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Abstract 
 
Louise Nordlund. 
Social media's impact on adolescents health. Högskolan i Gävle. Folkhälsovetenskap C 
HT 12. 
 
In the age group 16-25 years, the Internet is the most powerful source of information. 

This age group is also the main user of social media. The purpose of this study was to 

investigate young people's experience of social media and any associations between 

social media and adolescents health by answering the questions: ”how does young 

people use social media”, ”what risks can occur in young people's use of social media” 

and ”how can social media influence young people's lifestyles”. The survey was 

conducted by a quantitative cross-sectional study using questionnaires. The sample 

consisted of 45 second year social science high school pupils, of which 14 were girls 

and 31 were boys. The results showed that all participants used social media, all but one 

several times a day. All had daily access to the Internet primarily through their own 

computers and smartphones. Girls turned out to experience slightly more risk factors 

associated to health through social media than boys. Only a small proportion 

experienced that they had changed their lifestyle habits because of information 

transmitted through social media. 
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Sammanfattning 
Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi har varit snabb de 

senaste åren. I åldergruppen 16-25 år är Internet den starkaste informationskällan. 

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

skulle kunna leda till ohälsa bland annat genom att de anses förmedla fysiska och 

psykiska ideal, ökar de sociala skillnaderna, ger ständig tillgång till ny information och 

är en riskfaktor för stress. Sociala medier innebär även risker som internetmobbning och 

att dela med sig av för privat information. Syftet med denna undersökning var att 

studera ungdomars upplevelse av sociala medier och eventuella associationer mellan 

sociala medier och ungdomars hälsa. Detta med frågeställningarna: ”hur använder sig 

ungdomar av sociala medier”, “vilka risker kan förekomma vid ungdomars användning 

av sociala medier” och “hur kan sociala medier påverka ungdomars levnadsvanor”. 

Undersökningen utfördes via en kvantitativ tvärsnittsstudie med hjälp av enkäter. 

Urvalsgruppen bestod av 45 ungdomar som läste andra året på gymnasiet (17-18 år) 

samhällsvetenskaplig inriktning, varav 14 var flickor och 31 var pojkar. Enkäten bestod 

av 15 frågor som handlade om ungdomars upplevelse av sociala medier, eventuella 

risker och sociala mediers eventuella påverkan på levnadsvanor. Vid dataanalysen 

sammanställdes svarsalternativen varje fråga för sig. Korrelationen har sedan mätts 

mellan de olika faktorerna och vid påvisad positiv korrelation (p=0,05) har även 

korstabeller utförts. Resultaten som framkom visade att samtliga deltagare använde sig 

av sociala medier, alla utom en flera gånger om dagen. Alla hade daglig tillgång till 

Internet främst via egen dator och egen smartphone. Flickor visade sig uppleva något 

fler riskfaktorer till ohälsa via sociala medier än pojkar. Ett ökat behov av att tänka på 

sitt utseende och sin figur på grund av information som förmedlas via sociala medier 

och att via sociala medier ta del av information om mode och shopping, och kändisar 

och nöjesvärlden visade sig ha en stark korrelation. Resultaten indikerar därför att 

sociala medier kan förmedla förebilder som påverkar normer och värderingar. Att 

använda sig av sociala medier visade sig ha en liten upplevd påverkan på ungdomarnas 

levnadsvanor. Det skulle kunna förklaras genom att påverkan som sker via media inte är 

någonting som vi reflekterar över, utan det sker omedvetet.  

 

Nyckelord: hälsa, ungdomar, Internet, sociala nätverk, sociala medier 
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1. Bakgrund 
I slutet på 1960-talet uppmärksammades den snabba förändringstakten i 

industriländerna (Arnetz & Ekman, 2005). Utvecklingen inom informations- och 

kommunikationsteknologi har varit extremt hastig. Forskning tyder på att snabb 

förändringstakt ökar risken för ohälsa (a.a). Risken för känslor av otillräcklighet ökar, 

och det blir svårare att hinna med psykiskt. Även kraven på att individen ska vara 

flexibel och framåtriktad blir tydligare vid stor förändring i samhället. Tidigare 

forskning visar på en ökning av psykisk ohälsa vid tidpunkter då utvecklingen har varit 

kraftig (a.a.). Sociala medier kan leda till ohälsa genom att det förmedlar fysiska och 

psykiska ideal, ökar de sociala skillnaderna, ger ständig tillgång till ny information och 

är en riskfaktor för stress (Carlsson, 2010). I åldergruppen 12-45 år är Internet den 

viktigaste informationskällan, allra starkast är Internet som informationskälla i 

åldersgruppen 16-25 år (Findahl 2012). Därför kan unga vara mer utsatta för faror som 

är kopplade till denna snabba utveckling, och vi kan förvänta att det finns större risk för 

unga att drabbas av ohälsa. Av svenskarna mellan 16 och 24 år använder sig 89 procent 

av sociala medier (Forsberg, 2010). Sociala medier ökar mest bland unga på Internet 

och kan förklaras som interaktiv individanvändning, via till exempel sociala nätverk 

som Facebook och Messenger (Carlsson, 2010). Twitter, Instagram och Tumblr är 

exempel på andra sociala medier. Via Twitter, Instagram och Tumblr kan individer dela 

med sig av bilder och texter, och även följa andra användare. Vissa väljer att föra en 

slags dagbok på Internet genom att blogga. Unga kvinnor är de som främst har anammat 

bloggandet, både genom att läsa andras bloggar och skriva egna (Findahl, 2012). 

Närmare en tredjedel av de svenska barnen (9-16 år) som har en profil på ett socialt 

nätverk har denna profil offentlig och öppen för allmänheten (Feilitzen, 2011). Bilder 

som delas på Internet kommer troligtvis att finnas tillgängliga för alltid. Andra individer 

kan spara bilden på sin egen dator och även publicera den på någon annan sida 

(Dunkels, 2009).  

 

Dagens teknik möjliggör ständig uppkoppling vilket leder till ständig tillgång till 

kommunikation och information (Ekman & Arnetz, 2005). Av ungdomarna mellan 16 

och 18 år upplever 50 procent att de använder Internet för ofta (Forsberg, 2010). 

Individer är koncentrerade en stor del av dygnet på grund av bland annat 

mediainformation. Både yttre krav från samhället, egna ambitioner och risken för 

otillräcklighetskänslor ökar (Ekman & Arnetz, 2005). Samhällsutvecklingen sedan 

1960-talet anses även ha skapat en snabb omsättning av varor och tjänster. Detta kan 
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leda till stress som kan förklaras genom en obalans mellan krav och förmåga, och en 

känsla av otillräcklighet (a.a.).  

 

Vid en undersökning om stress bland svenska 16-åringar framkom att en tredjedel av 

deltagarna upplevde en hög nivå av stress (Schraml et al, 2010). Kronisk stress förekom 

hos 8,2 procent av deltagarna, hos fem gånger fler flickor än pojkar. Stressade individer 

mår sämre och baserar ofta sitt självförtroende på prestationer. Flickor visade sig ha 

lägre grundläggande självförtroende än pojkar, och en högre nivå av prestationsbaserat 

självförtroende (a.a.). Höga nivåer av stress har visat sig ha samband med 

dysfunktionell kroppsuppfattning, låg självkänsla och depressiva symtom (Murray et al, 

2011).  

 

I samhället diskuteras även risker som ungdomar kan utsättas för på Internet. Bland 

annat så har risken för mobbning och att dela med sig av privat information 

uppmärksammats (Feilitzen, 2011). Vid en undersökning av medierådet 2010 framkom 

att 9 procent av svenska 9-16 åringar har blivit mobbade via Internet eller mobilen 

under de senaste två åren. I åldersgruppen 15-16 år visade sig internetmobbning vara 

nästan lika vanligt förekommande som mobbning öga mot öga. Av dessa uppgav 13 

procent att dem blivit drabbade öga mot öga, och 9 procent uppgav att dem blivit 

drabbade över Internet (a.a.). Inom EU förs en debatt om unga och sociala medier, där 

uppfattningen är att unga är mer sårbara, mindre kritiska och mer utsatta för påverkan 

än vuxna (Carlsson, 2010). Detta diskuteras även i svenska samhället av politiker, lärare 

och föräldrar. Oron kan dels bero på att för vuxna individer är sociala medier en mer 

okänd miljö än för ungdomarna (a.a.).  

 

Dagens stora medieutbud har även påverkat socialiseringsprocessen och 

konsumtionskulturen. Påverkan sker inte längre bara från vår närmiljö utan 

mediepersonligheter bidrar även i denna process (Hjalmarsson, 2007). Enligt en 

undersökning i samarbete med regeringens Projekt Flicka med 8 000 deltagare framkom 

resultat som visade att 68 procent ville efterlikna artister, modeller, skådespelare och 

sportstjärnor som förekom i media (a.a.). Invånarna ses främst som konsumenter i 

dagens samhälle (Bauman, 2008). Enligt normen så bör individen reagera snabbt på 

konsumtionsmarknaden och bidra till efterfrågan av utbudet. Fattiga individer hamnar 

utanför och klasskillnader blir tydliga (a.a.). Normativ påverkan är en faktor som kan 

leda till ökad konsumtion, och kan förklaras genom att individer tar efter för att inte 
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känna sig utanför gruppen (Hjalmarsson, 2007). För att inte känna sig utanför blir det 

viktigt att ta hänsyn till vad andra tycker och produkter används i dagens 

konsumtionssamhälle som symboler för att stärka individens identitet och 

grupptillhörigheten (a.a.).  

 

1.1 Hälsobegrepp och folkhälsomål 

Hälsa kan definieras på olika sätt. Bland annat genom världshälsoorganisationens 

(WHO) definition: hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom (Medin &Alexanderson, 2000). 

Faktorer som påverkar hälsan kallas för hälsans bestämningsfaktorer (Pellmer & 

Wramner, 2007). De grundläggande faktorerna är ålder, kön och arv. 

Bestämningsfaktorerna består även av individuella livsstilsfaktorer, alltså levnadsvanor 

som rökning, kostvanor, motion, alkohol och sex. Samhälleliga och lokala nätverk 

påverkar även hälsan via till exempel socialt stöd och sociala relationer.  

Levnadsvillkoren och arbetsförhållanden som finns i samhället påverkar ytterligare 

genom utbildning, arbetsmiljö och hälso- och sjukvård. Slutligen påverkar generella 

socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer som graden av jämlikhet i 

samhället, relationer mellan könen och graden av social stabilitet (a.a.).  

 

Hälsa kan även förklaras genom Antonovskys KASAM begrepp som står för känslan av 

sammanhang (Antonovsky, 2005). Känslan av sammanhang bygger på de tre 

komponenterna meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Att uppleva sin vardag 

som meningsfull, begriplig och hanterbar stärker individens hälsa. Dessa komponenter 

kommer även påverka individens copingförmåga vid upplevda hinder. KASAM bygger 

på ett salutogent synsätt på hälsa som menar att hälsa och ohälsa är två motpoler på ett 

kontinuum och individens känsla av sammanhang påverkar vart denna befinner sig på 

detta kontinuum. Vid 30-års ålder sägs individens KASAM vara relativt färdigutvecklat, 

och inga större förändringar sker där efter. För att stärka barn och ungdomars KASAM 

krävs en stabil uppväxtmiljö. Faktorer som påverkar KASAM är till exempel materiella 

resurser, sociala nätverk, klasstillhörighet och kön (a.a.). 

 

I Sverige finns elva folkhälsoområden som bygger på det övergripande folkhälsomålet 

att “skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 

befolkningen” (Folkhälsoinstitutet 2012). Dessa fungerar som utgångspunkt vid 
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folkhälsoarbete. Denna studie utgår från två folkhälsoområden, “delaktighet och 

inflytande i samhället” och “barn och ungas uppväxtvillkor”.  

1.1.1 Delaktighet och inflytande i samhället 

Det första av de elva folkhälsoområden i Sverige handlar om delaktighet och inflytande 

i samhället. Alla oavsett ålder, etnicitet, kön, religion, funktionsnedsättning och sexuell 

läggning ska ha samma rätt till delaktighet och inflytande (Folkhälsoinstitutet 2012).  

Socialt kapital som kan förklaras genom deltagande i sociala nätverk och civilt 

engagemang bidrar till att skapa värderingar och normer via socialt samspel, och leder 

vidare till ekonomisk och social utveckling (Pellmer & Wramner, 2007). I Sverige 

förekommer idag ojämlikheter i hälsa mellan könen och olika socioekonomiska grupper 

(Pellmer & Wramner, 2007). Vid social ojämlikhet i hälsa är denne förorsakad av 

förhållanden i den sociala miljön som är påverkningsbara. Vid minskad social position 

följer en ökad risk för ohälsa och dödlighet (a.a.).  

 

FN:s Barnkonvention har i ett internationellt ramverk diskuterat barnens rätt till 

yttrandefrihet och menar att barn ska ha tillgång till information från både nationella 

och internationella källor (Carlsson, 2010). Detta samtidigt som riktlinjer bör finnas för 

att skydda barnen från information som kan ses som en risk för ohälsa (a.a.).  

 

Social interaktion via Internet har visat sig stärka ungdomarna socialt (Desjarlais & 

Willoughby, 2010). För dem med socialfobi kan Internet vara ett bra alternativ, då de 

kan komma i kontakt med andra utan att behöva träffa dem öga mot öga. Många 

individer känner sig mindre hämmade och vågar ta för sig mer på Internet än i det 

dagliga livet. Det kan dels förklaras av att vi inte kan se varandra när vi kommunicerar 

över Internet (Dunkels, 2009). Även det faktum att vi via Internet inte behöver få 

omedelbara reaktioner kan göra oss mindre hämmade (a.a.). Internet och sociala medier 

kan dock leda till sociala skillnader. Det har visat sig att ungdomar med ett stort socialt 

nätverk i det dagliga livet stärker detta genom sociala medier (Sook Jung 2009). De 

flesta sociala nätverk på Internet är konstruerade för att kommunicera med människor 

som personen redan känner, och mer isolerade individer har då inte lika stort behov av 

dessa sidor (a.a).  

1.1.2 Barn, unga och deras uppväxtvillkor 

Det finns även ett folkhälsoområde som handlar om barn och unga, och deras 

uppväxtvillkor. Förhållanden under dessa år har stor betydelse för den psykiska och 
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fysiska hälsan senare i livet (Folkhälsoinstitutet 2012). Man ser idag en ökning av 

besvär av psykosomatisk karaktär som oro, nedstämdhet, stress och huvudvärk (a.a).  

 

Via forskning har skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa bland unga identifierats 

(Propositionen, 2008). De ungas engagemang i skolan, positiva normer och värderingar, 

positiv självbild och social kompetens ses som skyddsfaktorer. Även omgivningen kan 

bidra med skyddsfaktorer genom socialt stöd, uppskattning, tydliga gränser och tillit. 

Ungdomar behöver ta eget ansvar och delta i meningsfulla aktiviteter. Ungdomar med 

positiva förebilder bland vänner och familj visar på färre riskbeteenden än dem utan 

positiva förebilder (a.a.). Sociala medier kan antingen vara en skyddsfaktor eller 

riskfaktor beroende på hur de används. De kan påverka normer, värderingar och socialt 

stöd. Sociala medier kan även förmedla förebilder.  

 

Tonåringar som väljer att spendera stor del av sin tid på Internet spenderar istället 

mindre tid med sina föräldrar, vilket kan påverka deras hälsa negativt (Sook Jung, 

2009). Föräldrar vet även till stora delar inte om vad deras ungdomar tar del av på 

Internet (Carlsson, 2010). Ungdomar har ett behov av att ta risker, utöka sitt revir och 

testa gränserna (Pålshammar, 2010). Socioemotionella förmågor och kontroll- och 

styrsystem som påverkar beslutsfattande och risktagande som impulskontroll, 

känsloreglering och påverkan av kamratinflytande mognar först i tidig vuxenålder (a.a.).  

En anledning till att så många unga väljer att dela med sig av bilder och tankar kan vara 

identitetsutvecklingen som sker under unga år. Genom att spegla sig i andra stärks 

känslan för individen av att finnas. De unga vill ha reaktioner från andra för att se om 

deras bilder eller uttryck är uppskattade (Dunkels, 2009).  

 

1.2 Påverkan via media 

Påverkan som sker genom media är någonting som de flesta inte reflekterar över, vi tror 

att vi fattar självständiga beslut om våra levnadsvanor (Rysst 2010). Tidigare 

undersökningar visar att media kan bidra till att forma beteenden som aggression, 

sexuell risktagning, ohälsosam kosthållning (Ward, 2005). Ungas värderingar av sig 

själva och andra i deras närhet kan även formas av media, bland annat via maskulinitet, 

femininitet och etnicitet (a.a.) 

 

Media förmedlar ständigt information om dieter och träningstips med fokus på skönhet. 

Idag ses det som individens ansvar att vara vid god hälsa och valen vi gör påverkar vår 
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hälsa, att vara vid ohälsa blir då en skam för individen (Rysst 2010). Via sociala medier 

kan vi idag ta del av stora mängder skönhets- och hälsotips, och via dessa kan även vi 

konsumenter bidra med egna upplevelser och tankar kring dessa ämnen. Passiva 

betraktare blir via sociala medier aktiva deltagare (Carlsson 2010). Medias information 

om hälsosamma kostvanor sägs vara en av förklaringarna till den förbättring av 

kostvanorna som skett i Sverige de senaste åren bland barn och ungdomar 

(Folkhälsoinstitutet, 2012). 

 

1.3 Könsskillnader 
Undersökningar visar starka kopplingar mellan media och kön- och självideal (Ward, 

2005). Tidigare undersökningar om ideal och kroppsbilder i media har fokuserat mycket 

på kvinnor och det smala idealet. Det finns även en oro för att flickor delar med sig av 

avklädda bilder på sig själva via sociala medier. Oron bygger dels på att flickorna kan 

utnyttjas som sexobjekt och dels på att bilderna kan ligga kvar och spridas i framtiden 

(Dunkels, 2009). Bilderna unga flickor delar med sig av är inspirerade av förebilder. 

Bilder på kändisar och fotomodeller förekommer ofta på sociala medier och är 

någonting som många unga flickor tar del av och inspireras av (a.a.).  

 

Fokus läggs nu även på effekterna av muskelidealet som förmedlas till män. Pressen att 

som man vara vältränad har via media ökat kraftigt det senaste decenniet (Ward, 2005). 

Pojkar som delar med sig av lättklädda bilder ses dock inte lika oroväckande (a.a.).  

 

Vid en undersökning av EU Kids Online om riskinnehåll på Internet visade det sig att 

flickor har besökt fler webbsidor som innehåller tips “om att bli mycket smal”. Fler 

pojkar har istället besökt webbsidor med innehåll om “erfarenhet av att ta droger” 

(Feilitzen, 2011). Självutlämnande både offline och online är vanligare bland flickor än 

bland pojkar (Valkenburg et al, 2011). Flickor börjar dela med sig tidigare av egna 

tankar och erfarenheter än pojkar. Självutlämnandet stabiliseras sen även snabbare 

bland flickor än bland pojkar, där en ökning sker i högre åldrar. Detta kan förklaras med 

att flickor även mognar snabbare än pojkar (a.a.).   

 

1.4 Hälsopedagogiska teorier 
Under denna rubrik presenteras två folkhälsopedagogiska teorier som kan förklara 

påverkan som sker via sociala medier. Dessa teorier används för att förklara 

hälsobeteenden och förändring av hälsobeteenden (Nutbeam & Harris, 2004). 
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1.4.1 Diffusion of innovation 

Diffusion of innovation är en teori som förklarar hur innovationer och idéer sprids i 

samhället (Nutbeam & Harris, 2004). Hur informationen tas till vara påverkas av hur 

den exponeras, uppmärksamheten den får, förståelsen för den och övertygelsen den 

bidrar med (a.a). Via sociala medier är det lätt att sprida innovationer och idéer. 

Spridaren kan välja hur denne vill exponera idén och det är lätt att dra till sig 

uppmärksamhet. För att förklara hur snabbt olika individer tar till sig information har 

det utarbetats fem olika kategorier: innovatörer, tidigt tillägnande, tidig majoritet, sen 

majoritet och eftersläntrare. Vissa individer och grupper i samhället tar alltså snabbare 

till sig ny information och nya innovationer (a.a). 

 

1.4.2 Social kognitiv teori (Social cognitive theory) 

Den sociala kognitiva teorin förklarar interaktionen som sker mellan individen och dess 

miljö (Nutbeam & Harris, 2004). Individen, miljön och beteende samverkar ständigt 

och påverkar varandra vid beteendeförändring. Även individuella kognitiva faktorer kan 

bidra till att påverka hälsobeteenden. Detta dels genom förmågan att lära genom att 

observera andras beteenden och upplevd vinst av olika beteenden (a.a.). Hur individen 

sedan värderar dessa vinster påverkar ytterligare. Tron på den egna förmågan att utföra 

beteendet ses sedan som den viktigaste faktorn till en förändring av beteende (a.a.).  

 

1.5 Problemformulering 

Används sociala medier på rätt sätt så kan det stärka känslan av delaktighet och 

inflytande. Frågan är om ungdomar är redo att ta genomtänkta beslut om vad de bör 

dela med sig av via sociala medier och om de tänker källkritiskt kring informationen de 

tar till sig. Visar det sig att sociala medier påverkar ungdomars levnadsvanor och 

innebär en ökad risk för ohälsa är det relevant att uppmärksamma inom 

folkhälsoområdet.  

 

Ökad information om prevalensen av ungas användande av sociala medier och deras 

upplevelse av det skulle kunna användas till att planera prevention inom ämnet. Unga 

har bland annat visat sig vara okunniga om Internets möjligheter, främst sökmöjligheter 

för att ta del av kunskap (Carlsson 2010). En mer mediakunnig och mediakritisk 

befolkning skulle leda till demokratisk utveckling och på så sätt stärka folkhälsan (a.a). 

Inom EU diskuteras ansvaret för unga och medier, vuxna och skolan bör skydda barn 
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och ungdomar från risker. För detta krävs tydligare regler och riktlinjer båda via 

politiska beslut och via mediebranschen (Carlsson, 2010). Målet i samhället är att 

utveckla riktlinjer som maximerar möjligheterna inom den digitala mediakulturen, och 

samtidigt minimerar riskerna (a.a.). En undersökning inom folkhälsa kan även vara ett 

bidrag i denna debatt.  

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelse av sociala medier och 

eventuella associationer mellan sociala medier och ungdomars hälsa. 

 

2.2 Frågeställningar 
• Hur använder sig ungdomar av sociala medier? 

• Vilka risker kan förekomma vid ungdomars användning av sociala medier? 

• Hur upplever ungdomar att sociala medier påverkar deras levnadsvanor? 

• Förekommer det könsskillnader vid användning av sociala medier och dess 

upplevda påverkan på levnadsvanor? 

 

3. Metod 
3.1 Studiedesign 

Undersökningen är kvantitativ och enkäter har använts vid datainsamling (se bilaga 2).  

Undersökningen är en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie utmärker sig genom att 

uppgifterna samlas in vid ett tillfälle (Andersson, 2006). Förekomsten av exponering 

och effekt mäts vid en tvärsnittsstudie vid ett och samma tillfälle.  

 

3.2 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen har valts ut genom klusterurval som används när urvalet finns i en 

grupp, i detta fall en skolklass. Alla deltagare i detta kluster deltog i undersökningen. 

Urvalsgruppen bestod av 45 elever som studerar andra året på gymnasiet i en större stad 

i Mellansverige, 14 kvinnor och 31 män. Eleverna var fördelade i två klasser båda av 

samhällsvetenskaplig inriktning. Svarsfrekvensen var hög och samtliga elever valde att 

delta. Denna urvalsgrupp motiverades genom att ungdomar mellan 16 och 18 år via 

tidigare forskning har visat sig vara en stor målgrupp inom sociala medier. Tidigare 

forskning visar även på att psykosomatisk ohälsa ökar bland ungdomar. Denna 

urvalsgrupp var även lätt att komma i kontakt med och datainsamlingen kunde utföras 
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på kort tid då de befinner sig på samma plats. Vid eventuella associationer mellan 

sociala medier och hälsa så är skolan en bra plats för att nå ungdomar med 

preventionsarbete. 

 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utfördes genom en så kallad gruppenkät. Vid en gruppenkät delas 

enkäterna ut till en grupp som regelbundet samlas i en lokal (Ejlertsson 2005), i detta 

fall en skolsal. Innan datainsamlingen utfördes en pilotstudie för att stärka enkätens 

validitet. Via ett enkätverktyg på Internet skapades en webbaserad version av enkäten. 

Länken till denna mejlades sedan till 22 personer, av dessa valde tio personer att delta i 

pilotstudien. Resultatet som framkom visade att vissa svarsalternativ var svåra att förstå 

och vissa frågor var irrelevanta för undersökningens syfte. Svarsalternativ konstruerades 

om, två frågor togs bort och en ny fråga tillkom. Flertalet av deltagarna i pilotstudiens 

första del var äldre än undersökningen urvalsgrupp. Efter omkonstruktion av enkäten 

utfördes pilotstudiens andra del. En person i samma ålder som urvalsgruppen fick då 

fylla i enkäten och komma med synpunkter vid närvaro av forskaren. Efter detta 

ändrades ännu ett svarsalternativ. Kontakt togs sedan med rektor på aktuell skola via 

mejl. Enkäterna delades sedan ut och samlades in vid ett och samma tillfälle och 

forskaren befann sig på plats. Tillsammans med enkäten delades ett följebrev (se bilaga 

1) ut som informerade om undersökningen. Enkäten bestod av 15 frågor (se bilaga 2). 

Vid fem av frågorna hade deltagarna möjlighet att välja flera svarsalternativ, vid fem 

frågor hade deltagarna även möjlighet att fylla i ett öppet svarsalternativ. Språket var 

anpassat till målgruppen för att öka förståelsen och under varje fråga fanns en förklaring 

hur den skulle besvaras. 

 
3.4 Dataanalys 

Data sammanställdes i tabeller och figurer, där prevalensen redovisas i procentform, 

separat för kvinnor och män. Korrelationstest har utförts mellan de olika variablerna 

med statistikprogrammet SPSS. Där det visade sig finnas en positiv korrelation med 

0,05 signifikansnivå redovisas denna. De variabler som uppvisade signifikant 

korrelation presenteras även i korstabeller.  
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3.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid denna undersökning har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet, 2002) :  

• Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna informerades om studiens 

syfte. Detta genom ett missivbrev och muntlig information av forskaren vid 

datainsamlingen. 

• Samtyckeskravet genom att deltagarna informerades om att deltagandet var 

frivilligt både via missivbrevet och muntligt. Deltagarna bestämde även själva 

över vilka frågor de ville svara på.  

• Konfidentialitetskravet genom att alla uppgifter förvarades så att ingen obehörig 

kunde ta del av dem. Deltagarna är anonyma i studien och inga namn har 

förekommit, varken i datainsamlingen eller dataanalysen. Efter studiens slut 

förstörs enkäterna. 

• Nyttjandekravet tillgodosågs slutligen genom att insamlad data endast kommer 

att användas i denna studie och inte i något annat syfte. 

 

4. Resultat 
Resultatet redovisas med hjälp av figurer, tabeller och löpande text. I figurerna visas 

andelen svar i procent uppdelat på kvinnor och män. Vissa frågor redovisas i en egen 

figur, andra frågor är sammansatta i en gemensam figur (figur 8,9). En faktorer som 

visat sig ha en korrelation på 0,05 signifikansnivå redovisas i en korstabell. På tre frågor 

förekom internt bortfall med ett svar, en fråga angående reflektion om vilka som kan ta 

del av information som delas via sociala medier, en angående sociala mediers påverkan 

på levnadsvanor och en angående internetmobbning. 

 

4.1 Ungdomars användning av sociala medier 

Samtliga deltagare visade sig ha tillgång till Internet varje dag, de allra flesta både via 

egen dator och egen smartphone. Alla deltagare använde sig av sociala medier varje 

dag, alla utom en flera gånger om dagen. Cirka 22 procent svarade att dem fått 

undervisning om sociala medier i skolan. 

 

Vilka sociala medier ungdomarna använde sig av skiljde en del mellan kvinnorna och 

männen (se figur 1), ca 85 procent av kvinnorna läste bloggar eller skrev en blogg själv, 

hos männen var denna aktivitet obefintlig. Den enda webbsidan som användes mer 

bland männen var Youtube. 
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Figur 1. Sociala medier som ungdomar använder sig av. (n=45) Andel (%) 

 

Kvinnorna visade sig överlag vara mer aktiva på sociala medier (se figur 2). I hela 

gruppen visade sig att ta del av andras inlägg och bilder vara den främsta aktiviteten på 

sociala medier, denna aktivitet förekom hos alla kvinnor och över 90 procent av 

männen. Färre än hälften av männen delade med sig av egna bilder och tankar via 

sociala medier. 
 

 
Figur 2. Hur ungdomarna använder sig av sociala medier. (n=45) Andel (%) 
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Informationen de tog del av skiljde sig även en del mellan könen, bortsett från vänners 

uppdateringar som var vanligast i hela gruppen tog männen del av mest information om 

sport, hos kvinnorna visade sig information om kändisar och nöjesvärlden vara 

vanligast (se figur 3). En femtedel av männen visade sig ta del av information om politik 

och nyheter, hos kvinnorna var denna aktivitet obefintlig.  
 

 
Figur 3. Information som ungdomar tar del av via sociala medier. (n=45) Andel (%) 
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Figur 4. Reflektion om vem som kan ta del av inlägg/bilder som förmedlas via sociala medier. 

(n=44) Andel (%) 

 

4.2 Sociala mediers påverkan på ungdomars levnadsvanor och eventuella 
riskfaktorer till ohälsa 

Resultaten indikerade att sociala medier kan ha haft effekt på de faktorer som anses 

påverka hälsan, med lite högre värden hos kvinnor. Stressupplevelse på grund av sociala 

medier visade sig vara ganska liten, endast ca fem procent hade ofta upplevt stress på 

grund av sociala medier (se figur 5). 

Figur 5. Stressupplevelse på grund av sociala medier. (n=45) Andel (%) 
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en korrelation på 0,302 med att ta del av information om mode och shopping, vilket 

många av kvinnorna visade sig göra. Även internetmobbning visade sig vara relativt 

vanligt förekommande bland kvinnorna (se figur 6) och hade en korrelation med att läsa 

eller skriva bloggar på 0,326. Vid fråga om ändrade levnadsvanor på grund av 

information som förmedlats via sociala medier fick deltagarna som svarat ja möjlighet 

att förklara hur de ändrat sina levnadsvanor. Två deltagare förklarade här att dem ändrat 

på sina kostvanor, en av dem genom att äta mindre.  
 

 
Figur 6. Eventuella riskfaktorer via sociala medier. (n=44, 45, 44) Andel (%) 
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Figur 7. Sociala mediers påverkan på ungdomars uppfattning av sitt liv. (n=45) Andel (%) 
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att tänka på sitt utseende och sin figur på grund av information som förmedlas via 

sociala medier. 

 
Tabell 1. Korstabell av faktorerna ”upplevelse av ett ökat behov av att tänka på sitt utseende/figur 
på grund av information som förmedlas via sociala medier” och ”ta del av inlägg om mode och 
shopping”. 
 

Tar del av inlägg om mode och 

shopping 

 

Ja Nej 

Antal 6 4 
Ja 

Andel (%) 60,0% 11,4% 

Antal 4 31 

Upplevelse av ett ökat 

behov av att tänka på sitt 

utseende/figur på grund av 

information som förmedlas 

via sociala medier. 

Nej 
Andel (%) 40,0% 88,6% 

 
 
 
 
 
 

5. Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Samtliga deltagare använde sig av sociala medier vilket stämmer bra överens med 

tidigare forskning som visar att 89 procent av svenskarna mellan 16 och 24 år använder 

sig av sociala medier som sociala nätverk, bloggar och chattar (Forsberg 2010). Alla 

utom en av deltagarna använde sig av sociala medier flera gånger om dagen. Flickorna 

visade sig ha reflekterat mer över vilka som kan ta del av informationen de delar med 

sig av via sociala medier, en stor del av dem svarade att dem aldrig skulle dela med sig 

av privat information. Bland pojkarna svarade färre än hälften att dem aldrig skulle dela 

med sig av privat information, resten brydde sig antingen inte om vem som tog del av 

deras inlägg eller hade inte reflekterat över detta. Det kan till stor del troligtvis förklaras 

genom att de allra flesta pojkar sa sig inte dela med sig av egna inlägg eller bilder utan 

tog endast del av andras inlägg. Tidigare forskning visar även att självutlämnande både 

offline och online är vanligare bland flickor än bland pojkar (Valkenburg et al, 2011). 

Flickor börjar dela med sig tidigare av egna tankar och erfarenheter än pojkar. 

Självutlämnandet stabiliseras sen även snabbare bland flickor än bland pojkar, där en 

ökning sker i högre åldrar. Detta kan förklaras med att flickor även mognar snabbare än 

pojkar (a.a.).  
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Sociala medier är alltså en miljö som ungdomarna spenderar mycket tid i och kan ses 

som ett socialt sammanhang där påverkan på hälsan kan ske. Vilket kan förklaras 

genom den hälsopedagogiska teorin social kognitiv teori som bygger på interaktion 

mellan individen, miljön och beteendet (Nutbeam et al, 2004). Påverkan kan ske genom 

att observera andras beteenden och upplevd vinst av olika beteenden.  

 

Det visade sig finnas en korrelation mellan att läsa/skriva bloggar och att uppleva ett 

ökat behov av att tänka på sitt utseende/figur och ett ökat behov av att köpa nya 

produkter. Genom att läsa en blogg kan en individ observera andras beteende och 

upplevd vinst av detta beteende. Värderar individen detta beteende högt är det troligt att 

denne tar efter beteendet. Tidigare forskning visar att ungdomar via bloggar skapar sin 

identitet och får feedback och självbekräftelse (Carlsson, 2010). Även att via sociala 

medier ta del av information om mode och shopping och information om kändisar och 

nöjesvärlden visade sig ha en korrelation med en upplevelse av att tänka på sitt 

utseende/figur. Detta förekom främst hos flickor. Enligt en undersökning i samarbete 

med regeringens Projekt Flicka med 8000 deltagare framkom resultat som visade att 68 

procent ville efterlikna artister, modeller, skådespelare och sportstjärnor som förekom i 

media (Hjalmarsson, 2007). Att ta del av information om kändisar och nöjesvärlden, 

och mode och shopping kan troligtvis kopplas till att inspireras av förebilder och på så 

vis påverka flickornas uppfattning om sig själva och sitt utseende. Diffusion of 

innovation förklarar hur innovationer och idéer sprids i samhället (Nutbeam & Harris, 

2004). Hur informationen tas till vara på påverkas av hur den exponeras, 

uppmärksamheten den får, förståelsen för den och övertygelsen den bidrar med (a.a). De 

stora bloggarna får väldigt mycket uppmärksamhet i Sverige. Via dessa kan ägarna 

själva välja hur de vill framställa sig själva för att sprida innovationer och idéer. 

Troligen så väljer många bloggare att endast sprida en positiv bild av sig själva och 

förskönar kanske verkligheten lite. Precis som Carlsson (2010) skriver så blir passiva 

betraktare via sociala medier aktiva deltagare och flickorna kan här påverka varandra 

genom att välja hur dem framställer sig och sina liv.  

 

En förvånansvärt liten del av respondenterna uppgav att de hade ändrat sina 

levnadsvanor på grund av information som förmedlats via sociala medier. Tidigare 

forskning menar att påverkan som sker genom media är någonting som de flesta inte 

reflekterar över, vi tror att vi fattar självständiga beslut om våra levnadsvanor (Rysst 

2010). Deltagarna kan alltså ha blivit påverkade och förändrat sina levnadsvanor utan 
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att själva reflekterat över det. Två deltagare som svarat ja på denna fråga förklarade att 

dem ändrat på sin kost via sociala medier, den ena genom att äta mindre. Tidigare 

forskning visar att kostvanorna bland barn och ungdomar i Sverige har förbättrats de 

senaste åren (Folkhälsoinstitutet, 2012). Konsumtionen av frukt och grönsaker har ökat, 

samtidigt som konsumtionen av sötsaker minskat. Medias information om hälsosamma 

kostvanor sägs vara en av förklaringarna till den förbättring (a.a.). En undersökning av 

EU Kids Online om riskinnehåll på Internet visar dock att flickor har besökt fler 

webbsidor som innehåller tips “om att bli mycket smal” än pojkar. Att besöka en sådan 

sida skulle kunna påverka tankarna om kost negativt.  

 

Över hälften av flickorna upplevde ett ökat behov av att köpa nya produkter på grund av 

information som förmedlas via sociala medier, denna faktor visade sig ha en stark 

korrelation med att ta del av information om mode och shopping. För att inte känna sig 

utanför blir det viktigt att ta hänsyn till vad andra tycker och tänker och produkter 

används i dagens konsumtionssamhälle som symboler för att stärka individens identitet 

och grupptillhörigheten (Hjalmarsson, 2007). Detta kan inte direkt kopplas till ohälsa. 

Men i och med ökade konsumtionskrav hamnar fattiga individer utanför och 

klasskillnader blir tydliga (Bauman, 2008). I Sverige förekommer idag ojämlikheter i 

hälsa mellan könen och olika socioekonomiska grupper (Pellmer & Wramner, 2007). 

Tidigare forskning visar att social ojämlikhet i hälsa är förorsakad av förhållanden i den 

sociala miljön som är påverkningsbara, och vid minskad social position följer en ökad 

risk för ohälsa och dödlighet (a.a.).  

 

Även sociala mediers påverkan på ungdomarnas sociala nätverk offline kan kopplas till 

ojämlikheter i hälsa. Närmre hälften av deltagarna upplevde att sociala medier stärker 

deras sociala nätverk offline, vilket kan ses som positivt för hälsan. Tidigare forskning 

visar dock att Internet och sociala medier kan leda till sociala skillnader, då ungdomar 

som har ett stort nätverk i det dagliga stärker detta genom sociala medier. Samtidigt som 

mer isolerade individer inte har ett lika stort behov av sociala medier och sociala 

nätverk, då de flesta är konstruerade för att kommunicera med personer de redan känner 

(Sook Jung, 2009). Cirka 70 procent av flickorna i denna undersökning visade sig dock 

ha knutit nya kontakter via sociala medier, motsvarande siffra hos pojkarna var endast 

20 procent. En liten del av gruppen upplevde att sociala medier tar tid som annars hade 

spenderats med vänner eller familj. Tidigare forskning visar även att tonåringar som 

spenderar mycket tid på Internet istället spenderar mindre tid med sina föräldrar (Sook 



 

 19 

Jung, 2000). Ungdomar med positiva förebilder bland vänner och familj visar på färre 

riskbeteenden än dem utan positiva förebilder (Propositionen, 2007). Att då uppleva sig 

få mindre tid med familjen kan påverka hälsan negativt.  

 

Sociala medier kan kopplas till hälsans bestämningsfaktorer. De grundläggande 

faktorerna som ålder, kön och etnicitet påverkar hur befolkningen använder sig av 

sociala medier och hur dem ställer sig till informationen dem tar del av. Detta kan vi 

anta då denna undersöknings deltagare visade sig uppleva påverkan på bland annat 

självupplevelse, konsumtionskrav och socialt nätverk. Tidigare forskning menar även 

att ungdomar uppfattas vara mer sårbara, mindre kritiska och mer utsatta för påverkan 

än vuxna (Carlsson, 2010). En anledning till att så många unga väljer att dela med sig 

av bilder och tankar kan vara identitetsutvecklingen som sker under unga år. Genom att 

spegla sig i andra stärks känslan för individen av att finnas. De unga vill ha reaktioner 

från andra för att se om deras bilder eller uttryck är uppskattade (Dunkels, 2009). 

Individer i vuxen ålder kan antas ha ett mindre behov av att via sociala medier dela med 

sig av bilder och tankar. Vidare visar sig sociala medier kunna påverka levnadsvanor 

som till exempel kostvanor. Genom att antingen stärka ungdomarnas sociala nätverk 

eller bidra till sociala skillnader påverkar sociala medier socialt stöd och sociala 

relationer.  

 

Sociala medier kan antas vara ett socialt sammanhang som nästan alla svenska 

ungdomar ingår i, där normer och värderingar förmedlas som i sin tur kan påverka 

faktorer som påverkar ungdomars hälsa. 

 

5.2 Metoddiskussion 
Att använda sig av en kvantitativ metod visade sig vara lämpligt för att undersöka 

förekomsten av användning av sociala medier, upplevelsen av detta och eventuella 

associationer med hälsa. Vid vissa frågor hade dock en kvalitativ undersökning kunnat 

bidra till klarare resultat. Till exempel vid frågan om hur ungdomarna reflekterar över 

vem som kan ta del om informationen som dem delar med sig av via sociala medier (se 

fråga 7, bilaga 2) så framkommer inte vad ungdomarna själva upplever vara privat 

information eller inte. Tidigare forskningar visar att socioemotionella förmågor och 

kontroll- och styrsystem som påverkar beslutsfattande och risktagande som 

impulskontroll, känsloreglering och påverkan av kamratinflytande mognar först i tidig 
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vuxenålder (Pålshammar, 2010). Information som då inte upplevs som privat för 

ungdomarna kan för en vuxen ses på ett annat sätt.  

 

Urvalsgruppen i denna undersökning är endast ett mindre stickprov ur den större 

populationen ungdomar 17-18 år i Sverige. Desto mindre urvalsgrupp desto mer kan 

tillfälligheter påverka variabler som studeras (Andersson, 2006). Dock så stämde 

resultatet i denna undersökning bra överens med tidigare forskning.  

 

Systematiska fel, även kallat bias kan förekomma (Andersson, 2006). I denna 

undersökning kan det vara rimligt att anta att minnesfel eller rapporteringsfel 

förekommit vid frågan om undervisning av sociala medier i skolan. Cirka 22 procent av 

deltagarna (spridda bland de två klasserna) svarade att dem fått undervisning om sociala 

medier i skolan, eftersom svaret på den frågan skiljde mellan deltagare i samma klass 

kan man anta att fler fått denna undervisning men glömt den eller inte lagt märke till 

den. Även urvalsfel kan förekomma, alltså att urvalet inte är representativt för dem vi 

avser att studera (Andersson, 2006). I denna undersökning var fördelningen mellan 

könen ojämn med 14 kvinnor och 31 män. Det kan ha snevridit resultaten.  

 

Även förväxlingsfaktorer kan ha förekommit. Förväxlingsfaktorer kan förklaras genom 

att effekten av flera samvarierande orsaker kan sammanblandas (a.a.) Resultatet kan 

bero på en annan faktor än den som undersöks. Vanliga förväxlingsfaktorer är 

socioekonomisk status och ålder. Att som i denna studie då begränsa åldersgruppen 

hindrar denna faktor från att vara förväxlingsfaktor.  

 

Validiteten kan antas vara relativt hög då en pilotstudie utfördes innan datainsamlingen 

för att stärka enkätens validitet. Innehållsvaliditet som innebär att enkätfrågan mäter det 

som anses ingå i begreppet kan ha varit ojämn. Vid till exempel fråga 5 (se bilaga 2.) 

kan man tänka sig att sociala medier på något annat sätt än de föreslagna 

svarsalternativen kan påverka det sociala nätverket offline, och ett ”annat” alternativ 

hade varit lämpligt. Reliabilitet påverkas av om frågorna ställs på rätt sätt. Vid dålig 

konstruktion av frågorna blir valet av svarsalternativ slumpmässigt och en upprepad 

mätning skulle kanske inte ge samma resultat (Ejlertsson, 2005). Upplevelsen av sociala 

medier skulle dock kunna förändras över tid, och olika svar vid upprepad mätning 

behöver inte tyda på låg reliabilitet. 
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Framtida forskning skulle kunna utföras på kvalitativ nivå och på så vis bidra till 

djupare kunskaper om ungdomars uppfattning av sociala medier och dess påverkan på 

hälsan. Denna undersökning visar prevalensen av användning av sociala medier, 

påverkan på faktorer som i sin tur kan påverka hälsan och påverkan på levnadsvanor. En 

kvalitativ studie med intervju som metod skulle kunna bidra med mer tankar och åsikter 

från ungdomar. Framtida forskning skulle även kunna använda sig av en yngre 

urvalsgrupp då tidigare forskningar visar att socioemotionella förmågor och kontroll- 

och styrsystem som påverkar beslutsfattande och risktagande som impulskontroll, 

känsloreglering och påverkan av kamratinflytande mognar först i tidig vuxenålder 

(Pålshammar, 2010). Denna undersöknings urvalsgrupp kan nästan påstås vara i tidig 

vuxenålder och en yngre urvalsgrupp skulle kunna kopplas till fler risker för ohälsa via 

sociala medier. 

 

6. Slutsatser 
Ungdomar använder sig av sociala medier flera gånger om dagen och tar via det del av 

andras värderingar och normer. Sociala medier kan ses som ett socialt sammanhang där 

påverkan sker. Flertalet upplevde sig dock inte ha ändrat sina levnadsvanor på grund av 

information som förmedlats via sociala medier. Påverkan som sker via sociala medier 

kan ske omedvetet utan att individen reflekterar över detta. En stor del av kvinnorna 

upplevde bland annat ett ökat behov av att köpa nya produkter och ett ökat behov av att 

tänka på sitt utseende och sin figur på grund av information som förmedlats via sociala 

medier.  
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Bilaga 1. 

 
 
 
 

Till dig som studerar på gymnasiet! 
 

Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi har de senaste åren 
varit extremt snabb. I åldergruppen 16-25 år är Internet den viktigaste 
informationskällan. Denna åldergrupp har även visat sig vara mest aktiva inom sociala 
medier. Med sociala medier menas aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion 
och användargenererat innehåll online. Exempel på detta är Facebook, Twitter och 
bloggar. Den här undersökningen vill studera ungdomars upplevelser av sociala medier, 
och eventuella associationer mellan sociala medier och ungdomars hälsa.   

Därför tilldelas du och cirka 50 andra elever vid denna gymnasieskola en enkät att fylla 
i angående dina upplevelser. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt. Ditt deltagande är dock betydelsefullt för 
undersökningens kvalitet. Försök att svara så korrekt som möjligt på frågorna. Svaren 
behandlas konfidentiellt, du är anonym och ingen obehörig kommer kunna ta del av 
materialet.  
 
Enkäten består av 15 frågor där du kryssar för ett eller flera svarsalternativ som stämmer 
in på din upplevelse. Vid vissa frågor finns utrymme för andra svar. 
 
Om du har några funderingar eller synpunkter angående undersökningen är du 
välkommen att kontakta mig på louisenordlund@hotmail.com eller 0739-072722. 
 
Jag hoppas att du vill vara med och öka kunskaperna om ungdomars upplevelse av 
sociala medier.  
 
 
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
Louise Nordlund 
Student på Högskolan i Gävle 
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Bilaga 2. 
 
Ålder:_______  Kön:      Kvinna       Man 
 
1. Hur ofta använder du dig av sociala medier och sociala nätverk på internet?  
 
(Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst för dig.) 
 
     Flera gånger om dagen 
 
     En gång om dagen 
 
     Några gånger i veckan 
 
     Mer sällan  
 
     Aldrig 
 
 
2. Om du använder dig av sociala nätverk och sociala medier, vilka använder du?  
 
(Kryssa för det/de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera.) 
 
     Facebook 
 
     Instagram 
 
     Twitter 
 
     Tumblr 
 
     Bloggar (läser andras eller skriver själv) 
 
     Youtube 
 
Andra:_______________________________________________________________ 
 
 
3. Har du tillgång till Internet dagligen? 
 
(Kryssa för det/de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera.) 
 
     Ja via familjens dator 
 
     Ja via egen dator 
 
     Ja via egen smartphone 
 
     Nej 
 
Annat:_______________________________________________________________ 
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4. Om du använder sig av sociala medier, hur använder du dessa sidor? 
 
(Kryssa för det/de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera.) 
 
     Tar del av andras inlägg och bilder. 
 
     Delar med mig av egna bilder och tankar.  
 
     Håller kontakt med redan befintliga vänner och bekanta. 
 
     Knyter nya kontakter. 
 
Annat:______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
5. Upplever du att det sociala nätverk du har offline påverkas av ditt användande 
av sociala medier? 
 
(Kryssa för det/de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera.) 
 
     Ja sociala medier stärker mitt sociala nätverk. 
 
     Ja sociala medier tar tid som jag annars hade spenderat med vänner. 
 
     Ja sociala medier tar tid som jag annars hade spenderat med familjen. 
 
     Nej det påverkas inte. 
 
 
6. Vilken information som förmedlas via sociala medier tar du störst del av? 
 
(Kryssa för det/de svarsalternativ som stämmer bäst för dig. Du får kryssa för flera.) 
 
     Vänners uppdateringar 
 
     Mode och shopping 
 
     Hälsa, kost och träning 
 
     Kändisar och nöjesvärlden 
 
     Politik och nyheter 
 
     Sport 
 
Annat:______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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7. Om du delar med dig av bilder och andra uppdateringar via sociala medier, 
reflekterar du över vilka som kan ta del av bilderna/informationen? 
 
(Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst för dig.) 
 
     Ja, jag skulle aldrig dela med mig av någonting privat. 
 
     Nej, jag står för mina tankar och åsikter och bryr mig inte om vem som tar del av 
dem. 
 
     Nej, jag har inte tänkt på det. 
 
 
8. Upplever du att ditt liv blir mer meningsfullt när du delar med dig av det på 
sociala medier? 
 
     Ja 
 
     Nej 
 
9. Har du någon gång upplevt ditt liv som tråkigt eller mindre värdefullt på grund 
av information du tagit del av om andras liv via sociala medier? 
 
     Ja 
 
     Nej 
 
 
10. Upplever du ett ökat behov av att tänka på ditt utseende och din figur på grund 
av information du tar del av via sociala medier? 
 
     Ja 
 
     Nej 
 
 
11. Har du någon gång ändrat dina levnadsvanor, till exempel kostvanor och fysisk 
aktivitet pågrund av information du tagit del av via sociala medier? 
 
     Ja 
 
     Nej 
 
Om Ja, hur har du ändrat dina 
levnadsvanor:___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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12. Upplever du ett ökat behov av att köpa nya produkter (till exempel kläder, 
teknik, inredning osv) på grund av information du tar del av via sociala medier? 
 
     Ja 
 
     Nej 
 
13. Har du eller någon du känner någon gång blivit drabbad av internetmobbning 
via sociala medier? 
 
     Ja 
 
     Nej 
 
14. Har du någon gång upplevt stress på grund av det ständiga informationsflödet 
som finns tillgängligt via sociala medier? 
 
(Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst för dig.) 
 
     Ja, någon enstaka gång 
 
     Ja, ofta 
 
      Nej 
 
15. Har du fått någon undervisning om sociala medier i skolan? 
 
     Ja 
 
     Nej 
 

 

 


