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Abstract  

# Identity # Social interaction – A study on the impact social media has on youths 

By: Anna Strömberg & Nora Selin 

 

The purpose of this essay was to describe and analyze the impact social media has on 

youths identity and social interaction from a youths perspective. We used a method of 

qualitative interview, by letting youths discuss the issue in a group, with consideration 

to our questions about behavior, participation, and self-image. The results showed that 

the respondents saw an impact on youths identity and social interaction. In social media 

youths wants to show themselves as perfect, with an expensive lifestyle and healthy 

habits. The participants saw this as a problem, causing stress and anxiety, the negative 

affection is on the other hand only one side of it all, and social media is of great 

importance in the life of youths.      
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Abstrakt 

# Identitet # Socialt samspel - En studie om sociala mediers påverkan på ungdomar 

Av: Anna Strömberg & Nora Selin 

 

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur ungdomar anser att sociala medier 

påverkar identitet och socialt samspel ungdomar emellan. Genom en 

fokusgruppsintervju har ungdomar kommit till tals och sinsemellan fått chansen att 

diskutera frågor kring sociala mediers påverkan på såväl, beteenden och delaktighet, 

som självbilden. Resultatet ger en bild av att sociala medier riskerar att få konsekvenser 

på ungdomarnas självbild och interaktion. Främst då fokus hamnat på att via sociala 

medier förmedla och upprätthålla bilden av sig själv som den perfekta, med dyr livsstil 

och sunda levnadsvanor. Vilket ungdomarna anser problematiskt, stressfullt och 

ångestladdat, den negativa påverkan är dock bara en sida och de sociala medierna 

framstår som viktiga arenor i ungdomars liv. 

 

Nyckelord: Ungdomar, social media, identitet, socialt samspel 

    
 

  

 



 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

Förord 
 

Vi vill tacka vår handledare Inger Linblad som tog sig tid att ta över handledningen för 
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stöd och hjälp till att komma på banan och slutföra vårt projekt.   

Vi vill även rikta ett enormt stort tack till de ungdomar som gav av sin tid för att delta i 

vår fokusgruppsintervju.  

- Ni är #coola, #snygga och #inspirerande precis som ni är och behöver inga 

filter!  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Sedan 2005 har tiden som svenskar spenderar uppkopplade på internet tredubblats 

(Findahl, 2012). Det är framförallt unga som i allmänhet dominerar användningen av 

nätet och i synnerhet vad gäller det mobila (Bergström, 2010). Resultatet av en 

undersökning angående ungas internetvanor, som Findahl (2012) genomfört visar att 

ungdomar spenderar upp till 40 timmar i veckan uppkopplade. Wiik (2010) uttrycker att 

det finns en mängd olika användningsområden varav sociala nätverk tycks vara den 

vanligaste förekommande hos ungdomar. Facebook och Twitter är numera vanligt 

förekommande arenor på nätet där ungdomar ges möjlighet till att samverka med andra, 

samt att utbyta information och dela digitala produkter. Bergström (2010) menar att 

fokus främst ligger på att framhäva det personliga och dela med sig av sitt liv snarare än 

att t.ex. diskutera samhällsfrågor. Användarna skapar personliga profiler och kan genom 

dessa ladda upp och dela med sig av sina och andras bilder i form av såväl foton som 

rörlig bild. Profilen kan även innehålla personlig information som t.ex. civilstatus och 

intressen. Genom profilerna kan användarna skapa relationer till varandra och bli 

”vänner”, vilka utöver att kommunicera ges möjlighet att fritt kommentera varandras 

innehåll och information.  

 

Framför allt sker kommunikationen på sociala nätverk mellan personer som även har en 

relation till varandra utanför internet (Bergström, 2010). Kommunikationen kan dock ha 

andra former, vilket kan medföra en djup vänskap till personer som utanför nätet endast 

är ytligt bekanta. Sociala medier kan bidra till att hålla kontakten med avlägsna vänner 

och ger en möjlighet till insyn i deras vardagsliv, tankar och funderingar (Findahl, 

2010).  

 

Forskning visar att det finns samband mellan hög internetanvändning och stress 

respektive sömnsvårigheter. Vissa ungdomar låter både mobiltelefonen och chattforum 

vara igång nattetid, eftersom de annars upplever en risk i att missa något av värde, 

samtidigt som de dessutom känner en oro i att inte vara nåbar (Erlandsson, 2006). I en 

rapport av Friends (2013) – som är en organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning 

och andra kränkningar – framkom att ungdomar generellt anser det vara lättare att 

kränka andra på internet än i verkligheten och enligt Erlandsson (2006) har mobbningen 
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fått en ny arena med tillträde så gott som dygnet runt via mobiltelefonen.  

 

Sociala nätverken har inneburit nya möjligheter till synlighet och identitetsskapande, 

Wiik (2010) resonerar kring vilket priset för den möjligheten är. Å ena sidan kan 

ungdomar via sina profiler välja vilken personlig information som delas och därmed 

välja hur de framhäver sig själva. Å andra sidan minskar kontrollen över vilken privat 

information man själv har valt att presentera, då ”vännerna” – som kan ta del av 

informationen – både kan vara av privat och professionell karaktär.  

 

Andersson (2010) menar att identitetskapandet kan påverkas av vad ungdomarna tar del 

av på nätet, samtidigt som bloggandet allt mer ses som en naturlig del av ungas liv. 

Uttryck som ”jag bloggar alltså existerar jag” är enligt henne talande för en ung 

generations syn på identitet kopplat till synlighet. Hon exemplifierar med att lyfta 

modebloggar som en riskfaktor för att påverka ungdomars identitetsskapande. Hon 

menar även att dessa kan ge en ökad osäkerhet och ytlighet hos denna målgrupp och 

syftar i första hand på unga tjejer, vilka är modebloggarnas främsta följare. Wrangsjö 

(2006) betonar att självbilden skapas i samspelet med andra, då uppfattningen om sig 

själv där kan bekräftas eller avvisas. Identiteten är därmed inte enbart individens ensak, 

då den formas genom interaktionen med andra. Identitet är ingen definitiv position, utan 

kan med fördel ses som en process (Johansson, 2006). Identitetsskapande handlar om 

sökandet efter vem man är bortom alla sociala distinktioner vilket kan utgöra en 

osäkerhet hos många människor (ibid.). Sociala medier fungerar som en social 

reproduktion och kan användas i självförverkligande ändamål. Ungdomarna läser inte 

enbart andras bloggar, de bloggar även själva vilket tillviss del handlar om att få 

självbekräftelse (Andersson, 2010).  

 

1.2 Problemområde 

Enligt Eriksson (2000) är tonårstiden en viktig tid för identitetsskapandet, då ungdomar 

under den här perioden i livet utvecklar en specifik styrka, behovet av vägledning från 

föräldrar överförs till andra rådgivare eller ledare, som ofta har ideologier utifrån olika 

livsstilar. Wiik (2010), Färdigh (2010) och Andersson (2010) är några forskare som 

lyfter fram aspekter kring hur sociala medier kan påverka ungas identitetsskapande. 

Dessa belyser å ena sidan de nya möjligheterna men å andra sidan en oro kring hur det 

kan komma att påverka ungdomar. Forskarna visar därmed delvis en osäkerhet i hur 
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sociala mediers påverkan ska tydas. Vad gäller synen på sociala mediers utveckling och 

platsen dessa intagit i ungdomars liv, så är forskarna däremot eniga, de anser dessutom 

denna utveckling som stadigvarande. Studier visar gång på gång att 

internetanvändningen snabbt sjunker i åldrar och att kommunikation över internet blir 

allt vanligare.   

 

Ovan framkommer att ungdomsåren är en viktig tid för skapandet av identiteten, 

samtidigt är forskare inom området osäkra på hur identitetsskapandet påverkas av 

sociala medier, trots att de är eniga om att det finns en inverkan. De sociala medierna 

ses som något beständigt i ungdomarnas vardag och därför upplever vi att det finns 

behov av ytterligare forskning på området. Identiteten skapas i samspelet med andra och 

då det framkommit att bl.a. kränkning kan ske lättare över nätet, uppkommer 

funderingar hos oss kring hur ungdomar samspelar på de sociala medierna. Vi ser en 

risk i att sociala medier kan ha negativ påverkan för ungdomar gällande deras 

identitetsskapande i en betydelsefull period av livet, därmed anser vi att det är viktigt att 

undersöka detta. Vi tycker att det är angeläget att inte enbart se på ungdomars påverkan 

kring identitet och samspel ur ett s.k. vuxenperspektiv utan avser här att belysa ett 

inifrånperspektiv. Vi är intresserade av att få ta del av ungdomars generella bild av 

fenomenet och inte den enskildes personliga erfarenheter. För att studera ungdomars 

internetanvändande, dess betydelse för den egna identiteten och i kontakt med andra 

ungdomar så är det värdefullt att träffa ungdomar i grupp. Via gruppintervju är det 

möjligt att undersöka dessa kulturella aspekter och erhålla en bredare kunskap från flera 

ungdomar (jfr Billinger, 2005). Förhoppningen är att bidra till att nyansera bilden och 

genom att visa såväl positiva som negativa aspekter gällande ungdomars påverkan, 

kunna bidra till att hitta bra förhållningssätt för hur sociala medier kan användas.  

 

1.3 Syfte och Frågeställningar 

Syftet är att beskriva och analysera hur ungdomar anser att sociala medier påverkar 

identitet och socialt samspel ungdomar emellan.  

För att kunna besvara syftet har följande tre frågeställningar formulerats 

 Vilken betydelse har sociala medier för ungdomars identitetsskapande?  

 

 Hur påverkar sociala medier ungdomars självbild? 

 

 Hur beter sig ungdomar mot varandra på sociala medier? 
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1.3.1 Avgränsningar 

Inledningsvis berörde vi hur den ständiga nätuppkopplingen kan relateras till stress och 

fysisk ohälsa hos ungdomar, vilket är en viktig aspekt att belysa, men som vi ändå valt 

att lämna utanför denna studie. Enligt Andersson (2010) är det främst tjejer som är den 

största målgruppen vad gäller bloggande. Därmed skulle ett genusperspektiv på sociala 

medier kunna vara aktuellt, vi beslöt dock att inte lyfta det. Vi ansåg att om vi tog med 

alla dessa aspekter så skulle arbetet bli för stort och omfattande i förhållande till vilken 

tid och vilka resurser vi besatt, därför valde vi att avgränsa oss till hur sociala medier 

påverkar ungdomars identitet och sociala samspel. 

 

1.4 Begreppsförklaringar 

Vi kommer nedan att definiera och beskriva hur vi valt att använda oss av viktiga 

begrepp som återkommer i uppsatsen. Somliga är inspirerade av tidigare tolkningar, 

medan vi stipulerat andra, vilket innebär att vi själva fastställt hur vi avser att definiera 

begreppet.   

 

Definitionen av begreppet ungdom är enligt Johansson (2006) både komplext och 

subjektivt. I denna uppsats inbegriper begreppet människor som fortfarande är unga 

men inte längre barn. Rent juridiskt kan de vara myndiga men i den samhälliga 

kontexten anses de fortfarande vara i ett stadium mellan barn och vuxen. Begreppen 

ungdomar och unga används i denna uppsatts synonymt och avser individer mellan ca 

16-20 år.  

 

Begreppet identitet är mångfacetterat och kan beskrivas och förklaras på olika sätt. Vi 

har valt att tolka och använda oss av identitet i likhet med Frisén och Hwangs (2006) 

och kommer med begreppet därmed främst syfta på ungdomars självbilder. För att 

belysa den process i vilken självbilden skapas används begreppet identitetsskapande. 

 

När vi använder oss av begreppet Socialt Samspel syftar vi på interaktionen mellan 

individer, men även på hur de uppför sig samt deras beteende – då det är något som 

indirekt kan påverka andra.   

 

I studien används begreppet sociala medier som ett samlingsnamn för ett antal skilda 

sajter och Communitys, det görs således ingen skillnad på sociala medier och sociala 
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nätverk, utan vi använder begreppen synonymt. Begrepp som Instagram, Twitter, 

Facebook och snapchat – vilka alla är exempel på sociala nätverk – benämns stundtals 

vid namn då dessa berörts av studiens deltagare. Tweets/retweets, hashtags, likes och 

favoriseringar – är andra begrepp som förekommer och vilka alla är funktioner på de 

olika nätverken. Tweet är ett inlägg på twitter och en retweet är när någon delar med sig 

av någon annans tweet. En hashtag är en symbol av en fyrkant som används före olika 

nyckelord för att kategorisera ett inlägg eller en bild, på så vis kan andra människor se 

den genom att söka på nyckelordet. Likes och favoriseringar är båda sätt att visa att man 

gillar någons inlägg. 

 

När vi i denna uppsats syftar på den del av livet som utspelar sig utanför internet och de 

sociala medierna kommer vi använda oss av begreppet: Det verkliga livet eller i 

verkligheten. 

 

1.5 Förförståelse  

Vi har personliga erfarenheter av att använda sociala medier och anser att det har stor 

inverkan på våra liv. Vi håller kontakten med vänner via sociala nätverk och vi tar så 

gott som dagligen del av information som delas via dessa sajter. Under vår tonårstid 

hade de sociala medierna ännu inte slagit igenom vilket vi upplever som positivt, inte 

minst i avseende för hur det annars hade kunnat påverka oss i vår roll som unga och 

identitetssökande. Givetvis kan deltagandet på de sociala medierna fortfarande påverka 

oss, men vi anser oss inte lika sårbara och påverkbara som vi upplevde att vi var som 

ungdomar. Att vi ser frånvaron av sociala medier under vår ungdomstid som positiv 

grundar sig till viss del i en rädsla för hur det hade känts att ständigt behöva vara på sin 

vakt för att inte ”hamna på nätet” i oönskade situationer. Eller att behöva leva upp till 

den ideala bilden av sig själv som vi upplever att unga ofta framhäver via sociala 

medier. Vi har uppmärksammat tydliga skillnader på vad som delas av vår generation 

respektive den yngre. Vi upplever att vi, liksom vår generation i stort, i allmänhet delar 

med sig av vardagsbilder på familjen och i synnerhet bilder av våra barn. Medan den 

yngre generationen som vi kommer i kontakt med snarare publicerar bilder av sig själva.  

Vi är medvetna om att denna negativa inställning till att unga idag när som helst kan 

läggas ut på internet och där bli bedömda, samt stressen och rädslor som vi kopplat till 

detta fenomen kan komma att påverka vår objektivitet genom hela 

forskningsprocessen.   
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1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen består av 8 avsnitt. I det första som är inledningen beskrivs bakgrunden och 

problemområdet som sedan utmynnar i ett syfte och frågeställningar. I avsnittet ingår 

även våra avgränsningar, begreppsförklaringar och vår förförståelse. Därefter redogör vi 

för vårt kunskapsläge samt olika teorier som används i uppsatsen. Efterföljande avsnitt 

som är Metod, består av de olika urval vi gjort, hur vi har gått tillväga samt en 

redogörelse för uppsatsens trovärdighet och hur vi tagit del av etiska ställningstaganden. 

I Resultatet presenteras den empiri som samlats in som efterföljs av en analys där 

empirin knyts till teorier i avseende att besvara syfte och frågeställningar. Slutligen 

kommer en diskussion där de viktigaste resultaten redovisas och diskuteras i förhållande 

till bl.a. tidigare forskning och vår förförståelse. En diskussion förs även kring våra 

metodval och avsnittet slutar med förslag till fortsatt forskning.  
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2. Kunskapsläge 

Detta avsnitt redovisar den tidigare kunskap inom området, som vi tagit del av. 

Inledningsvis beskrivs sökprocessen, vilken efterföljs av en genomgång av den tidigare 

forskningen. Vi har valt att redovisa forskningen under temana; Utvecklingen av ungas 

användning av sociala medier, Identitetsskapande - Självkänsla och självförtroende och 

Det sociala samspelet, vilka vi valt ut efter de mönster vi sett i forskningen. Slutligen 

kommer ett stycke om hur den tidigare forskningen används i uppsatsen.  

 

2.1 Sökprocessen och avgränsningar  

Vi har sökt tidigare forskning i sökmotorerna Libris, swe pub, artikelsök och google 

scholar. De sökord vi använt oss av är ungdomar, tonåringar, internet, sociala medier, 

sociala nätverk, social media, hälsoaspekter, psykologiska aspekter, facebook samt 

youth, teenager, social network och healthaspect. Vi har även använt en 

kombinationssökning vilket innebär att vi kombinerar olika begrepp så som "ungdomar” 

och "sociala medier" i samma sökning för att ringa in ämnet (jfr Lööf, 2005). Vi har 

dessutom använt oss av s.k. referenssökning, vilket innebär att vi tagit del och följer upp 

referenser som publikationerna refererat till (ibid.). Detta i de fall vi ansett det varit av 

intresse för vår forskning.  

 

Vi valde att begränsa vår sökning i vissa avseenden, bl.a. till att endast söka s.k. peer-

review granskade artiklar och tidsskrifter i syfte att genom det avgränsa sökningen till 

de publikationer vars vetenskapliga tyngd överväger (jfr Lööf, 2005). Vi har för var och 

en av de artiklar och publikationer vi valt att använda, gjort en sammanvägd bedömning 

om publikationernas trovärdighet och betydelse för vår uppsats. En publikations ålder är 

även den betydelsefull vilket ligger till grund för valet att avgränsa vår sökning från 

publikationer som publicerats tidigast 2004 och fram till idag (ibid.). Vår uppfattning är 

att ungas användning av sociala medier har utvecklats dramatiskt det senaste decenniet 

varpå vi upplevde äldre forskning som mindre aktuell för att besvara studiens syfte. En 

annan avgränsning vi gjort är att främst fokusera på svensk forskning, anledningen är en 

tanke om att kulturella skillnader i olika länder kan påverka ungdomars internetbruk och 

vanor olika. Vårt syfte är endast att se hur ungdomar i Sverige resonerar kring 

deltagandet på sociala medier och forskning kring ungdomar och internet i andra länder 

blir därmed mindre relevant i detta avseende.   
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2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Utvecklingen av ungas användning av sociala medier 

Erlandsson (2006) poängterar att forskning tydligt visar hur internetanvändningen bland 

unga på olika sätt har stigit de senaste 15 åren, i jämförelse med t.ex. tv-tittandet som 

har stått relativt still, eller radiolyssnandet som har sjunkit i användning. Findahl (2012) 

framhäver att tiden som unga spenderar på internet varierar upp till 40 timmar per 

vecka. Bergström (2010) anser att det har skett en förändring i de teknologier som redan 

finns, vilket har gjort användningen av olika sociala medier och nätverk lättare. Findahl 

(2011) menar att sociala nätverk främst används av individer i åldern 16-25år, och att 

kommunikation på nätverk numera är mobiltelefonens vanligaste funktion.  

2.2.2 Identitetsskapande - Självkänsla och självförtroende  

Färdigh (2010), Andersson (2010) och Wiik (2010) framhäver i sina olika studier att 

deltagandet på sociala medier påverkar unga, det är vad ungdomarna tar del av på nätet 

som antas ha en inverkan på identitetsskapandet. Andersson (2010) framhäver hur 

modebloggar kan vara ett exempel på en sådan arena, där framför allt unga tjejers 

identitetsskapanden påverkas negativt. En annan viktig aspekt som hon belyser är hur 

identitetsskapandet anses sammankopplat med exponering på nätet, med andra ord 

”syns du inte finns du inte”. Bloggarna fokuserar främst på att framhäva vardagslivet 

menar Andersson och ett återkommande tema är ”dagens outfit” eller ”dagens 

önskeoutfit”.  Dagens Outfit ger uttryck för vem man är, här och nu. Önskeoutfiten 

illustrerar snarare vem man eftersträvar att vara – om förutsättningarna vore de ultimata. 

”Modebloggarna utgör ett tydligt exempel på hur konsumtionssamhällets ideal bakas 

samman med den sociala reproduktionen av individens identitet” (Andersson, 2010, s. 

93). Svensk forskning visar att ungdomars främsta drivkraft bakom bloggande är 

informationsbyte och samtidigt menar Andersson (2010) att bloggandet innefattar 

feedback och självbekräftelse från andra, vilka bidrar till känslan av att vara någon. 

Enligt Wiik (2010) erbjuder de olika forumen på internet en möjlighet att framställa sig 

själv så som man vill, vilket innebär en möjlighet att bygga en ny identitet. För de flesta 

ungdomar handlar det dock snarare om en förlängning och utvidgning av sin vardag. 

Ungdomar lämnar inte gärna ut sig själva fullständigt på internet, studier visar snarare 

att de väljer hur de vill dra gränserna och när det passar att lämna ut information om sig 

själva och inte (Rydin, 2010).  
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2.2.3 Det sociala samspelet 

Mötesplatser i form av sociala nätverk ersätter inte, utan snarare kompletterar umgänget 

i det verkliga livet menar såväl Erlandsson (2006) som Wiik (2010). Kommunikationen 

på nätverken kan skilja sig från den utanför internet, vilket kan innebära en djupare 

kontakt med vänner som utanför nätet endast är ytliga kontakter. Dessa nätverk hjälper 

även till att hålla kontakten med avlägsna vänner och det går att se vad de har för 

funderingar och vad som händer i deras liv (Findahl, 2010).  Ett vanligt inslag på 

Communitys är att dela med sig av bilder och statusuppdateringar vilka ens ”vänner” 

fritt kan kommentera (Bergström 2010). Erlandsson (2006) poängterar dock att det är 

ovanligt med elaka kommentarer till varandra på dessa nätverk. Erlandsson (2006) 

menar samtidigt att dagens ungdomar numera utforskar sina gränser med hjälp av 

internet, vilket påverkar gränsdragningarna. En faktor bakom detta är den 

lättillgänglighet som internet innebär. Att agera anonymt är ett exempel som kan leda 

till gränsöverskridningar och att ta del av sidor med olämpligt innehåll är ett annat 

(Erlandsson, 2006).  

 

2.3 Tidigare forskningens användbarhet 

Den tidigare forskningen har legat som grund till vår uppsats, forskningssökningen 

skedde i ett tidigt stadium av forskningsprocessen och inspirerade valet av att fokusera 

på identitet och socialt samspel. Utöver att uppsatsens bakgrund bygger på den tidigare 

forskningen kommer vi i diskussionsdelen att diskutera resultatet i relation till tidigare 

forskningsresultat.  
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3. Teorier 

I detta avsnitt redogörs för våra val av teorier och hur vi i studien formar en teoretisk 

referensram. Det efterföljs av en kort presentation av teorierna; dramaturgiskt 

perspektiv, det utsträckta självet, operant betingning samt modellinlärning, vilka även 

innefattar förklaringar av relevanta underbegrepp. Avslutningsvis beskriver vi hur den 

teoretiska referensramen används i analyskapitlet.  

 

3.1 Val av teorier 

I vår teoretiska referensram har vi valt att utgå från det dramaturgiska perspektivet om 

självet. Den är aktuell för att analysera vilken påverkan sociala medier har på 

ungdomars identitetsskapande och även för att se till hur ungdomar via sociala medier 

presenterar sig själva, samt hur de uppfattar andra. För att ges möjlighet att analysera de 

sociala mediernas roll kommer teorin om det utsträckta självet – som är en utveckling 

av det dramaturgiska perspektivet – att används. För att få möjlighet att analysera och se 

förklaringsmodeller till ungdomars beteende och samspel på de sociala medierna, har vi 

valt att använda Operant betingning och Modellinlärning, vilka är teorier som fokuserar 

på förklaringar till människors handlanden.  

3.1.1. Dramaturgiskt perspektiv 

Goffman (2009) använder i ”jaget och maskerna – en studie av vardagslivets dramatik” 

dramaturgi som en metafor för att belysa hur liv och sociala samspel fungerar. Han 

menar att man kan se samhället som en social scen där alla ”spelar” sina roller utefter 

sociala förväntningar på social status. Här ses individen som en skådespelare som 

ständigt beaktas och tolkas av publiken. Beteendet påverkas av publiken, då det 

anpassas till vad skådespelaren anser lämpligt, med syfte att framstå på ett önskvärt sätt 

i åskådarens ögon.  

 

Människan antas inom det dramaturgiska perspektivet spela en roll i mötet med andra, 

hur vi framstår är beroende av rollen och vad skådespelaren framhäver. Rollen fungerar 

som ett verktyg för intrycksstyrning och syftar i synnerhet till att passera på ett önskvärt 

sätt i åskådarens ögon. En del av rollarbetet går även ut på att övertyga sig själv om 

äktheten i rolltolkningen, då skådespeleriet innebär ett visst mått av självbedrägeri och 

uppriktigheten kan växla till att bli cynism (Goffman, 2009). All aktivitet som sker i 

mötet med andra – där rollen får ta plats – definieras som ett framträdande. För att 
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undvika att avslöjas i våra roller upprätthålls en fasad, vilken vidmakthåller tron på 

rollen och kan ses som den utrustning som skådespelaren har till hands under sitt 

framträdande (Goffman, 2009). Platsen där framträdandena sker benämns generellt som 

regioner, vilka indelas i en främre - och en bakre region. Enkelt uttryckt kan man 

förklara skillnaden på ovan nämnda regioner med en metafor av en teater, där den 

främre regionen symboliseras av scenen och den bakre snarare är ”bakom kulisserna”. 

Det är i den främre regionen som mötet med publiken sker, här försöker rollbäraren ge 

sken av att upprätthålla och förkroppsliga vissa normer med avsikt att styra publikens 

intryck och uppfattning. I den bakre regionen tillåts skådespelaren att tillfälligt lägga sin 

roll åt sidan, vilket kan blottlägga undantryckta egenskaper och därmed göra 

hemligheter öppna för insyn. Regionerna gränsar i regel till varandra. Den bakre 

regionen har många funktioner och skådespelarens personliga kontroll över denna 

region kan spela en betydelsefull roll (ibid.). Skådespelarna spelar inte enbart 

monologer, utan kan även ingå i en ensemble, begreppet Team symboliserar en grupp 

individer vilka har intimt samarbete som tillsammans skapar och upprätthåller en 

projektion av verkligheten (ibid.).   

3.1.2 Det utsträckta självet 

Johansson (2002) menar att när Goffmans teori - om hur man uppvisar sig själv i 

vardagslivet – skrevs avsågs mötet ansikte mot ansikte, idag har medierna fått ett större 

inflytande och influerar det interaktionsmönster som återfinns i vardagen. Att synas har 

fått en stor betydelse och det kan vara av ansenlig vikt att ha en vacker kropp eller rätt 

livsstil. I och med internet finns nya möjligheter att gå in och ut ur olika livsstilar, det 

går att umgås med människor utan att träffa dem i verkliga livet. Enligt Johansson 

(2002) innebär detta att sträcka ut självet och pröva på andra alternativa själv.  

 

3.1.3 Operant betingning 

Operant betingning är en av del av den behavioristiska teorin och tar fasta på hur det går 

att påverka och förändra ett beteende genom förstärkning och bestraffning (Payne, 

2008). Förstärkare är något som ökar ett beteende, vilka går att dela in i positiva och 

negativa. Positiv förstärkning innebär att en individ ökar ett beteende för att få något 

den vill ha, som en belöning. Det kan t.ex. vara beröm, uppmärksamhet, eller något 

annat som upplevs som positivt. Om en förstärkning är negativ så innebär det att 

individens beteende ökar för att undvika något som upplevs som obehagligt, t.ex. att få 
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kritik eller någon slags förlust. Bestraffare är däremot något som gör att beteendet 

minskar, det betyder att en individ upphör med ett specifikt beteende för att något 

obehagligt upplevs när beteendet utförs. När ett beteende inte förstärks, upphör 

individen att utföra det och en operant utsläckning har skett (Kåver, 2006).  

 

3.1.4 Modellinlärning 

Modellinlärning innebär att en person lär sig genom att iaktta hur någon annan gör 

något och vilka konsekvenser det leder till. Personen kan därefter, vid en liknande 

situation, bete sig utefter den uppfattning han skapade utifrån iakttagelsen (Payne, 

2008).  Kåver (2006) skiljer på två olika modeller och delar upp dessa i verkliga och 

symboliska. De människor som vi ser runt omkring oss är de verkliga modellerna, 

medan symboliska modeller är de som finns i böcker, filmer eller olika berättelser.  

 

3.2 Teoriernas användbarhet 

Vi kommer att använda ovanstående teorier i uppsatsens analys, där vi tolkar insamlad 

empiri för att ge en möjlig förklaring till hur ungdomarnas identitet påverkas av sociala 

medier samt som förklaringsmodell till varför ungdomar beter sig och samspelar på 

särskilda sätt.  
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4. Metod 

Följande avsnitt inleds med en redovisning av den vetenskapsteori som funnits som 

inspiration i studien. Därefter kommer en genomgång av studiens forskningsdesign samt 

argument till valen av metod och verktyg. Avsnittet fortsätter sedan med ett stycke om 

hur vi gått tillväga i studien, där genomförandet beskrivs samt en redogörelse för vår 

metodanalys. Avslutningsvis förs ett resonemang kring uppsatsen trovärdighet och 

etiska ställningstaganden.  

 

4.1 Fenomenologisk utgångspunkt 

För att skaffa kunskap om verkligheten behövs förutom en metod även en 

vetenskapsteori som ser till hur dessa kunskaper om verkligheten kan skapas (Larsson, 

2005). I föreliggande studie där vi vill ge en ökad kunskap av hur ungdomar anser att 

unga påverkas av sociala medier har vi inspirerats av ett fenomenologiskt synsätt. Valet 

grundar sig i en önskan om att förstå och beskriva hur ungdomarna upplever fenomen i 

sin livsvärld, d.v.s. en beskrivning av hur de upplever sociala mediers påverkan i sitt 

vardagsliv. Vi vill genom ett deskriptivt arbetssätt insamla nyanserade beskrivningar av 

hur ungdomarna resonerar kring fenomenet, vilket ger oss möjligheten att upptäcka 

variationer.  En förutsättning för detta är att vi i våra forskarroller är fördomsfria och 

neutrala, Olsson och Sörensen (2011) påpekar att varje medvetandeakt uppstår i mötet 

mellan individen och världen.  

 

4.2 Forskningsdesign 

För att kunna studera syftet har vi valt att göra en kvalitativ studie, skälet till det är att vi 

anser att denna form är fördelaktig för det vi undersöker. Genom kvalitativa studier går 

det att förstå hur en annan individ upplever ett visst fenomen (Ahrne & Svensson, 2011; 

Larsson, 2005; Olsson & Sörensen, 2011).  En fördel som vi ser är att arbetet med såväl 

datainsamling som analys blir en mer flexibel process gentemot en kvantitativ metod.  

Den kvalitativa metoden möjliggör även att kunna nå mer på djupet, d.v.s. genom att 

genom en interaktion går att få en välbeskriven bild av personens tankar och synsätt. 

För att ha möjlighet att studera ungas attityd till sociala medier och synen på dess 

påverkan valde vi att utföra en empirisk undersökning, och som datainsamlingsmetod 

har vi valt att använda en fokusgruppsintervju. En fokusgrupp innebär att en liten grupp 

samtalar kring ett givet ämne under ledning av en moderator (Olsson & Sörensen, 
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2011). Tanken är att interaktionen mellan ungdomarna skapar nya möjligheter till 

perspektiv, vilket sannolikt inte skulle uppstått i enskilda samtal med deltagarna var för 

sig. Det individuella perspektivet får här lämna företräde till det kulturella, då en 

kollektiv bild av fenomenet uppstår. Vi ser en fördel i att fokusgrupper är både 

tidseffektiva och samtidigt informationsrika, samt att deltagarna kan inspireras och 

känna stöd från varandra. Ytterligare en fördel är att deltagarna kan diskutera ett 

fenomen utan att i hög utsträckning påverkas av intervjuaren (Billinger 2005; Olsson & 

Sörensen, 2011). 

 

En halvstrukturerad intervju liknar ett samtal ur vardagen, men för att kunna svara på ett 

syfte utgår den från en intervjuguide med olika teman och ibland även förslag till frågor 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi strävade efter att få en diskussion, men samtidigt ville 

vi ha möjlighet att använda ett antal förutbestämda teman som hjälp för att hålla 

samtalet inom ramen för det som avsågs undersökas, därför ansåg vi att det var 

passande med en halvstrukturerad intervjuguide. Precis som Wibeck (2000) skriver så 

tillät intervjuguiden att vi gick in och styrde diskussionen när deltagarna kom från 

ämnet.  

I studien används en abduktiv strategi, som enligt Larsson (2005) är tillämplig i 

kvalitativa studier, och innebär en kombination av ett induktivt och deduktivt arbetssätt. 

Vi har samlat in empiri genom ett induktivt förhållningssätt utan förutfattade hypoteser, 

men vi har även haft vissa teoretiska perspektiv som bakgrund enligt ett mer deduktivt 

förhållningssätt.  

I analysen har vi utgått från teman, eftersom det ger möjlighet till att upptäcka nyanser 

och variationer i informanternas olika uppfattningar (jfr Backman, 2008). Vi har valt att 

göra det utifrån en fenomenologisk analys som strävar efter att beskriva den 

huvudsakliga innebörden av det insamlade materialet, istället för att göra tolkningar av 

datan (Olsson & Sörensen, 2011).   

 

4.3 Intervjuguidens utformning   

Vi har utformat vår intervjuguide i olika teman genom att utgå från våra 

frågeställningar. Under varje tema utsåg vi en huvudfråga, men skrev även förslag på 

följdfrågor som skulle kunna vara behjälpliga under intervjun (jfr Kvale & Brinkmann, 
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2009). Tanken var att huvudfrågorna skulle leda in deltagarna på specifika ämnen, med 

förhoppning om en efterföljande diskussion som besvarade våra frågor. Vi använde 

intervjuguiden som en riktlinje för att hålla samtalet inom ramen för vad vi avsåg att 

undersöka och kände oss fria med att ändra i frågornas ordningsföljd under intervjuns 

gång.  

 

I formuleringen av intervjufrågorna hade vi i åtanke att det var ungdomar vi skulle 

intervjua och använde oss av ett vardagligt språk anpassat till informanterna (jfr Kvale 

& Brinkmann, 2009), (se bilaga 1). 

 

4.4 Urval av intervjupersoner 

För att nå ett djup i en kvalitativ studie framhäver Patton (2002) att det är viktigt att 

hitta deltagare som är så informationsrika som möjligt inom det fenomen som ska 

undersökas. Vi valde att söka ett urval av unga människor då vi med studien avsåg att 

studera sociala mediers påverkan på ungdomar utifrån ungdomarnas egna perspektiv. Vi 

beslöt dock, i enighet med de etiska principerna, att deltagarna skulle uppnått myndig 

ålder, d.v.s. vara minst 18 år.  

Vi vände oss till en rektor på en gymnasieskola, som efter att vi presenterat studiens 

syfte och tillvägagångssätt gav oss sitt samtycke och åtog sig att utse ett antal, enligt 

henne, passande elever (jfr Billinger, 2005). Syftet var att få ungdomars bild och vi 

ansåg därför att deltagarna skulle utgöra en homogen grupp med avseende på ålder. 

Patton (2002) menar att det finns fördelar med att göra ett homogent urval när syftet är 

att studera vad en viss grupp anser om ett fenomen och att de därigenom får diskutera 

något de har gemensamt. 

Gruppen som avsågs att intervjuas, bestod av 5 elever ur samma klass. Vi såg en fördel i 

att deltagarna känner varandra sedan tidigare, då det minskar risken för att de ska vara 

blyga inför varandra vilket ökar möjligheten för att alla våga delta i diskussionen 

(Wibeck, 2000). Billinger (2005) rekommenderar att deltagarna i en fokusgrupp ska 

vara mellan 4-7 personer. Samtidigt som Wibeck (2000) framhäver att det personliga 

engagemanget tenderar att öka i en liten grupp och underlätta för deltagare att komma 

till tals. Dessa aspekter upplevde vi som betydelsefulla och eftersträvansvärda, vilket till 

viss del ligger till grund för valet att ha relativt få deltagare i fokusgruppen. Vi ansåg 

också att ett mindre antal intervjupersoner skulle gynna säkerheten i transkriberingen då 
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vi som forskare har en begränsad erfarenhet av att transkribera.  

 

4.5 Genomförande av fokusgruppsintervju 

När vi skulle genomföra vår intervju fick vi information om att det uppkommit bortfall 

av deltagare, två av deltagarna hade blivit sjuka och kunde därmed inte närvara under 

intervjun.  Efter bortfallet bestod våra intervjudeltagare endast av tre tjejer. Wibeck 

(2000) menar att det i en fokusgrupp inte är lämpligt att vara färre än fyra deltagare, 

vilket blev fallet i denna intervju. Hon framhäver dock att om förutsättningarna är 

sådana att fler än två deltagare kan ta talarrollen, samt att alla bidrar till det 

gemensamma samtalet genom att ha samma fokus kan det ändå ses som ett 

gruppsamtal.  

 

Intervjun genomfördes i ett sammanträdesrum på ungdomarnas skola och genom att 

rummet var relativt litet, upplevdes gruppens interaktion som intensiv och det faktum att 

deltagarna vistades i en van miljö gjorde deltagarna bekväma vilket därmed 

möjliggjorde en livfull diskussion. Vi valde att låta deltagarna själva utse sina platser 

kring bordet, i syfte att det skulle påverka deras känsla av bekvämlighet. Vi småpratade 

lite med deltagarna och gick därefter igenom allt praktiskt kring intervjun, såsom hur 

intervjun skulle gå tillväga, etiska regler och samtycke. Vi hade inför intervjun kommit 

överens om våra olika roller som moderatorer vilket även delgavs. Billinger (2005) 

framhäver att det annars finns en risk att deltagarna blir förvirrade när det är två 

moderatorer. Vi dukade även fram fika som deltagarna kunde ta för sig av under 

intervjuns gång.   

 

Efter att alla deltagare gett sitt godkännande till videodokumentation filmades 

fokusgruppsintervjun. Några fördelar med videoinspelning är att det i transkriberingen 

går lättare att särskilja deltagarna åt, det möjliggör även till att fånga upp gester och 

icke-verbala uttryck (Wibeck, 2000).  

 

Vi avsatte två timmar till intervjun, då vi ansåg att risken fanns att vi under en timme 

inte skulle hinna få svar på våra frågor. Vi ansåg att två timmar inte är längre än att 

deltagarna skulle hålla energin och engagemanget uppe.  
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4.6 Fenomenologisk dataanalys  

Vi har valt att inspireras av en fenomenologisk dataanalys, för att beskriva och 

analysera hur ungdomar ser på sociala mediers påverkan på ungas identitet och sociala 

samspel. Med en fenomenologisk analys är meningen att beskriva den väsentliga 

betydelsen i det insamlade datamaterialet. Det är den enskildes uppfattning av ett 

fenomen som ska fångas upp. I analysen ställs frågor om vad och hur något sägs, samt 

vad innebörden i det är. För att läsaren ska kunna följa arbetets gång är det viktigt att 

beskriva sin analys noggrant, steg för steg (jfr Olsson & Sörenssen, 2011). Det är att 

just beskriva som är det viktiga, snarare än att analysera eller förklara (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

 

Vi har till viss del använt oss av meningskoncentrering vilket är ett angreppssätt för att 

strukturera upp intervjun, som är omfattande till sin karaktär. Meningskoncentrering 

möjliggör att på ett relativt litet utrymme ändå presentera ett stort material. Detta då 

uttalanden koncentrerats i nya former med syfte att lyfta fram huvudinnerbörden i ett 

uttalande. Det är viktigt att erhålla nyanserade redogörelser av det studerade fenomenet, 

när det handlar om fenomenologisk baserad meningskoncentrering (jfr Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

 

Vi valde att inspireras av Kvale och Brinkmann (2009) och genomföra vår analys i fem 

steg. Inledningsvis läste vi igenom hela intervjun för att få en känsla för helheten. 

Därefter valdes de mest centrala delarna ut i skilda meningsenheter, som sedan 

sorterades in i ett antal teman. Utifrån studiens syfte och frågeställningar riktades frågor 

till meningsenheterna, vilket var det fjärde av fem steg i analysen. Slutligen knöt vi 

samman resultatet och gjorde en sammanställning av de teman som ansågs relevanta.  

 

4.7 Reflexivitet  

Det går enligt Kvale och Brinkmann (2009) att ifrågasätta om det är möjligt att kunskap 

som hämtats genom intervjuer kan vara objektiv. Han påpekar dock att objektivitet kan 

ha flera olika betydelser. En reflexiv objektivitet innebär att reflektera över hur man 

själv bidrar till produktionen av kunskap, för att få insikt i sina fördomar är det viktigt 

att skriva ner dessa och på så vis bli mer objektiv till sin subjektivitet. Vi valde att 

skriva vår förförståelse – som grundar sig i personliga erfarenheter men också präglas 

av den tidigare forskning som vi tagit del av – i avsikt att få möjlighet till reflektion. Vi 
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är medvetna om att vår förförståelse kan komma att påverka studiens resultat, då våra 

förutfattade meningar kan speglas i hur vi kommunicerar i intervjuerna samt vad vi 

väljer att fokusera på i analysen. Syftet med att påvisa vår förförståelse är att genom det 

bli mer uppmärksam på hur vi själva resonerar och utifrån det sträva efter att vara så 

objektiv som möjligt under arbetet. Genom att redovisa vår förförståelse får läsaren 

möjlighet att avgöra i vilken omfattning våra egna tankar påverkat vår forskarroll, vilket 

gör studien mer genomskinlig. 

 

4.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Olsson och Sörensen (2011) definierar validitet som i hur hög utsträckning en 

undersökning mäter det som den avser att mäta. De menar att i en kvalitativ studie 

innebär en hög validitet att tolkningen överensstämmer med verkligheten. (Larsson, 

2005). Vi har genom hela studien redovisat för alla steg och olika val vi gjort för att 

höja validiteten. Vi har strävat efter att formulera vår intervjuguide så att olika teman 

och frågor fångar upp vad vi avser att undersöka (jfr ibid.). Under själva intervjun lät vi 

deltagarna diskutera så fritt som möjligt och undvek att avbryta, detta för att få så 

detaljrika beskrivningar som möjligt, vilket Larsson (2005) menar är viktigt för 

validiteten. Vi använde en filmkamera och är medveten om att det kan ha påverkat 

deltagarna. Wibeck (2000) ser dock den risken som överdriven, då det kan påverka 

människors gester men oftast inte det sociala samspelet. För att ge en tydlig bild av 

studien har vi i såväl transkribering som i resultatets presentation eftersträvat att i högsta 

möjliga mån återge intervjupersonernas resonemang och citat så ordagrant som vi ansett 

möjligt (jfr Larsson, 2005). 

 

Reliabilitet innebär att det finns en tillförlitlighet i resultatet, d.v.s. att forskningen ska 

kunna utföras igen vid ett senare tillfälle och få samma resultat (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att öka reliabiliteten i vårt arbete har vi utformat våra intervjufrågor så att de 

ska vara så öppna som möjligt, och undvikit ledande frågor som kan styra deltagarna i 

deras svar.  

 

Ett problem som uppstår med att generalisera i kvalitativa studier är att det oftast är för 

få intervjuer för att göra en så kallad statistisk generalisering och urvalet av informanter 

inte valts ut slumpmässigt (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har strävat efter att ha hög 
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validitet och hög reliabilitet i undersökningen för att därmed göra resultaten 

generaliserbara och möjliga att överföra även till andra personer och situationer. 

 

4.9 Etiska ställningstaganden 

Vi har genom vår studie varit noga med att följa etiska riktlinjer och lagar. Deltagarna i 

vår studie är 18-19 år och därmed myndiga men fortfarande unga, vilket innebär att de 

kan ses som en känslig målgrupp (Larsson, 2005). Eftersom det är viktigt att minimera 

risken för att deltagare i undersökningen lider skada har vi valt att samtala kring olika 

frågor utan att efterfråga informanternas personliga erfarenheter. 

 

Vid samhällsvetenskaplig forskning finns fyra forskningsetiska riktlinjer att följa, 

nämligen: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2013). Informationskravet tog vi hänsyn till genom 

att vi samtalade med alla deltagare före intervjun, om syftet, vilken uppgift de hade i 

studien och att de hade rätt att avbryta när de ville. Då vi gjorde en gruppintervju bad vi 

deltagarna tänka på att det inte går att försäkra någon sekretess och att de därför skulle 

tänka på att inte delge något känsligt. Samtyckeskravet, rättade vi oss efter då vi frågade 

var och en efter ett muntligt samtycke och även ett godkännande att intervjun spelades 

in. Utifrån Konfidentialitetskravet har vi avidentifierat alla som deltagit i intervjun när 

vi skrivit vår uppsats och enligt Nyttjandekravet kommer de uppgifter som samlats in 

endast att användas i forskningssyfte i denna uppsats (jfr Vetenskapsrådet).  

Vi lämnade våra kontaktuppgifter och erbjöd oss att maila den färdiga uppsatsen. Vi 

informerade också om att ifall någon ändrade sig angående något som sagts, så var det 

bara att säga till att vi inte skulle använda det uppsatsen.  
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5. Resultat  

Följande avsnitt redogör för de empiriska data som insamlats. Syftet med 

fokusgruppsintervjun var att få en diskussion mellan ungdomar angående sociala 

mediers påverkan på identitet och ungdomars sociala samspel. Varpå 

resultatredovisningen avser att belysa deltagarnas resonemang, tankar och attityder 

kring ämnena. Resultatet presenteras under två huvudteman – Identitet och det sociala 

samspelet – vilka var och ett för sig kopplats till deltagarnas diskussioner och 

resonemang genom olika underteman. Vi har valt dessa underteman utefter de mönster 

vi uppfattat när vi läst vår transkribering av intervjun. Vi har använt 

meningskoncentrering som innebär att vi sammanfattat långa resonemang för att lyfta 

fram det väsentliga i innebörden (jfr Kvale & Brinkmann, 2009). På grund av de etiska 

riktlinjerna om konfidentialitet har vi valt att ge deltagarna fiktiva namn, de benämns 

hädanefter som Klara, Frida och Hanna. Avsnittet avslutas med ett sammanfattande av 

resultatet. 

 

5.1 Identitet    

5 1.1 Ungdomars framställning på sociala medier 

Det ligger mycket tid och tanke bakom det som ungdomar lägger upp på sociala medier 

”Mer än vad man kanske tror” Säger Hanna och skrattar. Ungdomar delar med sig av 

sin vardag, men endast det bästa i sin vardag, för att visa att den är roligare än andras 

och mer speciell.  

 

Frida förklarar att när en bild ska läggas ut så kan en person utgå från ca 40 bilder, välja 

ut och redigera fem av dem för att sedan skicka till en kompis och fråga vilken som blev 

bäst och om vinkeln i bilden är tillräckligt bra. Det räcker då inte att kompisen svarar att 

bilden är fin, utan en djupare bedömning önskas om hur ansiktet ser ut, o.s.v. Hanna 

håller med om att det kan gå till sådär ”överdrivet är det” säger hon.  

Det är mycket trender och att man ska se så perfekt ut som möjligt på de sociala 

medierna, vilket för många kan bli en hets och nästan lite jobbigt. Just nu handlar det 

mycket om pengar på både Instagram och Twitter, det är många ungdomar som lägger 

ut dyra märkeskläder. Som exempel berättar deltagarna om ett par springtights för 1300 

kr som är populära just nu, tjejer lägger upp bilder på dessa och framhäver prislappen så 

att alla kan se vad de kostar.  
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Tankarna kring hur ungdomar framställer sig själva handlar inte bara om vad som läggs 

upp på de sociala medierna utan även hur. Om någon lagt ut ett tweet på morgonen så 

kanske personen låter bli att lägga ut något senare under dagen för att det inte ska bli för 

mycket.  

”Det är så kontrollerat.. Och det är verkligen såhär: på Instagram t.ex. så bara: nej jag la 

ut en bild igår då kommer säkert folk tycka att jag är tjatig, alla de här tankarna hela, hela, 

tiden för en jäkla app liksom! Det är egentligen ingen som ska bry sig!” säger Frida.  

Klara fortsätter och säger att det ligger så mycket tid och tanke bakom en bild och även 

bakom ett skrivet inlägg. Hon förklarar hur man först kan tänka att den här texten är 

jätterolig, den vill jag tweeta! Därefter kommer tankarna att den kanske inte är så rolig 

ändå, någon kanske missuppfattar den eller tänk om jag stavat fel eller särskrivit något. 

Kommer någon att retweeta? Eller kommer någon att inte tycka om den? Efter de 

tankarna väljer man att inte publicera inlägget eller så tar man bort det.  

 

Frida förklarar att det har blivit väldigt mycket utseendefixerat och det kan vara svårt att 

lägga ut en bild med flera kompisar på. Det är mycket tankar och spekulationer kring 

vilka som kommer se bilden om den läggs ut, och det är nästan alltid någon som blir sur 

och klagar på att den är ful på kortet fast den egentligen är fin. Det går inte längre att 

bara ställa ihop sig och ta en bild. Det ska vara en fin bakgrund och fint ljus, menar 

Hanna. Ofta måste den tas om för att någon inte är nöjd. ”Tråkigt, förvrängt bilden av 

att ta ett foto” säger Frida.  

 

Deltagarna är överens om att det skiljer sig mellan vad killar och tjejer lägger ut. De 

anser att killar inte tänker på vilket filter de använder och att bilden måste vara 

fin.”Dom lägger upp en snusdosa och tar en bild på, om dom vill” säger Klara och 

syftar på killarna. Frida poängterar att det finns killar som är lite nojiga, men om de ska 

lägga upp en bild på sig själv så ställer sig de flesta bara framför spegeln, posar och 

knäpper kort. De lägger ut bilden och bryr sig inte så mycket. Enligt deltagarna är killar 

mer vanliga och visar att det här är jag och så får alla tro vad de vill, medan vissa tjejer 

t.o.m. använder systemkamera och därefter redigerar bilden innan den läggs ut.  Men de 

anser att killar har en press att ha märkeskläder. Frida: ”har man inte en märkeströja 

som kille då är det verkligen såhär, jaha oj vad har du på dig”. 

 

Deltagarna förklarar att man blir en annan person på sociala medier än i verkliga livet, 

det går att gömma sig och man skapar en overklig perfekt värld. Som exempel berättar 
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en av deltagarna om en kille som är jättekaxig via datorn och hur hela hans 

självförtroende ligger där, medan han kryper ihop med kroppen när han är på skolan 

även om han försöker se cool ut också då. En annan aspekt som deltagarna belyser är 

stressen över hur bilden som framställs av sig själv på de sociala medierna kan skilja sig 

från andras syn och bild av hur man är i det verkliga livet. 

”När man lägger upp en bild på sig själv på Instagram, så kan jag tänka såhär när man 

går i skolan: Shit, nu har dom här människorna sett mig på den här bilden, tänk om dom 

inte ser mig som dom gjorde på bilden. Så det påverkar som fan, fast man inte tror det 

själv” säger Frida. 

5.1.2 Den perfekta världen 

Deltagarna är överens om att det skapas en perfekt värld på sociala medier som ser 

annorlunda ut än i det verkliga livet och Frida beskriver hur man blir en annan person, 

vilket hon menar påverkas av behovet av att få bekräftelse i form av likes. Hon förklarar 

hur vissa tjejer kan jobba sex dagar i veckan utöver skolan, för att ha råd att köpa dyra 

kläder som de sedan skyltar med i sociala medier. Dessa tjejer nämner däremot inte hur 

de har arbetat och slitit för att kunna köpa kläderna, då de vill framstå som rika. Det blir 

en fejkvärld, säger hon. ”För att visa det perfekta livet, som egentligen inte finns” 

bryter Klara in.  

 

De fortsätter sedan att diskutera hur många även lägger ut bilder där de ser ut att må bra, 

även om de i själva verket inte gör det. Klara jämför det med att gå runt med en mask 

hela dagen som visar hur bra man mår, men när personen kommer hem så är allting 

kaos och han/hon mår inte alls bra. På samma sätt visar många som har problem i sitt 

förhållande upp en helt annan sida via de sociala medierna.”Man försöker göra den där 

perfekta världen, det är det man visar helt enkelt” Säger Frida. 

 

Frida förklarar och visar hur det går till att skapa en typisk instagrambild. Hon tar en 

skål med vindruvor som står på bordet, vänder på druvorna så de ligger snyggt i skålen. 

Bredvid skålen placerar hon en flaska med vatten, hon poängterar att det är viktigt att 

det syns att det är Ramlösa i flaskan och inte Cola. Hon skjuter undan allting som står 

runtomkring och berättar att bakgrunden helst ska vara vit och fotot ska tas från rätt 

vinkel.”Det ska vara såhär skitperfekt! Det är en instagrambild!” Avslutar hon 
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5.1.3 Jakten på ”likes” 

Hanna poängterar att det är jakten på likes som styr vad man väljer att dela på nätet. 

Hon uttrycker att: trots att man inte vågar erkänna det så är det likesen, retweetsen och 

favoriseringarna som allting hänger på. Det är dessa man jagar efter och orsaken bakom 

är att det är likesen som andra ser. Frida hänger på och menar att om någon lägger upp 

en bild på sig själv och så får den typ 115 likes, så tycker man automatiskt att bilden är 

fin. Deltagarna är överens om att likesen står för bekräftelse och Hanna förklarar hur 

man går omkring och funderar över varför somliga bilder får många likes medan andra 

får få. Frida instämmer och menar att jakten på likes leder till oro och stress och det kan 

rent av vara direkt ångestladdat att lägga upp en bild. ”Ja man känner sig skittöntig, men 

ändå sitter man där och har ångest liksom, så det är himla mycket krav å ska vara fint.” 

säger Frida. 

 

Vid flera tillfällen tar deltagarna upp olika strategier och knep som ungdomar använder 

sig av för att snabbt få många att gilla bilden och på så vis framstå som omtyckt. Dessa 

strategier innefattar bl.a. hashtags och tillfälligt ”öppna” profiler. Samtidigt som 

deltagarna ifrågasätter användandet av knepen för att skaffa likes, framhäver de vilken 

planering som krävs innan de kan posta ett inlägg. Klara menar exempelvis att tiden på 

dygnet kan vara avgörande för antalet likes, vilket hon menar att alla har i åtanke. Vissa 

ungdomar tar systematiskt bort de bilder som inte fått tillräckligt många likes och andra 

väljer att publicera omtyckta bilder på nytt. ”Det finns knep på allt och det finns 

människor som utnyttjar allt för att få likes, vilket jag tycker är ganska töntigt!” säger 

Frida. 

 

Frida resonerar även kring att det egentligen är märkligt att det är antalet likes som är 

betydelsefullt ”Egentligen borde det vara så att man borde bry sig mer om vilka som 

gillar än hur många som gillar” säger hon. Överhuvudtaget är deltagarna eniga om att 

ungdomar borde bry sig lite mindre om likesen och istället dela de inlägg som de har 

lust med. Frida uttrycker att, om man som hon, verkligen gillar att hålla på med foton 

och ta del av andras bilder, så borde man ju kunna mata ut de bilder man känner för och 

skita i hur många som kommer att gilla bilden. Hon poängterar samtidigt att det inte är 

så det funkar även om Klara ändå menar att det finns ju dem som ändå gör så.  
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5.1.4 Påverkan 

Ett återkommande ämne under intervjun är hur unga tjejer påverkas av att delta på 

sociala medier. På frågan om deltagarna tror att sociala medier kan påverka 

personligheten råder enighet i gruppen och de menar att så definitivt är fallet. Hanna 

lyfter ändå fram att det till viss del kan bero på hur man är som person, hon menar att 

om man redan från början är jättesäker på sig själv så kanske man inte tar åt sig av alla 

inlägg och bilder på hur man bör och ska se ut. Hon menar att det finns vissa som 

faktiskt inte bryr sig om inlägg om hur de ska träna och sådant. Annars är de överens 

om att det framförallt är unga mellan 12-20 som de anser mest påverkbara av sociala 

medier. Klara tror att den yngre generationen påverkas mer än deras egen, då de växt 

upp med den ideala bilden som sociala medier förmedlar. Hanna uttrycker att dessa 

samtidigt ska försöka hitta sig själva. Frida funderar på om det faktiskt kan vara så att 

det beror på sociala medier, att riktigt unga tjejer nu vill se så stora ut. Hon menar att 

deras generation inte hade smink och plattat hår så som hon upplever att högstadieelever 

numera har. Frida menar att det egentligen kanske det inte är så konstigt med anledning 

på att ”dom ser ju alla tjejer som lägger ut, med fint smink och hår och allt sånt där och 

då känner väl dom, att dom måste väl också göra det.” säger Frida. Hanna instämmer 

och påpekar att de ju ständigt ser hur man ska, eller borde se ut.  

 

Status i form av materiella ting lyfts som en viktig del och en stor stress. De resonerar 

kring hur de påverkas av vilka märken som anses hippa, och hur man som konsument 

oreflekterat påverkas av det. Frida tar upp ett exempel på när hon köpte en dyr 

märkesmössa som hon sedan inte har använt, då hon inte ens gillar mössor.  

Klara menar även att all kropps – och träning fixering påverkar tankarna ”jag kanske 

ska träna eller jag kanske ska sluta äta det där, man blir knäpp! Knäpp blir man” säger 

hon. Samtidigt lyfter hon fram att det också kan inspirera och motivera andra. Ett 

exempel som de ständigt återkommer till under intervjun är en kille på skolan som lagt 

ut en bild på en tjej vars lår hade ett s.k. ”gap”, d.v.s. att låren inte går ihop. Med en 

kommentar i stil med att såhär måste man se ut som tjej för att vara snygg. Bilden blev 

gillad och favoriserades av många killar, vilket påverkade åtskilliga tjejer att känna att 

de måste börja träna mera för annars var de inte snygga i killarnas ögon. Två år senare 

blir Frida fortfarande upprörd vid tanken på bilden, då hon anser att alla inte ens kan se 

ut så. Frida påpekar då att sociala medier påverkar att man får upp ögonen för nya 

perspektiv och Hanna instämmer med att hon aldrig reflekterat över sina lår på det sättet 
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innan det där inlägget.  

 

Klara framhäver att det är så mycket negativt som skrivs på bl.a. Twitter, många ljuger 

och talar illa om andra. Vilket i Klaras fall lett till en stress som orsakat att hon fått ont i 

magen. Hon poängterar att hon inte är ensam om det, hennes syster är likadan. Stressen 

kommer bl.a. utav att hon tar åt sig av vad som skrivs och i de fall som namnet på den 

som det berör inte är utskrivet, kan hon känna att det är henne de menar. Hon menar att 

deltagandet på Twitter inte passar alla, då det kan påverka självkänslan negativt.  

Klara påpekar att man tänker lite på vad man lägger ut på sociala medier, då både ens 

föräldrar kan komma att se inläggen och att dessa samtidigt kan påverka ens unga 

följare. Vissa saker kanske inte är så passande helt enkelt. De yngre följarna kan ju t.ex. 

känna att de också vill röka eller dricka för att de ser att någon förebild gör det. 

Samtidigt menar Frida att det måste få vara upp till var och en att välja vad man vill 

lägga upp på nätet, vill hon dela en bild på ett glas vin så får hon väl göra de, hon är ju 

myndig så det är ju inte direkt olagligt.  

 

5.2 Det sociala samspelet 

5.2.1 Delaktighet 

Deltagarna resonerar kring hur delaktiga ungdomar är på sociala medier och kommer 

fram till att även om alla inte har allt, så har de allra flesta tillgång till de olika sociala 

nätverken. Klara berättar att vissa kanske bara går in och kollar men utan att lägga upp 

saker. Hanna påpekar att man blir jättechockad om någon inte har Twitter.  

Enligt deltagarna använder ungdomar internet främst i underhållningssyfte samt till att 

kommunicera, men även som tidsfördriv. De förklarar också hur sociala medier kan 

användas för att söka information. Frida berättar att det går att lära sig jättemycket om 

det man är intresserad av genom att läsa olika bloggar. Via internet går det lära sig 

sådant som inte lärs ut i skolan, det går att hitta sig själv. Hanna fortsätter och berättar 

att det oftast är genom Twitter som ungdomar får information om vad som hänt i 

världen, för hon tror inte att det är så många av dem som läser tidningen. Klara påpekar 

att det finns olika grupper på t.ex. Facebook där det går att se vad andra gör och hur de 

tänker och som det går att lära sig av. Hanna kommer på att sociala medier även är bra 

till att hålla kontakten med vänner som bor långt bort. Det går att se vad de lägger upp 

för bilder, vad de skriver och vad de gjort idag. Frida och Hanna resonerar kring den 

kontroll över vad andra gör och var de är, som blir möjlig med de sociala medierna. 
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”Det är lite läskigt nästan”, säger Hanna. Frida förklarar att det är vanligt att referera till 

de sociala medierna när man pratar med varandra, vilket Hanna och Frida håller med 

om och menar att det blir till samtalsämnen.  

Deltagarna samtalar mest kring Twitter och Instagram, de förklarar att förut användes 

även Facebook av ungdomar, men nu är det mest vuxna som använder det. De 

förtydligar även att det finns skillnader på hur man använder Twitter och Instagram. 

Hanna menar att på Twitter kan man vara oseriös och lägga ut en bild som är oredigerad 

och utan filter, medan på Instagram ska man vara perfekt. Klara instämmer med att ”På 

Twitter kan man vara lite wild and crazy” och Frida håller med om resonemanget. 

Deltagarna är överens om att det ligger mycket tid och tanke bakom vad som läggs ut 

och Frida påpekar att det är tråkigt att det är så pass kontrollerat. Hanna sammanfattar 

resonemanget med att förklara att även om det kommer fram många negativa saker, så 

är det ändå kul.  

5.2.2 Ungdomars beteende på sociala medier  

Deltagarna är eniga om att många vågar skriva saker på sociala medier som de inte 

skulle sagt öga mot öga, ”det kan man ju dra ett streck under” säger Klara för att 

understryka hur självklart det är. De andra håller med. En negativ aspekt av sociala 

medier som lyfts fram är näthatet, hur människor som gömmer sig bakom en skärm kan 

skriva saker som de sedan inte står för. En positiv aspekt med fenomenet menar Hanna 

skulle kunna vara att vissa även har lättare att stå upp för sig själv. ”Kanske att man där 

vågar säga ifrån” säger Hanna och exemplifierar med om någon kommenterar något 

dåligt. En annan situation är om man blir överrumplad och inte är beredd på att få kritik 

”då kanske man sitter där och bara håller med, om man skulle sitta såhär bredvid 

varandra, men då kanske man vågar lägga fram något” säger Hanna. Klara instämmer 

och poängterar att man bakom skärmen hinner tänka igenom vad man ska säga. Vilket 

Hanna menar kan vara bra för att det inte ska bli dumt sagt. Frida fortsätter att resonera 

kring vad som mer skulle kunna vara positivt och kommer fram till att det kan vara bra 

när man verkligen har något man vill säga, detaljerat. Istället för att typ stå med en kom-

ihåg-lapp när man vill få ut allt.   

 

Klara lyfter fram hur roligt det kan vara att ha ett särskilt sms-språk med varandra och 

bara vara ironiska och sitta och skratta. Samtidigt framhäver hon hur lätt det kan bli 

missförstånd i kommunikationer på nätet, det kan räcka med att missa att skriva en 
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smiley så börjar folk hata. Frida påpekar att det lätt går att genomskåda många smileys, 

en glad gubbe kan underförstått betyda: jag hatar dig, ofta förstår man ändå av 

sammanhanget, de har lärt sig att läsa mellan raderna. Vanligaste orsakerna till 

missuppfattningar på nätet, är att en kommentar lätt misstolkas p.g.a. smilisar, 

formuleringar och begränsade antal tecken menar deltagarna. En funktion som dock 

framhävs som positiv är möjligheten att kunna kommentera på varandras bilder, vilket 

Frida anser uppmuntrar till att ge varandra komplimanger.  Hon beskriver själv hur glad 

man blir om någon tycker att man är fin. Samtidigt som hon tycker att det är så lätt att 

själv ge andra komplimanger, trots att man inte känner varandra särskilt väl.  

”Jag tycker det är jättejobbigt när folk mår dåligt. Jag vet en tjej som har haft det 

jättesvårt med ätstörningar och sånt där, så ibland brukar jag slänga in en kommentar att 

gud vad fin du är! För jag tycker att hon är jättefin, men det är inte direkt så att jag känner 

henne så att jag kan gå fram på skolan och ba: gud vad du är fin! För det gör man ju inte, 

så då är det lättare att bara slänga in en instagramkommentar för att hon tar ju åt sig, men 

för mig är det ganska lätt att bara slänga iväg den”. Säger Frida 

 

Det är komplimanger man inte skulle gett eller fått av personerna i fråga annars. 

Hanna instämmer om hur roligt det är att få en komplimang av någon som inte 

bara är snäll för att det är ens kompis.  

5.2.3 Konflikter 

Sociala medier används också som samtalsämnen i skolan, det är vanligt att 

kommunicera och referera till det man har sett kvällen innan.”Det är väl för att alla ser 

det, alla har tagit del av det och så vill man liksom prata om det” säger Hanna. För att 

ge ett exempel kommer deltagarna in på s.k. twitterbråk, Frida berättar att om det är 

något i ett twitterbråk som man inte förstår, så kan man fråga vem som helst i klassen 

för att få det förklarat.  

 

Folk hänger även ut varandra lite i smyg, d.v.s. att någon pratar om en person och kallar 

den vissa saker utan att nämna namnet, alla vet ändå exakt vem det handlar om. 

Deltagarna är överens om att det är fult gjort och att det är bättre att säga det rakt ut 

istället för att skriva det på nätet där alla kan se. Enligt Hanna är det också vanligt att 

twitterbråk kan uppstå p.g.a. missförstånd, då man endast har 140 tecken att formulera 

sig på. Frida instämmer och Klara berättar att vissa kan hänga ut andra på Twitter för att 

få backup, de formulerar sig så att andra ska välja den personens sida för att inte riskera 

att få hela Twitter emot sig. Personen vågar inte gå direkt till den det gäller och ta 

konflikten för då har den ingen backup alls.  
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Deltagarna anser att nätmobbning är vanligast på de sociala medier där det går att vara 

anonym. På nätverk som Youtube, där användarna inte har någon riktig profil kan vem 

som helst gå in och skriva taskiga saker. På Instagram är det inte lika lätt, det är mer 

öppet och därmed syns det vem som kommenterat vad, i och med att alla tycker att den 

som kommenterar taskigt är knäpp, så blir det inte lika ofta där. På Twitter blir det mer 

diskussioner då användarna där delar med sig av sina åsikter. Deltagarna refererar till en 

händelse med en tjej som var med i Paradise Hotell (en dokusåpa på TV) och ställde till 

med bråk. Det var enligt deltagarna många som uttalade sig om henne på Twitter. Enligt 

Klara så kallade de henne för fula ord som hon själv inte ens kan säga och den här tjejen 

hade blivit ledsen och även lagt ut att hon var det. Frida säger att när hon ser tillbaka på 

det nu, så reagerar hon över att när det pågick från början så reagerade hon inte så 

mycket på vad som stod, men efter ett tag så började hon bara rulla förbi för hon ville 

inte läsa så mycket hat. Enligt deltagarna var det killar som var värst med att 

kommentera den här tjejen, även om det var tjejer som också skrev taskiga saker, så 

hade killarna mycket mer brutala uttalanden. Klara spekulerar i att det kan vara så att 

killar generellt vågar säga vad de tycker medan tjejer ofta inte vågar synas så mycket. 

Frida berättar att det ibland kan vara så att när någon har skrivit något som man vill säga 

emot för att det är fel, så vågar man inte för då kan man få tio av den personens 

kompisar på sig sen. 

 

5.3 Sammanfattande resultat 

Ungdomarna framhäver att världen på de sociala medierna är en annan än den utanför. 

Allt ska vara till synes perfekt och endast det bästa är bra nog. Det framgår att det krävs 

mycket tid och planering bakom att publicera ett inlägg och drivkraften bakom är jakten 

på bekräftelse. Det går trender i såväl vad som delas mellan ungdomar men även hur 

dessa bör framstå. Ungdomarna är eniga om att sociala medier påverkar unga, inte minst 

genom att göra dem medvetna om perspektiv och fenomen som de annars inte uppfattat. 

De sociala medierna ger möjlighet till jämförelse med jämnåriga, men kan även påverka 

och påverkas av andra generationer. De allra flesta ungdomar är mer eller mindre aktiva 

och nätverken används till att kommunicera med andra, hålla sig uppdaterad över vad 

som händer både i världen och bland vänner. Kommunikationen över nätet kan lätt 

missuppfattas, det förekommer även att ungdomar hängs ut. En orsakande faktor till alla 

elaka kommentarer som förekommer på somliga nätverk anses vara möjligheten till 

anonymitet.  
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6. Analys  

I detta avsnitt redovisas vår analys av resultatet från den kvalitativa fokusgruppsintervju 

som utförts i studien. Här tolkar vi den insamlade empirin med hjälp av teorier och 

begrepp. Främsta syftet är att analysera hur ungdomar anser att sociala medier påverkar 

identitet och socialt samspel ungdomar emellan, men även att genom teorierna förstå 

varför. Analysdelen är uppdelad i två huvudteman – identitet och socialt samspel – som 

var och ett för sig dessutom har ett antal underteman. Urvalet av teman och underteman 

avser att ge svar till syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande slutanalys, där frågeställningarna besvaras.  

 

6.1 Identitet  

6.1.1 Framställning  

Resultatet av fokusgruppsintervjun visar att ungdomarna anser att självet som ungdomar 

utger sig för att vara via de sociala medierna inte alltid stämmer överens med bilden i 

det verkliga livet. Diskussionen visar snarare att många ungdomar rentav är en annan 

människa på sociala medier än i livet utanför. Fokus ligger enligt ungdomarna främst på 

att framställa sig själva som det ideala självet. Ungdomarna menar att det framkommer 

tydligt i de bilder som ungdomar publicerar, just nu är trenden att visa upp sig som rik, 

modemedveten och med en sund livsstil. I ungdomarnas resonemang framställs sociala 

mediers påverkan på ungdomars identitetsskapande inte enbart ur ett negativt perspektiv 

– även om detta dominerar – de menar samtidigt att sociala medierna kan erbjuder en 

arena där det går att hitta sig själv. De poängterar att samtidigt som exponeringen av den 

ideala kroppen och en tillsynes perfekt värld, får många ungdomar att må dåligt, finns 

det även somliga som istället blir inspirerade och sporrade.  

 

Orsaken till de skilda bilder av självet som ungdomarna framhäver förekomma på nätet 

kontra i det verkliga livet, kan enligt teorin om det utsträckta självet bero på att 

deltagandet på sociala medier ger nya situationer för skapandet av självet. Via sociala 

medier ges ungdomarna möjlighet att leka och experimentera med självet genom att 

prova på nya eller alternativa själv (jfr Johansson 2002). Sociala medier möjliggör även 

en utsträckning av självet, det facto att interaktion kan ske med människor som 

ungdomar inte har en rent kroppslig relation till påverkar potentialen att utforska 

identiteten (jfr ibid.). Ungdomars strävan efter att via sociala medier framstå som 

perfekta kan enligt teorin ses som ett resultat av det visualiserande som den digitala 
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utvecklingen inneburit för människan. Det är ytan som räknas och den ideala kroppen 

uppvisas och hyllas medans arbetet bakom snarare undanhålls. Även om det 

framkommer i ungdomarnas diskussion att ett starkt fokus ligger på att framhäva en 

sund livsstil, är det generellt sett inte avgörande hur den perfekta kroppen uppkommit, 

då det primära endast är vad som visas upp.   

6.1.2 Identitetsskapande   

En aspekt som lyfts under diskussionen är vikten av den status som är kopplad till 

materiella ting och hur jakten på statusen leder till stress hos ungdomar. De menar att 

beroende på vad som framhävs som rätt och moderriktigt via de sociala medierna så 

påverkas ungdomars konsumtion och stil, vilket blir en hets som ungdomarna uppfattar 

att många kan må dåligt utav. Den kropps- och träningsfixering som ungdomarna 

poängterar är tydlig på sociala medier, påverkar ungdomars tankebanor och beteenden. 

Ett exempel är Klaras beskrivning på hur någon kan påverkas att tro att han/hon behöver 

lägga om sin livsstil för att passa in: ”jag kanske ska träna eller jag kanske ska sluta äta 

det där, man blir knäpp!” säger hon. Ungdomarna är överens om att sociala medier ger 

ungdomar nya perspektiv, vilka gör dem medvetna om saker som de annars inte 

reflekterat över. I ungdomarnas resonemang framkommer en motsättning mellan den 

ständiga strävan att leva upp till idealen och individuella förutsättningar för att lyckas se 

ut så som sociala medier framhäver att man ska eller bör. Att många ”gillar” och 

”favoriserar” inlägg, som påpekar hur exempelvis en tjej ”bör se ut”, får tjejer att må 

dåligt och det sätter sig i huvudet på många.  

 

Det ständiga mötet med vackra, vältränade och moderiktiga människor påverkar 

ungdomars identiteter då de eftersträvar att passa in i den mediala bilden. Via sociala 

medier produceras och reproduceras livsstilar och identiteter vilka påverkar den 

enskilde ungdomens bild av självet (jfr Johansson, 2002). Det går enligt teorin om det 

utsträckta självet inte längre att skilja på en social och imaginär verklighet, dessa glidigt 

in i varandra (ibid.). Det utsträckta självet – den du framstår som via sociala medier – 

och det personliga självet är båda delar av ett modernt själv. En positiv aspekt av att 

ungdomar via sociala medier kan prova på att leva ut sina drömmar och prova sina 

alternativa själv, kan enligt Johansson (2002) vara att detta fyller en funktion då 

människan har ett behov av drömvärldar.  
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6.1.3 Bekräftelse  

Livet på sociala medier blir enligt ungdomarna en fejkvärd, ungdomar visar upp en 

perfekt värld som egentligen inte existerar enligt ungdomarna. En viktig aspekt är att ge 

sken av att må bra och visa upp hur kärleksfullt och problemfritt förhållande man har 

med sin partner, även om verkligheten kan se annorlunda ut. En viktig drivkraft bakom 

att publicera bilder och inlägg på sociala medier menar ungdomarna är en strävan efter 

att få bekräftelse och detta behov anses påverka många unga. I resonemanget framhävs 

även att ungdomarna upplever det möjligt att gömma sig bakom den perfekta värld som 

betonas via de sociala medierna. Fenomenet att kunna utge sig för att vara en bättre 

version av sig själv anser ungdomarna kan medföra en stress i det verkliga livet, då det 

kan påverka hur man blir bedömd av andra. Frida uttrycker exempelvis följande ”Shit, 

nu har dom här människorna sett mig på den här bilden, tänk om dom inte ser mig som 

dom gjorde på bilden”.   

 

Enligt det dramaturgiska perspektivet kan fenomenet att människor framstår som 

en bättre version av sig själva via sociala medier knytas till vem man är inom de 

olika regionerna. De sociala medierna utgör den främre regionen, vilken kan ses 

som den scen på vilken ungdomarna gör sina framträdanden (jfr Goffman, 2009). 

Det själv som framhävs och uppmålas via de sociala medierna är då den roll som 

ungdomarna spelar. Skådespelaren, i detta fall ungdomen, väntar sig att genom sitt 

agerande bli tagen på allvar av åskådarna, d.v.s. andra ungdomar. Skådespelaren 

förväntar sig att bli betrodd i sitt agerande vilket innefattar att skådespelaren 

övertygar sin publik om att besitta de egenskaper som denne utger sig för att ha 

(jfr ibid.). Den rädsla som Frida uttrycker – i citatet som presenterats ovan – kan 

ur ett dramaturgiskt perspektiv tolkas som en rädsla för att ”avslöjas” i sin roll, 

vilket antyder en osäkerhet kring äktheten i det personliga framträdandet (jfr 

ibid.). Ett avslöjande skulle då innebära omedelbar förödmjukelse och kan leda till 

att hennes anseende tar skada (jfr ibid.). Ungdomarnas resonemang kring att andra 

uppvisar en förvrängd bild av verkligheten, vilket de själva genomskådat, får den 

andre att framstå som en bedragare. Bedrägeriet ligger tillviss del i att den andre 

gjort anspråk på en position som denne inte var kvalificerad till (jfr ibid.). Enligt 

ungdomarnas resonemang kan man å ena sidan se att de fördömer bedragaren, då 

den avsiktligt förvrängt fakta om sitt liv, men å andra sidan finns en viss sympati 

och förståelse för att försöka dölja sina brister (jfr ibid.) .  
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6.1.4 Självförtroende och osäkerhet 

Det ligger mycket tid och arbete bakom att publicera en bild, inledningsvis ska bilden 

arrangeras, därefter sker ett urval av ett antal tagna bilder, urvalet redigeras för att 

slutligen synas av en kamrat som får uttrycka sin åsikt. Hetsen efter att allt ska framstå 

som perfekt, menar deltagarna kan blir en stress för många och upplevas som jobbig. 

Osäkerheten kring hur andra kommer att ta emot eller uppfatta ett inlägg är kopplat till 

oro och leder ibland till att ungdomar hellre väljer att låta bli att publicera ett inlägg, än 

att riskera att göra sig till åtlöje. Det kan handla om en rädsla från allt mellan att inte 

vara grammatiskt korrekt till att ingen kommer tycka att det man publicerar är roligt 

eller intressant. Ungdomarna anser att deltagandet på sociala medier inte passar för alla, 

vissa ungdomar påverkas negativt av att ta del av elakheter och osanningar som florerar 

och har svårt att hålla saker och påståenden ifrån sig. Ungdomarna menar att det för 

somliga kan kännas som om det är dem personligen som inlägg och kommentarer syftar 

på, vilket tär på självkänslan. I diskussionen framkommer att somligas självförtroende 

anses sammansvetsat med en skärm och med den person som syns på de sociala 

medierna. Ungdomarna poängterar att det är en sak att framstå som cool och självsäker 

bakom skärmen och en annan att faktiskt vara det i verkliga livet. Ungdomarna är 

övertygade om att det är lättare att säga en del saker över nätet än öga mot öga. 

Fenomenet att ungdomar vågar säga andra saker bakom skärmen anser ungdomarna å 

ena sidan resultera i många negativa kommentarer, som ibland kan vara rent hatiska och 

kränkande. Det kan å andra sidan vara positivt i den bemärkelsen att det kan få 

ungdomar att stå upp för sig själva, då det kan hjälpa vissa att våga säga ifrån eller att 

utrycka sina känslor vilket de annars kan ha svårt för.  

 

Åskådaren anses enligt det dramaturgiska perspektivet ständigt värdera andras 

framträdanden, i termer som sanna och falska, vilka grundar sig på samstämdheten 

mellan fasad och verklighet (jfr Goffman, 2009). Om publiken inte uppfattar 

framträdandet på ett eftersträvansvärt sätt, sett ur skådespelarens syn så kan denne vara 

tvungen att ta till nya strategier, varav att förvränga fakta kan vara en. Utöver aspekter 

som talang och motiv är det i princip bara skådespelarens skuld och skamkänslor som 

begränsar möjligheterna till att försöka ta kontrollen (jfr ibid.). För ungdomarna innebär 

detta att vikten läggs på att hålla bilden av skenet vid liv, behovet av feedback och stöd 

från kamrater kan enligt det dramaturgiska perspektivet ses som exempel på hur team-

medlemmar samarbetar. Att upprätthålla bilden av rollen och definitionen av situationen 
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som framträdandet ger upphov till är en av teamets främsta målsättning (jfr ibid.). 

Problemet i framträdandet handlar generellt om att ta kontrollen över vilken information 

som ges. En förutsättning för ett fungerande team är att dess hemligheter förblir 

hemligheter, då ett avslöjande innebär ett hot mot framträdandet (jfr Goffman, 2009).  

 

6.2 Socialt samspel  

6.2.1 Beteende 

Enligt deltagarna i studien är sociala medier vanligt bland ungdomar och nästan alla har 

tillgång till de olika nätverken. Delaktigheten kan dock skilja sig åt, då vissa bara loggar 

in ibland för att titta, medan andra ständigt publicerar inlägg. Resultatet visar att 

ungdomarna anser att det finns olika normer eller osynliga riktlinjer för vad unga 

publicerar på de sociala medierna och även över hur ofta det är godtagbart att lägga ut 

bilder och inlägg. I ett av deras resonemang kring vad unga publicerar, framkommer det 

att bilder som läggs ut visar en bättre bild än hur det egentligen är. Det visar också på att 

det finns en trend i vad som läggs upp vilket kan skapa lite hets, men lägger man inte 

upp det så följer man inte de andra. Det finns också en risk i att uppfattas som tjatig om 

någon publicerar inlägg för ofta. Ungdomarna påpekar att de tänker på att vara bra 

förebilder för yngre följare som kan se deras inlägg. 

 

Genom att ungdomar ser vad andra lägger upp, hur ofta, och vilken feedback som 

uppstår på inläggen, dvs. vilka konsekvenser det leder till, så bildar sig ungdomarna en 

egen uppfattning om händelsen och kan utgå från det när de själva väljer vad de vill 

lägga ut på de sociala medierna. De har då lärt sig genom modellinlärning, som innebär 

att se till hur andra gör i en situation, för att sedan välja att ta efter beteendet eller låta 

bli (jfr Payne, 2008). De människorna vars publicerade inlägg iakttas går att se som 

förebilder, eller modeller. Människorna som finns på dessa sociala medier går att 

kategorisera som ”verkliga modeller” då de är personer som finns i ungdomarnas 

omgivning på de olika nätverken. Valet som ungdomarna gör angående att härma vad 

som publiceras eller inte, beror på vilka konsekvenser modellerna har råkat ut för. När 

ungdomarna ser att en modell får positiv feedback på vad som läggs ut, lagrar den unga 

det i minnet och har då fått en kunskap om vad som lönar sig att lägga ut på de sociala 

medierna. Skulle däremot modellens publicerade inlägg bemötas av någonting negativt, 

vilket t.ex. kan ha hänt någon som lagt ut bilder för ofta, så lär sig den unga genom att 
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observera och notera konsekvenserna att låta bli att härma det beteendet (jfr Kåver, 

2006). 

 

6.2.2 Samspelet 

Resultatet av studien visar att en stor del av samspelet mellan ungdomarna handlar om 

att publicera ett inlägg som så många som möjligt sedan ska visa att de gillar, t.ex. i 

form av likes. För att få så många likes som möjligt är det enligt ungdomarna många 

som tar till olika knep. Dessa kan bestå i att använda sig av speciella hashtags eller att 

se till vilken tid på dygnet det är bäst att publicera något, för att många ska ha möjlighet 

att se och gilla inlägget.  

 

Utifrån teorin om operant betingning går det att se dessa likes som en respons i form av 

positiv förstärkning. Responsen tillkom på ungdomarnas beteende, dvs. att de använde 

speciella hashtags eller valde en bra tidpunkt för att publicera inlägget. En positiv 

förstärkning går att se som en belöning på vad den unga gjorde och det ökar 

sannolikheten för att beteendet kommer att öka. Det betyder att när ungdomarna 

använder de olika knepen och upplever att det tillkommer en belöning så ökar de sitt 

beteende i att använda dessa knep. Det framgår även att ungdomar undviker att 

publicera inlägg de tider på dygnet när få har möjlighet att gå in och gilla dem. Det kan 

vara så att de tidigare har publicerat bilder även vid den tidpunkten, men då den positiva 

responsen uteblivit, har ungdomarna slutat med det och beteendet har dött ut genom 

operant utsläckning.  

 

I samspelet på de sociala medierna förekommer inte bara positiv feedback, det händer 

också att det blir bråk och enligt ungdomarna förekommer det att personer hängs ut i 

smyg och blir kallade elaka saker. Det framkommer att alla vet vem det handlar om 

även om inte namnet skrivs ut. En anledning till att starta ett bråk via ett socialt nätverk 

istället för att konfrontera någon i det verkliga livet, kan vara för att få backup. Det går 

då att formulera sig på ett sätt som framhäver det riktiga i sin version av konflikten, och 

därigenom få fler på sin sida. Det finns dock en risk i att det blir tvärtom och att 

personen får massa människor emot sig istället. Enligt ungdomarna händer det att vissa 

väljer att inte kommentera något, även om de anser att personen ifråga har fel, detta för 

att undvika att få elaka kommentarer ifrån flera av personens vänner.  
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Då någon väljer att undvika bråket som kan uppstå på det sociala nätverket, eftersom 

det upplevs som obehagligt, går det att utifrån operant betingning se de elaka 

kommentarerna som en bestraffning. En bestraffare är något som gör att ett beteende 

minskar och i det här fallet så uteblir beteendet av att skriva vad som egentligen önskas 

pga. risken för bestraffning genom påhopp med elaka kommentarer från personens 

vänner (jfr Kåver 2006).  

 

6.3 Sammanfattande analys i anknytning till studiens frågeställningar 

Studiens syfte är att beskriva och analysera hur ungdomar anser att sociala medier 

påverkar identitet och socialt samspel ungdomar emellan. Vilken betydelse har sociala 

medier för ungdomars identitetsskapande? Ungdomarna anser att ungas identitet 

påverkas av sociala medier och framförallt påverkas de som är 12-20 år. De framhäver 

att medierna kan påverka både positivt och negativt och det går att använda de sociala 

medierna för att hitta sig själv. De kan användas som en inspiration, men kan även bli 

till ett stressmoment, då de försöker leva upp till en perfekt bild av en verklighet som 

egentligen inte finns. Hur påverkar sociala medier ungdomars självbild? På de sociala 

medierna försöker unga ständigt att framhäva den ideala bilden av sig själva, detta är 

något som enligt ungdomarna kan påverka självbilden. Teorin om det utsträckta självet 

visar på hur sociala medier ger ungdomar en möjlighet att experimentera med självet, då 

de via sociala medier får möjlighet att utforska sin identitet. Enligt teorin påverkas 

också ungdomars självbild då olika livsstilar och identiteter produceras och 

reproduceras på de sociala medierna. Den imaginära och sociala verkligheten har glidit 

in i varandra och därmed skapat ett modernt själv (Johansson, 2002). Ungdomarna i 

studien menar att det kan finnas en rädsla i att den uppfattning som andra får av vem 

man är, via den bild man visar av sig själv på de sociala medierna, inte ska 

överensstämma med hur man uppfattas i ett möte i det verkliga livet. Enligt det 

dramaturgiska perspektiv, kan rädslan i att bli avslöjad grunda sig i att de sociala 

medierna går att ses som en scen där ungdomarna gör sina framträdanden som 

skådespelare. Det är viktigt att vara övertygande i sin roll, då ett avslöjande kan 

innebära förödmjukelse och att anseendet tar skada. Hur beter sig ungdomar mot 

varandra på sociala medier? Unga tar efter varandras beteende på de sociala medierna, 

och enligt ungdomarna publicerar alla ungefär samma saker. Det är ett beteende som går 

att förklara genom teorin om modellinlärning. Det innebär att ungdomarna genom att 

iaktta vad andra publicerar och vad det leder till för respons, därefter avgör om de själva 
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vill härma beteendet eller avstå (jfr Payne, 2008). En stor del av vad som läggs upp är 

beroende på vad som får en positiv bekräftelse. Enligt teorin om operant betingning går 

det här att se bekräftelsen som en positiv förstärkare vilken gör att ett beteende ökar (jfr 

Kåver, 2006). Samspelet ungdomar emellan kan skilja sig något från det i verkliga livet. 

Vissa vågar mer när de har en skärm att gömma sig bakom, medan andra istället drar sig 

för att uttrycka vad de verkligen tycker i rädslan att få massa människor emot sig. 

Ungdomarna poängterar att det är lättare att ge feedback och komplimanger till bekanta 

på de sociala medierna än i det verkliga livet då relationer kan få en annan innebörd på 

nätet. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat. Avsnittet inleds med en 

sammanfattning av vad vi anser vara studiens främsta och viktigaste resultat. Därefter 

diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och teorier. Sedan kommer en kort 

diskussion om hur vår förförståelse kan bekräftas och avfärdas utifrån resultatet. 

Slutligen förs en metoddiskussion som innefattar fördelar och begränsningar. Avsnittet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning inom området.  

 

7.1 Sammanfattande resonemang om studiens viktigaste resultat 

Studien visar de facto att ungdomarna upplever att sociala medier har en inverkan på 

ungas identitet. Det framgår dels av att ungdomarna anser att de sociala medierna 

medför nya perspektiv, och dels av resonemanget kring vilken påverkan specifika 

moden och trender – som syns på de sociala medierna – har på unga. Ungdomarna 

framhäver också att självbilden påverkas av att ständigt exponeras av bilder på till synes 

ideala människor, vilka delvis blir till förebilder som ungdomarna eftersträvar att likna. 

Ungdomarna menar att beteendet påverkas av att delta på sociala medier och 

anledningen till det är att ungdomar tar efter varandra, då de uppföranden som allmänt 

uppskattas efterföljs av andra. Beteendet avser dels hur man uppträder och behandlar 

varandra via de sociala medierna och dels hur man framställer sig själv. Det sociala 

samspelet på sociala medier kan enligt ungdomarna skilja sig i vissa avseenden från hur 

de interagerar i det verkliga livet, bl.a. är det på nätet mer accepterat att ge bekanta 

feedback och komplimanger. Gränsdragningarna flyttas vilket å ena sidan får ungdomar 

att våga uttrycka känslor och åsikter som de annars inte gör, å andra sidan kan 

möjligheten till anonymitet innebära att ungdomar lättare kränker och diskriminerar 

andra. 

 

7.2 Resultat i relation till teori 

Vi valde att utgå från fyra olika teorier när vi gjorde vår analys, där två kopplades till 

identitet och två till det sociala samspelet. Givetvis kan såväl antalet, som valet av 

teorier ifrågasättas. Anledningen till att vi valde att ha med relativt många teorier är att 

vi anser respektive teori som relevant för vår analys. Vi anser att Goffmans teori om det 

dramaturgiska perspektivet är en lämplig förklaringsmodell för att förstå varför 

ungdomarnas identitetsskapande påverkas av deltagandet på sociala medier. Det 
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utsträckta självet – som är en vidareutveckling av Goffmans teori – känns relevant för 

att få förståelse för hur det moderna självet skapas och återskapas via de sociala 

medierna. De två teorierna har många likheter och har båda sin grund i rollteorin, vi 

anser därför att dessa fungerade som bra komplement till varandra. Operant betingning 

och modellinlärning utgör båda aspekter ur en kognitiv beteenderiktad teori. Vi anser 

det även lämpligt att använda dessa teorier ihop. Genom modellinlärningen kan vi förstå 

hur ungdomarnas beteenden uppstår medan den operanta betingningen ger möjliga 

förklaringar till varför somliga beteenden upprätthålls och andra undviks. Vi anser att de 

fyra teorierna gett en bredd i analysen även om vi reflekterat över att vi genom ett 

mindre antal teorier sannolikt kunnat uppnå en smalare men djupare analys. Vi är 

dessutom medvetna om att våra val av teorier påverkar och färgar analysen, samt de 

slutsatser som går att dra utifrån denna. Om vi valt att utgå från andra teorier hade vi 

förmodligen hittat andra förklaringar till våra frågeställningar.  

 

7.3 Resultat i relation till tidigare forskning 

Många av de slutsatser som vi kunnat dra utifrån resultatet överensstämmer med den 

tidigare forskning, som vi tagit del av och inledningsvis presenterat. Vad gäller likheter 

har vi framför allt tagit fasta på ungdomarnas internetvanor. Findahl (2011) och 

intervjudeltagarna är ense om att de allra flesta ungdomar i någon mån är delaktiga på 

sociala medier och att många dessutom ägnar avsevärt mycket tid online via sina 

mobiltelefoner. Forskningen visar att en drivkraft bakom bloggande är jakten efter 

bekräftelse, vilket kan kopplas och bekräftas utifrån deltagarnas resonemang kring den 

ständiga jakten efter likes. Det framkom i ungdomarnas diskussioner att det är lätt att 

skriva en snäll kommentar på de sociala medierna till någon man bara känner ytligt. 

Findahls (2010) påstående om att kommunikationen ofta ser annorlunda ut på de sociala 

medierna bekräftas därmed av resultatet.  

 

En skillnad som vi uppmärksammat är i vilken omfattning elaka kommentarer 

förekommer på de sociala medierna. Till skillnad från Erlandsson (2006), upplever 

deltagarna dessa som vanligt förekommande, deltagarna framhäver dock att vanligheten 

är beroende på nätverk. En förklaring till att vanligheten varierar menar deltagarna beror 

på om inläggen består av enbart bilder eller om de innefattar åsikter, de skilda resultaten 

skulle därmed kunna bero på att Erlandsson studerat nätverk som främst behandlar 

bilder. I likhet med Erlandsson (2006) anser deltagarna dock att möjlighet till 
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anonymitet ökar risken.  

 

En annan skillnad som vi anser nämnvärd är hur deltagarnas resonemang framhäver 

vikten av att via sociala medier framstå som perfekt, vilket inte går ihop med 

Anderssons (2010) beskrivning av dagens ”önskeoutfit” som hon i sin tur menar är ett 

vanligt förekommande fenomen på unga tjejers bloggar. Deltagarna anser tvärtom att 

ungdomar endast visar upp de ideala förutsättningarna i ett försök att hålla fasaden om 

lycka och framgång uppe. De tänker också på vad de publicerar, då både föräldrar och 

yngre läsare kan ta del- och påverkas av inläggen. Det går att likna vid Rydins (2010) 

påstående om att ungdomar inte lämnar ut sig själva helt på internet. Skillnaden är dock 

att hon syftar främst på information om sig själva, medan deltagarna i vår studie syftade 

mer till att ses som bra förebilder.   

 

7.4 Resultat i relation till förförståelsen 

Innan studiens början ansåg vi att det fanns en stress och risk kopplad till att ungdomar 

när som helst kan hamna på internet, vår upplevelse var då att ungdomar utan hänsyn 

till varandra publicerade sina inlägg. Deltagarna motbevisade snarare denna rädsla 

genom att belysa den process som låg bakom ett inlägg, att alla berörda var tillfrågade 

och nöjda med bilden var ett viktigt kriterium. Vi ansåg att ungdomars 

identitetsskapande var extra sårbart och påverkbart under gymnasieåren, då vi upplevde 

att denna tidsperiod lade grunden för en individs identitet. Deltagarnas bild var delvis en 

annan – även om de i likhet med oss ansåg att individer i åldrarna12-20 år riskerade att 

påverkas i högsta grad av deltagandet på sociala medier – ansåg de till skillnad från oss 

att den mest problematiska perioden var i högstadieåldern, då individer försöker hitta 

sig själva. Vår bild var att ungdomar och övriga generationer delar med sig och 

fokuserar på skilda saker via sociala medier, denna syn bekräftades även av deltagarnas 

resonemang kring vad som ansågs legitimt att publicera för ungdomars del 

jämförelsevis med deras föräldrar.  

 

7.5 Metoddiskussion  

 Inledningsvis vill vi rikta en viss mån av självkritik till hur sökprocessen av vårt 

kunskapsläge genomförts. Anledningen till detta är att det slutgiltiga valet att fokusera 

på identitet och samspel gjordes först efter att vi redan tagit del av tidigare forskning, 

vilken inspirerat oss. Kritiken ligger i att vi i det läget inte utförde ytterligare en sökning 
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med andra sökbegrepp.  En annan anmärkning är att även om studiens syfte hade för 

avsikt att studera såväl identitet som socialt samspel, så har ett överhängande fokus 

legat på identitetsaspekten.  

Valet att använda en fokusgrupp som datainsamlingsmetod, istället för enskilda 

intervjuer är att det möjliggör att studera en grupps gemensamma diskussion och 

resonemang kring ett fenomen. Givetvis kan deltagarna påverka varandra såväl i vad 

som sägs och inte. Vi anser att det var en fördel att deltagarna kände varandra sedan 

tidigare, vilket syntes i den trygghet och bekvämlighet som de utstrålade. Vi ansåg inte 

risken för ”grupptänkande” vara ett problem för resultatet, då ett ”grupptänkande” kan 

vara ett resultat i sig eftersom det belyser en grupps rådande normer. Samtidigt som vi 

är medvetna om att en annan grupp ungdomar troligen har sin egen bild av fenomenet.  

Valet att utföra enbart en fokusgruppsintervju baseras framför allt på den begränsade 

tidsram som arbetet utförts inom och vi är medvetna om att ett genomförande av fler 

jämförbara intervjuer hade kunnat ge studien en ökad tyngd. Vår uppfattning är att vi 

genom intervjuformen – som innebär en diskussion mellan deltagare – ändå tillgodoser 

oss en nyanserad bild som belyser hur somliga ungdomar resonerar och diskuterar kring 

sociala mediers påverkan, vilket kan vara viktigt nog. De bortfall av intervjudeltagare 

som inträffade innebar dessvärre att gruppen dels blev relativt liten, men framför allt att 

gruppen blev homogen i avseende på kön. Avsikten var att intervjua en blandad grupp, i 

efterhand upplever vi dock att det i likhet med Wibecks (2000) resonemang kan finnas 

en poäng i att sära på tjejer och killar i en undersökning, särskilt om ämnet tenderar att 

vara intimt och känsligt. Det är rimligt att tro att ovanstående faktorer påverkat 

resultatet, i synnerhet den manliga frånvaron. Ur ett genusperspektiv innebär det att 

studiens resultat inte nödvändigtvis är representativt för hur unga killar ser på 

fenomenet, då bilden som ges enbart bygger på kvinnligt deltagande.  

Vi hade som avsikt att utföra en datatriangulering, d.v.s. att vi planerade att transkribera 

datan var för sig, vilket p.g.a. den snäva tidsramen tyvärr valdes bort. Vi inser att 

studiens reliabilitet har påverkats då vi inte utfört någon form av triangulering.  

7.6 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie lyfts en grupp unga kvinnors syn på sociala mediers påverkan på 

ungdomar, vilken vore intressant att jämföra med en liknande studie på manligt 
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deltagande. I resultatet framkom att ungdomarna ansåg att det förelåg skillnader på 

tjejers och killars beteende på de sociala medierna. Skillnaderna finns dels i vad som 

respektive kön väljer att publicera, hur de framställer sig själva, samt hur grovt och 

kränkande de uttrycker sig om andra. Ett förslag på fortsatt forskning är därmed att 

studera ungdomars påverkan av sociala medier dels med andra konstellationer av 

grupper men framförallt med ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Tema 1 – Ungas användning av internet 

Huvudfråga: Till vad använder ungdomar i er ålder internet, tror ni? 

Eventuellt förtydligande:  

 Ex, kommunikation, ta del av nyheter eller vad? 

 

Tema 2 – Sociala medier 

Huvudfråga: Vad tror ni att ungdomar använder sociala medier till? 

Underfråga vid behov:  

 På vilket sätt använder ungdomar sociala medier? 

 Hur mycket tid tror ni ungdomar lägger ner på sociala medier? 

 

Tema 3 - Vad publiceras 

Huvudfråga: Vad upplever ni att ungdomar delar mellan sig på sociala medier? 

Underfråga vid behov:  

 Vad delar ungdomarna på sina profiler? 

 Är det vanligt att unga lägger upp privata bilder på sig själva/andra? 

 

Tema 4 – Bekräftelse 

Huvudfråga: Varför tror ni ungdomar lägger upp bilder på sig själva? 

Underfråga vid behov:  

 Tror ni att unga söker bekräftelse via sociala medier?  

- I så fall hur påverkar detta unga (självförtroendet), tror ni? 

 

Tema 4 - Påverkan 

Huvudfråga: Hur tror ni att sociala medier påverkar ungdomar? 

Underfråga vid behov:  

 Hur uppfattar ni nätmobbning? 
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Tema 5 – Beteende 

Huvudfråga: Upplever ni att det finns särskilda regler att förhålla sig till på sociala 

medier? 

Underfråga vid behov:  

 Hur beter man sig mot andra 

 Hur förhåller sig ungdomar till dem?  

 Är det ok att lägga upp bilder på andra? 

Tema 6 – Kommunikation och samspel 

Huvudfråga: Tror ni att ungdomar tycker att det är lättare att våga säga saker till andra 

över nätet än öga mot öga? 

 

Tema 7 - Identitet 

Huvudfråga: Tror ni sociala medier påverkar personligheten, hur/vem man är/blir?  

Underfråga vid behov:  

 Tror ni att unga framställer sig själv annorlunda på internet jämfört med i IRL? I 

så fall hur, kan ni ge exempel? 

 Hur uppfattar ni att kroppsuppfattning/ideal påverkas? 

 Hur kan sociala medier påverka krav på sig själv?  

 

Tema 8 – positiva och negativa aspekter 

Huvudfråga: Vad skulle ni säga är positivt och/eller negativt med att ungdomar 

använder sociala medier? 

 

 


