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Sammanfattning 
 

Titel: Ett samtal om upplevda känslor kring sociala medier och stress 

 

Författare: Anna Åkerstedt 

 

Ämnesområde: Medie-och kommunikationsvetenskap, C-uppsats 

 

Termin: VT - 2015 

 

Syfte:  

Syftet med studien är att undersöka hur en grupp kvinnliga användare av sociala medier 

känner inför relationen stress och sociala medier. Det som har tolkats av mig är 

kvinnornas egna berättelser av upplevelser och känslor kopplade till användandet av 

sociala medier.  

 

Metod:  

Undersökningen baserades på tillvägagångsättet hos en fokusgruppintervju men höll 

formen av ett förtroligare samtal. Eftersom ämnet för undersökningen ansågs falla inom 

ramen för frågor av känslig art, valdes den traditionella intervjuformen bort. Det var 

viktigt att deltagarna i studien kunde känna trygghet i gruppen och med forskaren. Fyra 

deltagare medverkade i undersökningen, med forskaren som observatör. Deltagarna 

visste på förhand vad de skulle få samtala kring för ämnen, för att de skulle hinna 

fundera kring ämnet. Samtalet spelades in med en diktafon för att underlätta senare 

renskrivning och tolkningsarbete. Samtalet tog 90 min med en paus i mitten.  

 

Resultat: 

Studiens resultat pekar mot att det finns en koppling mellan sociala medier och 

stressrelaterade känslor och symtom. Utgångspunkten för mig var att undersöka om 

sociala medier på något vis kan skapa känslor av stress hos användarna. Dock visar 

undersökningen att deltagarna känner sig mer stressade av att inte ha möjlighet att logga 

in och hålla sig uppdaterade och tillgängliga på sociala medierna. Jag tolkar detta som 

att det hos deltagarna har vuxit fram nya behov av att ständigt vara informerad, 

uppkopplad och närvarande online. När detta behov inte kan uppfyllas samtalar 

deltagarna om att de alla kan få känslor som kan beskrivas som panik, rastlöshet, 

maktlöshet och oro. 

 

Nyckelord: Sociala medier, Stress, Hälsostress, Modernitet, Självpresentation, 

Smartphones, Surfplattor, Informationssamhälle,  
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Förord 
 

Det är ett mödosamt arbete att skriva en uppsats självständigt och därför vill jag nu 

tacka alla de som varit med i processen. Det har varit mycket värdefullt för mig att ha så 

många runt mig som tål min frågvishet och gärna diskuterar med mig. Jag vill tacka min 

familj för den tid och det stöd de gett mig när det känts motigt. Jag vill särskilt tacka 

min handledare Anna Edin för tålamodet hon haft med funderingar som trillat in i 

hennes mail titt som tätt, och för förståelsen när det kört ihop sig med livet utanför. Jag 

vill tacka intervjudeltagarna som låtit mig höra om deras uppfattningar om livet och om 

funderingar kring stress och påverkan. Det är med allas er hjälp som denna uppsats är 

färdig idag. 

 

Tack Alla! 

 

Anna Åkerstedt 

2015-01-22 
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1. Inledning 

 

Sociala medier är en teknikutveckling som har gett upphov till nya behov hos 

människor samt möjligheter till ett enormt informationsflöde och kontaktnät. Det är lätt 

att få känslan av att vi idag nästan är sammanväxta med smartphones och surfplattor och 

många skulle nog inte dra sig för att säga att de inte kan leva utan dessa tekniska prylar. 

Medierna är tacksamma verktyg att nyttja i vardagens olika bestyr men som allt annat 

har dessa hjälpmedel fört med sig andra mindre önskvärda effekter. Det finns ett 

småskaligt antal undersökningar som pekar mot att sociala medier, som används flitigt 

via smartphones och surfplattor, bidragit till den ständigt ökade frekvensen av 

stressjukdomar i samhället. Enligt den årliga rapporten Svenskarna och Internet1 utförd 

av Stiftelsen för internetinfrastruktur använde drygt halva Sveriges befolkning sociala 

medier år 2013, vilket indikerar att användningen av sociala medier är ett nödvändigt 

och intressant faktum att undersöka. Medier har i alla tider undersökts ur olika 

perspektiv och med olika ansatser. Ofta har forskare intresserat sig för vilken påverkan 

medier har på människor och ett större fokus har legat på att ta reda på om medierna är 

skadliga för oss på olika vis. 

 

Intresset för ämnet kom ur en egen upplevelse av att känna stress av uppdateringar och 

bilder på Facebook och Instagram. Notifieringar i mobilen och surfplattan kallade på 

min uppmärksamhet och jag kände mig nära tvungen att se efter vad som var nytt i mina 

sociala nyhetsflöden. Efter den medvetna reflektionen började jag fundera över den här 

typen av stress och ifall andra kvinnor känner samma sak, och hur de tänker kring detta.  

 

Målet för denna studie är att reflektera och få större förståelse för hur olika typer av 

stress kan uppstå hos kvinnor i medelåldern i relation till användandet av sociala 

medier. Begreppet hälsostress är en specifik typ av stresskänsla i kropp och hjärna som 

triggas igång av att jämföra sin livsstil med andras. Det är ont om forskning kring stress 

relaterat till sociala medier och jag hoppas därför kunna bidra till kunskapsbasen kring 

stress med denna studie. 

  

                                                 
1 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2013, http://www.soi2013.se/  

http://www.soi2013.se/
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2. Teori 
 

 Teorin bildar ett ramverk som hjälper forskaren att hålla sig till saken och att inte göra 

för stora utsvävningar. Ramverket i denna studie består av flera spridda forskningsfält 

men som alla rör mediers påverkan på samhälle och människa.  

2.1 Tidigare forskning 
 

Sociala medier utgör ett brett område som kan undersökas ur oändligt många perspektiv 

och med flertalet skilda ansatser. Denna studie intresserar sig särskilt för en speciell 

gren inom stressforskningen, nämligen hälsostress. Även om hälsostress oftast har 

definierats som en stress som rör just de fysiska symptomen vill jag i min undersökning 

lägga till känslan av att leva ett tillräckligt bra liv. Användare på sociala medier 

uppmärksammar och utvärderar ständigt varandras vardagshändelser genom att gilla 

eller kommentera inlägg i statusflödet. Min fundering är om detta beteende kan 

framkalla ett behov av att försöka överträffa varandras levnadsstandard på olika vis eller 

åtminstone matcha den egna livsstilen med andras. 

 

Vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm undersöker man relationen mellan sociala 

medier och sömn, där docenten Dan Hasson menar att den nya mobil tekniken har 

negativa effekter på sömnvanor och att detta kan leda till ett stresstillstånd2 Soraj 

Hongladarom har utfört en intressant studie där han undersökt hur off-line och online 

personligheten hos användare på sociala medier smälter ihop.3 Han argumenterar för att 

det inte är någon skillnad mellan dessa personligheter utan att de båda enbart är 

konstruktioner av den samlade identiteten, skapade av individen för att passa i dels den 

fysiska och dels den offentliga verkligheten.4 Jag har även funnit att det skrivs många 

uppsatsarbeten kring unga och sociala medier, vilka har intresserat sig för hur unga 

användare resonerar kring sina inlägg på Facebook och Instagram. En sådan uppsats 

som hjälpt mig på vägen med mina frågeställningar är skriven av Ronja Rieman och bär 

titeln ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom.”5 vilken undersökt 

unga kvinnors uppfattningar om utseendefixering på sociala medier. I slutsatsen 

kommer forskaren fram till att informanterna upplever en form av stress i form av att 

antingen hamna i utanförskap när de inte är aktiva och läser andras inlägg eller att de 

missar den fysiska verkligheten eftersom de sociala medierna tar upp för stor del av 

deras vakna tid. Detta är resultat som är intressanta för min egen uppsats vilket jag 

kommer försöka återknyta till i de avslutande reflektionerna. 

                                                 
2 Dan Hasson, Sociala medier och sömn,  

http://www.stressforskning.su.se/press-och-information/press-start/tips-fr%C3%A5n-forskaren/tema-

s%C3%B6mn-1.72531 
3 Soraj Hongladarom, Personal Identity and the Self in the Online and Offline World, 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11023-011-9255-x#page-2  
4 Soraj Hongladarom, http://link.springer.com/article/10.1007/s11023-011-9255-x#page-2, s 534 
5 Rieman. R. ”Man skulle ju aldrig lägga upp en ful bild på sig själv liksom ”En kvalitativ studie om 

unga kvinnors uppfattningar om och erfarenheter av utseendefokus på Instagram – med inriktning på 

deras självbild2. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36681/1/gupea_2077_36681_1.pdf  

http://www.stressforskning.su.se/press-och-information/press-start/tips-fr%C3%A5n-forskaren/tema-s%C3%B6mn-1.72531
http://www.stressforskning.su.se/press-och-information/press-start/tips-fr%C3%A5n-forskaren/tema-s%C3%B6mn-1.72531
http://link.springer.com/article/10.1007/s11023-011-9255-x#page-2
http://link.springer.com/article/10.1007/s11023-011-9255-x#page-2
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36681/1/gupea_2077_36681_1.pdf
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2.2 Från publik till användare 
 

Ulrika Andersson, doktor vid Göteborgs universitet, har sammanställt en rapport över 

publikforskningens historia och redogör för hur den ser ut idag år 2014.6 I rapporten 

menar Andersson(2014) att det idag är viktigt att se på publiken som aktiva deltagare 

som gör mer eller mindre medvetna val när det kommer till olika mediekanaler och eget 

producerat innehåll.7 Långt tillbaka inom publikforskningens fält sågs publiken som 

försvarslösa och passiva mottagare av mediebudskap.8 Publikforskningen startade som 

en vilja att undersöka mediernas effekter på människor, som ju sågs som passiva och 

påverkbara. Med tiden utvecklades denna forskningsansats till att forskarna insåg vikten 

av att undersöka relationen mellan medierna och publiken.9 När detta skedde 

förändrades karaktären av de frågor forskare ville undersöka från; Vad gör medierna 

med publiken? till att istället fokusera på; Vad gör publiken med medierna?10 Det var då 

man började se publiken som individer istället för som en massa och frågor väcktes 

kring hur och varför individen använder sig av medier.11 Orsakerna till att använda sig 

av medier började nystas upp och man intresserade sig mer för att undersöka behov och 

motivation hos användarna. Ulrika Andersson menar att det med dagens snabba 

teknikutveckling och den digitala globaliseringen har växt fram nya behov och 

motivationsfaktorer hos användarna.12 Enligt Anderssons rapport har 

forskningsansatserna inom publikforskning ändrats i och med att Web 2.0 utvecklats.13 

Dagens teknologi och internetinfrastruktur både möjliggör och underlättar för 

människor att interagera över tid och rum vilket i sin tur gör att vi måste se publiken 

som deltagande och medskapande av mediernas innehåll istället för som passiva 

mottagare. Användarforskning har på senare tid utvidgats till att även undersöka vad 

den deltagande användaren skapar och visar upp på sociala medier och Internet. 

  

                                                 
6 Ulrika Andersson. Publikforskning i en digitaliserad och konvergerad medievärld 

https://www.miun.se/siteassets/forskning/centerochinstitut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_pu

blikforskning_andersson_13-okt-2014pdf   
7 Ulrika Andersson, https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-

institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf , s 11 
8 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, Daidalos, Göteborg, 2000, s 72 
9 Gripsrud, Göteborg, 2000, s 72 
10 Ibid, s 72 
11 Ibid, s 72 
12 Ulrika Andersson, https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-

institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf , s 15 
13 Ulrika Andersson, https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-

institut/demicom/demicomrapporter/arbets, rapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf , s 45 

https://www.miun.se/siteassets/forskning/centerochinstitut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/centerochinstitut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbets,%20rapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbets,%20rapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
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2.3 Kopplingen mellan modernitet och självidentitet 
 

Samhällsteoretikern Anthony Giddens diskuterar och reflekterar över kopplingen 

mellan modernitet och självidentitet.14 Han menar att moderniteten fört med sig nya 

risker som kan utgöra hot mot det egna jaget.15 Moderniteten, d.v.s. det globaliserade 

tekniksamhälle vi lever i idag, förändrar människans sociala livsföring och skapar nya 

vanor och livsstilar som utgör intressanta forskningsområden inom medie-och 

kommunikationsvetenskap. Giddens(1999) säger att ”Förmedlade erfarenheter har 

alltsedan skriftspråkets begynnelse påverkat både självidentiteten och den 

grundläggande organiseringen av sociala relationer”.16 Genom att sociala medier har 

ökat på möjligheterna för människor att forma och dela händelser ur livet påverkas 

också själva processen av självidentitetsskapandet. Det blir genom de senmoderna 

mediernas verktyg möjligt att utforma en sådan exakt bild man vill av 

självpresentationen. Vidare menar Giddens(1999) att ” Förändringar i de intima 

aspekterna av det personliga livet är med andra ord direkt förbundna med uppkomsten 

av sociala förbindelser med mycket stor räckvidd.17”Detta skulle kunna tolkas och 

relateras till min tanke om att sociala medier, vilka erbjuder ett enormt smörgåsbord av 

sociala kontakter och aktiviteter, kan påverka och trigga stressmekanismer hos 

användarna 

 

 

2.4 Självkänsla/självpresentation och stress 
 

Magnus Lindwall, docent i psykologi, menar att självkänsla innehåller ett utvärderande 

av sig själv, i form av svar på frågor som; vad tycker jag om mig själv.18 Självkänsla är 

därför nära knutet till begreppet självpresentation. Vi har med andra ord en bild av oss 

själva som vi känner är mer eller mindre sann medan vi även har en bild av hur vi vill 

presentera oss inför andra.  Enligt Lindwall(2011) ägnar vi mycket tid och energi åt att 

försöka påverka den bild vi vill att andra ska ha av oss19. Sociala medier fungerar idag 

som sociala mötesplatser där användarna har stor frihet att forma vår självpresentation. 

Lindwall(2011) förklarar att det sociala behovet hos människan är ett fundamentalt 

behov, och att det hör ihop med risken att uppleva stress.20 Lindwall(2011) redogör att 

människan har ett utvecklat inre motivsystem för att försvara den sociala självbilden om 

ett yttre hot upplevs.21 Han menar att detta hot upplevs av hjärnan som ett hot mot 

                                                 
14 Giddens, Anthony, Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, 

Daidalos, Göteborg, 1999 
15 Giddens, Modernitet och självidentitet: självet och samhället i den senmoderna epoken, s 12 
16 Ibid, s 13 
17 Ibid, s 44 
18 Lindwall, Magnus, Självkänsla: bortom populärpsykologi och enkla sanningar, 1. uppl., 

Studentlitteratur, 2011, s 29 
19 Lindwall, Självkänsla: bortom populärpsykologi och enkla sanningar. s 141 
20 Ibid, s 129-130 
21 Ibid , s 131 
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överlevnad och att kroppen sätter igång kraftiga reaktioner i form av exempelvis 

stress.22  

 

2.5 Uppmärkssamhetssamhället 
 

Nanna Gillberg, ekonomiedoktor vid Handelshögskolan i Stockholm, har nyligen skrivit 

boken Uppmärkssamhetssamhället där hon reflekterar över samhällets ökade 

individualisering och egocentrerade tankesätt.23 Hon menar att eftersom samhället hyllar 

individualism och individuellt självförverkligande så blir det gångbart för människor att 

prioritera den medierade verkligheten framför den objektiva, fysiska och direkta 

verkligheten.24Vilket i sin tur kan innebära att självpresentationen i sociala medier blir 

viktigare att ta hand om än den fysiska. Jag fundera på om detta kan bli påfrestande för 

hjärnan, att ta ansvar för både den fysiska självidentiteten och den självpresentation man 

bygger upp och vårdar i sociala medier. Gillberg(2014) menar att det digitala samhällets 

utveckling och medialisering har gett upphov till ett ökat självpresentationsfokus.25 

 

 

2.6 Hälsostress  
 

Benämningen hälsostress handlar om att man känner stress eller ångest över att man inte 

exempelvis äter tillräckligt sunt eller rör sig tillräckligt mycket. Hälsostress innebär att 

man känner en otillräcklighet och denna känsla kommer utav att man jämför sig med 

andra, särskilt med nära vänner och bekanta. Aktuella studier visar att sociala medier 

kan framkalla denna typ av stress. En sifo-undersökning gjord på uppdrag av företaget 

Proviva pekar mot att 40 % av svenskarna känner sig hälsostressade, och att 46 % av 

kvinnorna i studien känner sig stressade över att de inte lever tillräckligt hälsosamt.26 En 

artikel i Arbetarbladet påtalar även den att sociala medier kan leda till hälsostress hos 

sina användare, med uppbackning av doktoranden Cathrine Felix som forskar i hur 

sociala medier påverkar människor vid Lunds Universitet.27  Med utgångspunkt i de 

tidigare studierna som utförts och som omnämnts under avsnittet tidigare forskning, 

hoppas jag kunna ta ytterligare ett steg mot att kunna bekräfta att kopplingen mellan 

stress och sociala medier finns.  

 

 

                                                 
22 Ibid , s 131 
23 Gillberg, Nanna, Uppmärksamhetssamhället, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 
24 Gillberg, Uppmärksamhetssamhället, s 132 
25 Ibid , s 133 
26 Hälsostressrapporten, Proviva, 2014 

http://www.proviva.se/z/wp-content/themes/proviva/kampanj/detracker/ProVivas-halsorapport.pdf   
27Arbetarbladet, 2014-10-05, Trimmade bilder triggar sjuk träning, 

http://www.arbetarbladet.se/allmant/inrikes/trimmade-bilder-triggar-sjuk-traning  

http://www.proviva.se/z/wp-content/themes/proviva/kampanj/detracker/ProVivas-halsorapport.pdf
http://www.arbetarbladet.se/allmant/inrikes/trimmade-bilder-triggar-sjuk-traning
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3. Frågeställningar och syfte 
 

Här ges en beskrivning av syftet med undersökningen.  

 

3.1 Syfte 
 

För mig är det viktigt att i studien försöka få större insikt i hur kvinnor känner inför 

kopplingen mellan stress och användningen av sociala medier. Hälsostressrapporten 

vittnar om att kvinnor mår sämre ju mer tid de tillbringar på sociala medier.28  Därför 

kommer jag lägga störst fokus på känslorna som kvinnorna i denna studie uttrycker och 

på hur de själva upplever att de stressas av innehållet på social medier, om de upplever 

att de stressas överhuvudtaget, och i sådant fall av vad och varför. 

 

I Sverige är det ett faktum att förekomsten av stressjukdomar fortsätter att öka allt sedan 

slutet på 1990-talet.29 Jag har en djupare tanke om att detta kan hänga ihop med 

Internets framfart och sociala mediers uppkomst. Dessa livslinjer, stressjukdomarnas 

lavinartade ökning och Internets framfart i Sverige kan mycket väl gå hand i hand och 

innehålla en orsak-verkan effekt. En tes formulerad kring detta potentiella samband 

skulle kunna vara; att människor kanske inte är gjorda för att klara av att hantera ett 

sådant enormt informationsflöde och socialt kommunikationslandskap som Internet  

innebär.  

 

3.2 Frågeställning 
 

Utefter det syfte som beskrivits ovan är frågeställningen som undersöks 

följande: 

 

 Hur upplever kvinnorna i studien relationen mellan stress och sociala medier? 

  

                                                 
28 Hälsostressrapporten, Proviva, 2014 
29  Utmattningssyndrom stressrelaterad psykisk ohälsa 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf, s 7-8 

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/10723/2003-123-18_200312319.pdf
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3. Metod 
 

Under detta avsnitt presenteras de metoder som valts ut som passande för en studie med 

en kvalitativ ansats. En fokusgruppintervju har ansetts vara en tillbörlig metod för att 

öppna upp för den typen av samtal forskaren velat föra med deltagarna. 

 

3.1 Fokusgruppintervju 
 

Eftersom denna studie genomfördes under en mycket begränsad tidsplan så har metoden 

fått rättats efter de resurser som funnits.30 Metoden är en hermeneutisk kvalitativ studie 

bestående av en fokusgruppintervju dock med formen av ett djupgående samtal. Till 

skillnad från resultat av individuella intervjuer hoppas jag få fram en annan typ av 

dialog när en grupp människor som delar samma intresse diskuterar de teman som 

intervjuerna består av. Victoria Wibeck menar att fokusgrupper kan användas när 

forskaren vill generera fortsatta arbetshypoteser vilket jag gärna ser i förlängningen av 

denna studie.31  Wibeck(2010) menar även att samtalet leds av forskaren som intar 

rollen av en moderator vilken anger ämnet för diskussionen och vägleder samtalet, men 

låter till stor del reflektionerna flöda fritt.32 Formen mellan en strukturerad och en 

ostrukturerad intervju skiljer sig åt genom den roll som moderatorn tar.  I en 

strukturerad intervju styr forskaren frågorna och interaktionen i gruppen. Detta menar 

Wibeck (2010) passar bättre inom marknadsundersökningar än inom 

samhällsvetenskapen.33 En ostrukturerad intervjuform innebär således att deltagarnas 

egna intressen i högre grad tillåts komma fram, vilket ju är syftet i denna studie. Dock 

betyder den ostrukturerade formen att vissa ämnen kanske inte kommer på tal i 

gruppens naturliga reflektioner. I det fallet råder Wibeck(2019) forskaren att använda 

sig av en frågeguide för att inte missa viktiga teman.34 Av den orsaken har en frågeguide 

utformats och använts som underlag i intervjuerna. Wibeck(2010) menar också att 

fördelen med att använda sig av redan existerande grupper är att de redan fungerar som 

en social enhet.35 De är trygga med varandra och ingen är förhoppningsvis därmed rädd 

att uttrycka en åsikt. Detta är den främsta orsaken till att deltagarna i denna studie redan 

på förhand utgör en existerande grupp privat.  

  

 

 

                                                 
30 Fiske, John, Kommunikationsteorier: en introduktion, Ny, rev. uppl., Wahlström & Widstrand, 

Stockholm, 1997, s 102 
31 Wibeck, Victoria, Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, 2., 

uppdaterade och utökad. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, s 51 
32 Wibeck, Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, s 11 
33 Ibid, s 57 
34 Ibid, s 57 
35 Ibid, s 65 
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3.2 Samtal/ dialog 
 

Eftersom ämnet stress och det personliga sättet att använda sociala medier på, har 

bedömts röra frågor av känslig art, så har själva formen för en intervju valts bort för att 

ersättas av formen av ett samtal. Gustavsson(2004) menar att formen av ett samtal har 

vissa fördelar jämfört med en intervju.36  I ett samtal ligger det ett ansvar på forskaren 

att lyckas skapa ett förtroende i stunden, för att de övriga deltagarna ska våga öppna upp 

sig och dela med sig av sina åsikter och känslor. Eftersom studien vilar på en 

förhoppning om att få syn på hur deltagarna själva ser på stress relaterat till användandet 

av sociala medier ansågs det viktigt att samtalet kändes som en öppen diskussion. 

Frågorna som ställdes uppmanade deltagarna att på sina egna vis beskriva känslor och 

åsikter. Formen av ett samtal låter också, enligt Gustavsson(2004), deltagarna komma 

med egna ämnen som inte planerats på förhand, vilket förhoppningsvis leder till att 

deltagarna känner sig mindre kontrollerade än vad de skulle göra i en ren 

intervjusituation.37 

 

3.3 Generaliserbarhet och reliabilitet 
 

Målet med denna studie är inte att kunna generalisera några data till en större 

population. Studien är att betrakta mer som ett djupgående samtal där forskaren dels 

observerat men även i viss mån deltagit själv. Yin(2007) menar att den generalisering 

som bör knytas till en studie av denna sort är ”analytisk generalisering” vilket innebär 

att de tolkningar som görs i slutet av studien generaliseras mot det teoretiska 

ramverket.38 På detta vis är inte målet med studien att forma nya teorier utan snarare att 

i förlängningen frambringa vidare forskning inom samma eller närliggande ämne. Den 

kunskapsbas som finns idag är fattig inom ämnet eftersom sociala medier är ett sådant 

modernt och högst pågående fenomen. Ett fenomen som blivit så sammanflätat med 

människors dagliga livsrutiner bör undersökas så att framtida förändringar gällande 

mänsklig kommunikation och socialt mående bättre kan förstås.  

 

Reliabiliteten i en studie ska säkerställas genom att forskaren redogör så noggrant som 

möjligt för forskningsprocessen i syfte att en annan forskare ska kunna återskapa 

samma process. Yin(2007) förklarar att detta betyder att samma forskning ska kunna 

göras om med hjälp av redogörelsen och inte att en replikering av processen ska göras 

med andra studieobjekt och i ett annat ämne.39 

  

                                                 
36 Gustavsson, Bengt (red.), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 3., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2004, s 245 
37 Gustavsson, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s 245 
38 Yin, Robert K., Fallstudier: design och genomförande, 1. uppl., Liber, Malmö, 2007,s 58 
39 Yin, Fallstudier: design och genomförande, s 59 
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3.4 Tillvägagångssätt och urval 
 

I ett inledande skede gjorde jag en litteraturstudie för att orientera mig inom ämnet 

stress relaterat till sociala medier. Jag har sökt både på biblioteken och gå Googles 

sökmotor efter relevant litteratur. Jag upptäckte ganska snart att jag fick leta inom olika 

discipliner som exempelvis psykologi, samhällsvetenskap samt medier och- 

kommunikationsfältet för att hitta just de delar som intresserade mig. När jag funnit de 

delar som var relevanta för min specifika inriktning på just sociala medier och stress 

kunde jag sammanföra dessa och på så vis komma fram till de forskningsfrågor som 

studien undersöker. Den litteratur jag fann formar därmed det teoretiska ramverk som 

jag utgått ifrån för att kunna forma en syftesbeskrivning och frågeformuleringar. 

Ramverket består av teorier inom; publikforskning, modernitetsteori, självkänsla och 

självpresentationsteorier, teorier om det moderna IT samhällets effekter på människan 

samt området stress och hälsostress.  

 

Utifrån detta ramverk kom jag fram till att jag genom ett djupgående samtal i grupp 

ville diskutera relationen mellan sociala medier och hälsostress med kvinnor i 

medelålder. Jag valde att fokusera på kvinnor i medelåldern eftersom den mesta 

forskning som görs idag rör ungdomar och barns användning av sociala medier, vilket 

gör kvinnor mellan 25-40 år till en relativt dold grupp användare av sociala medier. 

 

När jag formulerat mina forskningsfrågor började jag leta efter deltagare, dvs. urvalet, 

som var villiga att ställa upp och medverka i ett gruppsamtal om ämnet. Jag fann 

deltagarna genom att söka i min bekantskapskrets. 

 

Deltagarna måste för att passa denna studie vara insatta i vad det innebär att ha konton 

på sociala medier samt använda dem aktivt och regelbundet. Denna utgångspunkt gjorde 

att jag som forskare selektivt kunde välja de deltagare som jag bedömde kunde ge mest 

information utifrån de frågeställningar som skulle undersökas. Wibeck(2010) menar att 

ett lämpligt deltagarantal är minst fyra personer i en grupp eftersom risken med tre 

personer är att någon i gruppen kommer ta rollen som medlare mellan de övriga två. Om 

gruppen överstiger sex deltagare finns också risken att subgrupper bildas och att vissa 

outtalade normer byggs upp inom gruppen. För att undvika detta har jag följt 

Wibecks(2010) råd och fokusgruppen har därför bestått av fyra deltagare, förutom mig 

själv. 

 

Det uppstår dock en risk att en grupp med gemensamma nämnare utvecklar en 

konformitet. Deltagarna kan ha en inre vilja att anpassa sig efter varandra vilket kan 

leda till att olikheter hos individerna inte kommer fram. Detta kan dock enligt 

Wibeck(2010) avhjälpas ifall forskaren från början är medveten om detta och 

uppmuntrar gruppen att samtala om ämnen som utelämnas i diskussionen.   
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En kort lista med kriterier för att kunna välja lämpliga deltagare till intervjun skapades. 

Kriterierna syftar till att fånga de gemensamma anledningar som gör deltagarna till 

relevanta studieobjekt.    

 

 Kvinna mellan 25-40 

 Aktivt konto på Facebook 

 Aktivt konto på Instagram 

 Lägger själv upp bilder på sociala medier 

 Delar länkar och foton till andra i sitt statusflöde 

 Läser dagligen inlägg och bilder som kommit till i flödet 

 Har många vänner, familj, bekantskaper som använder sociala 

medier  

 

De kvinnor som kunde passa in under de på förhand formulerade kriterierna tillfrågades 

av mig vid ett kortare personligt möte om att medverka. De informerades om syftet med 

studien och upplägget för samtalet, samt att samtalet skulle komma att bandas med en 

diktafon. Därefter hölls en kontinuerlig informerande kontakt med deltagarna via 

Facebook, vilket de föredrog, fram tills det att intervjun skulle ske. Denna kontakt 

syftade till att få deltagarna att känna sig delaktiga i processen istället för som 

utomstående objekt. Detta underlättade också för mig som forskare att bygga upp ett 

förtroende hos deltagarna inför samtalet.  

 

Enligt Wibeck(2010) är det en fördel om forskaren använder sig av en frågeguide med 

breda områden som ska beröras eftersom det är just den fria diskussionen som är viktig. 

Istället för att styra in gruppen på specifika frågor ställs då en öppningsfråga inför varje 

tema där associationer och spontana tankebanor blir själva analysmaterialet. Innan 

intervjun startades fick deltagarna läsa en den text om hälsostress som återfinns i denna 

studie, för att ha en förförståelse vad begreppet innebär. Intervjun tog 90 min och 

skedde i en av deltagarnas hem vilket jag hoppades skulle underlätta stämningen under 

samtalet. Det bjöds på fika efter intervjun för att lätta på eventuella spänningar. Tre 

teman skapades i frågeguiden för att kunna fånga olika aspekter av undersökningens 

frågeställningar. Dessa teman var; Sociala medier, Stress och hälsostress samt 

Självpresentation. I slutet av intervjun frågades deltagarna om de ville tillägga något 

som inte behandlats under samtalet. Deltagarna informerades även om att de kunde få 

en sammanfattning utskickad av resultaten av studien när den var färdig, vilket alla 

önskade göra. 
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3.5 Presentation av deltagare 
 

Deltagare 1: Kvinna, 29 år, utbildar sig till förskollärare, bor i Gävle,  

Deltagare 2: Kvinna, 36 år, utbildar sig till förskollärare, bor i Gävle,  

Deltagare 3: Kvinna, 37 år, utbildar sig till förskollärare, bor i Gävle 

Deltagare 4: Kvinna, 38 år, arbetar som personlig assistent, bor i Gävle 

 

Kvinnorna känner varandra sedan innan. 

 

3.6 Forskningsetiska principer 
 

 

Enligt forskningstradition bör etiska avväganden ha en avgörande roll för att säkerställa 

en god forskningsmoral. De normer som bör åtföljas av forskaren har sammanställts av 

Vetenskapsrådet och innehåller fyra övergripande krav; Informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet.40 Alla intervjudeltagare 

har följaktligen informerats om forskningens syfte, lämnat samtycke till att medverka 

under intervjuerna, blivit informerade om att deras uppgifter hanteras så att ingen 

deltagare senare ska kunna identifieras och att resultaten senare endast får användas för 

ytterligare forskning inom ämnet. Deltagarna i fokusgruppen har även informerats om 

att det inte finns några åsikter eller uttalanden som kan vara fel. Alla åsikter och 

tolkningar respekteras och lyssnas på under samtalet och alla gick med på att ingen 

information får föras vidare till andra parter efter intervjun. Samtalets ämne, stress 

relaterat till användning av sociala medier, har ansetts falla inom ramen för känsliga 

ämnen och därför har det varit viktigt att det alla deltagare haft tillit för dels forskaren 

men även varandra. 

 

  

                                                 
40 Vetenskapsrådets codex inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av vad samtalet rört sig kring under 

intervjun. Vid kvantitativ forskning talas ofta om att reducera datamängden för att den 

ska bli hanterbar men i detta fall har materialet istället kondenserats för att 

åstadkomma ett mer samlat resultat. Det material som samlats in presenteras därför 

under rubriker som matchar det teoretiska ramverket för att skapa en överskådligare 

tänkt karta över datamängden.41 

 

4.1 Användandet av sociala medier 
 

Alla deltagare enas om att orsaken till att de skaffade och använder sociala medier är för 

att som en av dem uttryckte det: ”För att alla andra gör det.”  En av de fyra deltagarna 

menade att hon kände sig så nyfiken att hon till slut skaffade det, eftersom många av 

hennes bekanta som redan hade konton på sociala medier ofta talade om foton som 

fanns där. Hon betonade att hon inte ville missa att se dessa foton som alla talade om. 

En annan av deltagarna förklarade att hon kände sig delaktig i folks liv genom att säga:   

 

Jamen vi säger man bor flera mil ifrån varandra men får du se bilder, jamen 

du får se att i helgen gjorde vi det här, då kan du ju ändå vara med i deras liv 

fast man inte har daglig kontakt på telefon. 

 

 De övriga deltagarna höll med henne om detta varvid en av dem markerade att hon 

använder sociala medier istället för att ringa. Samtalet fortsatte med att deltagarna 

diskuterade hur de även använder sociala medier i kreativa syften. En av deltagarna sa 

att:  

”Instagram använder jag till för att få leka med färger och former. För att få 

ur mig den kreativiteten eftersom jag inte hinner måla och ja uttrycka mig 

så när jag har småbarn. Så då använder jag det till att fixa och trixa med 

kort om man säger så” 

 

De övriga tre deltagarna berättade att de hellre gör fotoinlägg för att visa vad de gjort 

eller varit med om än att skriva ett textinlägg. De förklarade på olika vis men fyllde i 

varandras meningar och beskrev att motivet till detta var att ” det blir ens liv i bilder” 

och att ”det blir lite mer liv i det”.  

 

Deltagarna reflekterade även över hur de använder delningsfunktionen som finns på 

social medier. De samtalade om vad de väljer att dela för innehåll och varför. En 

deltagare menade att hon gärna delade artiklar som handlade om hur man kan hjälpa 

                                                 
41 Gustavsson, Bengt (red.), Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 3., [rev.] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2004, s 132 
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barn med olika diagnoser, upplyftande citat och fyndiga texter. Hon poängterade att 

syftet var en vilja att skicka vidare sådant som kunde vara till hjälp för andra människor. 

De övriga tre deltagarna nämnde även de att de gärna delade roliga texter eller bilder 

och enades om att syftet är att ”man vill dela med sig”. En av deltagare nämnde också 

att hon gärna delade information om marknader och utförsäljningar för att sprida det 

vidare till bekanta som kunde vara intresserade.  

 

En deltagare förde in samtalet på ämnet att sociala medier kan fungera som en sorts 

nyhetssajt. Hon förklarade att hon varken läste tidningen eller såg på nyheterna men att 

hon fick reda på saker som händer via sociala medier. De övriga deltagarna fyllde i 

hennes tankegångar genom att nämna olika webbsidor som hanterar och sprider nyheter. 

Deltagaren som tagit upp ämnet menade att hon via sociala medier kunde hålla sig 

uppdaterad om vad som hänt både lokalt och nationellt genom att säga att ” jag får ju 

veta vad som händer i världen” och ” där får man ju veta vad det är som händer därute”. 

De övriga höll med henne om detta och byggde vidare på hennes uttalanden genom att 

berätta att de via sociala medier höll sig uppdaterade om exempelvis trafikolyckor. 

 

Vidare nämnde alla deltagarna att de ofta loggade in på sina konton när de befann sig i 

någon sorts väntetid, som under reklampauser på tv, när de väntade på någon eller när 

de inte utförde någon aktivitet utan upplevde tillvaron som tråkig. En av deltagarna 

förklarade att: 

 

 Just nu så är jag nog mer en ”facebookfluktare” än att jag använder det. Jag 

är mer ute och gluttar på andra, så där som jag inte vill att andra ska göra på 

mig.  

 

Ytterligare en av deltagarna beskrev detta som att man ”vill snoka.” När hon sa detta så 

enades alla deltagarna om yttrandet i en högljudd överenskommelse i form av leenden 

och hummanden.  

 

 

4.2 Tankar kring självpresentation och självkänsla 
 

Inom ämnet självpresentation och självkänsla började deltagarna att samtala om hur 

deras profiler på de sociala medierna kan komma att uppfattas av andra. Ett ord som 

används ofta under denna del av samtalet är vad man ”förmedlar” om sig själv genom 

sin profil. Alla enas om att det finns ”vissa gränser” för vilka sorts foton man publicerar 

på sig själv. Dessa gränser benämns som ” Man lär ju ha kläder på sig” och ”inte på mig 

själv i bh och trosor, halvnaken.” En deltagare beskriver att hon att inte skulle publicera 

en bild där hon ”ser ut som stryk” och de övriga fyller i med yttranden om att de inte 

vill bli överraskade med en bild på dem själva på sociala medier där de ser ”knasiga” ut.   

 

En av deltagarna berättade att hon just för tillfället publicerar ”mycket festkort” och 

tillägger ”vilket naturligtvis uppfattas hos andra som då är jag värsta partypinglan då.” 
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En deltagare menar att hon tänker en hel del på hur hon framställer sig ”yrkesmässigt” 

och menar att foton som publiceras gör att människor funderar över vilken sorts 

människa man är. Deltagarna samtalar under en kort stund om vilken bild de ger ut av 

sig själva på sociala medier och hur andra kan uppleva dem utifrån deras profilfoton och 

den information som de låtit vara offentlig. En deltagare berättar om en situation då en 

för henne okänd man kontaktat henne på Facebook och då hon tänkt som så att: 

 

Åh jag kände så här att om man tittar på min profilbild liksom, jag tittar snett 

upp i kameran och har hunden lite längre ner, jag har ju liksom ingen 

utmanande pussmunsbild som säger; sök mig som vän. Och så står det att jag 

är gift. 

 

Vidare samtalar deltagarna om att de inte använder redigeringsprogram för att ”ta bort 

eller dra in.” på foton av dem själva.  Däremot betonar de att de alla gärna publicerar 

foton där de med hjälp av effekter har framhävt vissa detaljer i foton, exempelvis för att 

framhäva en viss ögonfärg eller för att leka med utseendet och göra det mer till en 

karikatyrbild av sig själva. 

 

 

4.3 Uttryck om användandet av sociala medier  
 

Under samtalet tog deltagarna vid flera olika tillfällen upp varierande känslor kopplade 

till användandet av sociala medier. En deltagare tog upp en frågeställning samtidigt som 

hon uttryckte sig om den känsla hon själv skulle få i den situation hon beskrev. Hon sa: 

 

Vad skulle hända om man, en vecka lägger ifrån sig mobiltelefonen varje 

gång man går hemifrån? Alltså det blir ju, ja man får ju panikkänsla! 

 

En av de övriga deltagarna besvarade hennes fråga med att säga att: 

  

 Ja men en dag när du inte gått ut på Facebook och du går in på kvällen, 

alltså då innan du gått igenom hela flödet, det tar sån tid. Det är jobbigt. 

 

Ytterligare en fyllde på detta resonemang med att säga ”därför är det skönt att 

småglutta”. En annan deltagare menade istället att hon efter att ha varit inloggad flera 

gånger och när ingenting nytt kommit upp i flödet kände att innehållet på de sociala 

medierna var tråkigt. Hon resonerade då på detta vis:  

 

 Det händer inget nytt, det kommer inget nytt jag kan läsa eller titta på, då 

skriver jag väl nånting då, för då kan ju nån annan som kanske sitter och 

väntar på nått, då kan ju jag bidra. Så kanske man får nå svar och då händer 

nånting. 
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När jag frågade deltagarna vad de tänker på spontant när de hör ordet hälsostress 

började samtalet vridas mot andra perspektiv. Tidsbrist var ett ämne som alla deltagare 

tog upp och knöt samman detta med en känsla av att ” man aldrig är nöjd.” Deltagarna 

diskuterade även hur de upplevde en brist på gränsdragning när det gällde förmågan att 

vara passiv. En av deltagarna sa att ” vi har så bråttom, allting ska ske nonstop hela 

tiden, dutt-dutt-dutt.” och relaterade då detta till att hon ständigt loggade in på sina 

konton för att se om något nytt hänt. Samma deltagare sa en stund senare att ” nånstans 

måste man ju dra i handbromsen känner jag liksom.” De övriga deltagarna höll med 

henne om detta. 

  

En deltagare menade att hon så fort hon kände sig uttråkad tog upp mobiltelefonen för 

att se om det hänt något nytt på Facebook, hon beskrev känslan av detta som att” då 

börjar det klia i fingrarna.”  

Samtalet rörde sig också kring hur deltagarna upplevde effekter av det egna 

användandet av sociala medier. En deltagare berättade om sin tankar kring detta: 

 

Men det som är så tragiskt det är att förr då var vi kanske uppkopplade när vi 

jobbade eller allmänt inom yrkestiderna, om man säger så, nu när vi går på 

semester, det är nästan som att uppkopplingen ökar då. Man är aldrig 

liksom… 

 

 

Här avslutande en av de övriga deltagarna hennes mening med att säga ordet ”Fri” 

varvid deltagaren som berättat höll med genom att konstatera att” Fri, precis vi är aldrig 

fri utan vi är ju ständigt uppkopplade”. De andra som suttit tysta fyllde i samtalet genom 

att nämna synonymer till ordet fri och formulera andra beskrivningar av det som 

berättats. En av deltagarna sa att ” jag kan ha tappat telefonen men Facebook funkar.”  

 

Andra ämnen som deltagarna kom att diskutera var hur de kände inför behovet av att 

veta vad andra gör och vad andra ser att de själva gör på sociala medier. En deltagare 

berättade att hon en gång hade tagit bort över hundra stycken andra användare från sin 

vänlista. Orsaken till detta var att dessa personer var människor från hennes barndom 

som hon inte längre umgicks med. Hon beskrev detta genom att säga ”Jag får inte ut 

nånting av dom, dom behöver inte få ut nånting av mig.” De övriga deltagarna började 

därefter diskutera hur många vänner man har på sin vänlista och ifall alla dessa personer 

ser vad man gör inne på Facebook. En deltagare nämnde att hon tillämpar inställningar 

som gör att hennes konto är mycket dolt för offentligheten. Samma deltagare uttryckte 

att hon tyckte det var obehagligt att ha för många på sin vänlista. Hon menade att det då 

kändes som att ” då kommer det massa människor in i mitt liv” och menade ett det 

kunde bli ”trassligt” när alla känner alla. De övriga deltagarna höll med henne och 

enades under åsikten att ” folk behöver inte veta vad jag gör.” Ett uttryck om detta från 

av deltagarna var att:   

 

Möter jag nån på stan så ska du inte tro att dom hejar på mig heller, men 

dom ska ha mig på Facebook. 
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Deltagarna diskuterade även hur vissa bilder på sociala medier kan få dem att känna sig. 

En av deltagarna tog upp hur hon kunde få ”prestationsångest” av att se bilder av hur 

andra äter nyttig mat eller hur de har tränat. En av de andra deltagarna höll med henne 

och menade att hon kunde känna sig ångestfylld eller deprimerad eftersom hon 

”ifrågasätter sig själv” när hon ser bilder som föreställer något hon själv skulle vilja 

göra eller lyckas med. I denna fråga skiljde sig åsikterna eller upplevelserna åt. En 

deltagare menade att hon inte kunde känna igen dessa känslor av ångest eller stress. 

Deltagarna enades dock om att detta kunde bero på hur mentalt stark man var, ifall man 

kände på det viset eller inte.  

 

Utifrån temat stress och hälsostress kom samtalet även att handla om hur ofta deltagarna 

var aktiva på sina konton per dag. Alla deltagarna förenades i yttrandet att de loggade in 

flera gånger per dag och att deras användande definitivt hade ökat sedan smartphones 

kom i deras ägo. En av deltagarna berättade att hon kunde vara inloggad allt ifrån en till 

tjugo gånger per dag och en annan sa att mobilen låg på en handduk på toaletten medan 

hon duschade för att hon skulle höra ifall det kom notifieringar. Ytterligare en av 

deltagarna menade att mobilen var med henne hela tiden ” när jag borstar tänderna, när 

jag är på toaletten, ja hela tiden.” 

 

4.4 Oväntat material 
 

Under samtalets gång kom gruppen in på andra ämnen som de spontant relaterade till 

sociala medier, vilket i viss mån kan vara intressant att tolka i den avslutande 

reflektionen. Eftersom de samtliga kvinnor jag intervjuat har barn så rörde sig en del av 

diskussionerna naturligt kring hur sociala medier påverkar barnens uppväxt och 

uppfostran. Deltagarna i gruppen kom att reflektera över att barn idag får lära sig att 

vänta när deras föräldrar är aktiva och skriver eller talar via sociala medier, och att detta 

tidigare gällde när föräldern talade i hemtelefonen eller förde ett personligt samtal med 

någon.  

 

Deltagarna kom även in i en diskussion om foton på barn på sociala medier, där de 

betonade insikten att nakenbilder på barn aldrig är okej att publicera på Internet. En 

deltagare menade att profilbilder på barn kanske inte heller är etiskt och 

säkerhetsmässigt rätt att publicera, hon uttryckte sig så här: 

 

Sen ska man ju tänka på det här med profilbilder på barn också, att det alltid 

är framifrån, att man alltid får fram en klockren bild på dem, egentligen är ju 

det ett sätt att visa fram barnet på Internet också. 

 

 Mot slutet av samtalet kom gruppen att tala om hur vanligt det är att man får många 

likes när man lägger ut profilbilder. De reflekterade över detta genom att diskutera att 

en av deltagarna i gruppen mycket sällan uppdaterade sin profilbild och följande dialog 

utspelades om detta: 
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- Det tycker jag är lite fascinerande faktiskt att om jag lägger ut kort på mig själv, då 

vaknar hela Facebook ungefär. 

-  Fast det beror på vad man lägger ut. Jag menar, lägger jag aldrig ut bilder på mig 

själv så är det klart folk gillar det när det väl kommer ut. Än om jag lägger ut varje 

dag. Eller flera gånger i veckan. 

- Ja, jo absolut. 

 

Ett intressant citat, kom från en av deltagarna när de talade om ämnet att man alltid är 

tillgänglig idag via sociala medier. Hon beskrev att hennes livspartner i sitt arbete kör 

långa sträckor med bil och att hon då vill vara kontaktbar hela tiden om det skulle hända 

något på vägen. Hon avslutande med att säga ” om jag vet att jag inte är tillgänglig, då 

kommer det hända. Det är då det händer.” De övriga i gruppen höll med henne om detta 

och markerade att ” ja det är då det händer” och de uttryckte det som att ”det är en 

känsla”. En av deltagarna gjorde ett liknande uttalande som istället rörde ifall hennes 

barn blev sjuk eller var med om en olycka i skolan. Hon menade att hon då ” springer 

med mobilen i bh:n för att någon kan ju ringa från skolan”.  
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5. Analys 
 

I analysen kommer jag undersöka om empirin följer eller avviker från den teori jag 

utgått från under studien. Om inte annat anges är tolkningar i detta avsnitt mina egna. 

 

5.1 Deltagarna är fullfjädrade användare 
 

Precis som Andersson(2014) beskriver det, att publiken numera måste ses som 

användare,42 visar det empiriska materialet att intervjudeltagarna i allra högsta grad är 

delaktiga och medverkande användare av sociala medier. Samtalet med deltagarna visar 

på att de ser sig själva som delaktiga och medverkande i sin roll som användare. De 

redogör under flera tillfällen i samtalet för att de redigerar, skapar och delar innehåll 

med andra. Det verkar finnas en generell välvilja och solidaritet i botten av aktiviteten 

att dela saker vidare på sociala medier. När deltagarna samtalar om hur de delar innehåll 

av olika slag nämner alla att orsaken är att ”det kan vara nyttigt att läsa” och att det ” 

kanske lyfter någon annan”.  Jag anser att det blir tydligt att det handlar om en slags 

välvilja, när deltagarna förklarar att de gärna delar artiklar som handlar om stöd åt barn 

med diagnoser och citat som de önskar ska ge någon annan glädje. Deltagarna betonar 

under flera olika tillfällen under samtalet att de vill ”lyfta någon” med sina inlägg. 

 

Deltagarna beskriver också att när de umgås med andra, kan utgå från innehållet på 

Facebook och Instagram som samtalsämnen. De menar även att de på ett vis umgås 

genom medierna när de exempelvis sitter i varsitt hem och publicerar en bild på en 

kaffekopp samtidigt som de kan samtala via chattfunktionen på sociala medier.  

 

Vidare använder även gruppen funktioner på sociala medier för att få utlopp för sin 

kreativitet samt för att försöka skapa en målande bild av vad de varit med om i syfte att 

skapa känslor hos mottagarna. Detta ser jag som att de vill engagera de mottagare de 

tänker sig ska se bilden, vilket i sin tur skulle kunna innebära att just möjligheterna till 

interaktion genom sociala medier är en grundpelare till dess popularitet. 

 

Empirin visar även att deltagarna upplever det som att sociala medier kan fungera som 

en slags interaktiv dagbok för vänner och släkt. En deltagare beskriver detta genom att 

säga att ” det säger ju mer än om jag skulle skriva det här och det här.” De andra i 

gruppen håller med om detta och tillägger att det har med ”känslan” att göra och att det 

är roligare att se en bild än att läsa en text.  

 

I samtalet med gruppen kom det även fram att de använde sociala medier som ett sätt att 

följa med i vad som händer ute i världen. De berättade exempelvis att de ofta fick veta 

saker snabbt genom att vara inloggade på sociala medier och läsa andras delningar från 

nyhetssajter. Detta anser jag kan betyda att deltagarna använder sociala medier för att på 

ett vis vara ett med världen, att det finns ett behov av att vara sammanbunden med det 

                                                 
42 Ulrika Andersson, https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-

institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf , s 11 

https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf
https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-och-institut/demicom/demicomrapporter/arbetsrapport_publikforskning_andersson_13-okt-2014pdf


23 

 

 

globala samhället. Idag sprids nyheter blixtsnabbt vilket i sin tur kan göra att användare 

utvecklar en slags rastlöshet eller otålighet efter nyheter, stora som små, nästan likt ett 

inre sensationssökande eller beroende.  

 

5.2 Tankar kring självpresentation relaterat till stress och sociala medier 

 

Empirin som framkommit ur studien visar på att deltagarna tänker en hel del på hur de 

framställer sig själva på sociala medier, då de under samtalet talar om självpresentation. 

En av deltagarna nämner att hon tänker på hur hon kan uppfattas som yrkesmänniska 

utifrån de bilder hon publicerar på sig själv. Hon menar att det är viktigt hur hon 

uppfattas i sociala medier eftersom hon möter människor i sitt yrke som kan komma att 

fundera över hennes lämplighet i yrkesrollen. Samma deltagare har tidigare i samtalet 

också nämnt att hon har använt sekretessverktygen på Facebook för att kunna reglera 

vad som syns offentligt och vad hennes nära och kära kan se. Denne deltagare för 

samtalet vidare genom att nämna att hon funderat på sin profilbild och kommit fram till 

att den inte upplevs som kontaktsökande. Jag tänker mig att hon menar foton som finns 

i exempelvis dejtingannonser. 

 

Jag tolkar detta som att det är viktigt för denne deltagare att värna om sitt privatliv och 

skydda sig själv från utomstående samtidigt som hon har låter en del av informationen 

av sig själv vara offentlig. Den offentliga personligheten kan då vara den del som hon 

tycker är mest representativ och professionell för främmande människor att se. Jag kan 

även tolka det som deltagaren beskriver som en källa till stress, att hon känner att hon 

måste ha en typ av kontroll över alla de olika vinklar av henne som kan tolkas på olika 

vis. Giddens(1999) menar att sociala förbindelser av stor räckvidd kan påverka hur man 

ser på sig själv och hur man organiserar sina sociala relationer, vilket empirin visar att 

aktiva kvinnliga användare i hög grad gör. Jag tycker mig se att kvinnorna i studien 

rangordnar och organiserar vilka människor de bjuder in i sin personliga sfär respektive 

den mer offentliga representativa sfären av deras personligheter. Lindwall(2011) menar 

att människor lägger ner mycket tid på att forma självpresentationen vilket denna 

studies empiri kan intyga. En av deltagarna visar prov på att organisera vilka 

utomstående som får se vad i hennes liv, dock är denne deltagare mer sluten för 

offentlighetens ögon, eller som hon själv benämner det ” jag är väldigt hemlig.”  

 

Deltagarna pratar en del om hur de ser på foton som de själva publicerar på sina konton. 

Det verkar finnas typer av bilder som deltagarna anser är mindre passande att visa upp 

för utomstående. Exempel på dessa typer av bilder benämns som ”nakenbilder” och 

”halvnakenbilder” samt bilder med pussmun och insugna kinder, så kallad ”duckface” 

bild. Vidare uppger deltagarna att de inte vill bli överraskade av foton på dem själva 

som lagts ut av andra människor, som de inte själva godkänt i förväg. En deltagare 

förklarar att hon inte har något emot att göra grimaser eller se tokig ut på bild men 

betonar att hon inte vill bli överraskad med att en sådan bild av henne publiceras. 

Gillberg(2014) menar att samhället hyllar självpresentationen och att detta har lett till att 

människor lägger ner mycket tid på att ta hand om och forma sina profiler på sociala 
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medier. Jag tycker att denna studie visar att kvinnorna både lägger ner en hel del energi 

på att övervaka samt att de formar sina profiler och kontrollerar vilka som har tillgång 

till att se dessa olika profiler.  

 

5.3 Uttryck om användandet av sociala medier relaterat till stress 

 

Andersson(2014) menar att det har växt fram nya behov hos användarna allteftersom 

tekniken utvecklas och globaliseringen ökar. Deltagarna i intervjun beskriver att de 

alltid har mobilen nära, för att de inte ska missa en notifiering eller ett meddelande, 

vilket kan tolkas som att det har växt fram ett nytt behov av att ständigt vara uppdaterad 

och åtkomlig. När behovet hos deltagarna att alltid vara tillgängliga inte uppfylls, 

beskriver de fysiska symtom som skulle kunna tolkas som stress. Exempel på dessa 

symptom är när de säger att de upplever att det ”kliar i fingrarna” och att de kan uppleva 

känslor av panik. Jag kan relatera detta till vad Giddens(1999) säger om att 

moderniteten har fört med sig nya risker för jaget. I mina ögon beskriver deltagarna hur 

de kan uppleva stress relaterat till användandet av sociala medier, då deras nya vanor av 

att alltid vara uppkopplad och tillgänglig skapar ett beroende följt av stressymptom.  

 

En av deltagarna nämner att hon snarare kan känna av symptom på depression eller 

ångest istället för stress när hon ser foton som kan få henne att känna sig otillräcklig. 

Vidare visar empirin på att deltagarna upplever en allmän känsla av att inte vara nöjda i 

sin existens. Detta anser jag visar på att det kan finnas en koppling mellan att ständigt se 

framställningar av andra människors liv på sociala medier och kvinnors psykiska 

välbefinnande. Det verkar med andra ord finnas en risk att användare av sociala medier 

börjar jämföra sin livsstil med andras när de ser bilder av andra människors vardag och 

liv. Deltagaren som nämner detta beskriver det som att hon känner på detta vis: 

 

Varför har inte jag den motivationen, varför kan inte jag åstadkomma det 

där, då blir jag deprimerad istället[…]jag kan känna att jag får ångest och blir 

deppig pga. av andras lyckanden. 

 

 

Alla deltagarna uppger att de använder sig av sekretessverktygen i olika grad och att de 

upprepande rensar bort människor från sina konton. När jag frågar vad detta kan bero 

på, att deltagarna rensar bort människor från sina konton, så blir svaret att ”man vill 

skydda sig själv.” Studiens empiri visar att kvinnorna upplever att sekretessverktygen på 

sociala medier fyller syftet av att värna om privatlivet. En av deltagarna förklarar att när 

en ny kontakt vill börja följa hennes konto så känner hon ” att har vi femton 

gemensamma vänner, då uä, nää då nej, vem är det?”  Hennes yttrande gör att jag tolkar 

det som att hon upplever detta som en otäck situation. De övriga deltagarna håller med 

henne i uttrycket. Detta yttrande skulle kunna handla om att deltagaren vill kunna ha 

kontroll över vilka hon släpper nära inpå men samtidigt vilka hon vill hålla på bekvämt 

avstånd. Lindwall(2011) menar att om hjärnan upplever ett yttre hot mot den sociala 

självbilden så sätter den igång reaktioner i kroppen i form av stresskänslor. Om 
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spindelnätet av relationer och kontakter på sociala medier upplevs som ett hot och 

hjärnan får jobba hårt med att övervaka den sociala självbilden borde man kunna påstå 

att sociala medier kan orsaka stress. Genom att sociala medier består av ett sådant 

gigantiskt spindelnät av relationer människor emellan så verkar det bli än mer viktigt att 

kunna stänga murarna omkring sig för kvinnorna i studien.  

 

När det gäller just hälsostress så var gruppen osäker på om de kunde relatera till 

begreppet. De samtalade om att inte känna sig nöjda i livet på ett mer generellt plan och 

att inte ha tid till det man ville göra. Däremot tycker jag att svaren och ämnen som togs 

upp spontant av deltagarna ofta kretsade kring olika typer av stresskänslor. Speciellt den 

titel som uppsatsen bär; ” Fri, precis, vi är aldrig fri utan vi är ju konstant 

uppkopplade” är både sammanfattande och talande för gruppens känslor kring ämnet 

sociala medier och stress. Deltagarnas yttranden som ”dra i handbromsen” och ”man 

måste ju dra en gräns” relaterat till min fråga om vad de tänkte på när de hörde ordet 

hälsostress visar ändå på att gruppen upplever någon form av stress i användningen av 

sociala medier. 

 

Det finns även grund till att påstå att deltagarna känner stress av att inte vara tillgängliga 

via sociala medier. I samtalet kom det fram att alla skaffade sociala medier eftersom de 

upplevde att ” alla andra gör det”. Vilket tyder på att deltagarna upplevde en form av 

utanförskap när de inte hade konton på sociala medier, vilket kan leda till stress. Vidare 

berättade två av deltagarna att de upplevde det som stressande när de inte kunde vara 

kontaktbara via sina mobiler och sociala medier. De gjorde yttranden som tyder på detta 

genom att berätta att telefonen alltid fanns nära dem, även i tidigare historiskt sett, 

privata stunder, som när de sov eller när de duschade.  
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6. Avslutande reflektioner  
 

Det som jag reflekterat mycket på efter att jag gjort intervjun med gruppen, är att 

mycket av deltagarnas användarbeteende hade med kontroll att göra. Deltagarna 

funderar mycket över vem som kan se vad i deras konton, vad de ska välja att publicera 

för foton samt hur de använder sociala medier för att bibehålla en kontakt med 

omvärlden. Helt klart är att deltagarna upplever sig som sammanväxta med mobiler och 

sociala medier, men det känns för mig som att de kämpar lite för att hålla huvudet över 

vattenytan, att behålla kontrollen över sin självpresentation och identitet. Något som 

blev tydligt för mig under studien är att när jag flertalet gånger specifikt uppmanar 

deltagarna att tänka på frågorna relaterade till sociala medier så visar det sig att 

deltagarna svarar genom att tänka på sociala medier som sammankopplade med sina 

mobiltelefoner. De utgick förmodligen från en instinktiv känsla av att mobilerna för 

dem är sociala medier, eller åtminstone en del av de sociala medierna. Detta var något 

jag inte hade räknat med. 

 

 Vad jag tycker mig ha funnit är att det verkar vara mer stressande för kvinnorna i 

studien att inte kunna befinna sig på sociala medier med jämna mellanrum. När de är så 

vana med att kunna använda mobilen och sociala medier när som helst, dygnet runt, 

verkar det som att paniken närmar sig när de av olika orsaker inte kan logga in och kika 

runt och uppdatera sig om vad som hänt i deras bekantskapskretsar. Kommentaren om 

att vara fri, i den mening att man kan göra vad man vill när man vill, är en riktigt 

tankenöt att fundera mer kring när det gäller forskning och frågor kring hur sociala 

medier påverkar människors liv. Frihet som begrepp är något som har format och 

präglat människans historia och utveckling och gör så än idag. Men vad betyder det för 

oss om för mycket frihet i vardagen kan skada vårt mentala sinne, som exempelvis det 

globala informationsflödet vi befinner oss i idag? 

 

7. Kommentarer kring metodval 
 

Jag kan rekommendera för andra forskare att göra en fokusgruppintervju i formen av ett 

samtal istället för i en sedvanlig intervjuform. Eftersom frågor av den här sorten kan 

vara känslig att prata om för deltagarna så tror jag att ett samtal passar bättre än en 

intervju. Gruppen som deltog i denna studie var redan en fungerande grupp som kände 

varandra relativt bra, vilket gjorde att de hade lätt för att föra samtalet framåt. Vidare 

känner jag att det var bra att hålla en öppen och kontinuerlig kontakt med deltagarna en 

tid innan intervjun ägde rum, eftersom de då bekantade sig med mig som forskare och 

som person vilket jag upplever gjorde att de kände sig trygga med mina frågor. 

Intervjun skedde i hemmet hos en av deltagarna vilket innebar att samtalet hölls i en 

hemtrevlig miljö. Denna studies samtal tog 90 min, vilket upplevdes som lite för långt 

av några av deltagarna. Det kan därför vara bra att testa intervjun innan med en 
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pilotgrupp för att dels kontrollera tiden och dels för att kontrollera om 

frågeställningarna fungerar som de ska. 

 

Frågor ur frågeguiden har fungerat som samtalsämnen och inte som direkta frågor. Jag 

fann att de flesta av frågorna jag tänkt ut togs upp spontant av deltagarna. I uppsatsen 

har svaren till ledande frågor sållats bort eftersom jag inte anser dessa vara tillförlitliga. 

Enbart de yttranden och egenformade åsikter som kommit från deltagarna har tagits upp 

och behandlats. 

 

 

8. Förslag på fortsatt forskning 
 

En intressant utveckling av denna studies frågeställning kan vara att undersöka vad det 

har haft för betydelse för individen att alltid kunna ha med sig sina relationer via 

mobiltelefonen och de sociala medierna. Frågor kring detta skulle kunna då vara; Hur 

kan utanförskap på sociala medier upplevas av användare i olika åldrar? Kan 

utanförskap på sociala medier framkalla stress?  Kan det vara skadligt för människor att 

ständigt vara uppkopplade, och på vilket vis? Det skulle även vara intressant att göra en 

jämförelsestudie mellan en manlig och en kvinnlig grupp och låta dem samtala utifrån 

en liknande frågeguide som den som användes i denna. 
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9. Bilagor 
 

 

Intervjuguide 
 

OBS: Frågorna nedan är punkter som det talades kring under samtalet. Frågorna ska 

alltså inte ställas i ledande form. 

Tema 1: Presentation 

 Vad handlar denna studie om? Vilket syfte vill den fylla? ( Studie inom MKV, förståelse 

för stress och sociala medier. 

 Hur kommer intervjun att gå till? Förklara vilken roll forskaren (jag) kommer ha i 

samtalet, uppmuntra det fria samtalet och att inga rätt eller fel finns. Informera om 

anonymiteten 

 Vem är jag? Anna, 30 år, Gävle, studerande och intressen 

 Vilka är ni? Namn, ålder 

 

Tema 2: Sociala medier 

 Hur länge har ni använt sociala medier? 

 Har ni slutna eller öppna konton? Vad får offentligheten se i er profil? 

 Hur använder ni sociala medier? Vad gör ni på Facebook och Instagram? 

 Vad motiverar er att lägga upp egna bilder? 

 Hur tänker ni kring kriterier för att lägga upp bilderna? Vad skulle ni inte publicera för 

bilder?  Vad publicerar ni oftast för typ av bilder? 

 Har ni många vänner som använder sociala medier?  

 Finns det några brister eller negativa effekter med att använda sociala medier? 

 

Tema 3: Stress och hälsostress 

 Öppningsfråga: Vad tänker ni på när ni hör ordet hälsostress? ( Informera lite om vad 

just hälsostress innebär) 

 Kan stress orsakas av sociala medier? På vilket vis? 

 Vilka sorters inlägg på sociala medier tror ni kan orsaka stress hos användare? 

 Har ni själva någon gång upplevt någon sorts stress kopplad till att använda sociala 

medier? 

 Finns det någon hälsorisk med att använda sociala medier? För det egna 

välbefinnandet? 

 Kan man känna sig utanför i sociala medier? 

 Kan man få dåligt samvete mot familjen/vänner för att social medier tar upp mycket av 

ens tid? 

 Hur ofta per dag går ni in på era konton? Varför? 
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 Kan man känna sig otillräcklig eller misslyckad när man ser andras liv på sociala medier? 

Tema 4: Självpresentationen 

 Ger era konton en realistisk bild av er som person? 

 Kan man få en realistisk bild av en människas liv genom de bilder hen publicerar? 

 Vad upplever ni att andra människor mest lägger upp för bilder? 

 Är utseendet viktigt om ni lägger upp en bild på er själva? 

 Lägger ni på filter och effekter i era bilder? 

 Känns det viktigt att man får ”likes” på sina bilder? 

 Vad innebär det för en själv att man får ”likes”? 

 Kan det vara skadligt för självkänslan att publicera bilder på sig själv? För vem? 

 

 

Avslutande frågor 

 Kommer ni fortsätta använda alla de konton ni har på sociala medier? 

 Finns det något mer ni skulle vilja tillägga eller utveckla kring det vi samtalat om 

idag
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