  

 

3.1 Användarteorin 

Uses and gratifications kan översättas med användarforskning och teorin har fått stor 

betydelse för forskningen om förhållandet mellan media och publik. Teorin syftar på att 

publiken är minst lika aktiv som sändaren. Uses and gratification teorin utvecklades på 

1970-talet av Katz, Gurevitch and Hass för att förklara nyttan och funktionen av media 

för individer, grupper och samhället i allmänhet. När man pratat om användarteorin så 

kan vi här se om den kan ge vägvisning för vilken tillfredställelse unga vuxna kan 

uppnå vid användandet av sociala medier. Något som i denna uppsats är relevant 

eftersom syftet är att ta reda på hur och om allmänheten tänker och upplever att sociala 

medier påverkar deras hälsa (Gripsrud 2011, s. 72). Detta då grunden för teorin är att 

människor har en rad olika behov som de försöker tillfredsställa genom att konsumera 

medier. Detta eftersom denna teori handlar om att alla människor har en rad olika behov 

som de försöker tillgodose genom de olika medierna. Användarteorin vänder då på 

frågan om “vad gör medierna med publiken” till “vad gör publiken med medierna” 

(Gripsrud, 2011, s. 66). Gripsrud (2011) påstår att man inom denna teori betraktar 

individerna som en publik eller medieanvändare, där dess beaktande och agerande rör 

sig på en fristående nivå. Det vill säga att individerna använder sig av medier för att 

endast tillfredsställa sina behov. 

 

Det kan som nämns ovan handla tillexempel om att kommunicera eller att hitta 

information, men det finns dock kritik mot teorin. Aktiviteten av användandet kan ofta 

överdrivas och kan valet av medier endast bero på vana mer än att det är ett aktivt val. 

Som också nämns tidigare handlar användarteorin om att användarna är aktiva och 

målmedvetna. De kan fritt välja sin medieform och vad de väljer att kolla på, alltså 

sändaren. Man kan här säga att unga vuxna väljer fritt bland dagens sociala medier om 

vad som bäst passar för att tillfredsställa sina behov. Man utgår från publiken och ser de 

därför från ett användarperspektiv.  
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3.2 Sociala medier och dess användning 

Ahlquist & Borglund (2017) skriver ”Med internet och sociala medier har gamla 

sanningar delvis vänts upp och ned” (s. 11). Sociala medier och dess användning skiljer 

sig mot de traditionella medierna eftersom sociala medier finns tillgängligt dygnet runt. 

Sociala medier är som vi vet en bra plats att tex kommunicera på, eller att hitta 

information. Men i och med det kan vi får en överdos av användandet av sociala medier. 

Ahlquist & Borglund (2017) menar att ”Sociala medier både kompletterar och 

konkurrerar med traditionella medier om publik och reklam” (s. 17). 

 

Sociala medier uppgift är att erbjuda användare att kommunicera och upprätthålla 

sociala relationer. Klepek (2017) skriver “Social media sites open up a new 

environment if conversation-based marketing communication, creating opportunities for 

entirely different form of nearly instantaneous customer connections” (s. 16). Sociala 

medier betecknar de digitala kanaler som har med teknologi och sociala interaktion att 

göra. Det kan vara i form av text, bild, ljud och video.  

 

Baker och Oswald (2010) skriver "Online social networking services have recently 

emerged as popular ways to share personal information and communicate with friends 

(s. 11). Det är 15 år sedan internetanvändningen i befolkningen mättes för första 

gången. Det var då endast 3% som använde nätet flera gånger i veckan. Därefter kan 

man se en kontinuerlig ökning varje år. Från och med 2005 lutar kurvan ännu brantare 

uppåt, mellan 2008–2009 kan vi se den största ökningen. Ökningen har skett i alla 

befolkningsgrupper men den är allra störst i åldersgruppen 65–85 år (Bergström (2010), 

s. 436).  

 

Bergström (2010) skriver ”Under de senaste åren har så kallade sociala medier fått ett 

enormt genomslag bland internetanvändare både nationellt och internationellt. 

Utvecklingen av applikationer för olika typer av sociala nätverk har lett till en 

signifikant förändring i användningen av befintliga teknologier, även om tekniken för 

att distribuera och dela digitalt innehåll på intet sätt är ny” (s. 435). Vi kan som nämns 

ovan se en tydlig utveckling i både användandet och utvecklingen inom sociala medier. 

Detta eftersom det idag är mer tillgängligt och de mesta finns på sociala medier. 

Ahlquist & Borglund (2017) skriver att ”Personer konsumerar nyheter och annan 
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information som bekräftas deras egen uppfattning om hur världens ser ut, vilket riskerar 

att skapa exkludering och minskad förståelse för andra” (s. 20). 
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4. Relevanta begrepp 

Här tar författaren upp en del relevanta begrepp inom ämnet. Både Facebook och 

Instagram är två sociala medium som är helt dominerande plattformar för det sociala 

mediebruket.  

 

4.1 Facebook 
 

Leigert (2010) skriver ”Kort sagt, Facebook kan fylla många olika funktioner, beroende 

på vem man är och vad man vill” (s. 30). Syftet med denna plattform är att man ska 

kunna umgås med sina vänner men även lära känna andra helt gratis. Facebook är ett 

socialt medium som grundades i februari 2004. Facebook är ett gigantiskt nätverk som 

har ca 500 miljoner aktiva användare runt om i världen (Leigert, 2010, s. 30). Alla som 

har Facebook har en egen sida, en så kallad ”Vägg”, där finns möjligheten att lägga upp 

information om sig själv, skriva meddelanden, lägga upp och kommentera på bilder, 

samt uppladdning av video och ljud som går att dela med andra  

 Att dela med sig av information är vad hela webbplatsen bygger på. Att dela med sig av 

artiklar och sina politiska åsikter har ökat betydligt de senaste åren, och att skapa debatt 

och diskussioner lika så. Att dela på sociala medier är ett kraftfullt verktyg, som har 

både för- och nackdelar, och det kan vara svårt att förstå vilken viral genomslagskraft de 

faktiskt kan ha. På några timmar kan en artikel, video eller status delas tusentals gånger 

och några dagar senare har miljoner människor tagit del av det.  

Facebook hade under december 2016 1.23 miljarder dagliga användare i snitt och 1.15 

miljarder dagliga användare på mobilen. Dessa siffror visar på hur omfattande Facebook 

har blivit och underbygger argumentet att det är en plattform för att nå ut till väldigt 

många människor (Företagsinfo Facebook).  
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4.2 Instagram 

Nyberg och Wiberg (2014) skriver ”Instagram beskriver sig själv som en digital tjänst 

och som ett snabbt, vackert och roligt sätt att dela sitt liv med vänner och familj (s. 31).  

Instagram är en applikation som är kostnadsfri. Man kan ha den i mobilen eller 

surfplattan för fotodelningen men också ett socialt nätverk Instagram lanserades 2010. 

(https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram). Eftersom Instagram är en mobilapplikation 

innebär det också en obegränsad tillgång till bilder som ständigt går att jämföra sig med.  

 

Instagram är unik i sitt slag eftersom den framförallt bygger på att användarna lägger 

upp bilder som kan delas med vänner och omvärlden (Brown & Tiggemann, 2016). 

Specifikt för Instagram är även att användarna kan märka sina bilder med 

indikationsord, så kallade hashtags. Att använda hashtags gör det enklare att hitta bilder 

utifrån användarens intresse (Tiggemann & Zaccardo, 2015). Instagram gör det möjligt 

för användarna att lägga upp bilder och videoklipp samt en bildtext för att beskriva 

bilden. De kan även använda sig av hashtags (# symbol) som gör det möjligt för andra 

Instagramanvändare att se dessa bilder och videoklipp. Användarna kan även tagga 

andra användare i bilderna genom att använda @-tecknet, vilket gör att de taggade 

användarna blir meddelade om att de är associerade till dem publicerade bilderna.  

 

 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram
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5. Hälsa 

 

Perski (2003) skriver i Det stressade hjärtat, att förstå stress och hur vi hanterar 

livskriser ”Vad vet vi om hur livsvillkoren för att leva ett friskt liv” (s. 9). Trots att vi 

hämtar information eller kommunicerar med vänner på sociala medier vet vi inte hur vi 

ska använda sociala medier på bästa sätt för att må bra.  

 

Hälsa kan definieras på olika sätt och kan i vissa meningar vara svårt att definera. World 

Health Organisation (WHO), som är det världsledande organet när det kommer till hälsa 

skriver at hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. 

Det finns en frånvaro av funktionsnedsättning och sjukdom (WHO 1948). Att 

människan ska känna välbefinnande och ha en god hälsa innebär lycka, moral, 

självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro samt känsla av sammanhang. 

Definitionen uppkom 1948 som ett komplement till dåtidens syn på hälsa som avsaknad 

av sjukdom. 1986 vid en konferens i Ottawa utvecklade WHO synen på hälsa till att 

involvera en dimension om att hälsa erövras, det vill säga att hälsa är mer en resurs än 

ett mål i sig (WHO 1986). 

 

Perski (2003) menar att ”Våra sociala och själsliga villkor kan vara en god jordmån för 

ett långt, meningsfullt och friskt liv” (s. 16). Begreppet hälsa kan beroende på individ 

upplevas på olika sätt. Något som denna studie vill fokusera på är hur unga vuxnas 

attityder är till sociala medieanvändningen. Hälsa är något som skapas i relation med 

omgivningen och samhället. Hälsan hos oss människor påverkas av vilken miljö man 

vistas i och beroende på hur människors beteende är. Det är idag en annorlunda värld vi 

lever med om man jämför med förr i tiden. Allt är tillexempel digitaliserat, vi kan 

ständigt hålla kontakt med vänner och familj, vi kan få information om något som 

inträffat på en några sekunder via våra mobiler och datorer. Är vi idag medvetna om 

vilka hälsa risker de kan finnas i och med sociala medier. Perski (2013) anser att ”På 

människors vis tar vi hälsan för given, så länge den inte visar tecken på att vackla” (s. 

19). Samhället är idag mer ”stressat” att man inte inser att man mår psykiskt och fysiskt 

dåligt av användningen av sociala medier. Utan när vi mår dåligt är när det finns något 

så som värk eller kanske feber. I vissa fall behöver de inte ge utlopp för att det känns 

när man mår dåligt man kan må dåligt inombords som tar ett tag innan man upptäcker. 

Det är oavsett lika viktigt att ta hand om problemet.  
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6 Metod och genomförande 

Författaren har valt att använda sig av en surveyundersökning för att få fram sitt 

resultat. I detta kapitel kommer författaren presentera och argumentera för 

tillvägagångsätt, urval, validitet och reliabilitet.  

 

6.1 Surveyundersökning 

Uppsatsen bygger på en undersökning som är kvantitativ och en enkät har använts vid 

datainsamling. Harboe (2013) skriver ”Begreppet survey betyder översikt, uppmätning 

eller kartläggning. Med utgångspunkt i dessa betydelser är det uppenbart att 

surveyundersökningar skiljer sig väsentligt från både experiment och fallstudier” (s. 

49). Kvantitativ metod bygger på sin sifferundersökning på siffermaterial av olika slag.  

Motivet till den valda forskningsmetoden är för att på bästa sätt kunna få in data som är 

specificerad kring syftet och frågeställningarna. Eggby och Söderström (1999) skriver 

att ”Kvantitativa metoder är till stor hjälp då man vill finna en struktur i data” (s. 20). 

Survey används för att kartlägga större sociala sammanhang. Jag har valt att använda 

mig av surveyundersökning eftersom det varit en bra metod till mitt syfte. Detta 

eftersom vid en enkätundersökning når man ut till många samtidigt. Men också 

eftersom Med hjälp av surveyundersökning kan man få fram individernas personliga 

åsikter och attityder. Det är även viktigt att frågorna är skrivna på ett enkelt och 

kortfattat sätt så att de är enkla för svarspersonerna att förstå och fylla i.  

 

6.2 Urval 

Författaren har valt att avgränsa sitt urval till både män och kvinnor i åldrarna 15–30 år. 

Deltagarna har valts utifrån studiens syfte, författaren antog att denna åldersgrupp 

använder sig av sociala medier och därför var lämplig för min studie. När jag 

konstruerat mitt frågeformulär har jag hela tiden fokuserat på problemställningen men 

även respondentgruppen. Detta eftersom problemformuleringen ska besvaras med hjälp 

av enkäterna som skickas ut. Det är också viktigt att frågorna ställs på ett korrekt sätt så 

att respondenterna förstår frågorna (Harboe (2013), s. 65).  

 

6.3 Validitet och Reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när man pratar om forskning. Begreppen 

används i syfte för att bedöma uppsatsens kvalité och trovärdighet. Begreppet validitet 
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handlar om att man har genomför det som står i syfte och problemformulering. 

Reliabiliteten handlar om ifall resultaten man har kommit fram till är tillförlitliga. Ifall 

det skulle genomföras en liknande studie vid ett annat tillfälle, skulle resultatet bli 

samstämmiga för att det ska vara reliabilitet.  

6.3.1 Validitet 

För att få validitet i studien är enkäter ett bra sätt att använda sig av. Det är på så sätt 

smidigt att ta reda på hur unga vuxna tänker kring användandet av sociala medier, och 

dess reflektioner kring om sociala medier påverkar unga vuxnas hälsa. Validiteten blir 

hög eftersom enkäten nådde ut till flera och inte endas ett fåtal personer, därför var 

enkäter ett bra val till denna studien. Något som gav studien högre validitet var att jag 

inte hade valt ut de som skulle svara utan att den låg på Facebook. Detta medförde att de 

som såg enkäten hade möjlighet att svara.  

6.3.2 Reliabilitet 

Eftersom denna studie är en kvantitativ undersökning i och med enkäten så blir 

reliabiliteten ganska hög. Eftersom man kan utifrån enkäten läsa av siffror. Hade 

enkäten haft fler öppna frågor så hade reliabiliteten dock blivit ännu högre. Eftersom 

enkäten skickats ut via Facebook, får man i detta fall hoppas att de som svarat på 

enkäten varit ärliga, annars blir reliabiliteten väsentligt lägre. 

 

6.4 Tillvägagångssätt 

Eftersom författare har valt att genomföra sin undersökning med hjälp av att skicka ut 

enkäter så har författaren gjort det via olika grupper på Facebook men även via sina 

egna vänner som i sin tur spridit budskapet vidare. Det blir då ett så kallat snöbollsurval. 

Programmet författare använt sig av för att göra enkäten heter Google Formulär. 

Enkäten var utformad med 16 stycken frågor. Syftet med denna enkät var att undersöka 

vad sociala medier används till och unga vuxnas tankar, attityder och reflektioner kring 

medieanvändningen. I samband med frågeformuläret har författaren även skicka med ett 

följebrev för att ge respondenterna information om varför undersökningen genomförs 

och vart den ska publiceras (se bilaga 1).  
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7 Resultat och analys av enkäterna 

I detta kapitel presenterar författaren de resultat som är mest intressanta från enkäten. 

Det empiriska underlaget kommer sedan att analysera utifrån den tidigare forskningen 

och teorierna.  

 

7.1 Resultat 

Enkäten har totalt genererat 142 svar, det är svårt att säga hur många som tagit del av 

enkäten då den legat ute på Facebook i 3 dygn. Tidsramen för studien var för snäv för 

att samla in fler svar. Svarsfrekvensen på enkäterna var bättre än väntat trots tidsramen. 

Angående kön så är det nästan dubbelt så många kvinnor som män som har svarat på 

enkäten.  

 

Det är endast nio stycken som är mellan åldrarna 15–20 år, och 57 stycken i åldrarna 

21–25 år och 76 stycken i åldrarna 26–30 år. Det höga deltagare antalet i åldrarna 26–30 

år skulle kunna bero på att enkäten har legat på författarens egen Facebook sida och att 

författaren själv är runt den åldern. 

  

Det är tydligt att de flesta använder sig av sociala medier, det är endast en i 

undersökningen som inte gör det. Facebook är det sociala mediet som de allra flesta 

använder sig av. Det är även viktigt att ha i åtanke att denna enkät är spridd på sociala 

medier. Därför hade kanske resultatet sett annorlunda ut om man hade gjort ett 

slumpmässigt urval, och även via pappersform och inte över sociala medier. Resultatet 

har här blivit att majoriteten använder sociala medier, därför blir detta resultat inte lika 



 

17 

 

intressant med tanke på att enkäten spridits på Facebook.

 

 

Den största anledningen till användningen av sociala medier är för att kommunicera 

med vänner, familj och bekanta. Tiden som läggs på sociala medier är blandat, men 

mellan 1–3 timmar per dag är det som de flesta verkar spendera på sociala medier. I 

undersökningen är det 87% som tror att sociala medier påverkar unga vuxna på både ett 

positivt och negativt sätt. Endast 9% i undersökningen som tror att sociala medier bara 

påverkar negativt. Vad gäller positiv eller negativ påverkan av sociala medier kan man 

utläsa att det inte går att se ett tydligt mönster. Drygt 60% av respondenterna blir 

påverkade såväl positivt som negativt. 
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Det syns däremot tydligt att majoriteten känner ett behov av att regelbundet titta på sina 

sociala medier, totalt 80% har svarat att de känner ett behov av att ständigt vara 

uppkopplad. Flertalet, 77 stycken, av respondenterna känner sig inte stressade av att 

använda sociala medier och 57 stycken känner sig stressade vid användandet av sociala 

medier. Frågan om ifall man känner sig avkopplad vid användandet av sina sociala 

kanaler så är det 48 stycken som inte känner sig avkopplade, 67 stycken som känner sig 

avkopplade och 27 som inte vet om de känner sig avkopplade eller inte. Bland 

respondenterna är det ca 88% som inte tar bort sitt inlägg trots att de inte får den 

spridning man hoppats på. Sammanfattningsvis kan man avläsa från enkäten att 

respondenterna är överens om att användandet av sociala medier medför både för- och 

nackdelar.  
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7.2 Analys 

Medier har ofta tillskrivits stor makt över sin publik. Bengtsson (2001) blickar bakåt 

1900-talets mitt och skriver att ”Man utgick då ifrån att massmedierna har en väl 

utvecklad förmåga att direkt påverka publikens åsikter och föreställningar om 

verkligheten” (s. 47). Av föreliggande studie går det att se hur medier berör oss både på 

ett negativt och positivt sätt, det är svårt att svara på exakt vad medierna gör med oss. 

Synen på medierna har därför ändrats i dagens samhälle gentemot hur Bengtsson 

framställer hur medierna uppfattades förr i tiden. Medierna får oss inte att göra vad som 

helst, de är inte allsmäktiga. Tillgängligheten som finns idag gör som nämns ovan att 

sociala medier berör oss på olika sätt och allmänheten tar till sig det på olika sätt. Dock 

utgör sociala medier en allt större del av vardagen och finns därför tillgängliga för oss 

på ett helt annat sätt än de medier som medieanvändare under 1900-talets 

massmedieepok använde. 

 

Av föreliggande studie kan man utläsa att användningen av sociala medier främst är för 

att kommunicera med vänner, bekanta och familj. De flesta känner ett behov av att hålla 



 

20 

 

sig uppdaterade och kolla sina sociala medier regelbundet. Perloff (2014) menar att det 

inte är helt enkelt att säga att sociala medier kommer påverka unga vuxna på ett direkt 

sätt. Som framgår av respondenternas tankar och reflektioner så upplever de att sociala 

medier påverkar oss, men inte på vilket sätt och varför. Detta eftersom frågorna ej var så 

utvecklande.  

 

Användarteorin tas upp ovan och är viktigt eftersom det är förhållandet mellan media 

och dess publik. Men vilken tillfredsställelse får unga vuxna av att regelbundet använda 

sig av sociala medier. Användarteorin har stor betydelse för att förstå samspelet mellan 

publik och den enskilde individen vid användningen av sociala medier. Användningen 

av sociala medier beror på att varje individ vill tillgodose en viss tillfredställelse.  

 

Det finns ett tydligt behov av att kolla sina sociala kanaler något som inte är 

förvånansvärt eftersom internet är så tillgängligt. Det är en självklar del av unga vuxnas 

vardag. Men trots detta känner majoriteten (54%) sig stressade över att använda sina 

sociala kanaler något som visar sig ur min enkätundersökning. Perloff (2014) menar att 

sociala mediers influenser är komplexa. Man kan inte säga att sociala medier kommer 

utöva en direkt inverkar på unga vuxna. Men i detta fall kan vi se att mer än hälften av 

respondenterna känner sig stressade i samband med sociala medier. Tiden som läggs på 

sociala medier är ca 1–3 timmar per dag, det är tydligt att sociala medier på ett eller 

annat sätt har en inverkan på oss, detta är något som enkätundersökningen visar.  

 

Genom denna studie är det svårt att svara på hur unga vuxna förhåller sig till sociala 

medier och de hälsorelaterade aspekterna till medieanvändningen, eftersom studien inte 

syftade på varför sociala medier påverkar oss. Som nämns ovan är det tydligt att det 

påverkar oss på både ett negativt och positivt sätt i och med att medierna men även 

synen på sociala medier har ändrats genom tiden. Detta kan vi se utifrån 

respondenternas tankar, attityder och föreställningar kring påverkan av 

medieanvändningen. 
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8 Slutsats 
I detta avsnitt besvaras de frågeställningar som studien har haft som utgångspunkt för 

hela undersökningen.  

 

I vilken utsträckning använder unga vuxna sociala medier?  

Att utläsa ifrån enkäten och resultatet använder övervägande delen sociala medier för att 

kommunicera med vänner, familj och bekanta och antagligen för att detta tillfredsställer 

vissa behov för att vi ska må bra. 

 

Det är även här intressant att se hur mycket tid som respondenterna lägger på sociala 

medier per dag. Där är det ganska varierande mellan respondenterna. Trots att sociala 

medier och dess tillgänglighet har ökat är det 9,2% som använder sociala medier mindre 

än en timme per dag. De flesta använder sig av sociala medier mellan en till tre timmar 

per dag.  
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Vilken betydelse har sociala medier för unga vuxna och dess attityder till användandet 

av sociala medier?  

Sociala medier har en stor betydelse hos unga vuxna eftersom 99% av respondenterna 

använder sig av sociala medier. Som nämns ovan skickades enkäten ut via Facebook 

som är ett socialt medium och därför hade kanske slutsatsen blivit annorlunda ifall 

enkäten hade skickats ut till flera och i pappersformat. Vi kan även anta att de har stor 

betydelse eftersom de läggs ca 1–3 timmar per dag på sociala medier. Men också 

eftersom sociala medier idag är så tillgängligt. Som nämns ovan använder sig de allra 

flesta sociala medier för att kommunicera med vänner och familj. De allra flesta 87,3% 

svarar att sociala medier påverkar oss både positiv och negativt. De visar sig eftersom 

de flesta har upplevt både negativa och positivt saker när de använt sig av sociala 

medier. Detta medför att respondenterna till denna studie har svarat att det finns både 

nackdelar och fördelar med användandet av sociala medier. Vid vissa tillfällen 

tillfredsställs behoven för att må bra och att hälsan stärks och i vissa fall fallerar det och 

man upplever istället användandet som något negativt och det kan i det fallet påverka 

individens hälsa.  

 

Tankar kring sociala medier användningen och ifall det påverkar unga vuxnas hälsa?  

Sista frågan handlar om vilka symptom som upplevs i samband med användningen av 

sociala medier. Där kan man tydligt utläsa att sociala medier har både en positiv och 

negativ effekt. Denna studie har studerat folks egna upplevelser av känslotillstånd vid 

användandet av sociala medier.  
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Detta har varit ett brett område att studera och det finns många faktorer som spelar roll 

och som även kan påverka resultatet. Som nämns ovan påverkar sociala medier unga 

vuxna, men varför eller på vilka sätt framgår inte eftersom inte studien hade för syfte att 

ta reda på det. Det är tydligt att sociala medier tar en allt större plats i våra liv och vår 

vardag och det är viktigt att hitta en balans och inte lägga allt för mycket tid framför 

skärmar. Lugn är det minst frekventa upplevelsen, något som är intressant. I detta fall 

ses stress, ångest och tillfredställelse som det ”normala och vanliga”. Sociala medier 

förmedlar fysiska och psykiska ideal, ger ständig tillgång till ny information något som 

skulle kunna öka chansen att bli stressad och skulle därför kunna leda till ohälsa. Som vi 

kan utläsa av resultatet använder sig unga vuxna av sociala medier flera gånger och 

timmar om dagen där de tar del av andras normer och värderingar. Sammanfattningsvis 

så påverkar sociala medier unga vuxna på olika sätt och i viss utsträckning. Det är 

därför viktigt att reflektera över vad man gör på nätet och vad det betyder att sociala 

medier idag utgör en naturlig del i många människors liv. Som Nyberg och Wiberg 

(2014) skriver ”Genom ökad medvetenhet om förståelsen för det som pågår kan vi bli 

bättre på att förhålla oss till det” (s. 135).  
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9 Diskussion 

I detta kapitel kommer en slutdiskussion om resultatet att ske. 

 

För att kunna dra djupare slutsatser kring resultatet som presenteras, hade 

undersökningen behövt vara större, de hade behövts fler respondenter för att resultatet 

ska få tillräckligt hög validitet. Oavsett om påverkan är positiv eller negativ av sociala 

medier så kan den ske omedvetet utan att individen ägnar en tanke över detta. Något 

som hade varit bra för studien hade varit att utföra en pilotstudie innan för att säkerställa 

validiteten och reliabiliteten i enkäten. Detta för att se till så att frågorna verkligen 

svarar på det som de är avsedda för.  

 

Som Aalbers, G., McNally, R. J., Heeren, A., de Wit, S., & Fried, E. I. (2018) skriver 

“Although some studies have shown that social media use is associated with beneficial 

effects, other have identified potential negative effects on well-being via promotion of 

stress, loneliness and depressions symptoms” (s. 1). Ur denna studie kan vi se att sociala 

medier påverkar unga vuxna. Och unga vuxna använder sig av sociala medier dagligen. 

Effekterna av sociala medier kan komma ifrån passiv social media-användning något 

som förkortas (PSMU). Den passiva sociala mediaanvändningen kan ha att göra med 

koncentrationsproblem, trötthet och ensamhet. Ett exempel på detta kan vara att bläddra 

snabbt i flödet för att man inte har något för sig eller kolla igenom en väns bilder på 

sociala medier. Forskning har visat att detta minskar affektivt välbefinnande (Aalbers, 

G., McNally, R. J., Heeren, A., de Wit, S., & Fried, E. I. (2018), s. 1). Social 

jämförelseteori tar upp hur människor jämför sig med andra och därför har medierna 

haft en betydande roll eftersom detta kan medföra negativa känslor. Detta kan vara en 

av de negativa effekterna som unga vuxna påverkas av. Om man på ett negativt sätt 

jämför sig med folk runt om kring och kanske luras av vad som visas på sociala medier 

kommer det till slut att påverka ens egen välmående.  

 

Social teori handlar i sin tur om att man testar att bete sig på olika sätt för att lära sig 

vilket sätt som ge en positiv förstärkning. Något som i sin tur kan verka konstigt att man 

ska bete sig på ett visst sätt för att människor runt om en ska ge en positiv feedback. 

Men detta kan vara bra för att stärka sitt eget välmående, så länge inte sociala teorin går 

för långt och man bara beter sig på ett visst sätt för att människor runt om kring en ska 

ge en positiv förstärkning. Det kan också handla om att lägga upp en fin bild eller skriva 
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något fint på sociala medier som folk uppskattar eller håller med om. Via sociala medier 

kan man då få bekräftelse som påverkar en på ett positivt sätt. Men också såklart 

negativt om individer klankar ner på en.  

 

Idag har unga vuxna ett avsevärt bredare socialt nätverk än förr i tiden, detta tack vare 

sociala medier. Som studien har visat är det idag därför lättare att påverkas av fler 

personer än förr. Detta eftersom undersökningen visar att de flesta använder sig av 

sociala medier. På ett eller annat sätt påverkas de flesta unga vuxna i samband med 

sociala medier men i olika grad. Det negativa med sociala medier kan vara att det är 

betydligt lättare idag att jämföra sig själv med andra. Att man påverkas av vad personer 

tillexempel skriver, kommenterar eller om det ger en ”like” eller inte. Något som skulle 

vara en positiv inverkan av sociala medier är att det är lätt att chatta och öka den sociala 

samanhållningen via tex. grupper på Facebook. Det är idag lättare att delta i sociala 

sammanhang och känna samhörighet.  

 

Kort och gott kan sociala medier vara något som är bra eftersom de bland annat gör det 

lättare att hålla kontakt med vänner och även skapa nya kontakter och utöka sitt nätverk. 

Sedan är det förstås även kul att få en “like” för en bild man laddat upp eller för något 

man skrivit då detta kan ge en liten extra boost till självförtroendet. Men det kan också 

medföra bland annat ångest och stress i viss grad.  

 

10 Fortsatt forskning 

I detta avslutande kapitel lägger författaren fram ett förslag inför fortsatt forskning inom 

området. 

 

Det hade varit intressant att ta reda på varför sociala medier påverkar unga vuxna och 

varför det är positivt eller negativt. Det hade även varit intressant att genomföra 

intervjuer för att få djupare svar som kan bidra med mer åsikter och tankar från unga 

vuxna. En framtida forskning skulle kunna använda sig av ännu yngre personer för att 

förstå hur de yngre upplever sociala medier och hur det påverkar deras hälsa i tidigare 

ålder. 
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