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Abstract  
 
Social media has increased significantly in recent years and become a part of many 

people's lives. As social media progresses, questions about its impact on people's well 

being are highlighted. The aim of this study was to examine how young girls reflect on 

social media's impact on their self-esteem and well-being. Two focus group interviews 

were conducted. A qualitative content analysis was created from the collected material, 

where we with the help of social constructivism and symbolic interactionism analyzed 

the collected empirical data. The results showed that the interviewees regarded social 

media as having an impact on high school girls' self-esteem and well-being. This was 

shown in particular by the importance of "likes". In the discussion section we discuss the 

results that are connected to the previous research. 

 

Authors: Sanna Erixon and Malin Olsson  

Keywords: Facebook, Instagram, self-esteem, social media, Upper secondary-girls, well-

being 
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Sammanfattning  
 
Sociala medier har ökat kraftigt de senaste åren och därmed blivit en del av många 

människors liv. I takt med sociala mediers framfart kan frågor om dess inflytande på 

människors välbefinnande lyftas. Syftet med denna studie är att, genom 

fokusgruppsintervjuer, undersöka hur unga tjejer upplever sociala mediers inverkan på 

deras självkänsla och välbefinnande. Av det insamlade materialet genomfördes en 

kvalitativ innehållsanalys där vi med hjälp av social konstruktivismen och symbolisk 

interaktionism analyserat den insamlade empirin. Resultatet visade tydliga tecken på att 

sociala medier har en påverkan på gymnasieflickors självkänsla och välbefinnande. 

Detta visade sig bland annat genom betydelsen av ”likes”. I diskussionen diskuteras 

resultatet som kopplas samman med den tidigare forskningen.  

 

Författare: Sanna Erixon och Malin Olsson  

Nyckelord: Facebook, gymnasietjejer, Instagram, sociala medier, självkänsla, 

välbefinnande 
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Förord 
 
Vi vill börja med att tacka våra fantastiska deltagare som har bidragit till givande 

diskussioner och delat med sig av sina egna reflektioner och erfarenheter. Utan er hade 

inte denna uppsats varit möjlig att genomföra. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, 

Pia Tham som har stöttat, peppat och inspirerat oss under vårt uppsatsskrivande. Sedan 

vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och för allt stöd som vi givit varandra under 

våren. Vi har båda två tagit lika stort ansvar och bidragit lika mycket under arbetets gång, 

i alla delar i arbetet.  

 

Sanna Erixon & Malin Olsson 

Stockholm, 18 maj 2016  
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1. Inledning 
 
Sociala medier har fått ett stort genombrott de senaste åren, både i Sverige och utomlands 

(Bergström, 2010). Det har kommit att bli något som idag utgör en stor del av många 

människors liv och som fortsätter att ta allt mer plats i vardagen. I en rapport från Statens 

Medieråd (2016) kan det utläsas att internetanvändning i mobiltelefonen ökar kraftigt och 

att sociala medier är den vanligaste aktiviteten på internet bland tonåringar. Många 

applikationer av sociala medier har vuxit fram under 2000-talet, vilka gör det möjligt för 

användarna att göra uppdateringar genom att dela med sig av bilder, statusuppdateringar 

och videos direkt genom sin mobiltelefon eller surfplatta (Bergström, 2010). I och med 

den ökade tillgängligheten till internet och sociala medier har detta blivit mer vanligt i 

vårt västerländska samhälle. Det har medfört att det har blivit enklare för oss att hålla 

kontakt med vänner och familj. Sociala medier möjliggör även för människor att på ett 

enkelt sätt aktivera sig politiskt och att uttrycka och synliggöra sina åsikter för 

allmänheten (Brooks, 2015). Privatpersoner kan nå stora företag för att ställa frågor och 

dela med sig av sina åsikter, och vise versa, företag kan nå privatpersoner. Sociala medier 

kan i det stora hela användas som ett verktyg för att nå ut till många människor på ett 

snabbt, effektivt och enkelt sätt (Brooks, 2015). 

Statens medieråd skriver på sin hemsida att sociala medier, som Facebook och Instagram, 

påverkar hur barn och unga ser och förmedlar bilden av sig själva (Statens Medieråd, 

2016).  Uppdateringar som publiceras på sociala medier kan ofta antas vara en jakt på så 

kallade “likes” och bekräftelse. Vi undrar hur unga själva beskriver fenomenet sociala 

medier. Vilken betydelse kan applikationer som Facebook och Instagram ha i deras liv?  

1.1 Problemformulering 

I takt med att tekniken går framåt och att det blir allt vanligare att äga en smartphone har 

det möjliggjort för användare av sociala medier att vara uppkopplade i större utsträckning. 

Internet och sociala medier har möjliggjort för användare från olika länder att på ett enkelt 

sätt hålla kontakten med varandra. 
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Att ständigt vara kontaktbar och att kunna följa sina vänner på sociala medier behöver 

dock inte alltid vara en fördel då det för många bidrar till en inre stress (Brooks, 2015). 

Enligt Berg (2015) har flera av nutidens forskare påpekat vikten av att förstå vad det 

faktiskt innebär att vi till en stor del interagerar och socialiserar oss med varandra på 

internet. Den gemenskap som existerar på internet har idag blivit en del av vardagslivet 

och av vår sociala verklighet (Berg, 2015).  

Sociala medier har många fördelar, men även en del nackdelar. En nackdel med att 

ständigt vara uppkopplad på sociala medier är att vi hela tiden granskas och riskerar att 

bli kritiserade av andra. Att bli granskad och kritiserad kan medföra en enorm stress både 

psykisk och fysiskt. En annan problematik som sociala medier tydligt har medfört är att 

användarkonton används till att kränka och hänga ut enskilda individer. Ett exempel på 

detta är det som inträffade på Plusgymnasiet i Göteborg år 2012. Ett anonymt konto 

skapades på Instagram i syfte att skvallra om och hänga ut unga tjejer som “horor”. 

Instagramkontot ledde till upplopp, misshandel och psykisk ohälsa (P3 dokumentär - 

instagramupploppen i Göteborg).  Vi vill i vår studie undersöka fenomenet sociala medier 

närmare och vad användning av det kan ha för positiva samt negativa konsekvenser.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasietjejer ser på inflytande från sociala 

medier på deras självkänsla och psykiska välbefinnande. För att besvara studiens syfte 

använder vi oss av följande frågeställningar:  

• Hur resonerar gymnasietjejer kring användandet av sociala medier, vilka normer 

som råder där och betydelsen av likes?  

• Vilka positiva och negativa konsekvenser för självkänsla och psykiskt 

välbefinnande framträder i deras beskrivningar i användningen av sociala 

medier?  
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1.3 Centrala begrepp 
 
 ASKfm - Ett socialt forum där användare anonymt kan ställa frågor till andra registrerade 

användare (ASKfm, 2016).  

Applikation – Ett tillämpningsprogram som är skapat för ett visst ändamål. Applikationer 

finns eller kan hämtas till exempelvis en dator eller en smartphone (NE, 2016) 

Facebook – Skapades år 2004 av Mark Zuckerberg. En social nätverksplattform där 

användarna kan skapa en personlig profil, lägga upp bilder och videoklipp. Det är möjligt 

att lägga till vänner och utbyta meddelanden med dessa (Facebook, 2016). 

Instagram - En gratis mobilapplikation där användaren kan publicera bilder och 

videoklipp. Applikationen möjliggör även för användaren att redigera bilden eller 

videoklippet genom att lägga på olika filter. Det går att välja mellan att ha en öppen eller 

en låst profil för allmänheten. Har användaren en låst profil behöver ägaren av kontot 

godkänna de som vill följa kontot för att denne ska kunna ta del av bilder och videoklipp 

(Instagram, 2016).   

“Likes” - En funktion på sociala medier som finns på bland annat Facebook och 

Instagram, vilket innebär att användarna kan “gilla” varandras bilder och uppdateringar 

genom att trycka på “like”.  

Självkänsla - Självuppfattning, handlar om hur en person känner och tänker om sig själv. 

En bedömning om det egna upplevda värdet (NE, 2016).  I denna uppsats syftar vi på hur 

de unga tjejerna ser och uppfattar sig själva i relation till sociala medier.  

Snapchat - En applikation där användarna kan kommunicera med varandra genom så 

kallade “snaps”, vilket är bilder, text och videos. Här skickar användaren snaps till sina 

vänner där användaren själv innan har angett hur länge det kommer att vara möjligt för 

mottagaren att se det som skickats. Tidsangivelsen att välja mellan är 1-10 sekunder per 

snap (Snapchat, 2016). 

Smartphone – En kombination av mobiltelefon och en mindre dator, där du bland annat 

kan surfa, svara på mejl och navigera dig med hjälp av en inbyggd GPS.  

Sociala medier - Ett samlingsnamn för olika plattformar där människor kan kommunicera 

med varandra genom text, bild eller videoklipp. Användaren skapar sig en profil och kan 
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genom denna nå ut till andra användare (NE, 2016). I denna studie syftar sociala medier 

till de två som vi valt att avgränsa oss till; Facebook och Instagram.  

 

Psykisk hälsa - På folkhälsomyndighetens hemsida (2016) finns World health 

organizations (WHO) definition av psykisk hälsa; ”tillstånd med mentalt välbefinnande 

där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga 

påfrestningar, kan bidra till det samhälle hon eller han lever i” (Folkhälsomyndigheten). 

1.4 Avgränsningar 

Med unga tjejer har vi i denna studie avgränsat oss till tjejer som går sin sista termin på 

gymnasiet. Detta för att undvika att någon som deltar i studien är under 18 år och inte är 

myndig. Det finns en mängd olika sociala medier, och vi har därför valt att avgränsa oss 

till två av dessa; Facebook och Instagram. En tredje avgränsning är att deltagarna har egna 

erfarenheter av att ha eller att ha haft konton på de sociala medierna Facebook och 

Instagram. 

1.5 Studiens relevans för socialt arbete 
 
Vi har under vår studietid på socionomprogrammet uppfattat att ungas användning av 

sociala medier är något som samhället överlag har bristande kunskap om. Vi upplever att 

det är något som behöver belysas och uppmärksammas i och med att användningen av 

sociala medier ökat. Internet och sociala medier har lett till samhällsförändring, och 

samhället behöver förändras med det för att förhindra dess eventuella negativa effekter. 

En socialarbetare kan komma att arbeta med barn eller ungdomar på olika sätt, och det är 

viktigt att ha en förståelse för den cybervärld som de till en stor del växer upp och 

tillbringar allt mer tid i. Vår förhoppning är att denna studie kan vara till hjälp för att 

arbeta förebyggande mot sociala mediers negativa effekter samt ge en inblick i 

ungdomars värld online. Vi vill att denna studie ska lyfta upp ämnet så att fler kan 

reflektera över sitt beteende på sociala medier. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i sju övergripande kapitel med numrerade rubriker och 

underrubriker. I det första kapitlet presenteras uppsatsens ämne med en inledning och en 

problemformulering. Därefter presenteras studiens syfte och frågeställningar följt av en 
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presentation av centrala begrepp. I det första kapitlet redogörs även för studiens 

avgränsningar, och avslutningsvis lyfts studiens relevans för socialt arbete fram. 

Uppsatsens andra kapitel inleds med en presentation av tidigare forskning inom det valda 

ämnet, hur tillvägagångssättet har sett ut vid sökprocessen och hur tidigare forskning 

tillämpas. I det tredje kapitlet presenteras vald teori och perspektiv som ligger till grund 

för analysen av det insamlade materialet. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av 

hur teorin tillämpas i uppsatsen. Det fjärde kapitlet är ett metodavsnitt där det redogörs 

för hur utförandet av studien har gått till. De metodologiska övervägandena beskrivs samt 

reflektioner kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet presenteras. 

Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur förhållningarna till de etiska riktlinjerna har 

sett ut. I det femte kapitlet redogörs det för det insamlade materialet som sedan analyserats 

utifrån den teoretiska referensramen. Denna del kallas för resultat och analys. I det sjätte 

kapitlet följer två diskussioner, en resultatdiskussion samt en metoddiskussion. Kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning. Avslutningsvis redogörs studiens referenser i 

det sjunde kapitlet. 

2. Tidigare forskning  
2.1 Kapitlets disposition 
 
I detta avsnitt följer en presentation av tidigare forskning som är relevant för studien. Här 

redovisas sökningen av tidigare forskning, följt av en redogörelse för vad som 

framkommit. Den tidigare forskningen är uppdelad i två olika teman som berör ämnet 

unga tjejer och sociala medier. Först presenteras temat - användning av sociala medier, 

som har fokus på hur och i vilken utsträckning sociala medier används. Därefter 

presenteras temat - sociala mediers påverkan. Här redogörs kort för vad som framkommer 

i den tidigare forskningen om vilken påverkan sociala medier har på självkänsla och 

psykisk välbefinnande.  
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2.2 Sökning av tidigare forskning  
 
Sociala medier är ett förhållandevis välstuderat ämne, men den forskningen vi funnit har  

inte fokuserat särskilt mycket på vilka konsekvenser användningen av sociala medier kan 

ha. Tidigare forskning kring ämnet fokuserar på användningen av sociala medier och dess 

omfattning. Den största delen av den tidigare forskningen vi funnit är genomförd på barn 

mellan 12-16 år eller på vuxna människor över 25 år. Vi finner dock relativt lite forskning 

kring just vår målgrupp, unga vuxna i åldern 18-20 år. Det finns däremot mer forskning 

kring vår målgrupp, unga tjejer än vad det finns forskning om unga killar inom ämnet. 

Vi har i litteratursökningen inför studien använt oss av databaser inom Högskolan i 

Gävles sökbibliotek. De databaser vi sökt i och funnit relevant material i är; Swesub, 

Google schoolar och Discovery. Vi har använt oss av sökord som “sociala medier”, 

“Facebook”, “Facebook usage”, “social media usage”, “internet community” och “girls 

and social media”. Vi har även använt oss av sökning i sökmotorn Google.se för att söka 

på forskning från myndigheten Statens medieråd, samt om “Instagramupploppen i 

Göteborg” som vi sedan tidigare hade kännedom om. För att bredda vår kunskap inom 

ämnet har vi valt ut studier som är genomförda både i Sverige och internationellt. 

2.3 Användning av sociala medier. 
 
Tidigare forskning visar att användningen av sociala medier har ökat de senaste femton 

åren (Bergström, 2010, Brooks, 2015, Statens Medieråd, 2015, Denti, et al., 2012). I en 

undersökning som genomfördes år 2012 uppskattades det att 86 % av alla vuxna i USA 

och 79 % av alla vuxna i Europa som använder sig av internet, använder sig också av 

sociala medier. I samma undersökning uppskattades det att år 2012 fanns åtminstone 2,3 

miljarder registrerade användare världen över på de topp tio mest populära sociala 

medierna (Brooks, 2015).  

 

Statens medieråd genomförde år 2015 en studie om medievanor och attityder kring 

sociala medier hos barn och ungdomar i åldrarna 9–18 år. Utifrån den studien kunde 

forskarna se en ökad tillgång av en egen surfplatta, smartphone och dator mellan åren 

2012-2014. I och med den ökade tillgängligheten kunde forskarna även se en ökning i 

användandet av sociala medier.  
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Statens medieråd (2015) lyfter även fram i sin rapport vad ungdomar i huvudsak använder 

sin mobiltelefon till. Användningen av sociala medier toppade listan i resultatet 

tillsammans med att skicka sms, ringa, lyssna på musik samt att surfa på internet. I studien 

uppskattar forskaren att i åldern 17–18 år använder 80 % av pojkar, och 90 % av flickor 

sociala medier. Även i en studie som genomfördes år 2011 av forskare vid Göteborgs 

Universitet konstaterades det att svenska kvinnor generellt sett är mer aktiva på Facebook 

än vad svenska män är (Denti, et al., 2012). I studien deltog över 1000 personer i åldrarna 

14-73 år som svarade på en webbenkät som handlade om Facebook. 

 

Bergström (2010) menar att syftet med att använda sig av sociala medier, enligt tidigare 

forskning, är socialt samspel med personer som användaren redan känner. Detta utifrån 

individens egna personliga intressen. Bergström (2010) beskriver att sociala medier tycks 

för många vara ett verktyg för att upprätthålla kontakt med familj, vänner och bekanta 

snarare än att skapa nya kontakter, då de flesta som använder sociala medier skriver och 

uppdaterar om sig själva och vad de gör. Det finns också en mindre andel människor som 

använder sociala medier till att uttrycka sig om och diskutera samhällsfrågor, och de som 

ser möjlighet till marknadsföring på sociala medier (Bergström, 2010). 

 

2.4 Sociala mediers påverkan 
 
Berg (2015) lyfter fram att forskarna tidigare antagit att internet och sociala medier skulle 

bidra till att samhället skulle bli mer anonymiserat och “kroppslöst”. Med detta menat att 

människor istället för att mötas fysiskt, skulle socialisera sig mer och mer online. Berg 

(2015) menar dock att utvecklingen blivit en annan. I takt med att vi delar information 

om oss själva online, delar med oss av de aktiviteter vi gör och vilka platser vi besöker 

blir gränsen mellan vårt sociala liv online och vårt sociala liv offline mer diffus och 

utsuddad. Det vi gör och delar med oss av online kan även komma att påverka oss offline, 

exempelvis kan en opassande bild på sociala medier leda till att du inte får behålla jobbet 

(Berg, 2015). 
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Uppskattningsvis har drygt 850 av de 1000 personer som deltog i studien “Sweden´s 

largest Facebook study” år 2011, inkluderat att uppdatera Facebook i sina dagliga rutiner 

(Denti, et al.,  2012). Att uppdatera sig på Facebook kan enligt tidigare forskning innebära 

att användaren själv gör en statusuppdatering eller “likear” någon annans uppdateringar. 

Drygt hälften av alla facebookanvändare i studien uppgav att det är svårt att hänga med 

om de inte hade varit aktiva på Facebook under en längre period än vad man vanligtvis 

brukar vara. En fjärdedel av deltagarna i studien uppgav att de tror att de skulle må dåligt 

om de inte loggade in på Facebook under en längre tid än vanligt (Denti, et.al., 2012). 

 

En effekt av att allt fler personer är aktiva på sociala medier kan enligt den tidigare 

forskningen vara att användarnas “vänskapskretsar” har ökat avsevärt. Samtidigt är det 

en liten grupp som ses som nära vänner och en större del som kategoriseras in i de mer 

avlägsna vännerna och bekanta (Finndahl, 2009). Anledningen till detta kan vara att det 

är enklare att hålla kontakten idag. Det är lättare att hålla kontakten med sina avlägsna 

vänner, exempelvis med gamla vänner från skolan, men inte träffar regelbundet i vuxen 

ålder. Genom sociala medier är det möjligt att ta del av andra människors vardag, tankar 

och åsikter. Finndahl (2009) menar att det finns samband mellan hur aktiv användaren är 

på sociala medier och huruvida personliga relationer värdesätts. De som är mycket aktiva 

på sociala medier tycker att de personliga relationerna är desto viktigare än de som är 

mindre aktiva eller inte aktiva alls på sociala medier (Finndahl, 2009).  

 

År 2012 genomfördes en studie om sociala medier och dess påverkan på vuxna människor 

i Europa och USA. I studien kan det utläsas att sociala medier kan vara sammankopplat 

med stress och teknikstress (Brooks, 2015). Med teknikstress menas den stress som 

orsakas av att ständigt vara kontaktbar via sin telefon. Det handlar om att hela tiden vara 

möjlig att nå exempelvis via mejl, sms eller sociala medier. Utifrån ovanstående resultat 

menar Brooks (2015) att sociala medier kan påverka människors välbefinnande negativt. 
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2.4.1 Tjejer och sociala medier  
 
I en annan studie genomförd i Sverige kan det utläsas att kvinnor verkar påverkas negativt 

av Facebook i en högre utsträckning än vad män gör (Denti, et al., 2012). En tänkbar 

orsak till detta kan enligt forskarna vara att kvinnor i större utsträckning än män känner 

att de behöver Facebook för att hålla kontakten med sina vänner. Enligt studien mår 

kvinnor sämre i högre utsträckning än vad män gör om de inte loggar in på Facebook 

under en längre period än vanligt. I studien kan det även utläsas att kvinnor 

uppskattningsvis är mer aktiva på Facebook än vad män är. En orsak till att kvinnor är 

mer aktiva än vad män är kan enligt forskarna vara att kvinnor är mer benägna att vårda 

sina relationer till andra än vad män är. En annan orsak som diskuteras är att kvinnor 

oftare skapar sin identitet genom sina nära relationer (Denti, et al., 2012).  

 

I en studie genomförd i Singapore där syftet var att studera unga tjejers syn och 

erfarenheter av sociala medier kopplat till skönhetsideal svarade samtliga tjejer som 

deltog i studien att skönhet är kopplat till insidan. De relaterade då till en persons karaktär 

och godhet istället för det yttre. I samma studie, fick tjejerna fritt beskriva samhällets 

norm för skönhet, beskrev alla deltagare ett perfekt yttre. Skönhet omvandlades här till 

fysiska egenskaper, som att ha ett vackert ansikte, slank kropp, märkeskläder och andra 

dyra materiella ting (Hui Hui Chua & Chang, 2015). I studien uppskattade 88 % av 

deltagarna att deras syn på skönhet påverkats av sociala medier och att de påverkas av 

exempelvis kändisar när det kommer till skönhet (Hui Hui Chua & Chang, 2015). Sociala 

mediers framfart har öppnat upp nya vägar och möjligheter för tonårstjejer att umgås. Det 

har blivit ett viktigt verktyg för att kommunicera med klasskompisar samt för att hålla sig 

uppdaterad på om vad som händer i sina vänners vardag. På sociala medier skapas normer 

som tonårstjejer rättar sig efter för att bygga upp en känsla av gemenskap (Hui Hui Chua 

& Chang, 2015). 

 

År 2004-2005 genomfördes en studie i Sverige vars syfte var att undersöka unga 

personers identitetsskapande på internet, i denna studie med inriktning på Lunarstorm 

som var en populär plattform vid den tiden (Sveningsson, 2009). Lunarstorm kan idag 

jämföras med Facebook. Där skapade man en profil samt lade ut bilder i syfte att 

presentera sig själv. 
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I studien analyserades 500 medlemmars profiler, av både killar och tjejer i åldrarna 15-

19 år. Därefter valdes tre kvinnliga användare ut för att bli intervjuade. Detta för att få en 

djupare förståelse utifrån kvinnornas egna perspektiv kring internet och identitet samt hur 

de uttryckte sig och reflekterade kring femininitet. Redan vid analysen av tjejers profiler 

kunde det antas att tjejerna arbetat länge med dessa (Sveningsson, 2009). På profilerna 

hade även tjejerna publicerat bilder som var tagna i olika vinklar med olika typer av 

kläder, frisyrer och sminkningar. Detta sågs som ett sätt att testa sig fram och en del av 

skapandet av en egen kvinnlig identitet (Sveningsson, 2009). 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen har tagit upp hur användningen av sociala medier generellt sett 

ser ut och vilken ökning som har skett den senaste tiden (Bergström, 2010). 

Uppskattningsvis använder sig kvinnor av sociala medier i en större utsträckning än vad 

män gör (Denti, et al., 2012. Statens medieråd, 2015). Hittills har forskningen kring 

sociala medier fokuserat på den ökade användningen och en liten del om just 

konsekvenserna av att använda sig av sociala medier (Brooks, 2015). Därav har Brooks 

(2015) i sin studie riktat in sig på att undersöka vad sociala medier kan ha för 

konsekvenser. Denti (et al., 2012) kommer in på att en individs hälsa kan påverkas till det 

sämre genom att inte använda sociala medier under en tid. Tidigare forskning har, med 

fokus på tjejer, visat på ett samband mellan hur unga framställer sig själva online och 

deras process att skapa en identitet (Svenningsson, 2009). Hui Hui Chua och Chang 

(2015) undersöker i sin studie hur unga tjejer reflekterar kring sociala medier och 

skönhetsideal. Inom den forskning som finns kring sociala medier finner vi få studier som 

är avgränsade till gymnasietjejer och psykiskt välbefinnande och självkänsla. Den 

tidigare forskningen har relevans i vår studie då den ger oss författare en inblick i sociala 

mediers framfart och kan hjälpa oss att förstå sociala medier som fenomen. 

  



 

 18 

3. Teoretiska perspektiv 
3.1 Kapitlets disposition 
 
Nedan följer en beskrivning av det socialkonstruktivistiska perspektivet samt teorin 

symbolisk interaktionism. Därefter följer en redogörelse för varför vi valt att använda oss 

av detta perspektiv samt teori i studien.  

 

3.2 Socialkonstruktivism  
 
Socialkonstruktivismen utgår från att våra upplevelser av omgivningen är socialt 

konstruerade. Inom samhällsvetenskapen uppfattas samhället som något som består av 

konstruktioner (Berger & Luckmann, 1966). Människan konstruerar sin egen natur och 

skapar sig själv. Med det menar Berger och Luckmann (1966) att det mänskliga är socio-

kulturellt föränderligt och att det med andra ord inte finns någon mänsklig natur. 

Samhällsordningen är inte biologiskt given utan är en produkt av socialt samspel. Den 

mänskliga organismen utvecklas och förändras i samspel med sin miljö i samband med 

att det mänskliga jaget formas. Jagets utveckling måste förstås i samband med 

organismens fortlöpande utveckling och den sociala processen som skapar dessa (Berger 

& Luckmann, 1966). Wennerberg (2011) beskriver att upplevelsen i hjärnan utgör en 

representation av den information vi registrerat för att sedan omvandla detta till det som 

ska komma att bli vår verklighet, och därmed har vår upplevelse av omvärlden blivit 

socialt konstruerad. 

 

Berger och Luckmann (1966) har utformat en tresidig modell. Modellen är utformad 

utifrån tre påståenden; Samhället är en mänsklig produkt, Samhället utgör en objektiv 

verklighet och Människan är en social produkt. Detta går ut på att människan har en 

tendens att utforma vanor som sedan externaliseras. Dessa vanor sprider sig sedan till 

andra människor som i i själva verket inte varit med och utformat dessa. När vanorna 

externaliseras uppstår institutioner som i sin tur är samhällsgrunden. Samhället består 

alltså av flera olika institutioner och därmed menar Berger och Luckmann (1966) att 

samhället är en mänsklig produkt. 
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Det är dessa institutioner som människan föds in i och tar för givna, varpå den sociala 

verkligheten existerar oberoende av de människor som befolkar den. Därav är samhället 

en objektiv verklighet. När barn växer upp internaliseras den sociala verklighetens normer 

och institutioner, och blir riktiga “sociala varelser” då de tillägnat sig dessa (Berger & 

Luckmann, 1966).  

 

3.3 Symbolisk interaktionism 

Charles Horton Cooley (1902) och Geroge Mead (1934) är pinjonärer inom den 

symboliska interaktionismen, där människan ses som en varelse som är en 

symbolförmedlare. Människan skapar sitt medvetande och sin “jaguppfattning” genom 

att interagera med andra i sin omgivning  (Angelöw & Jonsson, 2000). Ordet symbolisk 

står för att allt vi människor gör, vårt beteende och våra handlingar är symboliska. Ordet 

interaktion syftar på det sociala samspel som sker med andra i sin omgivning. Cooley 

(1902) gav i inledningen av boken “Human Nature and the Social Order” sin syn på 

människan i förhållande till samhället. Han menade på att människan är en social skapelse 

och en individs “jag”. Medvetenhet och identitet uppkommer och skapas i interaktion 

med andra. Cooley myntade även begreppet spegeljaget som syftar på att människors 

egen syn på sig själva återspeglas av omgivningens värderingar av dem (Angelöw & 

Jonsson, 2000). 

Vårt samhälle består av både symboler och symboliska handlingar. Dessa påverkar hur vi 

uppfattar olika händelser och andra personer. Hur dessa symboler tolkas är inlärt utifrån 

vad vi sett och varit med om tidigare i livet. Exempelvis om en person går klädd i en 

märkeskostym och portfölj kan det uppfattas av andra att personen i fråga har akademisk 

utbildning och goda socioekonomiska förutsättningar. I själva verket skulle det kunna 

vara tvärt om. Hur vi uppfattar en person och hur vi tolkar olika symboler bygger alltså 

på våra egna förutfattade meningar (Angelöw & Jonsson, 2000). 

Den symboliska interaktionismen har under åren mynnat ut i olika grenar där en av dem 

är den dramaturgiska skolan. En förespråkare för denna är Erving Goffman (1959). Den 

dramaturgiska skolan intresserar sig för det sociala samspelet mellan individer och vad 

som sker i det direkta mötet när människor träffas. När vi människor presenterar oss själva 

för andra, försöker vi direkt påverka vilken information vi sänder ut och överför till andra. 



 

 20 

Detta då den information vi sänder ut kommer att vara grunden för hur andra människor 

uppfattar oss.  

Goffman (1959) använder termer hämtade från en teaterföreställning för att visualisera 

detta och menar på att livet är ett skådespeleri där vi människor är skådespelare som spelar 

teater (Angelöw & Jonsson, 2000). Likt en skådespelare vill vi imponera på vår publik 

när vi står på scenen, där Goffman syftar på hur vi framställer oss själva inför andra. 

Goffman (1959) hänvisar också till att vi människor precis som en skådespelare på en 

scen har ett “frontstage” och ett “backstage”. Med backstage menar Goffman allt vi gör 

som inte har någon påverkan på hur andra uppfattar oss, allt som görs när vi är ensamma. 

Med frontstage syftar Goffman (1959) på när vi interagerar med andra och hur vi vill 

framställa oss själva. Det är när vi människor är frontstage vi i största möjliga mån vill 

utstråla en positiv bild av oss själva (Angelöw & Jonsson, 2000). 

3.4 Teorianvändning 
 
Socialkonstruktivismen belyser samhället som socialt konstruerat av människor i samspel 

med varandra (Berger & Luckmann, 1966). Detta kan i studien kopplas till de normer och 

förväntningar som visat sig finnas kring sociala medier. Det sociala samspel som sker 

online kan ses utifrån sociala konstruktioner där samhället har format idéen kring vad 

som anses vara socialt accepterat att publicera på sociala medier. Utifrån detta har vi valt 

socialkonstruktivismen som ett teoretiskt perspektiv för att skapa en förståelse kring 

sociala mediers betydelse i vardagen. 

 

Symbolisk interaktionism syftar till hur människor framställer sig själva i samspel med 

andra. Människor vill visa sig från sin bästa sida utåt för att ge ett positivt intryck. Detta 

kan förstås genom Goffmans (1959) frontstage och backstage (Angelöw & Jonsson, 

2000), något som vi i studien kan dra paralleller till “online” och “offline”. Två olika rum 

där användaren online visar upp en sida av sig själv som är noga genomtänkt och filtrerad. 

Allt för att visa upp sig från sin bästa sida och för att imponera på eller påverka sin publik. 

Även hur användaren bemöts på sociala medier av omgivningen kan slå tillbaka på en 

själv och den egna självkänslan, vilket kan ses utifrån Cooleys begrepp spegeljaget 

(Angelöw & Jonsson, 2000).  
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4. Metod 
4.1 Kapitlets disposition 
 
Metodkapitlet inleds med en redogörelse för de metodologiska överväganden som gjorts 

i studien. Här förklaras valet av att genomföra en kvalitativ studie för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogörs för genomförandet av studien och 

inleder där med att kort berätta hur utformandet av intervjuguiden sett ut. Därefter 

redogörs det för urvalet och hur tillvägagångssättet såg ut vid kontakten med potentiella 

deltagare. Därefter följer en beskrivning och en reflektion kring den valda metoden - 

fokusgruppsintervjuer samt metodens fördelar och nackdelar belyses. Därpå redogörs det 

för vilket analysverktyg som använts under analysarbetet. Sedan beskrivs författarnas 

förförståelse av ämnet. Ett avsnitt om validitet, reliabilitet och generalisebarhet 

behandlas i kapitlets senare del följt av de etiska riktlinjerna som det tagits hänsyn till 

under studien. 

 

4.2 Metodologiska överväganden 
 
Studien är en kvalitativ studie med två genomförda fokusgruppsintervjuer. Inom den 

kvalitativa forskningen återfinns en rad olika typer av metoder som kan användas, 

exempelvis fokusgruppsintervjuer, observationer eller analys av texter (Ahrné & 

Svensson, 2016). Vid genomförandet av en kvalitativ studie är syftet att försöka förstå 

världen utifrån deltagarens perspektiv. Få en inblick i dennes livsvärld, ta del av dennes 

erfarenheter och attityder kring ett specifikt ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde 

att genomföra en kvalitativ studie då studiens fokus är unga tjejers attityder och 

reflektioner kring sociala medier. Detta hade varit svårt att genomföra genom en 

kvantitativ studie, då den kvalitativa metoden ger oss en djupare förståelse.  

  



 

 22 

4.3 Genomförande 
4.3.1 Intervjuguide 
 
Vi har valt att genomföra fokusgruppsintervjuer i en ostrukturerad form. Med 

ostrukturerade fokusgruppsintervjuer menas att moderatorn lägger fram en stor och öppen 

diskussionsfråga, ett case eller presenterar ett problemområde vilket ger deltagarna 

möjlighet att föra en diskussion kring ämnet (Wibeck, 2010). Moderatorn går endast in i 

samtalet om det håller på att mynna ut eller om det riskeras att ett område hoppas över. 

Innan genomförandet av intervjuerna har en intervjuguide utformats (se bilaga 2), där vi 

utgått från studiens syfte och frågeställningar. Här har vi utformat breda frågor för att ge 

deltagarna möjlighet att diskutera ämnet på ett så fritt och öppet sätt som möjligt. Vi har 

även strävat efter en tydlighet och enkelhet i frågorna för att de ska vara konkreta. Vi 

utformade frågor som var öppna och bjöd in till diskussion. 

4.3.2 Urval  
 
För att finna deltagare till vår studie valde vi att göra ett icke slumpmässigt urval - ett 

bekvämlighetsurval (Trost, 2012), vilket innebär att vi valde våra deltagare utifrån de 

kriterier som vi har i vår studie. Ett bekvämlighetsurval var även lämpligt för vår studie 

då fokusgruppintervjuer kräver att deltagarna har kunskap om ämnet som ska undersökas 

(Dahlin-Ivanoff, 2016). De deltagare vi sökte till vår studie var unga tjejer som går sista 

terminen på gymnasiet, var över 18 år, samt vara eller ha varit användare av sociala 

medier. Det finns delade meningar när det kommer till att deltagare i en 

fokusgruppintervju känner varandra sedan tidigare. Ahrne och Svensson (2016) lyfter 

fram att vissa forskare menar att det är till studiens fördel att deltagarna känner varandra 

sedan tidigare då de kan relatera till varandra på ett annat sätt som inte är möjligt att göra 

hos en grupp främlingar. Andra forskare ifrågasätter detta och menar att det är bättre att 

ha en grupp människor som inte känner varandra sedan tidigare och därav kan dela med 

sig av sina historier mer öppet och fritt (Dahlin-Ivanoff, 2016). Wibeck (2010) 

rekommenderar homogena grupper när man vill underlätta utbytet av information mellan 

deltagarna. Med homogena grupper menar Wibeck (2010) att deltagarna är i samma ålder 

och har liknande socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Har de som deltar i studien 

gemensamma erfarenheter och liknande intressen är chansen större att de är villiga att 

dela med sig om sina åsikter.  



 

 23 

Deltagarna går i samma klass och känner varandra sedan tidigare. Att de känner varandra 

sedan tidigare ansåg vi var en fördel då vårt ämne kan anses vara känsligt att diskutera. 

För att komma i kontakt med potentiella deltagare kontaktades rektorer på olika skolor i 

vårt närområde. Vi fann det som ett lämpligt sätt att hitta deltagare till studien då det är 

där målgruppen finns. Vi tog kontakt genom att skicka ut ett informationsbrev via e-mail 

som innehöll information om studiens syfte, metod och övrig praktisk information. I 

brevet nämnde vi även att vi kommer att förhålla oss till de etiska riktlinjer som 

vetenskapsrådet tagit fram (Vetenskapsrådet, 2002). Vår förhoppning var att de rektorer 

vi kontaktade kunde hänvisa oss vidare till lärare och mentorer i de klasser som faller 

inom ramen för urvalsgruppen. Responsen från skolorna vi kontaktade var näst intill 

obefintlig, och vi valde då att använda oss av “sociala mediers kraft”, och skriva ut på 

våra personliga facebookkonton att vi sökte intervjupersoner till studien. Syftet med detta 

var att nå ut till många människor på ett enkelt och smidigt sätt i förhoppning om att hitta 

deltagare till studien. Tanken var att upplysa våra vänner på Facebook om studien och att 

de i sin tur skulle kunna tipsa oss om potentiella deltagare som kunde tänka sig att delta. 

Utifrån detta var förhoppningen att vi skulle kunna använda oss av snöbollsmetoden som 

går ut på att bli tipsad om deltagare som i sin tur tipsar vidare till nästa deltagare (Trost, 

2012). Knappt 30 minuter efter vi publicerat statusen på Facebook där vi sökte efter 

deltagare till studien, blev vi kontaktade av en lärare som hjälpte oss att komma i kontakt 

med deltagarna.  

 
4.3.3 Fokusgrupp 
 
Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer då vi anser att metoden lämpar sig väl för 

att uppnå studiens syfte. En fokusgruppsintervju är en forskningsteknik som tillämpas för 

att samla in data till ett forskningsändamål. Att genomföra en fokusgruppsintervju handlar 

om att genom gruppinteraktion samla in data till sin studie (Wibeck, 2010). Materialet 

samlas in genom att en grupp deltagare möts och diskuterar kring det ämne som forskaren 

bestämt i förväg (Wibeck, 2010). Fokusgrupper har visat sig vara en mycket effektiv 

metod när det kommer till att undersöka och få en djupare förståelse för hur människor 

tänker och samtalar kring ett specifikt ämne. Det är en metod som kan användas för att få 

en uppfattning om vad deltagarna tycker och varför de tycker som de gör (Wibeck, 2010). 

Fördelaktigt med fokusgruppsintervjuer är att deltagarna kan uttrycka flera olika 

uppfattningar för ämnet och förse forskaren med olika perspektiv (Dahlin-Ivanoff, 2016). 

Vi har hållit våra fokusgruppsintervjuer med 5-6 tjejer i varje grupp som går sin sista 
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termin på gymnasiet och är 18 år eller äldre. Vi har genomfört ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer, vilket innebär att vi har utformat en ostrukturerad intervjuguide 

som består av övergripande teman med utgångspunkt i frågeställningarna. Dessa kom att 

bli grunden för diskussionen. Vi ville genom intervjuerna undersöka hur deltagarna 

reflekterar kring ämnet och ta del av deras egna erfarenheter samt sträva efter att se 

världen utifrån deltagarnas ögon (Dahlin-Ivanoff, 2016). Förhoppningen med 

intervjuerna var att få givande diskussioner deltagarna emellan, och en rik empiri som 

skulle kunna ligga till grund för vårt examensarbete.  

 

När det gäller antalet fokusgrupper är en vanlig rekommendation att genomföra 

gruppintervjuer tills ingen ny information framkommer och så kallad teoretisk mättnad 

inträffar (Wibeck, 2010). Vissa forskare menar att det brukar vara lagom att genomföra 

4-5 gruppintervjuer om det är en studie inriktad på en specifik målgrupp (Dahlin-Ivanoff, 

2016). Det kan skilja sig från studie till studie och även vilket ämne som studeras 

(Wibeck, 2010). Vi har efter genomförd intervju transkriberat vårt material ordagrant och 

sedan analyserat det. 

 

4.3.4 Analysverktyg 
 
I analysen har vi använt oss det som Wibeck (2010) kallar för en kvalitativ 

innehållsanalys där vi utgått ifrån en induktiv ansats. Wibeck (2010) beskriver att en 

innehållsanalys av en fokusgrupp handlar om att koda materialet, dela upp det i enheter 

och söka efter trender och mönster. Detta då analysen ska vara en disciplinerad process 

som sker genom systematiska steg, preciserat protokoll och kontrollerade resultat. Vi har 

i analysen av det insamlade materialet delat upp analysprocessen i två olika delar. Detta 

för att genomföra ett så systematiskt tillvägagångssätt som möjligt för att få ett tillförlitligt 

resultat i högsta möjliga mån (Wibeck, 2010). 

 

Del 1: Vi började med att lyssna på de inspelade intervjuerna och läsa igenom det 

transkriberade materialet om och om igen, för att därefter koda materialet samt leta efter 

återkommande trender. Vi sammanställde vad deltagarna talade om samt vad som 

framkom och i vilken ordning. 

Del 2: Vi började med att strukturera det kodade materialet och därefter dela upp 

materialitet i olika kategorier, utifrån frågeställningarna. Dessa kategorier kom senare att 

bli grunden för de teman som presenteras i resultatet. För att finna återkommande 
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tendenser sammanställde vi materialet återigen. Utifrån de återkommande tendenserna 

och utvecklingen av intervjuerna delades temana i underrubriker. Detta för att få en 

lättöverskådlig bild över det insamlade materialet. Under analysens gång diskuterades 

hela tiden de enskilda transkriptionerna som vi tidigare sammanställt. Vi har i 

analysbearbetningen även beaktat vikten vid att uppmärksamma tonlägen och andra 

aspekter som kan vara betydelsefulla för resultatet, i den mån det är möjligt. 

 

Vid genomförandet av en innehållsanalys har vi författare haft som mål att dra slutsatser 

utifrån det insamlade materialet (Wibeck, 2010). Slutsatser som har underlag från det 

insamlade materialet, med fokus på att lyfta fram deltagarnas åsikter, resonemang och 

känslor.  

 

4.4 Förförståelse  
 
Vår förförståelse av sociala medier och dess betydelse grundar sig i våra egna 

erfarenheter. Vi författare är aktiva på sociala medier och blev aktiva under tidiga tonåren. 

Sociala medier är en stor del av vår vardag, och utan sociala medier är det svårt att hålla 

sig uppdaterad om samhället i stort men även bland sina vänner. Vi använder sociala 

medier som ett verktyg för kommunikation med vår omgivning och inhämtning av 

information. På sociala medier delas artiklar och nyheter och det är även där vi 

kommunicerar med våra vänner. Dagligen är vi uppkopplade på både Facebook och 

Instagram där vi både publicerar egna och likear andras bilder och inlägg. Vår generella 

uppfattning om samhällets syn på sociala medier är att den är negativ. I media framställs 

ofta sociala medier som ett samhällsproblem vilket vi upplever har påverkat vår syn på 

sociala medier. Vi båda har privata konton på sociala medier vilket innebär att obehöriga 

inte kan se det material vi publicerar.  
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4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
4.5.1 Validitet 
 
Validitet definieras av Kvale och Brinkmann (2009) som att det som mäts är det som är 

avsett att mäta. Inom fokusgruppsintervjuer menas det att moderatorn som leder 

fokusgruppen behöver se till att deltagarna håller sig till ämnet. För att studien skulle 

uppnå en hög validitet var det därför viktigt att vi studerade det som var avsett att studera. 

För att underlätta att deltagarna skulle hålla sig till ämnet utformade vi innan intervjuerna 

en ostrukturerad intervjuguide bestående av relevanta teman, som låg till grund för 

fokusgruppsintervjuerna. Wibeck (2010) lyfter fram att validiteten i en studie har med 

tolkning av det som observerats av oss författare att göra. Det är viktigt att vi är objektiva 

i insamlingen av data och i analysen av materialet. En risk vid fokusgrupper är att 

deltagarna i studien inte vågar säga vad de tycker i gruppen på grund av exempelvis 

grupptryck eller att deltagarna överdriver i syfte att göra ett starkt intryck hos övriga 

deltagare (Wibeck, 2010). Detta är något vi var medvetna om och observanta på vid 

genomförandet av fokusgruppsintervjuerna. Vi kunde däremot inte under någon av 

intervjuerna märka av att stämningen var så att någon tystades på grund av grupptryck. 

Inte heller kände vi av att det var överdrivna exempel som lyftes fram under 

diskussionerna. Miljö är en annan viktig faktor som kan komma att påverka studiens 

validitet. När en fokusgruppsintervju genomförs är det viktigt att det sker i en miljö där 

deltagarna känner sig hemma. Om fokusgruppsintervjun genomförs i en främmande miljö 

kan det påverka studiens validitet negativt då deltagarna inte vågar ta plats som det skulle 

våga göra i en bekväm miljö. Detta kan leda till att spontana diskussioner uteblir (Wibeck, 

2010). Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i ett grupprum på deras skola, i en 

välbekant miljö, för att stärka studiens validitet. 

 

För att stärka studiens validitet har vi även lagt stor vikt vid att vår studie ska vara 

transparent. Med detta menas att studien ska vara genomskinlig och syftet med det är att 

studien ska kunna diskuteras och även kritiseras. För att en studie ska vara transparent 

ska författarna till studien sträva efter en genomgående text som är tydlig (Ahrne & 

Svensson, 2016). Vi har därför lagt stor vikt vid att noggrant beskriva studiens alla steg i 

metoddelen för att tydligt visa vår process. 
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Vi vill i metoddelen visa hur vi tänker och resonerar kring studien för att underlätta för 

läsaren. Ahrne och Svensson (2016) belyser även vikten av att redovisa för de tvivel som 

framkommer under studien. Detta är något vi har eftersträvat i studien genom att använda 

oss av ett enkelt och välformulerat språk. 

 

4.5.2 Reliabilitet 
 
Med reliabilitet syftar Kvale och Brinkmann (2009) till hur tillförlitlig studien är. Wibeck 

(2010) menar att reliabilitet innebär att när materialet studeras av olika forskare, ska de 

kunna få fram samma resultat. Något som kunde tänkas påverka studiens reliabilitet är att 

deltagarna känner varandra sedan innan, och att det då är stor sannolikhet att de har 

liknande intressen. Även andra faktorer som stämmer överens med alla deltagare, till 

exempel geografiska och socioekonomiska förhållanden vilket kan ha haft en påverkan 

på resultatet. Detta kan generera att deltagarna har liknande attityder kring ämnet sociala 

medier och dess påverkan. Vi är medvetna om att studien kan ge olika resultat beroende 

på vilken skola eller vilket kompisgäng som deltar i studien. Ett sätt att stärka studiens 

reliabilitet är att båda fokusgrupperna i studien intervjuas av samma moderator (Wibeck, 

2010). Hög validitet och reliabilitet är önskvärt vid en studie och en förutsättning för ett 

pålitligt, relevant och trovärdigt resultat. 

 

4.5.3 Generaliserbarhet 
 
Generellt inom kvalitativa studier är att resultatet i de flesta fall inte kan generaliseras. 

Genom vår valda metod kan vi inte generalisera resultatet utifrån urvalet till hela 

populationen (Ahrne & Svensson, 2016). Vi är medvetna om att om vi till exempel hade 

studerat mer än två fokusgrupper och sedan jämfört dessa så hade möjligheten till att 

generalisera ökat. Syftet med fokusgruppsintervjuer är inte att kunna generalisera 

studiens resultat, utan att få en djupare insikt i en grupp människors uppfattning av ett 

specifikt ämne (Wibeck, 2010).  
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4.6 Etiska riktlinjer 
 
Vi har i studien utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska riktlinjer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I och 

med deltagarnas unga ålder så la vi stor vikt vid att de innan intervjuerna var väl 

informerade om studiens syfte och vad intervjuerna senare skulle användas till. Redan i 

informationsbrevet till deltagarna framgick det att vi utgår från dessa fyra 

forskningsetiska riktlinjer (se bilaga 1). Genom informationsbrevet som vi sände ut till 

potentiella deltagare blev de informerade om studiens syfte vilket är en del av 

informationskravet. Samtyckeskravet syftar på att deltagandet i studien sker frivilligt och 

att en deltagare när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande. Vi informerade 

deltagarna om detta både skriftligt i vårt informationsbrev och även muntligt innan 

genomförandet av intervjuerna. I studien går det inte att utläsa vem som deltagit och inte 

heller vilken skola vi har besökt vid genomförandet av intervjuerna. Detta med hänsyn 

till deltagarnas anonymitet. Alla uppgifter och det insamlade materialet kommer att 

hanteras konfidentiellt med hänvisning till konfidentialitetskravet. Slutligen har vi tagit 

hänsyn till nyttjandekravet genom att inte använda de insamlade materialet till något 

annat utan endast till att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Allt insamlat 

material har förstörts efter samanställning av resultatet.  
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5. Resultat och analys 
5.1 Kapitlets disposition  
 
Detta kapitel inleds med en kort presentation av deltagarna samt hur intervjuerna har 

genomförts. Därefter redovisas resultatet och analys av det, utifrån symbolisk 

interaktionism och socialkonstruktivism. Resultaten har delats upp i två teman med 

koppling till frågeställningarna; Deltagarnas resonemang om Facebook och Instagram 

och Sociala mediers inverkan på självkänslan och det psykiska välbefinnandet. Varje 

tema har sedan strukturerats upp i underrubriker. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. 
 

5.2 Deltagare 
 
Alla deltagare gick i samma skola i en mellanstor stad i Sverige men i två olika klasser.  

I den första fokusgruppen deltog fem personer som gick sin sista termin på gymnasiet och 

läser det samhällsvetenskapliga programmet. I resultatet benämns denna grupp  

samhällsgruppen. I den andra intervjun deltog sex personer som läste sin sista termin på 

gymnasiet och omvårdnadsprogrammet. Vi benämner denna grupp som 

omvårdnadsgruppen. Vi har valt att inte redogöra för vem som säger vad och därför inte 

koda varje deltagare var för sig. Detta av anonymitetsskäl och då vi inte finner att det har 

någon inverkan på resultatet i sin helhet. Alla deltagare i studien hade vid genomförandet 

aktiva konton på både Facebook och Instagram som de besökte dagligen. Vissa av 

deltagarna var mer aktiva än andra och publicerade en eller flera bilder varje dag. Några 

var mer passiva användare och använde Facebook och Instagram för att endast titta på 

bilder och dela inlägg, men inte publicera mycket själva. 

 

5.2.1 Samhällsgruppen 
 
I den första intervjun deltog fem tjejer. Deltagarna kände varandra väl sedan tidigare då 

de gick i samma klass. Under intervjun med samhällsgruppen upplevde vi författare att 

det var svårt att få en självgående diskussion i gruppen. Det blev bättre i slutet av 

intervjun. Generellt för intervjun var att deltagarna talade i “jag-form”. Det vill säga att 

de exempel som deltagarna tog upp var generellt utifrån dem själva. Intervjun tog 90 

minuter.  
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5.2.2 Omvårdnadsgruppen 
 
I den andra intervjun deltog sex tjejer som även dem kände varandra sedan tidigare då de 

går i samma klass. Denna intervju var en självgående diskussion deltagarna emellan större 

delen av tiden. Generellt för intervjun var att deltagarna pratade utifrån “man-form” och 

belyste ämnet psykisk ohälsa. Intervjun tog 120 minuter. 

 

5.3 Deltagarnas resonemang om Facebook och Instagram 
 
Under båda fokusgruppsintervjuerna som genomförts resonerade deltagarna 

genomgående kring att användningen av sociala medier har ökat, över tid och även att 

sociala medier tar upp allt mer tid och plats i vardagen. Varför användningen har ökat 

anser deltagarna ha med tillgängligheten att göra, att de ständigt kan vara uppkopplade 

via sin mobiltelefon. Att användningen och tillgängligheten av sociala medier har 

expanderat, har enligt deltagarna medfört att användning av sociala medier har krupit allt 

längre ner i åldrarna. Varför de började använda sociala medier till en början upplevde 

deltagarna ha att göra med nyfikenhet och att individer påverkas av varandra. Detta kan 

förstås utifrån socialkonstruktivismen. Idag har många människor i vårt samhälle i alla 

åldrar sociala medier vilket gör det lätt för unga att implementera det i sin vardag genom 

att ta efter äldre syskon, föräldrar, släkt och vänner. Samhället har under åren konstruerat 

fram användningen av sociala medier och dess spridning. 

”Jag tror att man blir påverkad av andra. Har någon exempelvis 
Snapchat så ska alla ha det. Alla vill testa.”  
– Deltagare samhällsgruppen  

 

5.3.1 Ålder och användning av sociala medier  
  
Flera av deltagarna uppgav att de var tvungna att ha sina föräldrars tillåtelse innan de 

själva skaffade ett konto på Facebook. Samtliga deltagare var mellan 12 och 14 år när de 

blev facebookanvändare. Flera av deltagarna i samhällsgruppen uppgav även att de angav 

en annan ålder än sin egna när de skapade sitt konto på Facebook. De uppgav att de var 

äldre än deras faktiska ålder, då de enligt Facebooks egna restriktioner inte var tillräckligt 

gamla (Facebook, 2016). 
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 “...men jag tror att det är många barn som skaffar det utan 
tillstånd. När jag kollar igenom mina följningsförfrågningar på 
Instagram så är det jättemånga som går i typ min lillasysters klass. 
Då tänker man typ “jaha, okej, hur hittade du hit?”. Det är 
verkligen folk som inte…Riktigt hör hemma här, som inte riktigt 
har koll på vad det innebär. För det är nog många som skaffar det 
utan att ens veta vad det innebär eller ens har tillstånd från en 
förälder.” 
- Deltagare samhällsgruppen  

 
5.3.2 Innehållet i aktiviteterna på sociala medier 
 
Genomgående i båda intervjuerna var deltagarnas reflektioner kring i vilken utsträckning 

de är aktiva på sociala medier. Alla deltagare hade aktiva konton på Facebook och 

Instagram, men de flesta var överens om att de på Facebook är passiva användare i en 

större utsträckning än vad de är på Instagram. Facebook används mer av deltagarna i syfte 

att hålla koll på sina vänner, läsa inlägg samt att hålla sig uppdaterade kring vad som 

händer där. På Instagram beskriver sig deltagarna som mer aktiva då de delar med sig av 

bilder och ”likear” andra användares bilder. Deltagarna i omvårdnadsgruppen förde 

resonemang kring anledning till detta, vilket visade sig enligt dem själva vara deltagarnas 

upplevda syften kring de olika sociala medierna. Syften som kan antas vara ett resultat av 

en social konstruktion bland deltagarna och deras omgivning, då det faktiska syftet från 

början inte alls behöver ha varit detsamma. 

 “Jag tror att det är därför många väljer Instagram före 
Facebook, för Facebook är typ till för att folk ska skriva och 
helst ska man skriva mycket. Instagram är liksom... Man ska 
inte skriva så mycket, bara skriva kort.”  
– Deltagare omvårdnadsgruppen  

 
Sammanfattningsvis var deltagarnas huvudsakliga syfte med att vara aktiva på sociala 

medier att kommunicera med varandra, vara kontaktbara och att hålla sig uppdaterade 

kring omgivningen.  

 
5.3.3 Uppdatera och hålla sig uppdaterad  
 
Deltagarna i samhällsgruppen var precis som majoriteten av deltagarna i 

omvårdnadsgruppen överens om att de huvudsakligen delar med sig av den positiva delen 

av livet på sociala medier. Deltagarna filtrerar sina liv på sociala medier och vad de delar 

med sig av där är noga genomtänkt. 
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Det vill säga att de omsorgsfullt väljer vad de vill lägga ut på sina konton, beroende på 

vilken syn de vill att andra ska ha på deras liv. Detta kan ses utifrån Goffmans 

dramaturgiska skola (Angelöw & Jonsson, 2000), att Facebook och Instagram är scenen 

där följarna och vännerna är dess publik. Det som användaren väljer att publicera på sin 

profil grundar sig i hur användaren vill framstå utåt, hur användaren vill att omgivningen 

ska uppfatta en själv. Vissa användare filtrerar mer än andra, och vad som anses vara 

accepterat att dela med sig av på sociala medier kan återspeglas i hur den sociala 

konstruktionen ser ut då den kan skilja sig åt grupper emellan (Berger och Luckmann, 

1966). Detta kan variera mellan olika vänskapskretsar, vilka man valt att följa och vara 

vän med online eller vad som anses vara socialt accepterat utifrån ålder. 

“Man lägger ju typ aldrig upp någonting som är dåligt, det händer 
ibland men inte så ofta”  
- Deltagare omvårdnadsgruppen  

 
För flera av de andra deltagarna handlar det om att visa upp en sida av sig själva som de 

förväntas ha av omgivningen. Det kan handla om den bild samhället har skapat av 

exempelvis hur en tjej “ska” vara eller hur en mamma “bör” bete sig för att vara socialt 

accepterad. De flesta av deltagarna i samhällsgruppen visade sig ha flera hundra vänner 

på Facebook och menade på att de flesta av dessa hundra vänner endast är bekanta 

personer. I vissa fall kände de inte facebookvännerna alls. Det handlade för vissa av 

deltagarna i samhällsgruppen om att visa upp att de hade ett innehållsrikt liv där de har 

många vänner utåt sett. Detta för att visa att de inte är tråkiga personer som inte “har något 

liv” enligt dem själva. 

“Man vill visa att “jag har vänner”, eller “jag ligger inte bara 
hemma”, för det första intrycket gör ju mycket och man vet ju 
oftast vad andra förväntar sig av en i olika situationer” 
 - Deltagare samhällsgruppen  

 
Deltagarna publicerar bilder, texter och videoklipp på sociala medier för att utåt sett visa 

att de inte är “tråkiga” personer. De vill framställa sig själva som roliga med ett aktivt, 

innehållsrikt liv. De vill påvisa sin bästa sida och utstråla lycka och glädje. De står på 

scen och vill imponera på sin publik (Goffman, 1959), som i sammanhanget blir deras 

följare på Instagram eller vänner på Facebook. Det fanns en medvetenhet hos deltagarna 

att människor filtrerar sina liv på sociala medier, detta då de gör det själva. Anledningen 

till att deltagarna filtrerar sina liv är för att de vill kontrollera hur den sociala omgivningen 

uppfattar dem. 
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Det som sker på sociala medier kan kopplas till vad Goffman (1959) inom den symboliska 

interaktionismen, kallar frontstage. Användaren vill visa upp sin bästa sida och framställa 

sig själv på bästa möjliga sätt. Genom att publicera inlägg på sociala medier kan den 

tidigare uppfattningen av en person förändras genom tolkningsprocesser från 

omgivningen som kommer till stånd när en annan användare ser inlägget. Det som 

framhävs på frontstage behöver nödvändigtvis inte avspegla verkligheten, utan det som 

publiceras på sociala medier är det som användaren vill att omgivningen ska se. 

Majoriteten av alla deltagare i båda grupperna uppgav att de jämför sig med andra 

personer och blir avundsjuka på andra som de anser har ett bättre liv än vad de själva har. 

 

5.3.4 Normer på sociala medier 
 
Deltagarna resonerade kring vikten att hålla sig till normen vid användandet av sociala 

medier. En norm som enligt socialkonstruktivismen är en social konstruktion av 

samhället, en mänsklig produkt (Berger & Luckmann, 1966). De bilder användaren 

publicerar eller bilder som användaren likear ska inte sticka ut på något sätt, utan den ska 

falla innanför den rådande normen. I intervjun med omvårdnadsgruppen diskuterade 

deltagarna vikten av att följa normen och hur det kan visa sig på sociala medier. I citatet 

nedan kan det utläsas att det som deltagarna publicerar på sociala medier är noga 

genomtänkt. 

“Man vågar inte se ut på ett annat sätt än det som är normen 
liksom och gör man det så vågar man kanske inte visa det och 
lägga ut på sociala medier. Och gör man det så har man fixat sig 
i en timme innan för att inte få kommentarer om att du är ful eller 
såna grejer. Det är mycket jobb bakom ett foto.”  
- Deltagare omvårdnadsgruppen 

 
Det kan förstås att deltagarna inte känner bekvämlighet inför att gå utanför den rådande 

normen för vad som anses vara accepterat att publicera på sociala medier.  De beaktar 

både hur de ska förhålla sig till den rådande normen samtidigt som de är måna om hur de 

framställer sig själva och hur de uppfattas av andra. Alla människor vill förmedla en så 

positiv bild av sig själva som möjligt på scenen (Angelöw & Jonsson, 2000), i det här 

fallet på sociala medier. Samtidigt är de väl medvetna om vad som är socialt accepterat 

och vad som är normen, resonerar de kring hur det faktiskt skulle vara att bryta normen. 
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“Jag vet inte hur det skulle vara att typ bryta trenden eller normen. 
Gör man minsta lilla annorlunda så kanske folk reagerar... Men 
jag tror att det är det som tjejer måste göra för att vi ska kunna 
lägga upp osminkade bilder eller bikinibilder för att det ska bli 
normalt. Man måste ge kunskap till andra liksom även om man är 
rädd att få kommentarer.”  
 -Deltagare omvårdnadsgruppen  

5.3.4.1 Att förhålla sig till normen – skillnad mellan tjejer och killar 
 
Att det finns en skillnad på tjejer och killars beteenden online är något som 

omvårdnadsgruppen lyfte fram. De förde även en diskussion kring huruvida det råder 

skillnader på hur killar i samma ålder upplever effekten av sociala medier. Samtliga var 

eniga om att tjejer påverkas mer av sociala medier än vad killar gör, då de tycker att tjejer 

har högre ideal att leva upp till. Ideal som samhället har utformat och som användarna på 

sociala medier förhåller sig till när de omsorgsfullt väljer vad de vill att omgivningen ska 

se, vad de publicerar. Killar kan vilja förmedla en bild av sig själva och tjejer en annan, 

allt utifrån samhällets konstruktion av hur en kille eller tjej ”bör” vara. Genom att ha olika 

beteenden på sociala medier så förändras föreställningarna av användaren i de 

tolkningsprocesser som sker när dessa blir synliga för andra (Angelöw & Jonsson, 2000).  

“Speciellt bilden med skönhetsideal så tror jag att det nästan alltid 
är negativt för tjejer...slät hy och perfekta ögonbryn och sådär. 
Sånt tror jag inte att det handlar om när det gäller killar… Ja vi 
har ju mer smågrejer att tänka på”  
-Deltagare omvårdnadsgruppen  

 
Deltagarna i omvårdnadsgruppen förde vidare resonemang kring upplevelser av att tjejer 

får mer personliga påhopp än vad killar får - utseendemässigt framförallt. De benämnde 

tjejer som det kön som konstant blir granskat. Det är mer acceptabelt att en kille publicerar 

en lättklädd bild än att en tjej gör det. Anledningen till att det är så upplevde deltagarna 

vara för att tidigare generationer, genom sociala konstruktioner har skapat föreställningar 

om hur det “ska” vara. Detta har dagens generation lärt sig av och anammat. Berger och 

Luckmann (1966) förklarar detta genom att samhället är en objektiv verklighet på grund 

av att människan föds in i tillgivna regler för sin tilldelade roll. Tjejer ska vara på ett visst 

sätt, vilket redan är förutbestämt av samhället. Något som deltagarna förhåller sig till. 
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“Jag tror tjejer får mer personliga påhopp utseendemässigt och 
det kan ju killar också få, men sexuella trakasserier tror jag inte 
att killar får… Tjejer har väl alltid varit de av könen som har fått 
ta emot kommentarer om bröst och sånt... Det är så fult att ingen 
vill bryta det heller. Det här är ju liksom inget som vi har kommit 
på utan det är ju våra förfäder som kommit på att det ska vara 
normalt”  
- Deltagare omvårdnadsgruppen  

 
Även vad som anses socialt accepterat att publicera på sociala medier menade deltagarna 

skiljer sig åt mellan könen. Deltagarna i både samhällsgruppen och omvårdnadsgruppen 

var överens om att killar har mer frihet i vad de kan publicera för typ av bilder än vad 

tjejer har. De menade på att killar inte har lika mycket att tänka på eller lika många krav 

som ska uppfyllas. Detta menade deltagarna har med sexuella anspelningar att göra, men 

de hade svårt att förstå varför en lättklädd kille är mer accepterad än en lättklädd tjej är. 

“Så fort det är en kille som lägger upp en bild på sin rumpa, typ 
Erik från Paradise hotell naken bakifrån, och Justin Bieber. 
Instagram låter alltid de bilderna vara kvar. Men så fort en tjej 
lägger upp en bild i bara trosor så tas alltid bilden bort”  
- Deltagare samhällsgruppen  

 
Utifrån dessa resonemang lyfte deltagarna fram skillnaderna mellan killar och tjejer på 

sociala medier som en negativ konsekvens. Det rådde ett tydligt missnöje hos 

omvårdnadsgruppen då de upplevde att killar har mer frihet på sociala medier. 

 5.3.4.2 Hur personlig kan man vara på sociala medier?  
 
I omvårdnadsgruppen fördes det diskussioner kring att dela med sig av psykisk ohälsa på 

sociala medier. Att vara för personlig på sociala medier upplevde deltagarna var 

provocerande för andra, medan de resonerade kring att det är fel att visa det genom att 

kommentera och skriva elaka saker till de som är personliga och delar med sig av sin 

psykiska ohälsa. 

“...en tjej som har en blogg, hon lider av psykisk ohälsa och hon 
har fått jättemånga elaka kommentarer… Och alla trycker typ ner 
henne för att hon skriver som hon gör… Tillslut blev de för 
mycket dåligt så hon fick stänga av kommentarsfältet”  
-Deltagare omvårdnadsgruppen 
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Trots att användaren online vill visa upp en så “glamorös” bild av sig själv som möjligt 

så reflekterades det här kring att det är viktigt att visa upp den bild som Goffman (1959) 

kallar för backstage och som vi tidigare har dragit paralleller till när en person är offline. 

Psykisk ohälsa är generellt något som de flesta inte ville bli förknippade med och därför 

ansågs det som avvikande att lyfta fram på sociala medier. 

“... jag skriver inte om det för att bryta normen eller någonting 
utan jag skriver om det för att jag inte har någonting att dölja, min 
psykiska ohälsa är ju liksom min. Det är jag. Det är som att jag 
skulle få en diagnos, typ cancer. Det spelar ingen roll om det är 
psykiskt eller fysiskt, varför ska man dölja det?“ 
 -Deltagare omvårdnadsgruppen 

 
Deltagarna menade på att det är lätt att falla för grupptryck, vilket resulterar i att de tar 

efter andra människors beteenden. Vidare menade deltagarna att de gör detta för att inte 

utsättas för påhopp och näthat, vilket de menade att de annars kommer att bli drabbade 

av. Sammanfattningsvis konstaterade deltagarna att de söker bekräftelse på sociala 

medier vilket de får genom att upprätthålla normerna. 

“...Man vill inte vara annorlunda och man vill ha det där 
perfekta livet.”  
 -Deltagare omvårdnadsgruppen 

 

5.3.4.3 Kan normen brytas?  
 
Deltagarna hade en medvetenhet kring hur normen kan brytas, men är införstådda i att 

det är en lång process som inte går att bryta över en dag. De resonerade kring att det är 

ett projekt som behöver vara pågående över en lång tid. Detta kan kopplas till det som 

Berger och Luckmann (1966) konstaterar, att samhället är en mänsklig produkt som 

endast kan förändras över tid. Samtliga deltagare uttryckte en önskan om att kunna 

publicera bilder som inte faller inom ramarna för normen och ändå känna att de blir socialt 

accepterade för detta. 

“...har du inte gymkort så är det väldigt konstigt. På 50-talet var 
det hon Marilyn Monroe man skulle vara som, kurvig och stora 
bröst med lite hull… Sen kom Twiggie, pinnsmal och helt rak. 
Nu kom träningen… en trend som för med sig tillräckligt många 
för att det ska bli någonting”.   
-Deltagare omvårdnadsgruppen 
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Deltagarna i omvårdnadsgruppen förde även en diskussion kring huruvida det är 

acceptabelt att dela med sig av lättklädda bilder eller inte på sociala medier. Deltagarna 

menade att det är vanligt att göra det och de är överens om att det är acceptabelt att lägga 

upp en lättklädd bild som är exempelvis en bikinibild. De menade samtidigt att det beror 

på i vilket sammanhang bilden är tagen, då de resonerade kring att en lättklädd bild tagen 

i sängen inte är lika accepterat att lägga upp. Vad som anses vara acceptabelt att lägga 

upp på sociala medier kan förklaras genom socialkonstruktivismen. Detta skulle kunna 

förändras i takt med vilka trender som råder och hur det sociala i samhället är konstruerat. 

Det kan ändras över tid, och vad som är accepterat idag skiljer sig mot vad som var 

accepterat förr i tiden. Detta då samhället är en mänsklig produkt som kan förändras över 

tid (Berger & Luckmann, 1966).  

 

5.4 Sociala mediers påverkan på självkänslan och det 
psykiska välbefinnandet 
 
I båda intervjuerna upplevde deltagarna att sociala medier tydligt har en stark påverkan 

på självkänsla och välbefinnande. Det framkom i deras resonemang att deltagarna 

märkbart jämförde sig med andra på sociala medier, vilket i sin tur speglas tillbaka på den 

egna självkänslan och välbefinnandet. 

“Jag tänker på Instagram, om man ser nån som verkligen är “top 
notch” så blir man ju påverkad av det också.....om man bläddrar i 
sitt flöde så ser man någon som lagt upp en bild på typ när de har 
tränat och så ser de perfekta ut, då ser man ju sig själv som typ 
dålig för att man inte själv ser ut så när man tränat.” 
 -Deltagare samhällsgruppen 

 
Utifrån Cooleys (1902) begrepp, spegeljaget, kan citatet ovan förstås som att vi uppfattar 

oss själva genom omgivningens värderingar av oss (Angelöw & Jonsson, 2000). I detta 

fall menade deltagaren att hon jämför sig med någon som hon anser är “top notch” och 

ser sig själv i och med detta som sämre då hon inte upplever sig själv vara i samma “skick” 

när hon själv tränat. Därav inte sagt att den person som deltagaren uppfattar som “top 

notch” upplever sig själv likadant som deltagaren upplever henne. Däremot kan det vara 

så att hon genom att få bekräftelse av att andra personer ser henne på detta sätt, vilket hon 

antas få genom likes, kan anamma detta synsätt på sig själv. 
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 Alla deltagare i omvårdnadsgruppen var överens om att de som mår bra och som i 

grunden har en stark självkänsla klarar av mer kritik och elaka kommentarer på sociala 

medier än de som mår sämre och har en sämre självkänsla. Deltagarna i 

omvårdnadsgruppen menade att det finns ett starkt samband mellan sociala medier och 

psykisk ohälsa. 

“Psykisk ohälsa har ju blivit jättevanligt, det är knappt som jag 
träffat någon som inte har det....eller har haft det. Man kan ju se 
att psykisk ohälsa har ökat samtidigt som kurvan av att sociala 
medier har ökat.”  
 -Deltagare omvårdnadsgruppen 

 
Deltagarna resonerade återkommande kring kraven som de upplever finns på sociala 

medier samt kring hur vanligt det är med psykisk ohälsa bland vänner och bekanta i deras 

närhet. Detta då de inte känner att de kan leva upp till de förväntningar som andra har, 

och att detta resulterar i en påtaglig stress hos individen. Det som enligt deltagarna skapar 

stress är det upplevda kravet att publicera bilder som ska “passa in” i rådande normer, att 

likea bilder som deras vänner lägger upp samt att ständigt vara kontaktbar. Deltagarna i 

båda intervjuerna förde i huvudsak diskussion kring de negativa konsekvenserna av 

sociala medier sammanlänkat till självkänsla och psykiskt välbefinnande. Mestadels är 

det på utseendemässiga faktorer som deltagarna berättade att de jämför sig med andra på 

sociala medier, men även andra jämförelser som exempelvis livsstil.  

“Man kan ju triggas på typ ett dåligt sätt, att man mår dåligt över 
vissa grejer som andra lägger upp. Att varför ser inte jag ut sådär, 
eller varför kan inte jag göra det där? Alla har ju inte samma 
möjligheter. Det är ju också märkeskläder och andra saker, alla 
har ju inte råd heller.”     
-Deltagare omvårdnadsgruppen 

 
Vi människor ses som symbolbärare (Angelöw & Jonsson, 2000) och märkeskläder är ett 

tydligt exempel på en symbolik som samhället format som kan tänkas innebära pengar, 

status och lycka. Genom citatet ovan genomsyrade även denna syn hos deltagarna. 

Genom att visa upp sig i märkeskläder, att åka på lyxiga resor eller att äta ute på fina 

restauranger, vilket deltagarna gärna visar upp på sociala medier, framställer man sig själv 

som någon som har det gott ekonomiskt ställt. 
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Detta ger intryck av att vilja imponera på sina följare genom att utstråla en typ av status. 

Även under intervjun med omvårdnadsgruppen diskuterade deltagarna innebörden av 

elaka kommentarer för deras självkänsla och psykiska välbefinnande på sociala medier.  

 

5.4.1 Förväntningar på fenomenet sociala medier 
 
Deltagarna belyste att det fanns en förväntning kring att sociala medier ska påverka 

användare positivt på grund av de möjligheter som finns i sociala medier. De resonerar 

kring att deras egna upplevelser snarare är tvärt om, på grund av de normer och interna 

“regler” som användare bör följa för att inte sticka ut. De menade att de bör se ut på ett 

visst sätt för att passa in på sociala medier, vilket enligt deltagarna själva är ouppnåeligt 

utan att redigera bilden. Genom att redigera en bild som sedan läggs upp på sociala medier 

framställer sig användaren på ett sätt som är självvalt och syftar till att försöka kontrollera 

hur omgivningen ska uppfatta denna (Angelöw & Jonsson, 2000).  

“Jag har en kompis som blev så pass triggad av allting hon satt 
och läste att hon kom tillbaks in i sin ätstörning och slutade äta. 
För att komma ur det där så tvingade de henne att ta bort alla sina 
sociala medier för en tid och det funkade... Men det finns väldigt 
mycket som skulle behöva tas bort från sociala medier över huvud 
taget för det påverkar folk som är i vår ålder och yngre extremt 
mycket. Framförallt tjejer för man blir extremt triggad” 
 -Deltagare samhällsgruppen  

 
Att använda sociala medier på rätt sätt tolkar vi författare som att deltagarna syftade på 

att peppa varandra och stärka varandra, samt att använda sociala medier som ett verktyg 

för att hålla kontakten och för att kommunicera med vänner och familj. 

 

5.4.2 Betydelsen av “likes” 
 
Betydelsen av så kallade “likes” var ett återkommande ämne under båda intervjuerna. 

Deltagarna belyste att de bilder de publicerar på sociala medier är noga genomtänkta och 

hela tiden med syftet att få så många likes som möjligt. Deltagarna menade på att de bilder 

som ger mycket likes är de bilder som uppfyller de krav som faller inom ramarna för 

normen. Deltagarna i samhällsgruppen förde resonemang kring vilken tidpunkt som är att 

föredra att lägga upp en bild på för att få så många likes som möjligt och menade på att 

de alltid har detta i åtanke då de planerar att publicera bilder. De diskuterade även kring 

vilka åtgärder de vidtar om de inte får, enligt deltagarna,  tillräckligt med likes. Under 

intervjun med samhällsgruppen berättade en av deltagarna om hur viktigt likes är för 



 

 40 

henne, och att hon raderar den publicerade bilden om hon inte får tillräckligt med likes 

inom en viss tid. Detta bekräftade flera andra deltagare att de också gör.  

“Om jag lägger upp en bild på Facebook mitt på dagen så lär jag 
ju inte få lika mycket likes som när jag lägger upp den klockan 
sex på kvällen för folk är ju på jobbet och i skolan på dagen och 
tittar inte på mobilen lika mycket.”  
-Deltagare samhällsgruppen 

 
Samtliga deltagare bekräftade att de förväntar sig att få likes från sina närmsta vänner. De 

uppgav att de, om dem inte får likes av dessa personer, undrar om personen i fråga är sur 

eller arg. Vissa av deltagarna sa att de ibland, innan de lägger upp en bild, brukar skicka 

sms till sina vänner i syfte att förbereda dem på att de kommer att lägga upp en bild för 

att vännerna ska likea denna. Deltagarna berättade att det finns betalappar att köpa som 

ger användaren många likes. Enligt deltagarna är det vanligt att köpa dessa applikationer. 

Bilder som publiceras på sociala medier är bilder som är noga redigerade för att falla inom 

den rådande sociala konstruktionen för hur en tjej ”bör” vara (Berger & Luckmann, 1966). 

Syftet med bilderna är att få likes som ger bekräftelse, som i sin tur återspeglas till den 

egna självuppfattningen och gör intryck på jaget (Angelöw & Jonsson, 2000).   

“Jag har så svårt för Instagram för det känns som att man lägger 
upp en selfie där och så väntar man bara på att någon ska likea… 
man hoppas på att få många likes, men de som inte får många 
likes då?”   
-Deltagare samhällsgruppen 

 
Majoriteten av deltagarna menade att de genom att få likes känner sig bekräftade och 

uppskattade. De menade att den bekräftelse de får blir som en vana som de är beroende 

av att få. De exemplifierade ett flertal gånger kring känslan att känna sig ful för att sedan 

lägga upp en bild som ger många likes, vilket gör deltagarna på betydligt bättre humör. 

Här visars sig Cooleys begrepp spegeljaget (Angelöw & Jonsson, 2000), där tjejerna 

speglar sig själva i omgivningens värderingar om dem själva. Likes får dem att känna sig 

bekräftade vilket inverkar på deras självkänsla och humör. Något de också exemplifierar 

kring är hur avsaknaden av likes kan påverka användarens välbefinnande negativt. 
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“Det är väl också därför man drivs till att lägga ut bilder, man vill 
att folk ska uppskatta dem på samma sätt som en själv gör. Man 
vill ju ha den bekräftelsen att man faktiskt tagit en bra bild” -
Deltagare omvårdnadsgruppen 

 
Samtidigt som deltagarna i omvårdnadsgruppen betonade att hur många likes en bild får 

kan ha att göra med hur många vänner du har online snarare än hur användarens utseende, 

är de överens om att likes är viktigt. Att få likes på en bild eller ett videoklipp bekräftar 

deras självbild och hur de framställt sig själva på sitt Facebook- eller Instagramkonto. De 

betonade även att likes kan ha större betydelse för de som har dåligt självförtroende. 

“Jag kan tänka mig att om man har dåligt självförtroende så 
betyder nog likes ganska mycket. Att man känner då att, det är 
någon som tycker att jag är fin och någon som tycker att jag ser 
bra ut, det tror jag verkligen.”  
-Deltagare omvårdnadsgruppen 

 

De speglar sig själva genom den person de valt att utge sig för att vara på sociala medier. 

De visar sig från sin bästa sida och bekräftelsen de får kan resultera i bättre självkänsla 

genom att ta till sig av bekräftelsen de får. Detta kan bidra till att de uppfattar sig själva 

utifrån omgivningens ögon. I samspel med andra, sin sociala omgivning, skapar de en 

bild av sig själva. Den bekräftelse som en individ får genom likes och 

kommentarer,  internaliseras sedan in i personens egna självbild (Berger & Luckmann, 

1966). 

 

5.4.3 Positiva och negativa konsekvenser för självkänsla och välbefinnande 
 
Även om det som framkom under intervjuerna är mestadels negativa aspekter av sociala 

medier lyfte ändå deltagarna fram att sociala medier även kan ha en positiv inverkan. 

“Jag är med i en grupp som heter “min resa räknas” där lägger 
man upp om man går ner eller upp i vikt och där är det nästan bara 
pepp. Det är nästan bara positiva kommentarer. Jag blir ju starkare 
av det också, då kan jag ju läsa hur andra har gjort om jag vill 
börja träna”.  
-Deltagare omvårdnadsgruppen 
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Deltagarna menade att den positiva inverkan visar sig, om sociala medier används på “rätt 

sätt”. Det som deltagarna ansåg vara att använda sociala medier på rätt sätt är möjligheten 

att kunna bli peppad, motiverad och inspirerad av konton, grupper och bilder. Exempel 

kring detta som togs upp är viktnedgång, smink, matlagning och träning. De beskrev även 

betydelsen av möjligheten att kunna skriva till någon som bor långt bort som positivt med 

sociala medier, och även att vänner alltid är tillgängliga online om de snabbt behöver 

komma i kontakt vid exempelvis tillfällen då de mår dåligt.  

5.4.3.1 Negativa och elaka kommentarer  
 
Genomgående i intervjuerna var deltagarnas diskussioner kring negativa och elaka 

kommentarer som de benämnde som näthat. De uppgav att näthat förkommer på samtliga 

plattformar inom sociala medier. Elaka och negativa kommentarer visade sig påverka 

deltagarna mycket. Samtliga deltagare i samhällsgruppen och omvårdnadsgruppen 

påtalade att näthat, mobbning online och elaka kommentarer är det sämsta med sociala 

medier. Det var något som samtliga deltagare hade erfarenhet av vilket de lyfte och 

reflekterade över tillsammans i intervjuerna. Endast en deltagare i omvårdnadsgruppen 

uppgav att elaka kommentarer inte påverkar henne alls. Resterande deltagare uppgav att 

de själva blir extremt påverkade av att få elaka och negativa kommentarer skrivna till sig. 

 “...men jag tar inte åt mig där för oddsen att jag känner personen 
är inte stora och det hade varit annorlunda om jag hade vetat vem 
personen var. Om det var en vän till exempel. Men så tänker ju 
inte alla liksom, det beror nog på hur stark man är som individ.”  
-Deltagare omvårdnadsgruppen 

 
Precis som att många likes kan stärka självkänslan, kan elaka kommentarer sänka den. 

Att få elaka kommentarer om något som användaren valt att publicera på sociala medier 

slår tillbaka mot en själv. Spegeljaget (Angelöw & Jonsson, 2000) visar sig här då 

användaren uppfattar sig själv genom näthatarnas ögon. Användaren anammar deras syn 

på sig själv vilket i sin tur kan leda till sänkt självkänsla och psykiskt välbefinnande. 
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Genom att näthata kan det vara så att en person hävdar sig själv genom att trycka ner 

andra. Detta kan ses som att de som näthatar vill framställa andra på ett dåligt sätt för att 

synliggöra för omgivningen. För att exemplifiera, det som lyfts fram för omgivningen 

som är en symbol - exempelvis en egenskap, hudfärg eller kroppsform är något som 

näthataren inte uppfattar sig själv besitta. Genom att lyfta fram den egenskapen som något 

dåligt hos andra kan det i sin tur bidra till att den symbol som näthataren besitter framställs 

som bra. Deltagarna berättade att de själva har näthatat och skrivit elaka kommentarer när 

de var yngre, och förklarar att de då inte förstod vad det innebar att göra så. De beskrev 

att de själva och många yngre användare av sociala medier inte ser det som sker på sociala 

medier som verklighet. De menade att det kan ses som att det som sker på sociala medier 

stannar där och är något som de inte låtsas om i skolan dagen efter, när de möter personen 

på riktigt. De resonerade även kring att näthatande kan vara en aktivitet kompisar emellan 

för att bevisa för varandra att de vågar skriva, och att det nästan kan bli en tävling om 

vem som vågar skriva “värst” saker.  

“Där jag bor så finns det en tjej som är ganska utstött och mobbad 
av många. Det har blivit som en trend att inte tycka om henne, för 
att det är så många som inte gör det liksom. Det är typ ett killgäng 
som är taskiga mot henne och går in på varandras Facebook och 
skriver; “jag är kääär i henne”, men dem gör det bara när de är 
med varandra. Dem gör inte det om de är själva.” 
 -Deltagare samhällsgruppen 

 
Deltagarna i både samhällsgruppen och omvårdnadsgruppen menade att det kan vara vem 

som helst som går in och skriver elaka kommentarer anonymt. Värst tyckte de att det är 

på applikationen ”ASKfm”, där deltagarna uppgav att det är väldigt vanligt att få elaka 

och sexistiska påhopp. Samtliga deltagare höll med varandra om att möjlighet till 

anonymitet på sociala medier ökar näthat och mobbning på internet. De lyfte upp flera 

exempel på när de har fått erfara elaka och sexistiska påhopp på olika sociala medier.  

“Min kompis såg att det stod hennes namn och att hon var en 
hora”.    
-Deltagare samhällsgruppen 

 
Näthat och elaka kommentarer kunde enligt deltagarna förekomma oavsett vad 

användaren publicerar, men de menar att det ofta går att förutspå vilken typ av material 

som kommer att bli elakt kommenterat kring. 
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Deltagarna syftade till att det är mer troligt att en bild som publiceras online och faller 

utanför den sociala konstruktionen möts av hat och elaka kommentarer än en bild som 

förhåller sig till normen.  

5.5 Sammanfattning av resultatet 
 
Deltagarna har i studien lyft fram att användningen av sociala medier har en betydelse för 

den egna självkänslan och det psykiska välbefinnandet. Deltagarna hade främst fokus på 

de negativa konsekvenserna av de sociala medierna men benämnde även det positiva. De 

använder sociala medier dagligen där vissa är mer aktiva än andra. De använder det som 

ett verktyg för att kommunicera med andra, vilket de lyfte fram som en positiv 

konsekvens av sociala medier. Även om sociala medier underlättar kommunikationen 

med andra, lyfte de även fram pressen att ständigt behöva vara kontaktbar för sina vänner 

och bekanta som en negativ konsekvens. De lyfte också fram att sociala medier kan peppa 

och stärka den egna självkänslan om det används på rätt sätt. De negativa konsekvenserna 

av sociala medier som var dominerande i båda intervjuerna är främst hur näthat och elaka 

kommentarer inverkar på det psykiska välbefinnandet och den egna självkänslan på ett 

negativt sätt. Det framkom i intervjuerna att elaka kommentarer kan påverka den fysiska 

hälsan. Deltagarna beskrev i intervjuerna att unga tjejer i deras närhet har utvecklat 

ätstörningar som följd av att ha fått elaka kommentarer och i stressen av att försöka passa 

in.  

 

Deltagarna tog vid upprepade tillfällen upp vikten av likes på sociala medier och att det 

återspeglas i det bekräftelsebehov de själva har. Genom likes stärks självkänslan och det 

psykiska välbefinnandet. Mår de dåligt eller har en dålig dag lägger dem upp en bild på 

sig själva och när bilden får likes mår de i regel bättre. Genom likes upplever deltagarna 

att de blir bekräftade och känner sig tillfreds med sig själva. De speglar sig själva utifrån 

omgivningens syn på dem. Deltagarna påvisade också en vetskap kring de normer som 

manifesteras på sociala medier och vad som är socialt accepterat där. I sina resonemang 

framträdde deras medvetenhet om att normer är socialt konstruerade av samhället. 

Normer är inte en given regel, utan en produkt av socialt samspel (Berger & Luckmann, 

1966). De resonerade även kring att vad som är socialt accepterat kan skilja sig mellan 

olika grupper, exempelvis mellan killar och tjejer, men även utifrån vilka typer av 

förväntningar du som individ har på dig själv. Utifrån den rådande sociala konstruktionen 

var deltagarna måna om hur de väljer att framställa sig själva på sociala medier, vad de 

väljer att visa när de är frontstage (Goffman, 1959).  
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De vill uppvisa ett händelserikt liv, ett yttre som faller inom de normativa föreställningar 

som idag är dominerande för unga tjejer, och att de är omgivna av många vänner.  

 

5.5.1 Slutsats  
 
Utifrån socialkonstuktivismen och symboliska interaktionismen kan fenomenet sociala 

medier förstås som en social konstruktion där användarna filtrerar sina liv och 

omsorgsfullt väljer vad de vill publicera. Detta då användarna vill kontrollera hur 

omgivningen ska uppfatta dem. I resultatet går det att utläsa att sociala medier har en 

betydande roll för självkänsla och det psykiska välbefinnandet. Detta framträder i 

deltagarnas beskrivningar av hur de förhåller sig till normen, betydelsen av likes och hur 

elaka kommentarer påverkar dem. Deltagarna är överens om att sociala medier har en 

betydande roll i vardagen och att det har både för- och nackdelar som inverkar på 

självkänslan och det psykiska välbefinnandet.  

 

6. Diskussion 
6.1 Kapitlets disposition 
Diskussionsdelen är uppdelad i två delar. Först följer en diskussion kring resultatet där vi 

knyter an till den tidigare forskningen i studien. Därefter följer en diskussion kring den 

valda metoden. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Tidigare forskning uppskattar att användningen av sociala medier har ökat de senaste åren 

(Bergström, 2010; Brooks, 2015; Statens Medieråd, 2015; Denti, et al., 2012) vilket även 

framkommer i resultatet i denna studie. Anledningen till detta tycks vara att internet blivit 

mer lättillgängligt och att det idag är möjligt att vara uppkopplad i sin mobiltelefon. 

Deltagarna i studien uppmärksammar även den stress som användandet av sociala medier 

kan medföra, vilket även framkommer i tidigare forskning (Brook, 2015). Samtliga 

deltagare beskrev sig vara ständigt uppkopplade och känner en stress kring att hela tiden 

känna att de behöver publicera bilder som är socialt accepterade. Den stress som 

deltagarna beskrev är för oss författare inte förvånande då det är ännu ett moment som 

ska in i vardagen som upptar tid och uppmärksamhet. 
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Svenningsson (2009) har utifrån sin studie om tjejer och internet dragit den slutsatsen att 

tjejers profiler på sociala medier är väl genomarbetade. Detta är även något som 

deltagarna i denna studie lyfter fram, att det som publiceras på sociala medier och vem 

en individ utger sig för att vara är noga genomtänkt. Vi författare upplever att det som 

tjejerna väljer att publicera på sociala medier kan vara en process i bekräfta eller förändra 

den egna självbilden. Genom sociala medier tänker vi författare att en individ har 

möjlighet att nå ut till en stor andel människor, och att det därför är ett effektivt sätt att 

bekräfta eller förändra sin självbild på sociala medier, snarare än att göra detta offline.  

 

I Hui Hui Chua och Changs (2015) studie om unga tjejers syn och erfarenheter av sociala 

medier kopplat till skönhetsideal uppgav samtliga deltagare att skönhet är förknippat med 

en persons yttre. Det lyfter även deltagarna i denna studie lyfter fram. Bekräftelse 

omnämns i intervjuerna som något direkt kopplat till det yttre och skönhet. Deltagarna 

beskrev det som att likes på en bild är bekräftelse på att användaren ser bra ut. När de 

diskuterade kring självkänsla och välbefinnande var det genomgående det yttre som låg i 

fokus.  

 

I tidigare forskning lyfter Finndahl (2009) upp att endast en liten del av de vänner som en 

användare har online på sociala medier är personer som står en nära. Detta är även något 

som diskuteras bland deltagarna i denna studie då de lyfter fram betydelsen av att ha 

många vänner på Facebook men att det är vanligt förekommande att ha vänner på sociala 

medier som de inte känner. Vi författare ställer oss frågan varför det ligger i människors 

intresse att dela med sig av personligt material till människor man inte känner, vilket 

förmodligen inte skulle ha skett i samma utsträckning utanför cybervärlden. Det kan för 

oss tänkas vara lättare att göra detta bakom en datorskärm samt ett enkelt sätt till att nå ut 

till många människor för att kunna söka bekräftelse. En annan orsak till detta kan tänkas 

vara en vilja att synas och att visa upp en del av sig själv som annars inte hade fått ta plats.  

 

Berg (2015) belyser den diskussion om ett mer anonymt och kroppslöst samhälle som 

forskare haft kring sociala mediers framfart. Däremot har det visat sig att samhället inte 

blivit mer anonymt och människor fortfarande ses i verkliga livet. Det som sker på social 

medier påverkar det liv som är utanför sociala medier. 

Statens Medieråd (2016) belyser vikten av att vuxna inte ska skilja på det liv som sker 

online från det som sker offline. Detta då livet online kommit att flätas samman med livet 
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offline och för att barn upplever att det som sker online är verkligheten. Något som även 

deltagarna tog upp i sina diskussioner är just denna gränsövergång mellan livet online och 

livet offline. Deras resonemang skiljer sig dock från Statens Medieråds (2016) då de 

särskilt lyfter fram att de upplever att yngre har svårt att förstå hur sammanlänkat livet 

online och offline är. Det som skrivs på sociala medier, på någons profil eller som 

kommenteras på en bild påverkar direkt personen som blir kommenterad. Som förälder 

är det jätteviktigt att idag uppfostra sina barn i hur man beter sig online. Även om det är 

en skärm emellan två individer är det som sker online verklighet.  

 

6.3 Metoddiskussion 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med ostrukturerade fokusgruppsintervjuer för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi bedömde att det var en lämplig 

metod då fokusgrupper har visat sig vara en effektiv metod när det kommer till att få en 

uppfattning kring hur en grupp människor resonerar kring ett specifikt ämne (Wibeck, 

2010). Hade vi istället valt att genomföra enskilda intervjuer tänker vi att vi hade gått 

miste om värdefulla resonemang som framkom genom diskussioner deltagarna emellan. 

Enskilda intervjuer hade inte, enligt oss författare, bidragit till lika öppna och ärliga svar 

som vi anser att fokusgrupperna har resulterat i.  

 

Vi genomförde två ostrukturerade fokusgruppsintervjuer med en ostrukturerad 

intervjuguide som underlag. Vi valde att genomföra ostrukturerade intervjuer för att vi 

ville öppna upp för en frispråkig och ärlig diskussion deltagarna emellan, där vi själva 

skulle inverka så lite som möjligt. Vi ville studera gruppens argumentation med varandra 

och deras spontana resonemang, vilket är ett mål vid ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2010). Hade vi istället valt att genomföra strukturerade 

intervjuer tänker vi att vi moderatorer hade inverkat mer i resultatet, då diskussionerna 

hade varit mer styrda av oss, och inte lika fria som de var. Vi hade avsaknad av egna 

erfarenheter av att genomföra en fokusgruppsintervju samt att delta i en. Därav hade vi 

svårt att veta vad vi kunde förvänta oss för typ av kvalité på intervjuerna.  
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Innan genomförandet av fokusgruppsintervjuerna hade vi planerat att en av oss skulle 

vara moderator och att den andra skulle ansvara för att föra anteckningar över kroppsspråk 

och dylikt. Detta för att stärka studiens reliabilitet (Wibeck, 2010). Vi märkte dock snabbt 

att det var svårt att förhålla sig till denna planering vilket resulterade i att vi båda 

antecknade och höll i diskussion, vilket kan ha påverkat hur frågorna ställdes i 

fokusgruppsintervjuerna genom att de kan ha ställts av olika personer. I analysen och 

sammanställningen av resultatet har vi försökt vara så objektiva som möjligt, men vi är 

samtidigt medvetna om att vår förförståelse kan ha kommit att göra avtryck i det 

sammanställda resultatet.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter att ha genomfört en studie där fokus har varit unga tjejer och sociala medier skulle 

det vara intressant att genomföra en liknande studie med unga killar i samma ålder. Detta 

för att få en djupare inblick i hur de resonerar kring sociala medier och dess betydelse i 

vardagen. Finns det några likheter eller skiljer det sig helt från tjejernas resonemang? I 

resultatet i denna studie resonerar deltagarna kring skillnader mellan killar och tjejer. 

Därför skulle det vara intressant att se hur killar resonerar i en fokusgrupp som utgår från 

en liknande intervjuguide. Sociala medier, dess påverkan och konsekvenser är ett högst 

aktuellt ämne, framförallt bland ungdomar. Vi tycker oss finna mycket tidigare forskning 

kring användande av sociala medier samt i vilken utsträckning det används, men vi 

upplevde en saknad av sociala mediers faktiska betydelse och påverkan, speciellt bland 

unga vuxna. Vi anser därför att en liknande studie, fast med killar som deltagare, skulle 

var intressant att forska vidare om. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev  
 
Hej, 

Vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle som just nu under vår 6e termin 

skriver vårt examensarbete på kandidatnivå.  

Vårt examensarbete handlar om sociala mediers kraft och vårt syfte med arbetet är att se 

över hur gymnasietjejers välbefinnande kan påverkas av sociala medier. Våra upplevelser 

är att just sociala medier och lättillgängligheten till internetuppkoppling hos framför allt 

barn och unga är något som tjänstemän och föräldrar inte har tillräckligt med kunskap om 

och därför valde vi att studera detta närmare. Vi söker därför nu tjejer som går i åk. 3 på 

gymnasiet (du är över 18 år) som skulle vilja delta i en fokusgruppsintervju. Vi har tänkt 

att gruppen ska bestå av 4-6 deltagare och att du som deltar har förförståelse av social 

medier (använder det själv/har använt det). Det är helt frivilligt att delta och du kan när 

som helst välja att avbryta ditt deltagande. Intervjun kommer att spelas in och analyseras 

av oss och tanken är att intervjun ska vara grunden till vårt arbete. Alla uppgifter kommer 

att hanteras konfidentiellt och de inspelade materialet kommer att raderas så snart vår 

uppsats är färdigställd. I vårt arbete kommer det inte gå att utläsa vem som deltagit i 

studien eller vilken skola som vi besökt utan alla som deltar är anonyma. Intervjun 

kommer ta mellan 1-1,5 timme och vi är flexibla gällande datum och tid, men ser gärna 

att vi får ha intervjun i början av april.  

Vi hoppas att just du vill vara med och bidra till vår studie med dina erfarenheter och din 

kunskap!  

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss! 

Sanna: (kontaktuppgifter) 

Malin: (kontaktuppgifter)  

Med vänliga hälsningar, 

Sanna Erixon & Malin Olsson 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Vi har valt att genomföra ostrukturerade fokusgruppsintervjuer. Nedan har vi tagit fram 

övergripande frågor som kommer vara oss till hjälp vid genomförandet av intervjuerna, 

med utgångspunkt från våra frågeställningar;  
 
 

 

Hur resonerar gymnasietjejer kring 

användandet av sociala medier, vilka 

normer som råder där och betydelsen 

av likes? 

 

• Vad tänker ni när ni hör 

“sociala medier?” 

• Hur tänker ni kring sociala 

mediers betydelse i vardagen?  

• Hur resonerar ni kring likes?  

• Hur tänker ni kring normer på 

sociala medier?  

 

 

Vilka positiva och negativa 

konsekvenser för självkänsla och 

psykiskt välbefinnande framträder i 

deras beskrivningar i användningen 

av sociala medier? 

 

• Hur tänker ni kring sociala 

mediers påverkan på den 

psykiska hälsa? 

• Hur tänker ni kring sociala 

mediers betydelse för 

människors självkänsla och 

självförtroendet? 

• Hur tänker ni kring sociala 

medier och hälsa överlag?  

• Finns det positiva och 

negativa konsekvenser av att 

använda sociala medier? Om, 

ja, vilka?  
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