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SAMMANFATTNING 

I denna studie undersöktes grundskoleelevers användande av sociala medier, hur de väljer 

att framställa sig själva där samt vilken påverkan användandet av sociala medier kan ha på 

barn och ungas hälsa. Denna kvalitativa studie har genomförts med hjälp av fem 

semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer. Teorier som har använts för att analysera 

resultatet är social inlärningsteori samt det dramaturgiska perspektivet. Studiens resultat 

visar att dagens barn och unga ofta börjar använda sociala medier i mellanstadiet (10-12 år 

gamla), detta främst för att kommunicera med andra och hålla sig uppdaterade. Vidare 

förekommer det att barn och unga framhäver positiva saker om sig själva och sina liv samt 

framställer en förskönad bild av verkligheten på sociala medier. Resultatet visar även att 

sociala medier kan ha en stor påverkan på barn och ungas hälsa, bland annat då de kan 

uppleva ångest och låg självkänsla då de blir utsatta för kränkningar eller påverkas av olika 

ideal som finns på sociala medier.  
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ABSTRACT 

This study examined elementary school students social media use, how they choose to 

present themselves there and what impact social media use can have on the health of 

children and adolescents. This qualitative study has been conducted using five 

semistructured interviews with school counselors. The theories used to analyze the results 

are social learning theory and dramaturgy theory. The result of the study shows that children 

and adolescents of today often start using social media in middle school (10-12 years of age), 

mainly to communicate with others and keep up with events. Furthermore it happens that 

children and adolescents accentuate positive things about themselves and their lives and 

present a glorified image of reality on social media. The result also shows that social media 

can have a big impact on the health of children and adolescents, for instance since they can 

experience anxiety and low self-esteem because of bullying or be affected by different ideals 

that can be found on social media.  
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1 INTRODUKTION  

Användningen av sociala medier ökar varje dag och nästan varje person i hög- och 

medelinkomstländerna har ett konto på sociala medier (Akkucuk och Turan, 2015). I början 

av 2016 visade statistik från Statens medieråd att 95% av alla svenska 11-åringar har en egen 

mobil, och de flesta med internet. Detta kan ses som ett tecken på att medievanorna hos unga 

förändras och det blir allt vanligare att i yngre ålder börja använda sig av media. Thorslund 

(citerad i Statens medieråd, 2015) pekar på att majoriteten av dagens unga svenskar 

använder digitala medier som en integrerad del i vardagslivet och en person behöver idag 

inte sitta vid datorn för att kunna använda internet utan kan ständigt vara online i mobilen. I 

en enkätundersökning gjord av Statens medieråd (2015) framkom det att den vanligaste 

internetaktiviteten hos 13-16-åringar är användande av sociala medier samt att 58 % av 9-12-

åringar och 91 % av 13-16-åringar är aktiva på sociala medier. Samtidigt visar en 

undersökning gjord av Folkhälsomyndigheten (2015) gällande skolbarns hälsovanor att allt 

fler ungdomar ägnar mer tid åt datorer, däribland surfplattor och smartphones. Från att 

Facebook tidigare varit det mest populära sociala mediet är idag Instagram den populäraste 

aktiviteten för barn och ungdomar mellan 9-16 år. Vidare redovisar Statens medieråd (2015) i 

en enkätundersökning att de fem populäraste sociala medierna hos åldersgruppen 9-12 är 

Instagram, Kik, Facebook, Snapchat och Twitter. Enligt Akkuck och Turan (2015) används 

sociala medier bland annat för att hålla kontakt med vänner, skriva meddelanden, följa 

varumärken och dela information.  

 

Carlsson (2010) förklarar att en vanligt förekommande uppfattning är att barn, i jämförelse 

med vuxna, är mer sårbara, mindre kritiska och även mer utsatta för påverkan av sociala 

medier av den anledningen att de inte ännu har de erfarenheter som behövs för att kunna 

förstå vissa sammanhang. Många föräldrar anser att medieanvändandet kan vara en fara för 

barnen och både lärare, föräldrar och politiker upplever oro över att det finns negativa risker 

med medias inflytande på barn och unga. Vidare framgår i en artikel från Sveriges Radio 

(2013) att allt fler unga tjejer idag drabbas av depression och ångest på grund av den ökande 

utseende- och viktfixeringen. Skolsjuksköterskan Marita Björk vittnar om att många unga 

tjejer mår dåligt på grund av vikt och utseende, något hon tror att sociala medier som 

Instagram och Facebook kan bidra till, där det läggs upp bilder och “den ena ska vara 

snyggare än den andra”. Björk menar att sådant gör att unga tjejer lätt börjar jämföra sig med 

andra och ta efter ideal kopplade till exempelvis vikt, kläder och smink. Constanze 

Leineweber, docent i psykologi vid Stressforskningsinstitutet, uttrycker i en artikel från 

Expressen (2014) att fenomenet att jämföra sig med andra är inget nytt, dock har 

konsekvenserna av beteendet blivit mer omfattande. På sociala medier överöses människor 

med bilder om hur det perfekta livet ska vara, vilket leder till att förväntningar byggs upp 

kring hur varje person ska vara, något som inte alltid går att leva upp till. 

 

Dan Hansson, forskare vid Karolinska institutet, menar i Dagens Nyheter (2012) istället att 

sociala medier är något som kan öka individers välbefinnande, dock enbart om det används 

på rätt sätt. Hansson menar att många “hetskollar” Facebook för att minska ångest, vilket är 

ohälsosamt och kan leda till ett tvångsmässigt beteende. Samtidigt finns det fördelar med att 
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använda sociala medier. Det sociala fenomenet skriver att sociala medier har blivit ett nytt 

sätt för människor att kommunicera och det går snabbt att söka information. Utöver detta är 

det även möjligt att själv delta i diskussioner och skapa nya kontakter. 

 

Enligt 1 § i § kap. av Socialtjänstlagen (2001: 453) ska samhällets socialtjänst främja 

människornas sociala trygghet. I samma lag framgår enligt 1 § i 5 kap. att socialnämnden ska 

främja en gynnsam social utveckling hos barn och unga samt med särskild uppmärksamhet 

följa utvecklingen hos sådana barn och unga som uppvisar tecken på en ogynnsam 

utveckling. Vidare framgår att socialnämnden ska bedriva förebyggande arbete i syfte att 

förhindra att barn och unga far illa. Detta pekar enligt författarna på vikten av att 

professionella inom socialt arbete har kunskap om ungas användande av sociala medier och 

hur ett sådant användande kan påverka ungas hälsa. Då yrkesverksamma inom socialtjänsten 

har ett lagstadgat ansvar att främja en gynnsam social utveckling hos barn och unga är syftet 

med denna studie att tillgodose kunskap som kan bidra till detta. Sådan kunskap kan sedan 

användas till att bedriva förebyggande arbete för att förhindra att ungas hälsa försämras som 

ett resultat av sociala medier.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Statens medieråd (2015) visar att ungas medievanor förändras och att allt fler yngre personer 

börjar använda sig av media. Detta påvisar behovet av att undersöka barn och unga i relation 

till sociala medier. Syftet med studien är att utifrån kuratorers upplevelser förstå hur och 

varför barn och unga använder sociala medier, hur barn och unga framställer sig själva på 

sociala medier samt hur ett sådant användande kan påverka deras hälsa. Studiens 

frågeställningar är: 

 

 På vilket sätt upplever kuratorer att barn och unga använder sociala medier och 

varför? 

 Hur upplever kuratorer att barn och unga framställer sig själva på sociala medier? 

 Hur upplever kuratorer att barn och ungas hälsa påverkas av sociala medier? 

1.2 Centrala begrepp 

I detta avsnitt förklaras och definieras de begrepp som har en central del i studien i syfte att 

ge läsaren goda förutsättningar att förstå studiens innehåll. 

1.2.1 Barn och unga 

I denna studie definieras barn och unga som barn på grundskolenivå som går i förskola och 

upp till årskurs nio, i åldern 7-16 år. 
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1.2.2 Sociala medier  

Enligt Nationalencyklopedin definieras sociala medier som ett samlingsnamn på olika 

kanaler för kommunikation där de som har en användare kan kommunicera med varandra 

direkt via exempelvis bild eller text. Sociala medier skiljer sig från massmedier på det sättet 

att innehållet i de sociala medierna skapas av dess användare. Utvecklingen av sociala medier 

har enligt Göteborgsposten (2014) varit explosionsartad och den största framväxten av 

sociala medier har skett år 2007 till 2014. Sociala medier kan enligt Nationalencyklopedin 

vara exempelvis bloggar, webbplatser för videoklipp, webbaserade fotodagböcker och 

chattprogram. Fenomenet kan ses som en kombination av social interaktion, teknologi och 

innehåll skapat av användarna själva och kan bland annat användas för nyhetsförmedling, 

kulturutbyte, socialt umgänge och underhållning. Eftersom att allt fler webbtjänster och 

webbplatser skapar funktioner för direktkommunikation och användargenererat innehåll 

skulle det kunna sägas att internet till en ökande del utgörs av sociala medier. Webb 2.0 är en 

term som syftar på hur internet har utvecklats från att vara statiskt till att vara 

kommunikativt och ser på de nya, innovativa sätten individer kan använda webben. Här är 

videoklippssajten YouTube och mötesplatsen Facebook exempel på sociala medier som utgör 

nya och populära sätt att använda internet. När begreppet sociala medier används i denna 

studie åsyftas kommunikationskanaler som exempelvis Facebook, Snapchat och Instagram. 

 

Enligt Helsingborgs Dagblad (2016) är Snapchat en app där personer kan skicka bilder och 

videos till andra användare. Varje användare väljer hur länge en bild ska visas och bilden kan 

endast visas vid ett tillfälle. Det går även att lägga upp bilder eller videos på “My Story” där 

bilderna istället finns tillgängliga för alla användare att se under 24 timmar. Vidare är 

Instagram en tjänst där bilder och videos kan publiceras med olika förinställda filter. Varje 

användare kan välja att ha en öppen eller sluten profil och även använda hashtags för att 

andra enklare ska kunna hitta bilder. Från Instagram går det även att dela vidare sina bilder 

eller videos till andra sociala tjänster. Skolverket (2015) beskriver att användare på Facebook 

kan göra egna profiler och skriva statusar. Dessutom kan varje användare söka efter vänner 

och bekanta som också har en användare på Facebook. Personer kan lägga ut bilder och 

videoklipp eller dela länkar, men även skriva meddelande till varandra. Användare kan starta 

grupper och även gå med i andras grupper, spela spel och kommentera vänners bilder och 

statusar.  

1.2.3 Internet  

Internet har enligt Nationalencyklopedin sina ursprungliga rötter från sent 1960-tal, då det 

skapades mellan ett fåtal universitet i USA i syfte att öka datorsystems säkerhet. Forskare 

förstod snabbt vilka möjligheter internet utgjorde när det gäller kommunikation mellan 

datorer. Högskolor och universitet över världen fortsatte att leda internetutvecklingen och 

1993 skedde en explosionsartad spridning av internet på grund av politiskt intresse och 

verktyg som bidrog till att även icke-specialister kunde använda internet. Från att internet 

inledningsvis användes exklusivt som ett nät för forskning och undervisning, har det 

utvecklats till att idag användas främst av privatpersoner och företag i västvärlden. Internet 

kan enkelt uttryckt beskrivas som ett datornät som sträcker sig över hela världen. Dess 

främsta användningsområden är att skicka meddelande via exempelvis mail och användande 

av World Wide Web, där information kan eftersökas och publiceras. Webben har exempelvis 

även möjliggjort en stor spridning av video och ljud samt direktkontakt med personer över 

hela världen genom uppkomsten av chatter. År 2012 uppskattades antalet internetanvändare 
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vara 2,4 miljarder vilket motsvarade cirka en tredjedel av världsbefolkningen och 

tillväxttakten är enorm.  

 

1.2.4 Hälsa  

World Health Organization (2003) definierar hälsa som ett tillstånd av fullkomligt 

socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande och därmed har begreppet en bredare betydelse än 

endast avsaknad av funktionsnedsättning och sjukdom. I denna studie åsyftas framförallt den 

psykiska hälsan, där fokus bland annat ligger på begreppen självkänsla och skönhetsideal 

vilka ses som en dimension av hälsa. 

1.2.5 Självkänsla 

Självkänsla handlar enligt Kurtén (2013) om hur en person värderar sig själv som människa. 

Med en god självkänsla känner individen att den duger som den är, även utan exempelvis 

särskilda prestationer eller yrkestitlar. Därmed har självkänsla inte att göra med vad 

individen gör, utan handlar snarare om en inre känsla av acceptans gentemot sig själv. Ett 

tecken på en god självkänsla är att personen har tillit till sitt eget omdöme och inte söker 

andras bekräftelse för att kunna känna sig tillräcklig som person. En låg självkänsla kan 

tvärtom innebära att personen blir beroende av omgivningens bekräftelse för att kunna 

känna sig tillräcklig och att den blir känslig för motgångar och kritik. En låg självkänsla kan 

även leda till ångest, oro och depression. 

1.2.6 Skönhetsideal 

Skönhetsideal handlar enligt Illustrerad Vetenskap (2009) om vad människor anser är 

vackert. Vad som anses vara det ideala utseendemässigt kan se olika ut i olika samhällen. På 

vissa platser anses en rund kroppsfigur vara det mest attraktiva, medan en smal och slank 

kropp kan anses vara det vackraste i andra samhällen. I västvärlden har det skett kraftiga 

förändringar av skönhetsideal genom tiden, något som visar att uppfattningen om vad som är 

vackert inte är något statiskt utan högst föränderligt.  

1.2.7 Skolkurator 

En skolkurator har enligt Arbetsförmedlingen (2016) som uppgift att finnas till hands och ha 

stödjande samtal med elever som upplever svårigheter med exempelvis skolmiljön eller 

skolarbetet, eller som vill prata om något annat gällande deras livssituation. Skolkuratorn 

kan även arbeta förebyggande, exempelvis mot mobbning, samt ge råd i syfte att förbättra 

skolmiljön. Skolkuratorn arbetar inte bara med elever utan samarbetar även med föräldrar 

och annan skolpersonal, som lärare, elevvårdsteam och sjuksköterska. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt syftar till att skapa en övergripande bild av vad forskningen visar gällande barn 

och unga i relation till sociala medier.  

2.1 Ungas användande av sociala medier 

Valkenburg och Peter (2010) beskriver i sin litteraturstudie att internet och sociala medier 

spelar en allt mer betydande roll för ungdomar i deras vardagsliv. De använder internet och 

sociala medier i en allt större utsträckning för att behålla och skapa nya kontakter, 

kommunicera och hänga med i sådant som händer. Lenhart (2012) beskriver på ett liknande 

sätt att sociala medier har fått en mer betydande roll för kommunikationen hos ungdomar i 

USA. Runt 83 % av ungdomarna i USA använde sociala medier år 2012 och däribland var 

Facebook den mest populära av dem. Många av ungdomarna uppgav även att sociala medier 

är en viktig kommunikationsmetod. Lenhart, Madden och Smith (2011) förklarar vidare att 

majoriteten av ungdomarna i deras intervjustudie generellt har en positiv upplevelse av 

sociala medier där de kan dela information till vänner. Boyd (2008) har genomfört en studie 

med intervjuer och observationer och menar att sociala medier är en populär plats för 

ungdomar där de kan planera evenemang och träffa nya människor. Ungdomar kan också 

uppleva att de känner sig hemma på sociala medier eftersom de har möjlighet att uttrycka sig 

själva där. Dessutom menar Valkenburg och Peter (2008) i sin enkätundersökning att 

ungdomars beteenden på sociala medier är associerat med att vilja känna tillhörighet. 

 

En turkisk studie av Akkucuk och Turan (2015) undersökte ungas användande av sociala 

medier, bland annat varför unga själva upplever att de använder sociala medier och vilka 

sociala medier som är mest populära. Den kvantitativa undersökningen gjordes med hjälp av 

frågeformulär online som besvarades av 120 ungdomar, både pojkar och flickor, i åldrarna 

12-17 år. Studien använde ett bekvämlighetsurval av studenter på en kombinerad grund- och 

gymnasieskola i Yalova. Resultatet visade att majoriteten av ungdomarna använde någon 

form av sociala medier. Vidare framkom det att ungdomarna använde sociala medier för att 

fördriva tiden, spela spel eller chatta online. Sociala medier användes även för att till exempel 

dela videos och bilder, hålla sig uppdaterade och följa vänner. På frågan gällande vad 

ungdomarna associerade med sociala medier var svaren bland annat kommunikation, 

delning och nöje. På frågan gällande vilka sociala medier ungdomarna hade ett konto på var 

de möjliga svarsalternativen Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Foursquare eller en 

personlig blogg. Här uppgav 76 % av ungdomarna att de hade ett Facebook-konto, vilket 

efterföljdes av bland annat 38 % som hade ett Twitter-konto och 36 % som hade ett 

Instagram-konto. 

 

Hallberg (2014) skriver i sin avhandling Adolescents in a Digital Everyday Environment att 

dagens ungdomar växer upp i två världar, inte bara en. Det finns en faktisk värld där möten 

sker ansikte mot ansikte och där interaktion och praktiska uppgifter förekommer. Det finns 

också en virtuell värld, som istället präglas av elektronisk kommunikation. I denna virtuella 

värld på internet finns det möjlighet för ungdomar att besöka olika webbsidor och sociala 

nätverk där de bland annat kan umgås med varandra samt söka information. Eftersom det 

finns många möjligheter till interaktion och tillgången till information är stor får 

ungdomarna en stor frihet att definiera sig själva och sin identitet på sociala medier. På detta 
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sätt kan alltså dagens ungdomar själva bestämma hur de vill framställa sig själva. Hallberg 

beskriver att: ”Den ‘verkliga världens’ identitet är inte längre tillräcklig; nu krävs en virtuell 

närvaro eftersom, ‘om du inte är på webben, är du ingen.’” 

2.2 Sociala mediers påverkan på ungas hälsa 

Cleland Woods och Scott (2016) visar i sin enkätundersökning att användandet av sociala 

medier bland ungdomar är relaterat till sämre sömnkvalitet, ångest, depression och lägre 

självkänsla. Dessutom framkom det att de ungdomar som är mer känslomässigt engagerade i 

sociala medier var mer associerade med ångest och depression. Enligt Thomee, Dellve, 

Härenstam och Hagberg (2010) har de ungdomar som är mer känslomässigt engagerade i 

sociala medier en ökad risk för ångest och depression på grund av de känslor av ångest och 

isolering de upplever när de inte är anslutna till sociala medier. Detta är i linje med den 

undersökning som Cleland Woods och Scott (2016) gjorde som visar att de sociala 

förväntningarna på att ungdomar ständigt ska vara tillgängliga på sociala medier leder till 

känslor av stress, skuld och isolering när de till exempel inte kan svara på meddelanden 

direkt. Deras undersökning visar även på att användandet av sociala medier är kopplat till att 

ungdomar får lägre självkänsla. Detta kan liknas med Vogel m.fl. (2014) i deras 

litteraturstudie som visar att ett mer frekvent användande av Facebook är associerat till lägre 

självkänsla. 

 

Harter (1999) menar att ungdomstiden är den period i en människas liv där personens syn på 

sig själv har störst risk att påverka självkänslan och välbefinnandet. Detta beror enligt 

Valkenburg, Schouten och Peter (2006) på att just ungdomstiden ofta präglas av ett ökat 

fokus på självet. Detta kan exempelvis ses då ungdomar tenderar att överskatta i vilken 

utsträckning de blir observerade och värderade av sin omgivning, vilket kan leda till en 

extrem upptagenhet av hur de ser ut i andras ögon. Harter (1999) argumenterar att på 

sådana sociala medier där exempelvis kommentarer mellan människor är publikt och öppet 

för insyn finns därför en särskild risk för att ungdomens självkänsla kan komma att påverkas. 

Vidare visar Valkenburg m.fl. (2006) i sin studie vilken effekt positiv respektive negativ 

respons på sociala medier kan ha på ungdomar. Studiens syfte var att undersöka vilken 

påverkan så kallade “friend networking sites” hade på ungdomars självkänsla och 

välbefinnande. Denna kvantitativa studie genomfördes i Nederländerna med hjälp av en 

databaserad survey med 881 pojkar och flickor mellan 10 till 19 år gamla som alla hade en 

användare på en holländsk “friend networking site”. Resultaten visade att dessa sociala 

medier hade en negativ effekt på ungdomar som fått negativ respons online, då dessa unga 

fick lägre självkänsla. De ungdomar som istället fått positiv respons på sociala medier fick en 

ökad självkänsla samt ökat välbefinnande. För sådana ungdomar som fick positiv respons på 

sociala medier konstaterade Valkenburg m.fl. att användandet av sociala medier kan vara ett 

effektivt sätt för den unge att höja sin egen självkänsla. 

 

Vidare menar Tiggermann och Slater (2014), som genomfört en enkätundersökning, att 

sociala medier kan ha en starkare koppling till kroppsmissnöje än andra internetaktiviteter 

på grund av de sociala mediernas interaktiva och självutlämnande karaktär, exempelvis 

eftersom att andra kan lämna offentliga kommentarer på sådant som delas. Att aktivt lägga 

upp bilder på sig själv, söka andras bilder eller jämföra sig med och kommentera andras 

bilder på sociala medier kan enligt McLean, Paxton, Wertheim och Masters (2015) framkalla 
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en kritisk självgranskning som leder till en negativ kroppsuppfattning, något som inte 

förekommer i samband med användning av traditionella så kallade “passiva” mediaformer. 

Vidare menar Ferguson, Winegard och Winegard (2011) i sin litteraturundersökning att 

delande av bilder på sig själv på sociala medier utsätter tjejer för en större konkurrens och 

utseendemässig granskning från deras jämlikar.  

 

I en australiensk studie av McLean m.fl. (2015) undersöktes om sociala medier kan leda till 

negativa konsekvenser hos unga tjejer, som till exempel kroppsmissnöje och ätstörningar. I 

studien deltog 101 tjejer i årskurs sju med en medelålder på 13 år genom att besvara enkäter 

innehållandes frågor om användande av sociala medier, matvanor och kroppsrelaterade 

frågor. Resultatet av studien visade att sådana tjejer som regelbundet delade bilder på sig 

själva på sociala medier visade ett betydligt högre kroppsmissnöje, övervärdering av sin vikt 

och form, en återhållsam kosthållning och internalisering av smalhetsidealet jämfört med 

sådana tjejer som inte delade bilder på sig själva regelbundet. Studien visade även att tjejer 

som i högre utsträckning manipulerade sina självporträtt innan de delades på sociala medier 

i högre grad hade kropps- och kostrelaterade bekymmer. Sådana tjejer som lade stor 

ansträngning i att välja vilket självporträtt de skulle dela på sociala medier var även i högre 

grad associerade till övervärdering av sin vikt och form, återhållsam kost och 

kroppsmissnöje. McLean m.fl. (2015) menar att det skulle kunna vara så att tjejer med stora 

kropps- och kostrelaterade bekymmer dras till utseendefixerade aktiviteter på sociala medier 

som ett sätt att försöka mildra sitt missnöje, genom att exempelvis söka godkännande och 

bekräftelse på sina fysiska och sociala attribut. Samtidigt kan själva deltagandet i sådana 

utseendefixerade aktiviteter på sociala medier, som exempelvis fotomanipulering och hög 

ansträngning kring att välja vilken bild personen ska lägga upp, bidra till de fortsatta kropps- 

och kostrelaterade bekymmer som unga tjejer upplever. På detta sätt kan problematiken ses 

som dubbelriktad. 

3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I detta avsnitt presenteras två teoretiska perspektiv som vidare i studien används för att 

analysera det insamlade resultatet av de genomförda intervjuerna. Teorin om social inlärning 

av Albert Bandura och det dramaturgiska perspektivet av Erving Goffman valdes då de 

väntades kunna ha en god motsvarighet till studiens resultat. Båda teorier berör mänskliga 

beteenden som författarna anser kunna utgöra en god grund för analys när det gäller det 

valda ämnet barn och unga i relation till sociala medier. 

3.1 Banduras sociala inlärningsteori 

Parrish (2012) beskriver Albert Banduras teoretiska utgångspunkt, där han menar att 

interpersonella faktorer, som exempelvis åsikter, tankar och självuppfattning, är 

sammanvävda med beteende och omgivning. Han har valt att kalla sammankopplingen av 

dessa tre faktorer för en ömsesidig determinism. Detta innebär att Banduras sociala 

inlärningsteori skulle kunna ses som en triangel där faktorer i miljön, interpersonella 
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faktorer och beteende ömsesidigt påverkar varandra. Den sociala inlärningsteorin brukar 

kunna associeras med rollteori då båda dessa perspektiv definierar problem i förhållande till 

förstärkningar och förväntningar.  

 

Banduras sociala inlärningsteori betonar enligt Parrish (2012) miljöns påverkan på 

människors beteende, och på grund av detta kan teorin användas i syfte att förklara både 

varför vissa beteenden förekommer samt hur miljön kan bidra till att dessa beteenden 

förändras. I sin bok Social Learning Theory från 1977 beskriver Bandura sin sociala 

inlärningsteori och att människan kan förvärva nya beteendemönster genom direkt 

erfarenhet eller genom en observation av andra människors beteende. Den 

erfarenhetsbaserade inlärningen regleras genom att människan lär sig vad som är ett 

önskvärt beteende genom att uppleva belönande och bestraffande konsekvenser på sina 

handlingar.  Genom denna process lär sig individen att i fortsättningen använda 

beteendemönster som tidigare varit framgångsrika, medan sådana beteendemönster som 

varit overksamma förkastas. På detta sätt blir människors olika responser förstärkta av vilka 

konsekvenser de förväntar sig få på olika handlingar, på ett automatiskt och omedvetet sätt.  

 

Enligt Bandura (1977) är det dock osannolikt med en mänsklig socialisationsprocess där 

exempelvis språk, seder inom familjen och yrkesmässiga kunskaper lärs in endast genom en 

sådan erfarenhetsbaserad inlärning. Han menar därför att en stor del av människans 

beteenden lärs in genom så kallad observationsinlärning, där inlärningen sker genom att 

observera andra människors beteenden och vilka konsekvenser dessa beteenden får. Denna 

mänskliga förmåga att lära sig genom observation möjliggör att människan kan skaffa sig en 

stor kunskap om hur den ska bete sig genom att lära av andras beteenden, utan att behöva 

bygga upp dessa beteendemönster gradvis genom att lära av egna försök och misslyckanden. 

Dessa andra människor fungerar då som rollmodeller, vars beteenden individen imiterar och 

tar efter. På detta sätt kan människan enligt Parrish (2012) exempelvis ta efter en rollmodells 

klädsel, tal och beteende. Enligt Bandura (1977) kan rollmodeller förmedla en sådan 

påverkan på individers beteenden inte bara genom fysiska demonstrationer utan även via 

bildrepresentationer och verbala beskrivningar. Bilder och fysiska demonstrationer är mest 

inflytelserika, då det ofta är svårt att i ord förmedla samma mängd information som via en 

bild eller fysisk demonstration. Vidare blir inte alla i människans omgivning automatiskt 

rollmodeller vars beteenden den tar efter, utan detta kan bland annat styras av personens 

intresse för rollmodellen. Rollmodeller med intressanta och älskvärda kvalitéer uppsöks ofta, 

medan sådana som saknar tilltalande karaktärsdrag tenderar att bli ignorerade. Något annat 

som kan påverka en persons sannolikhet att efterleva ett modellinlärt beteende är hur 

beteendet tas emot av omgivningen. Om ett inlärt beteende får negativa påföljder blir det 

mindre chans att individen kommer att fortsätta att uppvisa beteendet. Om ett inlärt 

beteende istället uppmuntras av omgivningen ökar detta chansen att personen kommer att 

fortsätta med beteendet, då uppmuntran fungerar som ett positivt incitament. För att 

individen i framtiden ska kunna upprepa och imitera sådant denne har observerat krävs även 

enligt Parrish (2012) att personen har kommit ihåg och varit uppmärksam på mentala 

representationer av sina observationer.  

 

Bandura (1977) menar att en form av modellinlärning som påverkar många människors 

beteenden i alla åldrar är det överflöd av personer som kan ses på tv, film och olika 

bilduppvisningar. Dessa rollmodeller är så skickliga på att fånga uppmärksamhet att tittarna 

lär sig att efterleva deras framställda beteenden. Sådana rollmodeller utövar därför ett stort 

inflytande när det gäller social inlärning hos människor. Enligt Bandura (1969) finns en 
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mängd forskning som visar att både barn och vuxna kan förvärva både nya beteenden, 

känsloreaktioner och attityder som ett resultat av att ha observerat rollmodeller på tv. 

Bandura (1977) menar vidare att den framtida utvecklingen inom kommunikationsteknologi, 

med dess överflöd av rollmodeller, kan komma att medföra att exempelvis föräldrar, lärare 

och andra mer traditionella rollmodeller antar en mindre betydande roll när det gäller social 

inlärning. 

3.2 Goffmans dramaturgiska perspektiv 

Enligt Harste och Mortensen (2007) var Goffman en symbolisk interaktionist som främst 

intresserade sig för hur identiteten eller självet upprätthålls och fungerar i samhällets 

interaktioner. En central del av Goffmans arbete är hans tankar om att varje individ försöker 

bibehålla sin självbild mot andra människor. Harste och Mortensen (2007) beskriver att 

interaktionsteorier behandlar bland annat normer och betydelser vilket exempelvis kan 

handla om regler för hövlighet, konversationer eller samarbete. Enligt sådana teorier pågår 

större delen av samhällslivet ”mellan raderna”, det vill säga obemärkt, i människors 

vardagliga liv i sättet de umgås med varandra. Enligt Berg (2007) intresserade sig Goffman 

för vardagslivets informella mönster, det vill säga de outtalade reglerna för människors 

beteenden. Berg (2007) beskriver vidare att Erving Goffman i sin bok Jaget och maskerna 

beskriver att han ”inte så mycket har för avsikt att studera människor och deras ögonblick 

utan mera ögonblicken och deras människor” (s. 160).  Enligt Berg (2007) menar Goffman 

att människan i stor utsträckning bestäms av situationen, det vill säga av det sociala samspel 

som människan befinner sig i med andra människor i varje given situation. 

 

Erving Goffmans (1959) samhällssyn brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet, vilket 

förklarar hur livet och dess sociala samspel fungerar. Det dramaturgiska perspektivet kan 

beskrivas som att alla individer i samhället spelar teater, och precis som skådespelare vill 

göra intryck på sin publik vill även varje individ i sitt verkliga liv göra intryck på sin 

omgivning. Rollerna på den så kallade sociala scenen spelas utefter de sociala förväntningar 

som finns på den sociala statusen. Berg (2007) förklarar Goffmans centrala begrepp ”the self” 

och menar på att detta är som en framställd rollgestalt. Berg (2007) uttrycker att Goffman 

med detta menar att det inte är våra drifter eller inre personliga egenskaper som bestämmer 

hur vi kommer att uppleva oss själva, utan snarare våra handlingar och andra personers 

reaktioner på våra handlingar. Berg (2007) beskriver Goffmans grundtanke med en scen och 

att när en aktör eller skådespelare, det vill säga en person, står på en scen är det viktigaste 

huruvida publiken godkänner eller underkänner föreställningen och den rollgestalt som 

personen skapat. Utan en publik blir det nämligen ingen teater och ofta är det publiken som 

bestämmer hur föreställningen blir. Goffman (1959) menar att när en individ väljer att 

presentera sig och sitt agerande framför andra människor, även kallat för framträdande, 

försöker individen att kontrollera och styra den information som överförs, vilket också ligger 

till grund för andras intryck om individen. Goffman (1959) exemplifierar detta på följande 

sätt: ”Eftersom en flickas studenthemskamrater kommer att bilda sig en uppfattning om 

hennes popularitet på grundval av det antal telefonsamtal hon får finns det anledning 

misstänka att en del flickor ordnar i förväg så att de blir uppringda” (s. 13).  

 

Vidare beskriver Goffman (1959) något som kallas för regioner, vilket är där framträdanden 

sker. Den främre regionen kan ses som sådant individen visar för andra människor och är det 
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område där individen försöker upprätthålla de normer som finns. Den bakre regionen, även 

kallat bakom kulisserna, är istället det området där individen kan vara sig själv och inte 

behöver undantrycka sina egenskaper. I vissa fall kan individen bli övertygad av de 

egenskaper och det uppträdande som denne själv framför, vilket kan leda till att individen 

själv tror att det är sanningen. Utifrån detta kan individen också välja att styra publikens 

uppfattning med intentionen att uppnå ett särskilt mål, samtidigt som den inte bryr sig om 

publikens uppfattning om den faktiska individen. En individ som kan styra publikens 

uppfattningar om sig själv kan även känna en upprymdhet. 

 

Fortsättningsvis menar Goffman (1959) att en person som spelar en roll kan använda sig av 

en fasad, vilket är den expressiva utrustning vilken används medvetet eller omedvetet av 

individen under framträdandet. Fasaden används för att individen inte ska avslöja sin roll, 

det vill säga för att kunna bibehålla tron på rollen. Samtidigt förklarar Goffman (1959) att i 

ett samhälle behöver inte varje individ säga uppriktigt vad denne tycker för att samhället ska 

fungera. Många gånger förhåller det sig att varje individ förväntas undertrycka sin verkliga 

åsikt och istället tycka det som andra kommer att anse som acceptabelt. Dessutom är varje 

samhälle ordnat efter riktlinjen att de individer som har vissa sociala egenskaper kan 

förvänta sig att andra individer ska behandla dem på ett värdigt sätt. Gällande denna riktlinje 

hör det också till att de individer som har vissa sociala egenskaper bör vara de som de utger 

sig för att vara.  

 

4 METOD OCH MATERIAL 

I detta avsnitt följer en beskrivning kring studiens genomförande och material. 

4.1 Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ metod använts. I en kvalitativ undersökning menar Bryman 

(2011) att det går att generera mer fyllig information i jämförelse med en kvantitativ 

undersökning, vilket varit av vikt vid denna studie. Larsson (2005) menar att en kvalitativ 

metod handlar om att både beskriva och förstå en annan persons erfarenheter och 

uppfattningar inom ett visst område. Med hänvisning till detta upplevdes därför att en 

kvalitativ metod var mest passande för att fånga kuratorernas egna upplevelser av ämnet. För 

att besvara studiens syfte och frågeställningar användes semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2011) beskriver att det vid användandet av semistrukturerade intervjuer finns 

specifika teman att följa och en färdigställd intervjuguide, samtidigt som det finns möjlighet 

att ställa följdfrågor och låta respondenten forma svaren på sitt sätt. Intervjuaren har även 

möjlighet att ändra den planerade ordningsföljden på intervjufrågorna. Den 

semistrukturerade intervjun användes i denna studie då det möjliggjorde en viss flexibilitet 

och det upplevdes viktigt att vid behov kunna ställa följdfrågor, i syfte att inte missa 

essentiella uppfattningar och upplevelser av kuratorerna. Att det samtidigt finns en 
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intervjuguide med teman och frågor att utgå ifrån kändes nödvändigt då intervjuerna annars 

lätt hade kunnat tappa fokus och börja beröra områden som inte är väsentliga för studien. 

 

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en kombination av deduktiv och induktiv teori i 

samma studie kallas för abduktion. Abduktion utgår från empirisk data och tolkas och 

analyseras sedan utifrån teoretiska antaganden om mönster som kan förklara de fall som har 

studerats. Teorier som kan antas vara relevanta för en studie kan möjligtvis innebära att 

teoretiska antaganden om det som undersöks leder till att mönster i empirin hittas, vilket 

kanske inte hade gjorts annars. Under studiens gång sker alltså en växling mellan teori och 

empiri där de påverkar och påverkas av varandra. Denna metod valdes för studien då 

författarna ville kunna se teori och empiri relaterade till varandra. Studien är gjord utifrån 

abduktion då teorierna valdes innan intervjuerna genomfördes för att sedan analyseras. De 

valda teorierna upplevdes som relevanta för studien och har lett till att mönster i empirin har 

hittats. Vidare har det framkomna resultatet till viss del fått styra utformningen av studiens 

frågeställningar. 

4.2 Urval och avgränsning 

I denna studie har ett målinriktat urval använts, vilket enligt Bryman (2011) innebär att välja 

ut enheter, det vill säga individer, organisationer eller avdelningar, utefter de 

forskningsfrågor som formulerats. I denna studie har inklusionskriterierna för 

intervjupersonerna varit att dessa ska vara kuratorer som arbetar på grundskolor med barn i 

åldrarna 7-16 år. Ett målinriktat urval användes därav för att finna just sådana kuratorer. 

Förhoppningen var att dessa kuratorer i sitt arbetsliv har bildat sig en uppfattning om barn 

och unga i relation till sociala medier. Bryman (2011) beskriver vidare att snöbollsurval 

innebär att intervjuaren använder sina sociala kontakter för att hitta ytterligare 

respondenter. Denna typ av urval användes för en av intervjupersonerna, då en av författarna 

kontaktade en bekant som arbetade på en grundskola i syfte att fråga om skolan hade en 

yrkesverksam kurator. Författarens kontakt hörde sedan av sig till skolans kurator, som 

sedan kontaktade författarna och ville ställa upp på en intervju. I de övriga fallen hittades 

kuratorernas kontaktuppgifter genom att titta på den aktuella kommunens hemsida.  

 

Ett missivbrev (se Bilaga A) delgavs till 12 kuratorer både via mail och telefon. I missivbrevet 

redovisades studiens syfte och frågeställningar, men även information om intervjun, 

forskningsetiska principer samt kontaktuppgifter. Ursprungligen kontaktades endast 

kuratorer som arbetade på skolor där det fanns förskola till årskurs nio. Dock framkom det 

under studiens gång att en av skolorna där en intervju hade bokats enbart hade årskurs sju 

till nio. För att väga upp för de lägre årskurserna som inte kom med i denna intervju bokades 

därför en intervju med en kurator på en skola med förskola till årskurs sex. Av de 12 

kuratorer som kontaktades svarade tre stycken direkt att de kunde ställa upp på en intervju. 

De övriga kuratorerna som inte svarat efter en vecka togs det ny kontakt med och då svarade 

ytterligare två kuratorer ja till att bli intervjuade, vilket resulterade i att det blev fem 

respondenter. En avgränsning gjordes där kvalificerade kuratorer i en och samma kommun 

intervjuades, på grund av tidsbesparing och i syfte att undgå extra resor. 
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4.3 Datainsamling och genomförande 

Den tidigare forskning som har använts i denna studie har tagits fram genom sökningar i 

databaserna Social Services Abstract, Sociological Abstracts, Academic Search Elite och 

ABI/INFORM Global. De sökord som användes var “social media”, “use”, “youth”, 

“adolescents”, “identity”, “self-esteem”, “ideal”, “beauty standard”, “children” och “statistics”. 

Till studien utformades även en intervjuguide (se Bilaga B) som bygger på frågor utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden innehåller mestadels öppna frågor men 

även några slutna frågor. Frågorna i intervjuguiden berör bland annat hur kuratorerna tror 

att sociala medier påverkar eleverna och hur och varför elever använder sociala medier. En 

testintervju genomfördes innan de andra semistrukturerade intervjuerna för att säkerställa 

att intervjuguiden skulle fungera bra och inga justeringar behövdes. Intervjuerna ägde rum 

på de skolor som kuratorerna arbetar på, eller på Mälardalens Högskola i enskilda rum vilket 

gjorde att intervjuerna kunde genomföras ostört. Intervjuerna varade mellan 25-48 minuter 

och samtliga intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon med respondenternas 

samtycke. Båda författarna var delaktiga vid samtliga intervjutillfällen och delade på ansvaret 

att ställa frågor och följdfrågor. Vid ett av intervjutillfällena upplevdes miljön utanför 

intervjurummet som högljutt vilket sedan hördes tydligt på ljudupptagningen, dock 

upplevdes detta inte påverka kvaliteten på intervjun. Innan intervjuerna startade fick 

respondenterna ta del av information om de forskningsetiska principerna som intervjun tog 

hänsyn till; samtyckeskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 

konfidentialitetskravet. För vidare beskrivning av dessa forskningsetiska principer, se avsnitt 

4.5 Etiskt ställningstagande. Vidare redogjordes återigen studiens syfte och frågeställningar 

samt en kort beskrivning av vilka teman intervjufrågorna skulle beröra. Efter att intervjuerna 

avslutats tillfrågades respondenterna om de ville ta del av studien när den var färdig.  

 

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

Samtliga intervjuer har transkriberats ordagrant från ljudupptagning till text och sedan 

analyserats utifrån en tematisk analys. Enligt Bryman (2011) är den tematiska analysen en 

vanlig analysmetod inom kvalitativa undersökningar. Analysmetoden utförs genom att skapa 

ett index uppbyggt på centrala teman och subteman som sedan läggs in i en matris. De 

identifierade teman som används står för bland annat sådant som varit återkommande för de 

olika intervjuerna men också sådana utsagor där intervjupersonerna har skiljt sig åt. Dessa 

teman upptäcks genom att grundligt och flera gånger läsa igenom det transkriberade 

materialet som samlats in. Analysmomentet inleddes med att författarna läste igenom alla 

transkriberingar i syfte att hitta passande teman att dela upp resultatet i. Dessa teman 

bestämdes då de hade en god överensstämmelse med studiens syfte och frågeställningar. När 

fyra teman fastställts färgkodades resultatet i syfte att särskilja dessa teman. Sådant som 

ansågs vara nödvändigt för att besvara studiens frågeställningar färgkodades medan mindre 

relevanta utsagor bortsågs från. När det stod tydligt vilka resultat som hörde till vilket tema 

inleddes bearbetningen av resultatet. Resultatet av varje intervjufråga dokumenterades för 

sig genom att intervjupersonernas svar ställdes upp och jämfördes med varandra för att hitta 

likheter och skillnader i deras utsagor. På detta vis kunde mönster hittas och resultatet 

sammanfattas på ett tydligt sätt. Vidare uteslöts en liten del av det färgkodade materialet från 



13 

resultatet, på grund av att det sågs som orelevant i jämförelse med annat färgkodat material 

samt att det fanns andra utsagor som bättre förklarade samma sak. Därefter gjordes analysen 

av det insamlade materialet genom att utgå från resultatet och koppla dessa till valda teorier 

samt tidigare forskning. Kopplingar mellan intervjuresultat, teorier och tidigare forskning 

utgjordes av likheter och skillnader som upptäcktes mellan dessa. Författarna gjorde även 

egna tolkningar av intervjuresultat, teorier och tidigare forskning.  

4.5 Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (1990) menar att det inom svensk forskning finns fyra grundläggande 

huvudkrav som forskningen bör leva upp till: konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet och samtyckeskravet. Informationskravet innebär att forskaren måste 

informera de som berörs av forskningen om vad som är studiens syfte. Här ingår även att 

informera studiens respondenter om att deras deltagande är frivilligt och att de får avbryta 

sin medverkan i studien om de skulle vilja. Informationskravet har uppfyllts i denna studie 

genom att kuratorerna har delgivits studiens syfte både via det utskickade missivbrevet och 

vid intervjutillfället, samt att kuratorerna blivit informerade om att deltagandet är frivilligt 

och får avbrytas när som helst. Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (1990) att 

den person som deltar i en studie har rätt att bestämma över sitt deltagande. Detta innebär 

mer konkret att respondenternas samtycke ska inhämtas av forskaren, samt att 

vårdnadshavares samtycke ska inhämtas om en respondent är yngre än 15 år.  

 

Konfidentialitetskravet innebär vidare att de uppgifter som samlas in om studiens deltagare 

ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras så att de är skyddade från 

obehörigas insyn. I denna studie har konfidentialitetskravet blivit uppfyllt genom att endast 

de två författarna och handledaren tagit del av intervjutranskriberingar. I studien har 

kuratorerna getts fiktiva namn och namnen på skolorna där kuratorerna arbetar har inte 

framkommit, detta för att skapa en så hög anonymitet som möjligt. Transkribering av 

intervjuer har förvarats på lösenordsskyddade Google Drive-konton, utskrivna 

intervjutranskriberingar har förvarats med försiktighet och ljudupptagning av intervjuer har 

förvarats på lösenordsskyddade mobiltelefoner. Vetenskapsrådet (1990) beskriver slutligen 

att nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om personer berörda i en studie 

endast får användas i forskningssyfte. Detta forskningskrav har i denna studie uppfyllts då 

insamlade uppgifter endast använts till den aktuella studien.  

 

Ett etiskt ställningstagande har även gjorts gällande val av respondenter då författarna valde 

mellan att intervjua kuratorer eller barn och unga. Efter ett etiskt övervägande beslutades att 

kuratorer skulle intervjuas, dels för att undvika att ställa frågor som kan vara känsliga för 

barn och ungdomar men också på grund av att detta, med hänvisning till samtyckeskravet, 

skulle kräva inhämtande av samtycke hos den unges vårdnadshavare. Vidare valdes att 

intervjuerna skulle genomföras på kuratorernas egna arbetsrum samt i ett grupprum på 

högskolan där författarna studerar. Dessa platser valdes i syfte att skapa avskildhet och en 

lugn miljö för intervjuerna, där omgivningen inte skulle riskera att störa kuratorn i sin utsaga 

eller skapa störande ljud i ljudupptagningen. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkman (2014) förklarar att reliabilitet handlar om ifall resultatet från en studie 

kan reproduceras vid en annan tidpunkt och av andra forskare. Det kan bland annat handla 

om intervjupersonerna kommer att ge olika svar beroende på vem som intervjuar. Bryman 

(2011) förklarar att intern reliabilitet handlar om i den utsträckning som en undersökning 

kan replikeras, det vill säga upprepas vid ett annat tillfälle av andra forskare.   

Författarna har försökt stärka studiens reliabilitet genom att båda författarna har läst 

intervjuerna och därefter diskuterat hur resultatet har tolkats, men även genom att tydligt 

beskriva hur undersökningen har gått tillväga för att andra forskare ska kunna replikera 

undersökningen. Dock med åtanken att det är svårt att replikera studien utifrån att det är 

omöjligt att rekonstruera en social miljö.  

 

Kvale och Brinkman (2014) förklarar vidare att validitet handlar om ifall en undersökning 

undersöker det som är tänkt att undersökas. Validitet kan även förklaras som giltigheten eller 

riktigheten och styrkan i ett yttrande. Författarna har försökt stärka studiens validitet genom 

att intervjuguiden har utformats för att överensstämma med studiens syfte och 

frågeställningar, vilket gör att studien undersöker det som var tänkt skulle undersökas.  

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Studiens intervjuer genomfördes med fem stycken kuratorer, både kvinnor och män, vars 

åldrar varierade mellan 29–57 år. I detta avsnitt har de intervjuade kuratorerna givits fiktiva 

namn; Anders, Fredrik, Åsa, Klara och Malin. Kuratorerna var till största del utbildade 

socionomer, men det fanns även en beteendevetare samt en som studerat på 

Missbrukarprogrammet. Det fanns en bred variation gällande hur länge intervjupersonerna 

hade arbetat som kuratorer på grundskola; allt från 6 månader upp till 16 år. Resultatet har 

delats upp i fyra olika teman: ungas användande av sociala medier, ungas framställning av 

sig själva på sociala medier, sociala mediers påverkan på ungas hälsa och kända personers 

påverkan på unga via sociala medier. 

5.1 Ungas användande av sociala medier 

En övervägande majoritet av intervjupersonerna upplevde att många elever börjar använda 

mobiltelefon när de går i mellanstadiet, årskurs tre till sex, trots att det framkom att det även 

finns en del barn som börjar använda mobiltelefon så tidigt som i årskurs ett. Bland de yngre 

eleverna som hade mobiltelefon upplevde dock en intervjuperson att mobiltelefonerna hölls 

mer nerpackade under skoldagen, medan de tas upp och används mer frekvent när eleverna 

blir äldre. Gällande vid vilken ålder eleverna börjar använda sociala medier uppger den 

övervägande majoriteten av intervjupersonerna att användandet börjar i mellanstadiet, i 

årskurs tre eller fyra. På en skola hade en koll gjorts förra året gällande användningen av 

sociala medier hos barn i årskurs fyra, där det framkom att hälften av fjärdeklasseleverna 

hade börjat använda Instagram och även andra sociala medier. Utifrån intervjupersonernas 
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utsagor gällande elevernas ålder när de börjar använda mobiltelefon respektive sociala 

medier, går det att uttyda att eleverna börjar använda sociala medier ungefär samtidigt som 

de börjar använda mobiltelefon. Intervjupersonernas uppfattning om att de flesta elever 

börjar använda sociala medier i mellanstadiet skiljer sig från en undersökning av Akkucuk 

och Turans (2015) som visar att majoriteten av ungdomar i åldrarna 12-17 använder någon 

form av sociala medier.  

 

Vidare tillfrågades intervjupersonerna om de upplevde att detta var en rimlig ålder för 

eleverna att börja använda sociala medier. Den övervägande majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg att barn i mellanstadiet inte är redo för att använda sociala medier, 

då deras outvecklade kognitiva förmåga gör det svårt för dem att förstå vad de ser på sociala 

medier. Klara framhöll exempelvis att barn och unga inte alltid kan sålla exempelvis vad som 

är sant och inte av det som de ser på sociala medier. Följande citat av Fredrik kan ses som 

typiskt för vad den övervägande majoriteten av intervjupersonerna upplevde i frågan: 

“I den åldern har man inte som människa utvecklats tillräckligt för att man, alltså ens egna 

konsekvenstänk...för det händer så mycket på nätet idag och jag tycker inte att dem, barn i den 

åldern, alltid kan hantera, ta tillvara på det som händer och faktiskt titta på det kritiskt. Vad är 

det här för nånting, till exempel om någon hör av sig. Och sen samma sak, om man skriver till 

någon så har man inte tänkt igenom, vad betyder det här som jag skriver och skickar till min 

klasskamrat. Om man skriver jävla idiot eller något sånt.” 

Utifrån detta drar författarna slutsatsen att sociala medier kan utgöra en negativ påverkan på 

barn och unga då deras låga utvecklingsnivå och oförmåga att förhålla sig kritiskt kan 

innebära risker. Gemensamt för intervjupersonerna är att det upplevs som att de äldsta 

eleverna använder sociala medier mest. På skolorna som har förskoleklass upp till årskurs 

nio upplevs användandet var som mest frekvent bland högstadieeleverna i årskurs sju till nio. 

Här upplevs användandet vara lika utbrett i sjuan som i nian. Samma uppfattning finns på en 

högstadieskola där intervjupersonen upplever att användandet är lika frekvent genom hela 

högstadiet. På en skola med förskoleklass upp till årskurs sex upplevdes användandet vara 

som högst bland barnen i årskurs sex. Vidare visar resultatet vilka sociala medier som 

intervjupersonerna upplevde är vanligast bland eleverna. Samtliga intervjupersoner svarade 

att Snapchat används av eleverna och samtidigt nämner majoriteten av intervjupersonerna 

att även Instagram används av eleverna. Att dessa två sociala medier används mest kan anses 

bero på att eleverna föredrar att kommunicera via bilder hellre än via text. Dessutom nämnde 

en minoritet att eleverna använder Kik, Musical.ly, Periscope och Messenger. På dessa 

sociala medier kan användare exempelvis skriva meddelanden till varandra, skapa 

musikvideos och livestreama. Det fanns även en tendens som visade att Facebook används i 

allt mindre utsträckning. En intervjuperson förklarade att denne pratat med eleverna om 

Facebook och fått veta att det inte längre användes av unga utan var något som vuxna 

använde.  I jämförelse med detta visade en studie av Akkucuk och Turan (2015), där 120 

ungdomar i åldrarna 12-17 svarade på frågeformulär, att 76 % av ungdomarna hade ett 

Facebook-konto. Dessutom visades det att 38 % av ungdomarna hade ett Twitter-konto, en 

kanal på sociala medier som inte nämns av intervjupersonerna. Istället nämner 

intervjupersonerna att Snapchat är mest populärt bland eleverna på sociala medier, något 

som inte finns med som ett svarsalternativ i undersökningen av Akkucuk och Turan. Dock 

visade den studien, i likhet med intervjupersonerna, att ungdomarna använder Instagram. 
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På frågan gällande hur eleverna använder sociala medier uppgavs det att eleverna 

kommunicerar, följer kändisar, delar och skickar bilder på sig själva och sitt liv, gör 

musikvideos och löser konflikter på sociala medier. I en studie gjord av Akkucuk och Turan 

(2015) uppger ungdomarna att de använder sociala medier för att dels fördriva tiden, men 

även spela spel, chatta, hålla sig uppdaterad, följa vänner och dela videor och bilder. Detta 

ligger i linje med intervjupersonernas upplevelse av att eleverna använder sociala medier 

bland annat för att kommunicera och skicka bilder till varandra. Studien av Akkucuk och 

Turan visade även att ungdomarna associerade sociala medier med kommunikation, delning 

och nöje, vilket är något som stämmer överens med intervjupersonernas upplevelser av att 

eleverna använder sociala medier för att bland annat kommunicera, dela bilder och göra 

musikvideos. Vidare nämnde Klara och Åsa att det i samtal med eleverna, främst tjejer, 

framkommit att de ibland kan lägga upp lättklädda bilder på sig själva. Här framkom det att 

vissa elever kan ha ett naivt tänkande kring bilderna de delar. Detta gäller främst på 

Snapchat, då de lägger upp lättklädda bilder på sig själva med inställningen att bilderna 

försvinner och inte kan sparas, trots att de som ser bilden kan välja att ta en screenshot. 

Utifrån detta tolkar författarna det som att delningen av lättklädda bilder inte är något 

ovanligt på dessa grundskolor. Gällande upplevda könsskillnader i användandet av sociala 

medier menade majoriteten av intervjupersonerna att tjejer använder sociala medier i större 

utsträckning än vad killar gör, men att båda könen använder det. Resultatet visade att det 

inte förekom någon könsskillnad gällande på vilket sätt killar och tjejer använder sociala 

medier. 

 

Fortsättningsvis svarade intervjupersonerna på varför de tror att barn och unga använder 

sociala medier och här uppgavs en stor variation anledningar. Några av intervjupersonerna 

menade att användandet har att göra med att “man vill inte missa någonting…”, att det finns 

en nyfikenhet för vad som händer när personen själv inte är där. Valkenburg och Peter 

(2010) skriver att ungdomar gärna använder sociala medier för att hänga med i sådant som 

händer, vilket intervjupersonerna också anser. Författarna anser även, utifrån det 

intervjupersonerna har sagt, att ett ökat informationsflöde på sociala medier är en av 

anledningarna till att eleverna använder det. Samtliga intervjupersoner angav 

kommunikation som en anledning till elevernas användande av sociala medier. Valkenburg 

och Peter (2010), Lenhart (2012) och Boyd (2008) visar i likhet med intervjupersonerna att 

kommunikation är en av anledningarna till att unga använder sociala medier. Några av 

intervjupersonerna trodde att kommunikation på sociala medier är naturligt för eleverna 

eftersom att detta är något de är uppväxta med. På ett liknande sätt förklarar Hallberg (2014) 

att ungdomar idag växer upp i två olika världar, där en av världarna är virtuell och präglas av 

elektronisk kommunikation.   

 

Vidare beskrev Malin att eleverna upplever att det är lättare att prata och lösa konflikter på 

sociala medier än på riktigt. Detta hade hon lagt märke till då hon pratat med grupper av 

elever som varit osams som tyckt att det är jobbigt att prata med varandra. Här tolkar 

författarna det som att elevernas svårigheter att prata om konflikter ansikte mot ansikte kan 

ha sin grund i att de är uppväxta med sociala medier och därför har en viss ovana att 

kommunicera i verkligheten. Malin berättade vidare att hon varit med om elever som haft 

föräldrar som skriver till varandra på mobiltelefonerna trots att de sitter bredvid varandra i 

soffan och att dessa föräldrar inte pratar ordentligt med varandra. Ytterligare en 

intervjuperson nämnde att föräldrar som använder mobiltelefon mycket kan påverka 

elevernas användande av sociala medier. På sådana sätt menade de två intervjupersonerna 

att det är lätt att barnen tar efter sina föräldrars beteenden. Fortsättningsvis ansåg en av 
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intervjupersonerna att det har blivit en kultur i dagens samhälle av att människor ska visa 

upp och dela med sig av varje liten del av sina liv. Åsa instämde i denna uppfattning vilket 

kan ses i följande citat: 

“Jag tror just det där att hela tiden ha koll, och lite grann visa också. Aa det här gör vi, så här 

kul har vi. Liksom att man vill att andra ska se att, så här rolig fest är vi på eller aa.” 

Författarna tolkar intervjupersonerna som att det har blivit en naturlig del av ungas vardag 

att dela med sig av sitt liv på sociala medier. Åsas uttalande visar även att det finns en 

tendens till att unga vill framställa sig själva positivt på sociala medier.   

5.2 Ungas framställning av sig själva på sociala medier 

Under intervjuerna ställdes frågan om intervjupersonerna ansåg att eleverna brukar 

framställa sig själva annorlunda på sociala medier än i verkliga livet, och på vilket sätt. Några 

av intervjupersonerna framhöll att de inte tagit del av elevernas konton på sociala medier och 

att de därför inte kunde veta säkert hur eleverna framställer sig. Med anledning av detta 

tolkas vissa av svaren som att de berör hur människor i allmänhet framställer sig på sociala 

medier och inte just intervjupersonernas egna erfarenheter av elevernas framställande. 

  

Malin hade uppfattningen att det personen själv inte kan göra i verkligheten av någon 

anledning blir lättare att göra på sociala medier. Hon menade att det är lättare att säga vad 

denne tycker och tänker på sociala medier än i verkliga livet. Malin hade upplevt att elever 

som i samtal med henne var väldigt tystlåtna och tillbakadragna istället var väldigt aktiva och 

utåtriktade på sociala medier, något hon såg som positivt då dessa elever får ett utlopp för att 

kommunicera på sociala medier. Här kan författarna se hur eleverna kan välja att framställa 

sig själva annorlunda på sociala medier, något som skulle kunna kopplas till Hallbergs (2014) 

resonemang om att ungdomar idag själva kan bestämma hur de vill definiera sina identiteter 

och framställa sig själva på sociala medier. Anders trodde att det är möjligt att en person 

framställer sig annorlunda på sociala medier när den inte i verkligheten vågar stå för vad 

denne tycker eller säger. Han menade att anonymiteten på sociala medier gör att människor 

kan bete sig annorlunda där än i verkligheten, exempelvis genom att vara elakare på sociala 

medier än vad de annars skulle vara. Anders uppfattning var att elever likt skådespelare kan 

välja att spela olika rollkaraktärer och på detta sätt trodde han att elever på sociala medier 

kan inta en roll, att de spelar någon de egentligen inte är. I likhet med Anders beskrev en 

annan intervjuperson att denne med elever varit med om att de spelar en roll på sociala 

medier. Gällande detta berättade intervjupersonen om ett exempel där en elevs agerande på 

sociala medier inte alls stämde överens med hur intervjupersonen såg på eleven i 

verkligheten. Här upplevde intervjupersonen att eleven spelade två helt olika roller. Detta 

resultat har starka kopplingar till Goffmans (1959) dramaturgiska perspektiv, där mänskligt 

socialt samspel kan likställas med en teater och människor precis som skådespelare intar 

olika roller i mötet med omgivningen. 

 

Gällande på vilket sätt eleverna framställer sig annorlunda på sociala medier menade 

majoriteten av intervjupersonerna att det finns en tendens att framställa sig själv och sitt liv 

som bättre på sociala medier än vad det egentligen är. Här trodde Anders att elever kan 

framställa sig själva som “större, bättre och vackrare” i det som de väljer att skylta med. På 
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ett liknande sätt förklarade Fredrik att han, utifrån det han sett av elevernas sociala medier, 

definitivt trodde att eleverna vill framställa sig “ur sin bästa dager” och upprätthåller en fasad 

på sociala medier. Enligt författarna blir det här tydligt hur eleverna dels kan välja att 

framhäva sina positiva sidor på sociala medier, men även framställa en förbättrad och osann 

bild av sig själva. Att elever väljer att endast skylta med vissa saker och upprätthåller en fasad 

kan enligt författarna likställas med det Goffman (1959) kallar för den främre regionen. 

Denna kan likställas med att individen, likt en skådespelare, står på scenen och försöker att 

upprätthålla normer och använda en fasad för att inte avslöja sitt rollspelande. Den bakre 

regionen kan istället ses som bakom kulisserna, där individen kan vara sig själv och inte 

behöver undantrycka sina verkliga egenskaper. I likhet med dessa två intervjupersoner hade 

Åsa varit med om att det på sociala medier finns en tendens till att vilja att andra ska se de 

positiva sidorna av ens liv, exempelvis genom att bilder som läggs upp visar “det perfekta 

livet”, exempelvis en persons fina lägenhet eller att personen äter middag på en fin 

restaurang. Enligt författarna ligger denna beskrivning i linje med Goffmans (1959) 

dramaturgiska perspektiv där han menar att människor vill göra intryck på sin omgivning, 

precis som skådespelare vill göra intryck på sin publik. Åsa beskrev att: 

”Men man tänker inte riktigt på att det bara är en sekund av någonting./...jag menar, man kan 

se supersnygg ut på en bild där man fixat sig i en timme, egentligen har man varit hemma och 

städat sitt rum hela dagen, men det ser ut som att man har jättekul.../just det här att man visar 

upp...en liten fantasivärld.” 

Det som Åsa beskriver i sitt citat tolkas som en förvrängning av verkligheten och enligt henne 

leder detta till att andra personer som ser sådana bilder kan känna sig dåliga eftersom att de 

börjar tro att andra människor är mycket bättre, snyggare och mer perfekta än vad de själva 

är. Författarna ser på detta som en reproduktion av skönhets- och perfektionsideal, då ett 

sådant framhävande av människors positiva sidor av sig själva och sina liv på sociala medier 

bidrar till att sådana ideal internaliseras hos fler. Att en sådan förvrängning av verkligheten 

sker styrks även av McLean m.fl. (2015) som menar att det förekommer att tjejer 

manipulerar sina foton innan de delas på sociala medier. McLean beskriver även att tjejer 

kan lägga stor ansträngning i att välja vilket självporträtt de ska dela på sociala medier, något 

som författarna menar är ett exempel på hur viktig denna image inför omvärlden, som 

intervjupersonen beskriver, kan anses vara av unga. Vidare berättade Fredrik att eleverna  

exempelvis på Instagram ofta visar upp de bra delarna av livet, medan de mer sällan är öppna 

med att dela med sig av att denne exempelvis har ångest. Detta beskrev även Anders på 

följande vis: “Jag vill skylta med det som är positivt och det jag skäms över vill jag helst inte 

prata om.” Att endast vilja visa det positiva för omgivningen anser författarna stämmer 

överens med det Harste och Mortensen (2007) beskriver om att varje individ enligt Goffman 

försöker bibehålla sin självbild inför andra människor. Att negativa vardagsinslag, som till 

exempel ångest, inte framställs på sociala medier kan på ett liknande sätt ses som ett exempel 

på det Goffman (1959) menar om att individen försöker styra och kontrollera den 

information som framställs när den presenterar sig för andra människor. 

 

En av intervjupersonerna nämnde att elever berättat att det anses viktigt bland eleverna att 

samla ihop antalet dagar de varit aktiva på Snapchat, något som även Malin belyste. Hon 

menade att elever med för lite poäng på Snapchat ansågs som opopulära. En intervjuperson 

förklarade även att det anses vara viktigt att “snapchata” med så många som möjligt. På ett 

liknande sätt menade Malin att eleverna lärt sig vilka bilder de ska lägga upp för att bli 
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populära och att det ses som viktigt att få många likes. Här kan det tolkas som att exempelvis 

antal aktiva dagar på Snapchat och antal likes blir ett slags mått på elevernas popularitet. 

Detta upplevs även som tydliga exempel på hur människor enligt Goffman (1959) kan ta sig 

an olika roller beroende på vilka förväntningar som finns på den sociala statusen. Då 

eleverna exempelvis lärt sig att lägga upp sådana bilder som kommer göra dem populära, 

anpassar de sig alltså efter omgivningens förväntningar på den sociala statusen. Detta tolkar 

även författarna som en strävan efter att passa in, vilket ligger i linje med Valkenburg och 

Peters (2008) resonemang om att ungdomars beteende på sociala medier har att göra med en 

vilja att känna tillhörighet. Berg (2007) menar vidare att Goffmans dramaturgiska perspektiv 

bland annat handlar om att en grundläggande del av skådespelarens framträdande gäller 

huruvida publiken godkänner eller underkänner den rollgestalt som skådespelaren skapat, 

vilket kan likställas med elevernas sökande efter likes och popularitet på sociala medier. 

5.3 Sociala mediers påverkan på ungas hälsa 

På frågan gällande hur intervjupersonerna sett att elevernas hälsa påverkas av sociala medier 

gavs blandade svar. Två av intervjupersonerna menade att eleverna påverkas eftersom det 

förekommer både konflikter och hot på sociala medier och även att nakenbilder kan spridas. 

Enligt Fredrik kan detta ge upphov till ångest, oro, koncentrationssvårigheter i skolan och 

oro hemma. Cleland Woods och Scott (2016) undersökning visar att de ungdomar som är 

mer känslomässigt engagerade i sociala medier kan associeras med ångest och depression. 

Att lägga upp nakenbilder och utsättas för hot och konflikter kan här tolkas som att vara 

känslomässigt engagerad i sociala medier, vilket innebär att detta kan leda till upphov av 

ångest. Vidare kunde Klara se att elevernas hälsa påverkas av sociala medier eftersom rykten 

kan spridas och eleverna då väljer att prata med henne för att de mår dåligt. Hon menade att 

de elever som redan mår dåligt kan komma att må ännu sämre som ett resultat av sociala 

medier, vilket även Malin ansåg. Bland annat nämnde Klara att en elev hade funderat på att 

begå självmord och letade information om hur det kunde gå till på sociala medier. I likhet 

med detta berättade Malin: 

“...mår man dåligt så är det lättare att hitta en grupp, på Kik till exempel, där man bara pratar 

om dåliga tankar. De tipsar om hur man ska skära sig och tipsar om hur man ska begå 

självmord, och allt möjligt, det finns allt./Det här psykiska dåliga måendet, det kan bara bli 

värre oftast.” 

Här blir det tydligt hur sociala medier kan leda till att elever som mår dåligt söker 

information om destruktiva beteenden vilket kan leda till en negativ spiral. Citatet kan även 

tolkas som att ungdomar med ett sämre mående söker sig till destruktiva grupper och att det 

idag är lätt att göra det på sociala medier. Fortsättningsvis fanns en enighet bland 

intervjupersonerna gällande att eleverna möts av olika skönhetsideal på sociala medier och 

påverkas av det. Två av intervjupersonerna var tydliga och sa att dagens skönhetsideal bland 

annat handlar om att vara smal och vältränad, och majoriteten av intervjupersonerna 

menade att det finns ideal för hur människor ska se ut på sociala medier. Dessutom hade 

Klara och Malin stött på elever, främst tjejer, som inte vill äta mat, hemma eller i skolan, för 

att de vill bli smala. Detta beskrev Malin på följande sätt: 
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“...jag har föräldrar som kommit till mig och frågat, ‘hur ska jag göra?’ Så de äter inte, för hon 

vill se ut så, som de här tjejerna som lägger upp bilder på sig själv. Ehm, det är självklart att 

det blir skevt i deras sätt att...man måste vara på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt för att 

bli accepterad.” 

Tolkningsvis kan författarna se att eleverna påverkas av sociala medier, vilket även 

föräldrarna har uppmärksammat. För kuratorerna blir det tydligt att dessa tjejer påverkas av 

sociala medier.  Att vissa elever inte vill äta mat menade Malin och Klara kan bero på att de 

sett andra tjejer eller kända personer med vissa skönhetsideal lägga ut bilder på sig själva på 

sociala medier. Samtidigt menade de båda att eleverna försöker uppfylla de skönhetsideal 

som finns för att de inte vågar vara sig själva då de vill bli accepterade av omgivningen. 

McLean, Paxton, Wertheim och Masters (2015) skriver i sin artikel att om någon jämför sig 

själv med andra på sociala medier kan det leda till en kritisk självgranskning som i sin tur 

kan leda till en negativ kroppsuppfattning. Detta kan förklara elevernas agerande som 

intervjupersonerna beskriver; när de jämför sig med andra på sociala medier får de en 

negativ uppfattning om sig själva och väljer, i det här fallet, att inte äta för att kunna uppfylla 

ett skönhetsideal. Vidare beskriver McLean m.fl. (2015) att sociala medier kan leda till 

kroppsmissnöje, återhållsam kosthållning, internalisering av smalhetsideal och 

övervärdering av sin vikt och form hos unga tjejer, vilket kan kopplas till att eleverna inte vill 

äta för att kunna bli smala.  Vidare belyste Malin att sociala medier kan påverka helheten hos 

en elev; de ska både se bra ut, prestera och vara “/...lite den här perfekta människan, man får 

inte vara lite avvikande”, vilket hon menade kan skapa mycket ångest redan i tidig ålder. Åsa 

beskrev följande angående sociala mediers påverkan på elevernas skönhetsideal: 

“...jag tror att det påverkar, absolut utifrån att man matas hela tiden med nya intryck och nya, 

eller ideal hela tiden liksom. Jag tänker som...när jag var ung...då kom Veckorevyn en gång i 

veckan. Då fick man liksom, aa, såhär ser deras kroppar ut, de här kläderna ska man ha, så här 

ska håret se ut liksom. Nu räcker det att gå in i telefonen var femte minut så får du 

uppdateringar hela tiden.” 

Här betonas hur den teknologiska utvecklingen har lett till att unga idag konstant får ta emot 

intryck och skönhetsideal via sociala medier, till skillnad från att det tidigare inte utgjort en 

sådan ständig påverkan. Att konstant ta emot intryck av skönhetsideal och prestationskrav på 

sociala medier kan därför tänkas vara något som inte längre är ovanligt, utan snarare något 

som unga får möta varje dag på sociala medier. Vidare berättade Malin att hon mött killar 

som redan i årskurs sex pratat om att de måste börja träna på gym snart, samt tjejer som 

sminkat sig så tidigt som i lågstadiet. Detta menade hon är exempel på hur skönhetsideal 

som spridits via sociala medier har kommit att påverka eleverna. Detta visar enligt 

författarna på hur långt ner i åldrarna det kan finnas vissa skönhetsideal både bland killar 

och tjejer. Fredrik upplevde att det finns tydliga könsnormer på skolan gällande vad som 

anses var kvinnligt och manligt, vilket han menade eventuellt skulle kunna ha en koppling till 

sociala medier. Han hade även mött elever som strävar efter perfektion när det gäller 

kroppsliga ideal, men tydliggjorde att han inte visste om det beror på sociala medier eller 

press från andra håll. 

 

Fortsättningsvis svarade samtliga intervjupersoner att de upplevt att sociala medier även kan 

påverka elevernas självkänsla. Anders ansåg att sociala medier kan ha en negativ påverkan på 

självkänslan, bland annat på grund av att det skapas olika kroppsliga komplex bland 
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eleverna. Fredrik svarade att han mött elever som mått dåligt över saker som skrivits om dem 

på sociala medier och att sådana kommentarer kan ha påverkat elevernas självkänsla. Han 

menade att eleverna då kan börja ifrågasätta sig själva och tänka; ”Är det här jag? Är jag så 

här?” Sådana negativa kommentarer på sociala medier visar på nätmobbning och det blir 

tydligt hur eleverna kan börja ta till sig och tro på sådant negativt som skrivs om dem på 

sociala medier. Det intervjupersonen uttryckte stämmer även överens med Valkenburg m.fl. 

(2006) studie där det visades att sociala medier kan ge unga lägre självkänsla om de får 

negativ respons online. 

 

Malin och Klara belyste att elevernas självkänsla påverkas för att rykten sprids på sociala 

medier och eleverna har ett stort tryck på sig att passa in och bli accepterade. Detta tydliggör 

den påverkan som omgivningens godkännande kan ha på elevernas självkänsla. 

Fortsättningsvis menade Malin att elaka kommentarer eller meddelanden lätt kan påverka 

elevernas självkänsla negativt. När en elev får elaka kommentarer eller meddelanden 

skickade till sig måste de kunna hantera det, och för att kunna göra det på ett bra sätt måste 

eleverna ha en bra självkänsla, något hon menade att barn inte har eftersom det är något som 

byggs upp under hela livet. Enligt Harter (1999) är ungdomstiden den period i en människas 

liv där personens syn på sig själv har störst risk att påverka självkänslan och välbefinnandet, 

vilket kan kopplas till det intervjupersonen uttrycker om risken för låg självkänsla hos 

eleverna. Vidare menade Åsa att elevernas självkänsla kan påverkas negativt eftersom det 

alltid finns något som är nyare, bättre och snyggare på sociala medier. Här anses 

intervjupersonens uttalande peka på det konstanta flödet av bilder med olika skönhetsideal 

som finns på sociala medier som en orsak till elevers låga självkänsla.  

 

Fortsättningsvis fanns en tendens hos intervjupersonerna att de inte upplevde någon 

könsskillnad gällande hur pojkar och flickor påverkas av sociala medier. De menade alltså att 

sociala mediers påverkan blir densamma oavsett vilket kön eleverna tillhör. Malin menade 

dock att tjejer påverkas mer av sociala medier eftersom deras användande börjar tidigare än 

killarnas. Däremot menade hon att både killar och tjejer påverkas av skönhetsidealen som 

förmedlas på sociala medier. Ytterligare en intervjuperson trodde också att tjejer påverkas av 

sociala medier i en större utsträckning, men att fler killar också blir påverkade eftersom fler 

manliga ideal skapas. Klara menade att även om killar och tjejer påverkas lika mycket av 

sociala medier är det vanligt att det inte märks lika mycket att killar påverkas. Hon påpekade 

även att killar precis som tjejer kan ha ätstörningar och träningshets. Gällande om det skiljer 

sig hur yngre och äldre elever påverkas av sociala medier fanns det en enighet bland 

intervjupersonerna. De uttryckte att äldre elever påverkas betydligt mer än de yngre eftersom 

att de använder sociala medier i en större utsträckning. Åsa menade dock att de äldre 

eleverna kan hantera det de ser på sociala medier på ett bättre sätt än de yngre eleverna, 

eftersom att de äldre eleverna har en större förståelse och kognitiv förmåga.  

 

Samtliga intervjupersoner tyckte, trots de negativa konsekvenserna som nämnts, att det även 

finns fördelar med elevernas användande av sociala medier. Majoriteten av 

intervjupersonerna ansåg att sociala medier ger förmågan att skapa en kontaktyta samt hålla 

kontakt med människor. Dessutom ansågs en fördel vara att kunna söka information och 

skaffa ny kunskap. I en undersökning av Madden och Smith (2011) framkom det att 

majoriteten av ungdomarna i undersökningen generellt hade en positiv upplevelse av sociala 

medier, vilket kan tyda på de fördelar som intervjupersoner nämner med sociala medier. 

Malin och Klara nämnde också att en viktig fördel med användandet av sociala medier är att 

de elever som mår dåligt kan få stöd och bli peppade till att må bättre. Valkenburg m.fl 
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(2006) kom i sin studie fram till att de ungdomar som får positiv respons på sociala medier 

kan få en ökad självkänsla och ökat välbefinnande, vilket har en överensstämmelse med 

intervjupersonernas svar. Något annat som minoriteten av intervjupersonerna ansåg är 

fördelaktigt med användandet av sociala medier är att eleverna kan hitta en tillhörighet eller 

få förebilder som de kan se upp till om eleverna inte har det i sina fysiska miljöer. Dessa 

intervjupersoner menade att sådana förebilder på sociala medier kan hjälpa eleverna att inse 

att de inte är ensamma om sina känslor och att det finns andra människor som klarat sig 

igenom svåra situationer, vilket kan inge hopp hos eleven när den går igenom något svårt. 

Utifrån detta anser författarna att det finns möjligheter för eleverna att må bättre genom 

sociala medier. Här visar alltså resultatet att sociala medier även kan ha en positiv påverkan 

på ungas hälsa. 

5.4 Kända personers påverkan på unga via sociala medier 

Under intervjuerna framkom det att samtliga intervjupersoner hade upplevt att kända 

personer på sociala medier kan påverka eleverna. Alla intervjupersoner upplevde även att 

eleverna kan försöka efterlikna dessa kända människor på sociala medier. Detta resultat har 

en god överensstämmelse med Banduras (1977) teori om observationsinlärning, vilken 

innebär att en stor del av individers beteenden lärs in genom att observera och sedan imitera 

andra så kallade rollmodellers beteenden. Att sådana rollmodeller på just sociala medier, där 

det delas mycket bilder, har en stor påverkan på eleverna tolkas även som 

överensstämmande med Banduras teori, då han menar att representationer i form av bilder 

är mycket inflytelserika på individers beteenden då de ofta förmedlar en mycket större 

mängd information än exempelvis via tal. Så här svarade Malin på frågan: 

“Jättemycket. De är ju idoler, de är förebilder! De tar ju med sig det i det dagliga. Hur man 

skämtar, hur man är, och hur man pratar. De tar ju med sig, de gör ju som dem gör, så är det.” 

Malins citat tolkas som att hon har upplevt att eleverna försöker efterlikna kända personer, 

men betonar att det inte behöver vara på ett dåligt sätt utan snarare att de blir förebilder för 

eleverna. Det ses som att kända personer kan påverka eleverna både positivt och negativt. På 

ett liknande sätt beskrev Anders att vad dessa kända personer tycker om, äter, hur de klär sig 

och så vidare kan påverka eleverna och göra att de försöker eftersträva att vara på ett 

liknande sätt. Här anses det bli tydligt att kända personer på sociala medier kan ha en 

omfattande påverkan på elevernas identitetsskapande. Då det i denna ålder av 

identitetsskapande ses som vanligt att ha sådana förebilder anses dock sådana 

personlighetsförändringar kunna vara övergående. Intervjupersonernas utsagor ligger även 

väl i linje med Banduras teori om observationsinlärning, där Parrish (2012) beskriver att 

individen börjar att imitera en rollmodell, i form av att ta efter exempelvis dennes klädsel, tal 

eller beteende. Då författarna menar att användandet av dagens sociala medier kan jämföras 

med tv-tittandet på 70-talet, hittas även en koppling till Banduras (1977) teori, där det ses 

som mycket vanligt förekommande att de människor som ses på tv, film eller andra 

bilduppvisningar fungerar som rollmodeller vars beteende och attityder individer lär sig att 

efterleva genom observation. Vidare belyste Fredrik att det finns väldigt många bloggare och 

“youtubare” som uppmanar till att människor ska följa de på exempelvis Snapchat och 

Instagram. Han menade att sådana konton definitivt kan påverka elevernas föreställningar 

om normer i samhället, både när det gäller skönhetsideal men även exempelvis könsnormer 
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och normer om sexualitet och etnicitet. Denna påverkan beskrev han “känns ju nästan som 

det är någon form av modellinlärning”. Detta uttalande är en direkt koppling till Banduras 

teori om observationsinlärning som intervjupersonen själv gjorde.  

 

Fredrik menade vidare att dessa kända personer blir en slags sanning för många elever, en 

norm att utgå efter, vilket också påverkar deras ambitioner. Fredrik har exempelvis mött 

elever som velat tjäna pengar på Youtube då kända personer har blivit framgångsrika inom 

en sådan bransch. Åsa beskrev på ett liknande sätt att det upplevs som statusfyllt att vara 

känd på sociala medier, vilket skapar en strävan hos vissa elever att försöka bli kända på 

samma sätt. Även en annan intervjuperson hade upplevt att eleverna kan identifiera sig med 

kända bloggare och “youtubare” och vilja bli som dem. Här blir det tydligt hur dessa kända 

personer kan sätta normen för vad som ses som eftersträvansvärt och häftigt bland eleverna, 

då vissa av de strävar efter att uppnå en liknande livsstil. Detta resultat stämmer överens 

med Banduras (1977) sociala inlärningsteori, där han menar att människors olika responser 

blir förstärkta av vilka belönande eller bestraffande konsekvenser de förväntar sig att få på 

sina handlingar. Om en handling tidigare fått belönande konsekvenser förstärker detta 

individens sannolikhet att använda liknande beteendemönster i framtiden. Här menar 

författarna att eftersom att eleverna erfarit att kända personer på exempelvis Youtube blivit 

framgångsrika och fått hög status, det vill säga fått belönande konsekvenser på grund av sina 

handlingar, förstärker det elevernas responser i form av att själva vilja tjäna pengar på 

Youtube och bli kända på samma sätt.  

 

Fortsättningsvis berättade Klara att det på skolan nyligen varit en period av ett stort fokus på 

att vara smal bland eleverna. Detta är något som har lett till en trend på skolan där vissa 

elever inte vill äta av skolmaten, något författarna ser som ett tecken på kroppsmissnöje och 

en direkt negativ påverkan på elevernas hälsa. Elevernas stora fokus på att vara smala skulle 

kunna förklaras av det Valkenburg m.fl. (2006) skriver om att ungdomstiden ofta präglas av 

att individen har ett ökat fokus på sig själv och överskattar i vilken utsträckning de blir 

värderade av omgivningen. Detta kan enligt Valkenburg m.fl. (2006) resultera i en extrem 

upptagenhet av vad omgivningen tycker om ens utseende, något författarna menar att oviljan 

att äta av skolmaten är ett exempel på. Här menade Klara framförallt att de kända personer 

på sociala medier som är “smala och fina” kan ha en stor påverkan på vissa elevers 

skönhetsideal och skapa en strävan hos eleverna att se likadana ut. Klara beskrev att “...de ser 

den här drömvärlden med fina kläder, snygg kropp och liksom den här flärden liksom, det är 

jättemånga som drömmer om det…”. Detta stärks av Banduras (1977) argument om att 

individer i hög utsträckning uppsöker just sådana rollmodeller med älskvärda och intressanta 

kvalitéer.  

 

Gällande att eleverna försöker efterlikna sådana kända personer på sociala medier menade 

Klara att hon försökt förklara för eleverna att bilderna på sociala medier inte alltid är en 

representation av verkligheten och exempelvis kan vara retuscherade, detta på grund av att 

hon upplevt att elever kan känna sig misslyckade när de inte lyckas uppnå samma ideal som 

dessa kända personer. Detta resultat stämmer överens med Harters (1999) resonemang om 

att ungas syn på sig själva i hög grad riskerar att påverka deras välbefinnande och 

självkänsla. Elevernas känsla av misslyckande bekräftar också Harters (1999) slutsats om att 

det på sociala medier finns en särskild risk för att ungdomars självkänsla påverkas. Att 

sociala medier enligt Tiggermann och Slater (2014) är associerat med kroppsmissnöje anser 

även författarna blir tydligt i detta fall. Sådana känslor av kroppsmissnöje samt försämrat 
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välbefinnande och självkänsla tydliggör den negativa påverkan sociala medier kan ha på 

ungas hälsa.  

 

Två av intervjupersonerna uppmärksammade att eleverna är i den åldern där de letar efter 

sin identitet, något som gör eleverna ännu mer mottagliga inför den påverkan sociala medier 

utövar och i högre grad gör att de vill efterlikna kända personer på sociala medier.  Enligt en 

av intervjupersonerna kan sådana skönhetsideal som framställs av kända personer på sociala 

medier vara rentav farligt i en ålder där eleverna är identitetssökande, vilket författarna 

menar kan ses då vissa elever inte vill äta mat i skolan. Trots det negativa inflytande som den 

övervägande majoriteten av intervjupersonerna upplevde att kända personer på sociala 

medier kan ha på eleverna, upplevde samtliga att sådana kända personer även kunde ha en 

positiv påverkan på eleverna. Fredrik berättade: 

“Sen så kan jag också se att det finns ju faktiskt förebilder som finns inom sociala medier 

också, där man, där elever hittar någon att, men okej, jag är inte ensam om att ha de här 

känslorna eller ha det här problemet i mitt liv, och det finns faktiskt de som klarat sig igenom 

det här.” 

Fredriks uttalande tolkas som att elever uppskattar att kända personer skriver och delar 

bilder på sociala medier som visar att även de kan må dåligt. Det kan tolkas som att eleverna 

uppfattar att de har något gemensamt med den kända personen och att det ger eleverna en 

förståelse för att alla människor kan må dåligt. Vidare menade Fredrik att sådana förebilder 

kan vara extra värdefulla om eleven inte har någon hemma att se upp till. Klara belyste på ett 

liknande sätt att det finns kända personer som berättar om viktiga saker på sociala medier, 

exempelvis att de har blivit mobbade. Att se att en känd person har gått igenom samma sak 

kan på så sätt vara väldigt värdefullt för de elever som själva är utsatta för mobbning. Som ett 

exempel på sådana positiva förebilder berättade Åsa om Therese Lindgren som är känd för 

sin populära kanal på Youtube. Therese har varit väldigt öppen med att berätta om sin 

psykiska ohälsa på sociala medier, något som Åsa såg som väldigt positivt då hon vågar prata 

om något som ofta är skambelagt hos unga. Avslutningsvis menar författarna att 

intervjupersonernas utsagor pekar på den positiva påverkan kända personer på sociala 

medier kan ha på elevernas psykiska hälsa.  

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka hur och varför barn och unga använder sociala 

medier, hur de framställer sig själva där och hur användandet kan påverka deras hälsa 

utifrån kuratorers upplevelser. Studiens första frågeställning gällde på vilket sätt kuratorer 

upplever att barn och unga använder sociala medier och varför dem gör det. Resultatet visade 

att eleverna i årskurs sju till nio använder sociala medier mest frekvent på grundskolorna. 

Intervjupersonerna uppgav även att Snapchat är det som används mest av eleverna samtidigt 

som Instagram också är populärt. Dessutom nämnde några av intervjupersonerna att 

eleverna använder sig av Kik, Musical.ly, Periscope och Messenger, medan Facebook visades 

användas i allt mindre utsträckning. Eleverna använder sociala medier främst för att 
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kommunicera samt dela eller skicka bilder till varandra. Studiens resultat visade också att 

eleverna även använder sociala medier för att följa kända personer, lösa konflikter och hänga 

med i sådant som händer. En annan anledning till elevernas användande av sociala medier 

troddes vara att det idag blivit en kultur i samhället att människor ska dela med sig av sitt liv 

på sociala medier.  

 

Den andra frågeställningen handlade om hur kuratorer upplever att barn och unga 

framställer sig själva på sociala medier. Resultatet visade att eleverna kan framställa sig 

själva annorlunda på sociala medier mot hur de är i verkliga livet. Intervjupersonerna 

menade att det på sociala medier är lättare för eleverna att säga vad de tycker och till exempel 

vara elaka mot andra personer. Dessutom menade intervjupersonerna att eleverna kan inta 

olika roller på sociala medier. Eleverna väljer ofta att framställa sig själva som bättre på 

sociala medier och att upprätthålla en fasad gentemot omgivningen. De väljer alltså ofta att 

uppvisa ett perfekt liv på sociala medier och att dölja sådant som är dåligt, i syfte att 

framställa sig så bra som möjligt inför andra människor. Resultatet visade även att eleverna 

lär sig hur de behöver bete sig på sociala medier för att kunna bli populära och accepterade 

bland sina skolkamrater. Dessutom framkom det att eleverna kan komma att efterlikna 

kända personer på olika sätt och uppvisa samma beteenden på sociala medier, det vill säga 

framställa sig så som de kända personerna är.  

 

Studiens tredje frågeställning gällde hur kuratorer upplever att barn och ungas hälsa 

påverkas av sociala medier. Resultatet visade att samtliga intervjupersoner upplevde att 

skönhetsideal som visas på sociala medier, exempelvis från kända personer, kan påverka 

elevernas hälsa. Detta tydliggjordes bland annat då vissa tjejer inte velat äta mat på grund av 

att de velat bli smala och se ut som någon de sett på sociala medier. Intrycken från sociala 

medier kan skapa en önskan om att vara perfekt, något som framkom kan skapa ångest i tidig 

ålder samt försämra självkänslan. Resultatet visade att både kända personer och andra på 

sociala medier kan bidra till ett sådant försämrat mående. Fortsättningsvis visade resultatet 

att samtliga intervjupersoner ansåg att sociala medier kan påverka elevernas självkänsla, 

bland annat på grund av kränkningar på nätet. Resultatet visade även att kränkningar på 

sociala medier kan leda till ångest, oro och koncentrationssvårigheter, samt att 

prestationskrav på sociala medier kan bidra till ångest. Elever som mår dåligt visades kunna 

söka information om destruktiva beteenden vilket ytterligare kunde förvärra deras mående. 

Det framkom dock att sociala medier även kan ha en positiv påverkan på elevernas hälsa då 

de där kan hitta tillhörighet och förebilder. På detta sätt kan exempelvis kända personer 

hjälpa dem att ta sig igenom svåra situationer och förbättra deras mående. Slutligen upplever 

författarna att studiens frågeställningar har blivit besvarade. 

6.1 Resultatdiskussion 

När det gäller de valda teorierna och den valda tidigare forskningen har dessa utgjort ett gott 

stöd för studien. Banduras sociala inlärningsteori och Goffmans dramaturgiska perspektiv 

har båda visats vara tillämpbara på dagens utveckling, trots att teorierna skrevs för 40 till 60 

år sedan. Den tidigare forskningen har fungerat bra men har till viss del visat på andra 

resultat än studien. De skillnader som författarna har funnit mellan tidigare forskning och 

resultatet har bland annat varit vilka sociala medier som används av barn och unga. Det kan 

bero på att majoriteten av de valda artiklarna har genomförts i andra länder än Sverige. 
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Därför syftas det på att resultatet och tidigare forskning kan skiljas åt eftersom länders 

kulturer och normer kan skiljas. Författarna anser att elevernas användande av sociala 

medier till stor del har att göra med den teknologiska utvecklingen eftersom det blivit 

naturligt att kommunikation sker via sociala medier. I resultatet framkom det att vissa elever 

upplevde det som väldigt jobbigt att behöva prata om konflikter i verkliga livet. Författarna 

funderar kring den påverkan sociala medier har i detta hänseende och undrar vilka 

konsekvenser detta kan få för de elever som inte ordentligt lär sig att kommunicera och lösa 

konflikter i verkligheten.  

 

Vidare anser författarna, likt resultatet, att det är vanligt att unga framställer sig själva som 

bättre på sociala medier än i verkliga livet. Eleverna väljer ofta att enbart visa upp det som är 

positivt och försöker att uppvisa en så perfekt yta som möjligt på sociala medier. Detta är i 

likhet med Goffmans (1959) tankar om den främre regionen, där varje individ försöker 

upprätthålla de normer som finns i samhället. Författarna upplever dels att barn och unga 

kan välja att visa upp det positiva på sociala medier på grund av att det har blivit en norm att 

endast dela med sig av de positiva delarna av sitt liv. Författarna menar dock att uppvisandet 

av positiva saker kan bero på att negativa inslag i människors liv kan uppfattas som något 

individen måste hantera på egen hand och att sådana ämnen kan uppfattas som tabubelagda. 

Denna norm, att människor visar upp en perfekt fasad, anses kunna leda till att barn och 

unga upplever ökade prestationskrav, då de enligt intervjupersonerna kan känna sig dåliga 

när de jämför sig med andra på sociala medier. Det blir därför viktigt för de unga att 

framställa sig själva positivt och behovet av perfektion, anser författarna i likhet med 

intervjupersonerna, kan leda till ett sämre mående hos barn och unga.  

 

Författarna anser att det är naturligt för människor att vilja visa sig utifrån sin bästa sida 

inför omgivningen, men samtidigt kan det gå över gränsen till ett ohälsosamt beteende och 

ren oärlighet. I sådana fall är frågan om personen väljer att göra saker för sin egen skull eller 

för att andra förväntar sig att personen ska se ut eller bete sig på ett visst sätt. Resultatet 

visade dock att det förekommer att människor även skriver om sina bekymmer på sociala 

medier, något författarna själva anser har blivit allt vanligare på sociala medier. Denna 

utveckling anses vara positiv eftersom det ger en sannare bild av verkligheten och kan 

förändra den rådande normen av att bara visa sådant som är positivt. Författarna menar att 

detta även kan bidra till att barn och unga förstår att det inte behöver vara något negativt att 

visa sig svag eller operfekt inför andra. Vidare visade resultatet att eleverna kan välja att spela 

olika roller och författarna upplever att rollerna kan skifta beroende på vilken social miljö 

personen befinner sig i. Det upplevs som naturligt att människor tar sig an olika roller i olika 

miljöer och visar på människans förmåga att vara medveten om vad som krävs i en viss 

situation för att inte ses som avvikande. Författarna menar dock att människor ofta vill 

framställa sig själva positivt oavsett vilken social miljö de befinner sig i, men att det kan 

variera i vilken grad någon förskönar eller förvränger sitt verkliga jag.   

 

Studiens resultat visade även att kända personer, men även andra människor på sociala 

medier, kan ha en stor påverkan på elevernas hälsa, exempelvis när det gäller att skapa 

svåruppnådda skönhetsideal. Författarna menar därför att offentliga personer som ofta 

kommer att fungera som förebilder för dessa unga, i den mån de kan, bör fundera kring vilka 

normer och ideal de förmedlar via sociala medier. Samtidigt är det viktigt att minnas att barn 

och unga, i och med att de ofta förskönar verkligheten och söker sådana skönhetsideal på 

sociala medier, själva är delaktiga i att reproducera problematiska prestationskrav och i 

förlängningen dess hälsokonsekvenser. På detta vis menar författarna att problemet inte har 
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en enkelriktad orsaksförklaring där barn och unga är offer för omgivningens påverkan, då de 

själva är delaktiga i att skapa sådant innehåll på sociala medier. Resultatet visade även att det 

i media skett en kraftig ökning av intryck gällande skönhetsideal de senaste decennierna. 

Detta kunde exempelvis handla om att unga förr fick hem en tidning i veckan innehållandes 

skönhetsideal, medan dagens unga ständigt tar emot sådana intryck via sociala medier. 

Författarna anser därför att dagens barn och unga växer upp med högre prestationskrav än 

tidigare generationer. Jämfört med tidningar, förmedlar sociala medier inte bara 

skönhetsideal från främst kända personer utan också från egna vänner och andra jämlikar. 

Detta är något författarna upplever kan leda till en större jämförelse med andra och att 

pressen på dagens barn och unga att leva upp till sådana ideal ökar ytterligare. Frågan är vad 

dessa ökade prestationskrav på barn och unga kan innebära för dem i vuxenlivet. Trots de 

negativa konsekvenserna av sociala medier anser författarna i likhet med några av 

intervjupersonerna att sociala medier också kan vara ett viktigt forum för unga människor att 

hitta tillhörighet och känna sammanhang, i synnerhet för sådana unga som mår dåligt.  

 

Eftersom användandet av sociala medier blivit väldigt utbrett bland barn och unga och 

skapar hälsobekymmer som till exempel ångest och låg självkänsla, är det av högsta vikt att 

skolan undervisar eleverna om källkritik, för att de ska kunna få en ökad förståelse för vad 

som är sant och inte sant på sociala medier. Det upplevs också som en viktig uppgift för både 

skolan och föräldrar att fortsätta lära barnen att alla människor är lika mycket värda 

oberoende av exempelvis hur någon ser ut och att inte vara elak mot andra varken utanför 

eller på sociala medier. För att förhindra kränkningar ses det också som viktigt att föräldrar 

håller uppsikt på vad deras barn gör på sociala medier. Studiens resultat visar att sociala 

medier kan leda till bland annat ångest och höga prestationskrav hos barn och unga. Detta 

visar på behovet av att kuratorer och andra yrkesgrupper inom socialt arbete, till exempel 

socialsekreterare, utredare och behandlare, har övergripande kunskap om sociala medier för 

att kunna ge bra stöd till dessa unga. Enligt 1§ 5 kap. i Socialtjänstlagen ska socialnämnden 

främja en gynnsam social utveckling hos barn och unga och dessutom uppmärksamma de 

barn och unga som visar på en ogynnsam utveckling. Med tanke på den påverkan sociala 

medier kan ha på ungas hälsa anses det vara av vikt för socialt arbete att följa och förstå 

ungas utveckling i relation till sociala medier. Enligt socialtjänstlagen framgår det även att 

socialnämnden ska arbeta förebyggande och förhinda att barn och unga far illa. Författarna 

lägger därför vikt vid studiens resultatet då det ger en bild av den påverkan sociala medier 

kan ha på ungas hälsa samt ger en förståelse för att det finns behov av förebyggande arbete.  

Studiens resultat kan också användas till att utbilda föräldrar i sociala mediers eventuella 

hälsorisker, i syfte att ge dem bättre förutsättningar att förstå orsaken till barnens mående. 

Dessutom anser författarna att användandet av sociala medier bland barn och unga inte 

kommer att upphöra utan endast att öka. Med tanke på detta upplevs det kunna bli svårt att 

helt och hållet förhindra uppkomsten av hälsokonsekvenser som exempelvis ångest och låg 

självkänsla, då allt fler unga själva är med och reproducerar snäva skönhetsideal och strävan 

efter perfektion. 

6.2 Metoddiskussion 

I denna studie anser författarna att det som velat undersökas har undersökts. Gällande 

studiens begränsningar upplevs resultaten vara svåra att generalisera till att gälla alla 

svenska skolkuratorer, då endast fem skolkuratorer har blivit intervjuade vilket har resulterat 
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i en begränsad variation av svar. Dessutom hade studien fått en ökad generaliserbarhet om 

den genomförts i fler städer än bara en, dock eftersträvades inte en generaliserbarhet då 

detta inte var syftet med studien. En annan begränsning i studien är att skolkuratorer har 

intervjuats om barn och unga i förhållande till sociala medier, vilket ger ett 

andrahandsperspektiv på ämnet. Författarnas målsättning var dock att fånga just 

skolkuratorernas upplevelser av detta ämne. Gällande intervjufrågorna som ställdes valde 

författarna att dels ställa en öppen fråga kring hur kuratorerna upplevde att barn och ungas 

hälsa påverkas av sociala medier, men också styrande frågor om ifall de upplevde att sociala 

medier kunde påverka de ungas skönhetsideal och självkänsla. Med anledning av detta har 

intervjufrågorna delvis styrt de svar som inhämtats. Dock berörde majoriteten av 

intervjupersonerna just skönhetsideal och självkänsla i den öppna frågan om sociala mediers 

påverkan, vilket ändå visar på att resultatet till stor del är ostyrt. Författarna upplevde vid en 

av intervjuerna att intervjupersonen till viss del feltolkade innebörden av sociala medier, 

vilket begränsade intervjuns användbarhet i resultatet. Detta hanterades genom att 

författarna vid resterande intervjuer inledde med ett förtydligande av vad sociala medier 

innebär. 

 

Vid intervjutillfällena var författarna noggranna med att fråga om intervjupersonernas egna 

upplevelser av exempelvis hur elevernas hälsa kan påverkas av sociala medier eller om 

eleverna framställer sig själva annorlunda på sociala medier än i verkliga livet. Detta gjordes i 

syfte att minimera risken för att intervjupersonerna skulle uppge svar på vad de tror kan 

stämma istället för sådant de själva upplevt genom egna observationer eller samtal med egna 

elever. För att ytterligare lägga fokus på intervjupersonernas egna upplevelser under 

intervjutillfällena användes ordet ”elever” och inte ”barn och unga”, vilket syftade till att 

betona intervjupersonernas erfarenheter gällande de egna eleverna och inte barn och unga i 

allmänhet. I temat om ungas framställning av sig själva på sociala medier upplevdes dock att 

en minoritet av intervjupersonerna tycktes ge svar baserat på allmänna uppfattningar istället 

för sina egna erfarenheter. Detta minskar studiens reliabilitet då det finns en chans att dessa 

svar inte är baserade på kuratorernas faktiska upplevelser. Författarna har hanterat detta 

genom att tydliggöra att vissa intervjupersoners svar tolkas som att de handlar om allmänna 

uppfattningar i inledningen av det gällande temat. Vidare anses en av studiens styrkor vara 

att de valda teorierna har visats ha en mycket god överensstämmelse med studiens resultat. 

Ytterligare styrkor med studien är att det bland intervjupersonerna funnits en stor variation 

gällande ålder, kön och antal år i yrket, vilket anses ha gett en större representativitet av olika 

grupper samt bredare kunskap. 

6.3 Etikdiskussion 

I metoddiskussionen framkom att en minoritet av intervjupersonerna tycks ha baserat sina 

utsagor på allmänna uppfattningar istället för sina egna upplevelser och erfarenheter. Detta 

gällde temat om ungas framställning av sig själva på sociala medier. Författarna menar att 

detta är ett etiskt problem då studien i detta hänseende riskerar att reproducera existerande 

fördomar kring hur unga framställer sig själva på sociala medier. För övrigt har endast 

professionella intervjuats under studiens gång och inga känsliga frågor har ställts, vilket har 

minskat risken för etiska dilemman. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har 

efterföljts genom hela studien och författarna anser att inga fler etiska problem har uppstått. 



29 

7 SLUTSATSER 

Denna studie bidrar med värdefull kunskap om hur sociala medier används av barn och unga 

i åldern 7-16 år och kan därför fungera som stöd för skolkuratorer och andra socialarbetare i 

deras framtida arbete med barn och unga. Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att 

det finns behov av att yrkesverksamma inom socialt arbete lägger vikt vid att förstå hur barn 

och unga påverkas av sociala medier och vilka konsekvenser detta kan få på barn och ungas 

hälsa. Det innebär att kuratorer och socialsekreterare behöver arbeta förebyggande i syfte att 

motverka att barn och unga mår dåligt och påverkas negativt av sociala medier. Utifrån 

studien påvisas att bland annat skolkuratorer bör ha en god kunskap om elevers användande 

av sociala medier och hur de påverkas av detta för att kunna ge dessa unga ett gott stöd. 

Sådan kunskap om sociala mediers påverkan på ungas hälsa kan krävas av kuratorn för att 

inse att just sociala medier är en bakomliggande orsak vid ett försämrat mående. Utifrån de 

många ideal som idag sprids via sociala medier och skapar psykisk ohälsa hos unga dras även 

slutsatsen att det är viktigare än någonsin att föräldrar och andra vuxna lär barn sunda 

värderingar. Avslutningsvis anser författarna att det i framtiden vore intressant att 

genomföra en större kvantitativ studie för att kartlägga hur barn och unga påverkas av sociala 

medier utifrån deras egna erfarenheter.  
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BILAGA A 

Missivbrev 
 
 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Socionomprogrammet på Mälardalens högskola som är inne på vår 

näst sista termin och just nu skriver vårt examensarbete. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur och varför användande av sociala medier kan påverka unga flickor och pojkar 

på grundskolenivå. Vi vill ta reda på hur kuratorer anser att barn och ungas hälsa påverkas av 

sociala medier. Vi vill även undersöka om det finns någon könsskillnad mellan hur unga 

pojkar respektive flickor påverkas av och använder sociala medier.  

 

Vår avsikt är att undersöka ämnet med hjälp av relevant vetenskaplig forskning och 

litteratur, men också att ta hjälp av er yrkesverksamma kuratorer genom intervjuer. Därmed 

undrar vi om Du som kurator skulle vilja ställa upp på en intervju, då Dina kunskaper och 

erfarenheter vore värdefulla för vår studie. Intervjun kommer att ta ca 45 minuter och bör 

ske mellan den 20 januari – 15 februari.  

 

Deltagandet i intervjun är frivilligt vilket innebär att Du när som helst kan välja att avbryta 

intervjun och därmed Ditt deltagande. Ditt bidrag kommer att behandlas konfidentiellt och 

kommer enbart att användas för forskningsändamål. Vi jobbar även utifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer.  

 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss för mer 

information.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Nicole Morrissey  nicoleemorrissey@hotmail.com 

Emelie Vidberg  emelie.vidberg@gmail.com 
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BILAGA B 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som kurator på denna grundskola? 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad innebär ditt jobb som kurator? 

 Har du någon tidigare erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar?  

 

Användande av mobil och sociala medier 

 Har skolan någon mobilpolicy? 

 Förs det en etisk diskussion med eleverna kring användandet av sociala medier?  

 Ungefär vid vilken ålder börjar eleverna använda mobiltelefon här på skolan? 

 Ungefär vid vilken ålder börjar eleverna använda sociala medier? Följdfråga: Anser 

du att detta är en rimlig ålder att börja använda sociala medier? 

 Vilken åldersgrupp anser du använder sociala medier mest? 

 Vilka sociala medier anser du är vanligast att eleverna använder? 

 På vilket sätt upplever du att elever använder sociala medier?  

 

Sociala mediers påverkan på eleverna 

 Varför tror du att eleverna använder sociala medier? 

 Är det på något speciellt sätt du kan se att sociala medier påverkar eleverna och deras 

hälsa? Följdfråga: Varför tror du att de påverkas på detta sätt?  

 Hur upplever du att användande av sociala medier påverkar elevernas självkänsla? 

 Vad tror du att populära/kända människor på sociala medier har för påverkan på 

eleverna? 

 Upplever du att eleverna brukar framställa sig själva annorlunda på sociala medier än 

i verkliga livet? På vilket sätt?  

 Tror du att omgivningens förväntningar påverkar hur elever väljer att framställa sig 

på sociala medier?  

 Upplever du att det skiljer sig hur yngre och äldre elever påverkas av sociala medier? 

 Kan du se några fördelar med elevernas användande av sociala medier? 

 

Eventuella könsskillnader 

 Upplever du att det finns någon könsskillnad gällande hur pojkar och flickor 

använder sociala medier? 

 Upplever du att det finns någon könsskillnad gällande hur pojkar och flickor påverkas 

av sociala medier?
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