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SAMMANFATTNING 

 

Ett teknologiskt samhälle har hastigt vuxit fram och numera är en majoritet av den svenska 

befolkningen tillgänglig. Denna studie handlar om ständig tillgänglighet via sociala medier ur 

ett hälsoperspektiv. Syftet med studien är att undersöka varför högskolestudenter använder 

sociala medier och hur de upplever att hälsan påverkas genom ständig tillgänglighet. En 

kvalitativ metod har används med en manifest innehållsanalys. Deltagarna i studien valdes 

via ett målstyrt urval och sju semistrukturerade intervjuer har genomförts. Studiens resultat 

visar att högskolestudenter anser att ständig tillgänglighet via sociala medier påverkar hälsan 

på flera sätt, både positivt och negativt. Positivt genom att det underlättar kontakt och 

kommunikation vid exempelvis studiesammanhang samt att det bidrar till tätare sociala 

nätverk. Negativt då det bidrar till stress, skapar sömnsvårigheter och låg självkänsla. 

Slutsatsen som kan dras av studien är att högskolestudenter ser sociala medier som en 

naturlig del av tillvaron och att den psykiska och fysiska hälsan påverkas negativt, samtidigt 

som det sociala välbefinnandet påverkas positivt.  

Nyckelord: hälsa, högskolestudenter, kvalitativ metod, sociala medier, tillgänglighet   



 

ABSTRACT  

A technological community has hastily been developed and nowadays it is a majority of the 

Swedish population available. This study is about the constant accessibility of social media 

from a health perspective. The purpose of the study is to examine why university students use 

social media and how they feel that the health is affected through constant availability. The 

method used is qualitative with seven semi-structured interviews. The study result shows 

that university students consider that constant accessibility through social media affects the 

health in several ways, both positively and negatively. Positively by facilitating contact and 

communication, for example, study contexts and that it contributes to tighter social 

networks. Negatively as it contributes to stress, creates insomnia and low self-esteem. The 

conclusion to be drawn from the study is that university students seeing social media as a 

natural part of the life and the mental and physical health is negatively affected, while the 

social well-being positively affected.  

Keywords: availability, health, qualitative methods, social media, university students  
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1 INTRODUKTION 

För att ”existera” i det sociala rummet, vilket omfattar sociala medier upplevs ofta krav på 

tillgänglighet. Den svenska befolkningen ägnar en större del av sin vakna tid åt internet, 

vilket inneburit  förändringar i hur människor kommunicerar med varandra. Förutom 

samverkan fysiskt ges numera också möjligheter att via sociala medier utföra medierad 

interaktion. Människor är inte längre tillgängliga på grund av det fysiska avståndet, utan för 

att enkla kommunikationsverktyg ständigt finns tillgängliga.  

Sociala medier medför ofta nya möjligheter, men det medför även hälsorisker. Många 

människor påverkas av att behöva anpassa sig och leva utefter sociala medier. Vanligen går 

det att läsa i media om hur ständig tillgänglighet påverkar hälsan psykiskt, fysiskt och socialt. 

Frågan är hur detta påverkar folkhälsan. Sociala medier kopplat till folkhälsa är ett 

förhållandevis outforskat ämne som bör prioriteras. Sociala medier är även relevant att 

forska om i tidsperspektiv, då tillgänglighet via sociala medier blivit en stor del i livet. Det är 

därför intressant att göra en studie på varför högskolestudenter väljer att använda sociala 

medier. I högre utbildning är det ofta ett krav att vara tillgänglig på internet och delta i 

sociala medier på olika sätt.  

Författaren är personligen högskolestudent och ständigt tillgänglig via sociala medier, vilket 

skapa relevans för det valda ämnesområdet. Tankarna inför undersökningen rörde sig kring 

en nyfikenhet och grunden till varför studien genomfördes var för att uppmärksamma och 

lyfta upp frågan om hur sociala medier påverkar högskolestudenters hälsa. 
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2  BAKGRUND  

2.1 Sociala medier  

Sociala medier är ett samlingsnamn för olika webbplatser, där människor kan kommunicera 

med hjälp av text, bild och ljud (Nationalencyklopedin, 2013). Begreppet kommunikation 

härstammar från latinets communicare, vilket ungefär kan översättas till “att göra något 

gemensamt för flera” (Jansson, 2009, s.14). Med medierad interaktion menas interaktion via 

medier så som sociala medier. Interaktionen måste ske via en kanal genom en mobil eller 

dator som kan överföra information till en mottagare oberoende av tid och plats (Thompson, 

2001). Ett teknologiskt samhälle har hastigt vuxit fram samtidigt som teknologin ideligen 

förnyas. Genom internet uppstod sociala medier som blivit en stor del i befolkningens 

vardag. Enkla medel som mobiltelefoner, datorer och surfplattor möjliggör att människor 

ständigt kan vara tillgängliga. Förutom samverkan i verkligheten ges även möjlighet att via 

sociala medier utföra medierad interaktion, vilket bidragit till en kommunikationsförändring. 

För att ”existera” krävs det vanligen tillgänglighet på sociala medier (Carlsson, 2009).  

De mest tillämpade webbplatserna inom svensk kontext är Facebook, Messenger, Instagram, 

Twitter och Snapchat (Deuze, 2011). Facebook delger publicerade händelser, bilder, videos 

och en inblick i omgivningens vardag. Messenger används vid sidan av Facebook där de 

anslutna kan ringa, videochatta och kommunicera (Fardouly & Vartanian, 2016; Denti et al., 

2012). Instagram används för att dela foton och videos, cirka 83 procent av befolkningen är 

anslutna på instagram dagligen (Findahl & Davidsson, 2015).  

Twitter inbegriper mikrobloggar som innebär korta publicerande meddelanden, ”tweets”, 

som anslutna kan läsa eller prenumerera på (Internetstatistik, 2016). Snapchat är en social 

medieapplikation som omfattar meddelanden, bilder och videos under tio sekunder innan 

filen försvinner från mottagarens enhet. Utöver det kan de anslutna delge meddelanden i en 

”story” som går att se under 24 timmar (Snapchat, 2016). 

2.1.1 Tillgänglighet och medierad interaktion på sociala medier  

Begreppet tillgänglighet förknippas i denna studie med begreppen uppkopplad och nåbar. 

Människor är sällan tillgängliga på grund av det fysiska avståndet, utan många bär ofta med 

sig teknologin dagligen och till följd därutav fungerar mobilen som en portal. Samhällets 

umgängesplatser har för stora grupper i samhället, allt mer övergått till ställen där 

människor träffas utan att samverka med varandra (Turkle, 2011).  

Studenter är i högre utsträckning tillgängliga via sociala medier jämfört med de som arbetar 

(Internetstatistik, 2016). Bidragande faktorer kan vara att högskolestudenter har allmän 

tillgång till internetanslutning inom universitet, samtidigt som krav på tillgänglighet ställs då 

kursuppgifter delges via internet (Fusilier, Durlabhji, Cucchi & Collins, 2005). En genomförd 

undersökning med fokus på användandet av sociala medier visa att över 40 procent av 

lärarna krävde att studenterna skulle vara tillgängliga på sociala medier i samband med 
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studier. Utanför föreläsning fanns även krav på att studenterna skulle vara tillgängliga 

(Moran et al., 2011).   

Tid som ägnas åt sociala medier har ökat de senaste decennierna och numera är majoriteten 

av den svenska befolkningen tillgänglig på sociala medier. Ökningen har resulterat i att cirka 

78 procent var tillgängliga dygnet runt, året 2016 (Internetstatistik, 2016). En stor del av 

befolkningen upplever ofta tidspress samtidigt som engagemang till att utföra vardagens 

innehåll, livspussel önskas. Sociala medier bidrar därmed förhållandevis till möjligheter 

genom att engagemang i livspusslet kan ske via tillgänglighet oavsett plats och tid (Stakston, 

2011).  

Sociala medier grundades av mänskligt intresse till att interagera. Det är inget som på något 

sätt grundats för att försämra hälsan, utan avsikten är kommunikationsmöjligheter 

(Stakston, 2011). Numera utförs kommunikation på flera plan samtidigt på sociala medier, 

vilket gynnar interaktion på avstånd. Däremot framkommer det olika reaktioner då vissa 

agerar oroligt över att kommunikationssättet blivit för ytligt, medan andra ser möjligheter. 

Val av kommunikationsflöde via sociala medier ses då som viktigt för att inte riskera att 

drivas ifrån omgivningen. Kommunikationsflödet är även av stor vikt för att kunna 

underhålla relationer, vilket kan ha betydelse för hälsan (Desjarlais & Willoughby, 2010; Kim 

et al., 2010).  

2.2 Sociala mediers påverkan på hälsan  

2.2.1 Definitioner på hälsa och folkhälsa  

World health Organization (WHO) framtog, året 1948, hälsodefinitionen ”Hälsa är ett 

tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad 

av sjukdom” (WHO, 1948, s. 100). Definitionen framhäver att hälsa även kan uppnås vid 

existens av sjukdom och funktionsnedsättning. Enligt Andersson och Ejlertsson (2013) är 

hälsa en individuell subjektiv upplevelse som omfattar hela människans välbefinnande och 

känsla av sammanhang. Den psykiska hälsan påverkas av det själsliga välbefinnandet, medan 

den fysiska hälsan påverkas kroppsligt. Den sociala hälsan påverkas av förhållandet till 

omgivning (Andersson & Ejlertsson, 2013).  

Folkhälsa omfattar hela befolkningens hälsotillstånd och inbegriper ett friskt liv, långt liv, 

rikt liv och jämlikt liv. En god folkhälsa kännetecknas vanligtvis av en jämlik fördelad hälsa 

mellan människorna, där hälsa är en resurs i livet och inte ett mål i sig (WHO, 1998).  

2.2.2 Hälsokonsekvenser av sociala medier 

Sociala medier skapar ofta krav till att uppdatera och oavbrutet ha koll på händelser, vilket 

kan orsaka stress och negativ verkan på det psykiska måendet (Rollenhagen, 2015). Psykisk 

hälsa omfattar enligt Forsell och Dalman (2004) resurser som möjliggör olika faktorer i livet, 

medan psykisk ohälsa innefattar allt från psykiska besvär, sjukdomar till avvikande 
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beteenden och tankar. Vid psykisk ohälsa upplevs ofta konsekvenser för välmående, 

exempelvis stress i form av obalans mellan krav och egna förutsättningar. Levi (2001) 

beskriver att stress under en längre period ofta ökar känsla av meningslöshet, vilket enligt 

Nicholas och James (2010) kan medverka negativt och leda till ökad risk för att utsättas för 

vilseledande information på sociala medier.  

Enligt Hysing et al., (2015) och Xanidis och Bringell (2016) tillför sociala medier krav som 

kan förknippas med senare sänggående och sömnsvårigheter, vilket påverkar hälsan fysiskt i 

form av försämrad återhämtning och koncentrationsförmåga (Hysing et al., 2015; Xanidis & 

Brignell, 2016). Människor använder ofta internet för att fly undan sömnsvårigheter, vilket 

bidrar till en ökad stimulering på sociala medier och därmed upplevelser om att omgivningen 

har en mer händelserik vardag. En överskattning på positiva händelser i andras liv skapar 

ofta stresseffekter och låg självkänsla, känslomässigt tillstånd, som kan relateras till psykisk 

ohälsa (Tavernier & Willoughby, 2014; Lim & Choi, 2015).  

Turkle (2011) och Nilsson (2015) beskriver att när en del av vardagen levs genom sociala 

medier ökar snedvridna relationer mellan vad som är realitet och inte realitet. Människor 

tror sig skapa en gedigen bild av sig själva, fast i själva verket skapas en skev bild av 

verkligheten. Delade inlägg på sociala medier publiceras vanligen vid positiva tillfällen och 

kännedom om det finns, ändå är den känslomässiga laddningen hög. I de flesta fall 

stimulerar en låg självkänsla ökad aktivitet på sociala medier, för att känna behov av 

uppskattning (Turkle, 2011; Nilsson, 2015). Människors beteende smittar av sig mellan 

varandra, vilket innebär att sociala nätverk kan påverka människors identitet. Facebook  

bygger på enkelhet vid interaktion med kontakter världen över, vilket ofta påverkar olika 

synsätt på samhällets normer (Nicholas & James, 2010).  

Enligt Rysst (2010) anses befolkningen numera ha ett eget ansvar till en god kroppslig fysisk 

hälsa, vilket kan resultera till skam vid lidande av ohälsa. Sociala medier förknippas även 

med självideal och upplyser ideligen om dieter och träning med fokus på skönhet. 

Kroppsbilder publiceras dagligen, vilket förmedlar stort fokus på kvinnor och det smala 

idealet. Fokus riktas även på muskelidealet som förmedlas till en större utsträckning mot 

män. Samhällets påhittade ideal som lyfts upp via sociala medier kan orsaka skadligt 

beteende, påfrestningar på kroppen och fysisk ohälsa (Rysst, 2010).  

Det finns även forskning som påvisar positiva effekter. Enligt Folkhälsoinstitutet (2012) har 

inspiration om hälsosamma kostvanor genom sociala medier bidragit till en förbättring av de 

svenska matvanorna under de senaste decennierna (Folkhälsoinstitutet, 2012). Genom 

sociala medier möjliges kontakt oavsett i vilket sammanhang människan befinner sig. 

Kommunikationsverktygen via sociala medier har på det viset blivit en betydelsefull del i 

många människors sociala liv, specifikt för dem som har svårt att underhålla relationer på 

grund av socialt undvikande. Kontakt med omgivningen på sociala medier stärker känslan av 

sammanhang, inflytande och delaktighet, om det används på rätt sätt (Desjarlais & 

Willoughby, 2010). Sociala nätverk via sociala medier ger människor känslomässigt stöd, 

praktisk hjälp och information, vilket omfattar socialt stöd som definieras som ”människors 

upplevelse av att känna sig älskad, omhändertagen, delaktig och uppskattad i ett socialt 

nätverk” (Cobb, 1976, s.300).  
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2.3 Teoretiskt perspektiv  

2.3.1 KASAM – Känsla av sammanhang   

Antonovsky (1991) har utvecklat ett sätt att mäta känsla av sammanhang vid olika psykiska, 

fysiska och sociala hälsotillstånd. Antonovsky lyfte upp frågan varför människor håller sig 

friska, istället för frågan varför människor blir sjuka. KASAM har ett salutogent 

hälsoperspektiv, friskfaktorer lyfts upp med fokus på att främja god hälsa och skapa 

förutsättningar för välmående. Antonovsky har genom KASAM gett ökad förståelse för att 

hälsa inte enbart handlar om kropp och själ utan också om att samhället och livsmiljön har 

påverkan på befolkningen. KASAM benämns ofta i samband med begreppet empowerment 

som enligt Kostenius och Lindqvist (2006) är hjälp till självhjälp, egenmakt och delaktighet 

över att påverkan på livet.  

Antonovsky´s definition på KASAM lyder ”Känsla av sammanhang är en global hållning som 

uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit, att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga. De resurser som krävs för att möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang” (Antonovsky, 1991, s 41).  

KASAM kan beskrivas som ett exempel på en pedagogisk modell som grundas på reflektioner 

(Hanson, 2004) som bidrar till förmåga att förstå sig själv, sina känslor och sin situation för 

att hitta lösningar på livets krav trots ohälsa. En hög känsla av sammanhang leder till att 

tillvaron känns meningsfull, begriplig och hanterbar, vilket är KASAMs tre centrala begrepp 

(Antonovsky, 1991).   

Meningsfullhet innebär i vilken utsträckning tillvaron upplevs ha en känslomässig innebörd, 

vilket inbegriper delaktighet och motivation. En meningsfull tillvaro leder ofta till 

sammanhang i livet oavsett om krav uppstår. Vid meningsfullhet anses krav mer som 

utmaningar, vilket skapar en mening till engagemang (Antonovsky, 1991). ”Människor som 

funnit meningen med sina liv är vid hälsa och hälsan bestäms utifrån individens förhållande 

till döden, till ångest och förhållandet till andra människor. De biologiska processerna är 

sekundära, det är individens motivation till livet som är ”hälsa”. Att ha en vilja till livet 

påverkar hälsan positivt” (Medin & Alexanderson, 2002, s. 61). 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning de påverkande faktorerna människan utsätts för 

känns förståeliga. Det är av stor vikt att känna till förståelse över tillvaron, och oftast behövs 

det för att kunna se meningsfullhet. Begriplighet över livssituationen är betydande och 

handlar om i vilken omfattning livet känns som tydligt och ordningsamt (Antonovsky, 1991). 

Hanterbarhet innebär i vilken utsträckning människor upplever att de har resurser för att 

kunna möta krav och olika situationer. Tillvaron behöver inte endast vara begriplig eller 

meningsfull, utan människor behöver även resurser och stöd från omgivningen för att kunna 

hantera livet. Om människor ser mening och begriper situationen, men saknar resurser är 

situationen inte hanterbar och risk för ohälsa kan då uppstå (Antonovsky, 1991).  
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2.3.2 Self- efficacy 

Hantering av tillgänglighet på sociala medier kan vara utmanande och vid utmaningar krävs 

det tilltro på att ett specifikt beteende leder till ett givet resultat. Det kan exempelvis omfatta 

tilltro på att minskad aktivitet på sociala medier leder till minskad stress och därefter till en 

bättre hälsa. Enligt Bandura (1977) är Self- efficacy en stödjande motivationsteori vid 

mänskligt beteende som vanligen appliceras vid utmanande tillfällen. Motivationsteorin 

riktar fokus på tillit till egen förmåga att kunna hantera olika situationer. Ju högre self-

efficacy desto starkare tilltro, vilket bidrar till ökad självkänsla (Bandura, 1977). 

Self-efficacy är oftast av en operativ karaktär, att praktiskt utföra uppgifter, vilket inbegriper 

begränsad tillit i vissa situationer. Därför är det av stor vikt att både informera om sociala 

mediers påverkan samt ge stöd för att människor ska överkomma upplevda hinder gällande 

tillgänglighet (Bandura, 1997). Self- efficacy är en avgörande faktor vid bedömning av krav 

från omgivningen, antingen bedöms kraven som hot eller som utmaningar (Kristin, Andrew 

& Miriam, 2014).   

2.4 Problemformulering  

Användandet av sociala medier ökar allt mer i takt med att det blivit en bestående del i 

många människors liv. Under de senaste decennierna har andelen som dagligen använder 

sociala medier mer än fördubblats och övergått till upplevda krav av att ständigt behöva vara  

tillgänglig för att ”existera”. Som en följd av detta har sociala medier ett stort grepp och 

påverkan på människors hälsa. Tillgänglighet via sociala medier ur ett hälsoperspektiv i 

kontexten högskolestudenter är ett relativt outforskat område som bör uppmärksammas.  

Genom denna studie lyfts frågan om hur sociala medier påverkar högskolestudenters hälsa. 
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3 SYFTE  

Syftet med denna studie är att undersöka varför högskolestudenter använder sociala medier 

och hur de upplever att hälsan påverkas genom att ständigt vara tillgängliga. 

3.1 Frågeställningar  

Varför är högskolestudenter aktiva på sociala medier? 

Vad anser högskolestudenter om att ständigt vara tillgängliga på sociala medier?  

På vilket sätt anser högskolestudenter att sociala medier påverkar deras hälsa? 

4 METOD  

4.1 Kvalitativ metod  

Baserat på studiens syfte fastställdes en kvalitativ metod med avsikt att ge en helhetsbild och 

erhålla en fördjupad förståelse om det valda fenomenet. Kvalitativ metod kännetecknas av 

mjukdata, såsom intervjuer och tolkande analyser (Bryman, 2012). Studiens syfte är att få en 

fördjupad förståelse för varför högskolestudenter använder sociala medier och hur ständig 

tillgänglighet via sociala medier påverkar hälsan. I och med att fokus lades på att undersöka 

subjektiva upplevelser genom ord och beskrivningar i relation till studiens fenomen lämpade 

sig specifikt en kvalitativ metod. 

4.2 Urval  

Studiens urval är målstyrt, det vill säga högskolestudenter som intervjuats för att få in 

information om studiens syfte och frågeställningar. Målstyrt urval innebär att studiens 

intervjupersoner väljs strategiskt utifrån tillämplighet för det fenomen som studeras 

(Bryman, 2012). I studien intervjuades totalt sju stycken högskolestudenter varav två stycken 

män och fem stycken kvinnor mellan 21 till 24år. Enligt Trost (1993) är sju intervjuer lagom 

då ”man ska begränsa sig till ett mycket litet antal intervjuer”, eftersom ”ett fåtal väl utförda 

intervjuer är mycket mera värda än ett flertal mindre väl utförda” (Trost, 1993, s. 110).  

Högskolestudenter till studien valdes i Sverige på Mälardalens Högskola [MDH] i Västerås 

som är en svensk statlig högskola med 1000 kurser, 55 olika program och utbildningar inom 

ekonomi, hälsa och välfärd, lärarutbildningar och teknik. MHD har cirka 15 000 

högskolestudenter som studerar på högskolan (Årsredovisning, 2016). Förfrågan till att delta 
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i studien skedde i högskolans bibliotek där högskolestudenter tillfrågades muntligt, utan 

förutfattade meningar, tills sju stycken studenter tackat ja till medverkan. Två av de 

tillfrågade var från författarens bekantskapskrets. Samtidigt med förfrågan om att delta i 

studien fick högskolestudenten ta del av studiens syfte och ställa eventuella frågor angående 

studiens utformning. Kriterier som urvalet grundats på var tillgänglighet på sociala medier 

och vid samtycke till att delta i studien skickades information ut om studien via mail där även 

ett missivbrev (Bilaga A) bifogades. Ett missivbrev är ett informationsbrev som lyfter 

studiens syfte, forskningsetiska principer och ansvar (Bryman, 2012). Datum och tid för 

intervjuerna fastställdes genom en överenskommelse individuellt med deltagarna.  

4.3 Datainsamling  

Datainsamlingens primära instrument är semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman 

(2012) inkluderar en intervjuguide (Bilaga B) utarbetad utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden har till avsikt att ge förståelse av det eftersökta fenomenets 

kvalitet och säkerställa att samtliga frågeställningar besvarats (Bryman, 2012). 

Intervjuguiden innehöll tre teman som var detsamma som studiens tre frågeställningar och 

intervjufrågorna var öppna för att deltagarna skulle möjliges att tala med frihet, vilket enligt 

Cohen, Manion och Morrison (2011) kan medföra nya hypoteser och uppföljningsfrågor 

utöver intervjuguiden under intervjutillfället.  

Innan genomförandet av intervjuerna utfördes en pilotintervju för att kontrollera 

intervjuguidens utformning. Pilotintervjun testades på en högskolestudent som uppfyllde 

samma urvalskriterier som för övriga deltagare i studien och som studerade vid Stockholms 

Kungliga Tekniska Högskola, dvs. en liknande kontext. Intervjun varade i ungefär 38 minuter 

och avlöpte väl. Ändringar i utformningen behövdes inte, då intervjuguidens utformning 

möjliggjorde en ökad förståelse av deltagarens egen upplevelse. Under pilotintervjun ställdes 

frågorna i ordningsföljd enligt intervjuguiden, vilket författaren även höll sig till vid 

datainsamlingen. 

Individuella intervjuer utfördes på Mälardalens Högskola i Västerås. Fem av de sju 

intervjutillfällena genomfördes i ostörd miljö, i enskilda arbetsrum, och två i en öppen miljö. 

För att öka trygghet ställdes inte några krav, utan deltagarna fick vara delaktiga i planering av 

tid och datum samt under intervjun var det frivilligt att stänga av mobilen. Upplevelser av 

störande moment under samtliga intervjuer framkom inte. Det enda som inträffade var att en 

deltagare uttryckte nervositet över att bli inspelad. Situationen hanterades genom att 

tydliggöra konfidentialitetskravet, som enligt Bryman (2012) innebär att ingen utomstående 

ska kunna identifiera vilka som deltagit i studien. Svårigheter som uppkom emellanåt var 

utifall intervjudiskussionen inte hölls till studiens fenomen som valts att studerats. 

Intervjuerna spelades in via en nedladdad röstinspelnings-applikation på mobilen, vilket 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) ger inspelning av intervjuer en möjlighet till omlyssning 

och stöd till bearbetning av materialet. Intervjuerna transkriberades ordagrant till text direkt 

efter färdigställd intervju och för att bibehålla likheten mellan intervjudiskussion och 

transkriberad text skrevs icke verbal kommunikation ut i form av skratt eller frustration, 
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vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) underlättar analysering av intervjuerna. Högst två 

intervjuer utfördes per dag och överlag varierade intervjuerna mellan ungefär 13 till 42 

minuter, vilket medförde sammanlagt 39 antal sidor transkribering. Utförlig information 

erhölls då samtliga frågor ställdes även fast vissa frågeställningar delvis besvarats. 

Ordagranna citat används i studiens resultat och vid borttagen information används tre 

punkter i hakparenteser. 

4.4 Analysmetod  

Analys av data utfördes genom en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats, vilket 

innebär att textmaterialet bryts ned i mindre beståndsdelar och tonvikt enbart riktas mot det 

uppenbara i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Intervjupersonerna avidentifierades och 

för att upprätthålla struktur tilldelades samtliga en specifik färg. För att bibehålla 

anonymiteten i studiens resultat används ”IP” som är en förkortning av begreppet 

intervjuperson.  

Efter färdigställd transkribering lästes analysenheten, intervjutexterna, grundligt igenom för 

att få en ytterligare förståelse av det som sades under intervjutillfällena. Därefter gjordes  

färgmarkeringar i texten för att plocka ut och framhäva relevant innehåll utifrån studiens 

syfte. På så vis lyftes meningsbärande enheter fram, vilket Graneheim och Lundman (2004) 

är meningar som bryts ned till fristående fraser som svarar mot respektive frågeställning, 

tillika kategori. De fristående fraserna klipptes ut och kondenserades sedan ned till en 

kortare textmassa för att göra materialet lättare att hantera, utan att förvränga budskapet.  

Den kondenserade textmassan från de meningsbärande enheterna kodades till ett eller flera 

ord och en etikett, en kod, sattes på varje enhet som helt kort beskriver och förklarar 

innehållet. Koderna sorterades sedan in i grupper, tillika i förbestämda kategorier, 

motsvarade studiens tre frågeställningar; motiv till varför högskolestudenter är aktiva på 

sociala medier, upplevelse av ständig tillgänglighet och sociala mediers påverkan på hälsa. 

I nästa steg när koderna sorteras in i kategorierna skapades underkategorier i förhållande till 

kategorierna. Koderna som belyste liknande innehåll sattes samman till underkategorier, 

vilket Graneheim och Lundman (2004) preciserar innehållet samt underlättar arbetet. En 

enhet som omfattade liknande koder var kategorin sociala mediers påverkan på hälsa, vilket 

hanterades genom att utforma underkategorierna psykisk påverkan, fysisk påverkan och 

social påverkan. Exempel på kodningen och kategoriseringen presenteras i tabell 1. 

Kategorin upplevelse av ständig tillgänglighet kunde likaså delas in i underkategorier då den 

kategorin omfatta likande koder samt en stor mängd text. De underkategorier som skapades 

var uppleva fördelar med ständig tillgänglighet och upplevda nackdelar med ständig 

tillgänglighet. Kategorin Motiv till varför högskolestudenter är aktiva på sociala medier 

omfattade mindre fyllig text, vilket innebar att enbart en kategori behövdes. 
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Tabell 1: Exempel på kodningen och kategoriseringen 

Meningsbärande 

enhet  

Kondensering Kod  

 

Underkategori  Kategori  

Jag blir ofta jätte 

stressad av plinget i en 

påslagen mobil, men 

samtidigt kan jag 

liksom inte stänga av 

mobilen och sociala 

medier för då känner 

jag stress över det och 

missar en massa viktiga 

saker i allt som sociala 

medier innebär, 

exempelvis på 

Facebook, messenger 

eller instagram (IP2) 

En påslagen 

mobil som 

plingar medför 

stress, men även 

en  avstängd 

mobil kan 

medföra stress, 

då man riskerar 

att missa viktiga 

angelägenheter 

på olika 

webbplatser, 

sociala medier   

Stressad  

 

Psykisk påverkan 

 

Sociala mediers 

påverkan på 

hälsa  

Självkänslan påverkas 

av allt som publiceras 

på sociala medier, det 

kan handla om allt från 

publicerade bilder, 

videos till textinlägg  

(IP4) 

Publicerade 

inlägg på sociala 

medier påverkar 

självkänslan   

Självkänsla 

4.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetssäkring av studiens tillförlitlighet genomfördes kontinuerligt, vilket innebär hur 

resultatet stämmer överens med verkligheten. Tillförlitlighet handlar om studiens 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. Studien bör inneha god kvalité och vara korrekt 

utförd för att uppnå trovärdighet. Överförbarhet uppstår om studiens resultat kan appliceras 

i en liknande kontext, medan pålitlighet uppstår om en motsvarande studie kan genomföras 

på ett likande urval och ge ett snarlikt resultat (Holloway & Wheeler, 2010).  

Pålitlighet grundas genom att märkbart redogöra forskningsprocessens samtliga steg av 

metod, urval, datainsamling, analysmetod och etiska aspekter. Studiens urval ger svar på 

studiens syfte, då intervjupersonerna innehar kännedom studiens fenomen, vilket enligt 

Bryman (2012) ökar trovärdighet. En tydlig beskrivning av urval är viktigt, vilket enligt 

Holloway och Wheeler (2010) stärker överförbarheten. Två av de tillfrågade deltagarna i 

studien var från författarens bekantskapskrets vilket kan ha påverkat intervjueffekten, vilket 

enligt Bryman (2012) innebär eventuella snedvriden information. 
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En pilotstudie av intervjuguiden genomfördes på en högskolestudent från Stockholms 

Kungliga Tekniska Högskola innan den första intervjun ägde rum. Intervjuguidens 

utformning av frågeställningar testades och säkerställdes. Eventuella ändringar i 

utformningen behövdes inte, då intervjuguidens utformning möjliggjorde en ökad förståelse 

av deltagarnas egna upplevelser och besvarade studiens syfte. Enligt Bryman (2012) är det 

viktigt att frågeställningarna besvarar studies syfte. Intervjuerna transkriberades ordagrant, 

vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) bidrar till ökad trovärdighet. Citat har nyttjats och 

redovisats i studiens resultat för att ytterligare öka trovärdigheten och stärka studiens 

intervjumaterial. 

4.6 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna vid kvalitativ forskning har tagits till hänsyn under studiens gång. 

Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om studiens syfte, innebörden av 

att delta och att det är frivilligt. Samtyckeskravet omfattar att belysa deltagarnas makt till 

samtycke till deltagande, utan påtryckningar. Konfidentialitetskravet handlar om att 

behandla samtliga personuppgifter med konfidentalitet, vilket innebär att ingen utomstående 

ska kunna identifiera vilka som deltagit i studien. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som samlas in endast kommer att användas till studiens ändamål (Bryman, 2012). 

Ett utformat missivbrev som lyfter studiens syfte, forskningsetiska principer och ansvar 

skickades ut till samtliga deltagare i början av studien. De tillfrågade högskolestudenterna 

samtyckte till att delta utan påtryckningar. Information framgick tydligt om att inspelat 

material och uppgifter behandlas konfidentiellt. Materialet förvarades i författarens låsta 

telefon som under arbetets gång förvarades i säkerhet och under uppsyn. För att garantera 

att deltagarnas anonymitet döptes ljudfilerna till nummer istället för namn. Vid varje 

individuell intervju efterfrågades och erhölls samtycke och respondenterna informerades 

ytterligare om de etiska aspekterna och dess innebörd. 
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5 RESULTAT 

Studiens framkomna resultat redogörs nedan utifrån studiens tre frågeställningar, vilket 

motsvarar kategorierna för analysen. Resultatet beskriver motiv till varför högskolestudenter 

är aktiva på sociala medier, upplevelser av ständig tillgänglighet och sociala mediers 

påverkan på hälsa.  

5.1 Motiv till varför högskolestudenter är aktiva på sociala medier  

Högskolestudenters motiv till aktivitet på sociala medier handlar främst om att kunna 

underhålla kontakt med omgivningen oavsett avstånd. Kommunikationsverktygen möjliggör 

kommunikation på ett enkelt och smidigt sätt. Det handlar däremot inte enbart om att finnas 

på sociala medier, utan även om att ha koll på olika angelägenheter som exempelvis studier. 

Det är ett krav som uppges viktigt, annars finns risk för utanförskap. Genom aktivitet på 

sociala medier kan högskolestudenter lättare bidra i rådande diskussioner.  

”… Jag är nog mest aktiv på sociala medier för att kunna främja olika kontakter och 

kunna kommunicera med både närstående och utomstående på ett smidigt sätt” (IP4)  

Nyfikenhet av att få en inblick i omgivningens vardag på sociala medier anses vara intressant 

och stimulera ett beteendemönster till ökad aktivitet. Högskolestudenter uppger att det är 

betydande att se vad andra gör, specifikt för att glädjas i olika sammanhang eller finnas till 

utifall det skulle ske något negativt.  

”…Jag tycker det är spännade att veta vad andra gör, framförallt närstående […] Ofta 

när det sker saker, såväl som positiva till negativa händelser, så är det ofta via sociala 

medier man först får reda på det” (IP7) 

5.2 Upplevelse av ständig tillgänglighet  

Högskolestudenters kännedom om ständig tillgänglighet på sociala medier gav bred 

information. Däremot hade somliga svårt att reflektera över sina upplevelser, då det sällan 

diskuteras. Det nämns att tillgänglighet övergått till ”fjärrkontrollen” över livet, vilket skapar 

delade meningar om tillgänglighetens för-och nackdelar.  

5.2.1 Fördelar med ständig tillgänglighet  

Högskolestudenter är enade om att medierad interaktion via ständig tillgänglighet på sociala 

medier främjar relationer, då det kan utföras närsomhelst och vart som helst. Det uttrycks 

vara en kulturell trend, då högskolestundeter ofta har kontakt med utbytesstudenter. 

Tillgängligheten möjliggör att bibehållna vänskapsrelationer världen över, då sociala medier 

är ett lätt sätt att känna sig delaktighet i varandras liv. Det nämns att det är lätt att gå in och 

ta del av bilder och uppdateringar på vännernas profilsidor. 
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”…Kommunikation via ständig tillgänglighet främjar olika relationer, allt från 

närstående till utbytesstudenter […] Sociala medier tycker jag är en kulturell trend, 

där människor världen över kan vara tillgängliga, kommunicera, sända och ta emot 

information” (IP1) 

Ständig tillgänglighet underlättar engagemang till utförandet av vardagssysslor, specifikt 

studier, under tidspress. Tillgänglighet via gruppchatter på Messenger, Facebook, är ett 

nyttjande kommunikationssätt i studiesammanhang för att möjliggöra samarbete på flera 

plan samtidigt. Det underlättar, högskolestudenter möjliges nå varandra, ta del av viktiga 

arbetsuppgifter och samarbeta ihop oavsett plats.    

”…Går snabbt att nå varann när det behövs och man kan jobba ihop samtidigt men på 

olika håll […] Tillgänglighet ger mig ökad koll på arbetsgruppens diskussioner” (IP7) 

Högskolestundeter anser inte att de tillhör en specifik målgrupp som utnyttjar tillgänglighet 

på sociala medier i stört utsträckning. Det upplevs att dagens samhälle är utvecklat för att 

människor ska vara tillgängliga och att tillgänglighet handlar om dagens generation. Många 

människor är alltid tillgängliga och alltid i medierad interaktion. Däremot nämns det att  

högskolestudenter sällan diskuterar upplevelser runt dess tillgänglighet, men har ofta i 

åtanken att det kan medföra både för-och nackdelar.  

”…Jag vill inte påstå att högskolestudenter, inklusive mig själv, använder sociala 

medier i störst utsträckning, oavsett fast vi alltid är på våra mobiler. Det handlar mer 

om vår generation. Vi är alltid tillgängliga, alltid i kommunikation” (IP2) 

5.2.2 Nackdelar med ständig tillgänglighet 

Ständig tillgänglighet tillför ett allt mer ytligt kommunikationssätt, vilket påverkar 

umgängeskretsen bland högskolestudenter. De uppges att flera ytliga kontakter skapas 

istället för närstående kontakter. Mobilen och dess tillgänglighet nyttjas numera som en 

portal, vilket påverkar den fysiska samverkan negativt och känslor av ensamhet uppstår.  

”…Sociala medier i sig bidrar inte till ensamhet, utan ständig tillgänglighet och det 

ytliga sättet vi kommunicerar på nuförtiden leder till känslor av ensamhet” (IP3)  

Det nämns att högskolestudenter alltid är tillgängliga, oavsett i vilket sammanhang de 

befinner sig i. Det har blivit är en vana, vilket medför negativa effekter såsom krav, beroende 

och ett beteendemönster som påverkar omgivningens uppfattningar. När någon hör av sig, 

förväntas vanligen svar direkt oavsett tid på dygnet. Tillgänglighet i samband med 

arbetsuppgifter omfattar även krav, då samarbete studenter emellan via messenger vanligen 

sker på flera plan samtidigt. Den nämns att kurser vanligen innefattar flera olika 

arbetsuppgifter, vilket ofta innebär tillgänglighet i flera olika gruppchatter via messenger. Det  

resulterar ofta till att högskolestudenter inte alltid hänger med i diskussionerna.   

”… lätt hänt att typ mobilen kommer upp i handen, utan att jag tänker på det […] 

Eftersom jag alltid är tillgänglig upplever jag att mina vänner förväntar sig att jag 

svarar direkt, vilket orsakar krav. Tillgänglighet på mobilen har blivit fjärrkontrollen 

över livet” (IP5) 
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5.3 Sociala mediers påverkan på hälsan  

Högskolestudenters hälsa påverkas både psykiskt och fysiskt av tillgänglighet på sociala 

medier, medan den sociala hälsan upplevs stärkas genom sociala nätverk.  

5.3.1 Psykisk påverkan  

Högskolestudenter upplever ofta ett outtröttligt behov till att ständigt uppdatera och ha koll 

på olika angelägenheter. På sociala medier förväntas krav på tillgänglighet samt snabba svar i 

rådande diskussioner, vilket skapar stress som påverkar negativt psykiskt. Högskolestudenter 

väljer dock sällan att prioritera att göra någonting åt stressfaktorerna som uppstår, då stress 

upplevs vara återkommande genom sociala medier.   

”…Sociala medier medför stress, speciellt handlar det om mitt behov till att uppdatera 

och vara delaktig i omgivningens händelser. Jag måste visa att jag liksom existerar 

annars hotar det typ min självbild” (IP2)  

Användandet av sociala medier anses inte påverka självkänslan, utan innehållet sociala 

medier förmedlar riskerar påverka en lägre självkänsla. Anslutning till sociala medier 

innebär reflektioner, jämförelser och känslomässiga laddningar som påverkar psykiskt.  

”…Användandet av sociala medier bidrar inte till en låg självkänsla, utan det handlar 

liksom om innehållet som förmedlas” (IP4)  

Samhället anses ha blivit allt mer ytligt, högskolestudenter upplever att publicerade bilder 

vanligtvis är manipulerade för att visa upp en perfekt yta. De nämns att sociala medier 

påverkar mer eller mindre undermedvetet, exempelvis i studiesammanhang påverkas 

högskolestudenters självkänsla konstant genom positiv och negativ feedback. Det nämns att 

högskolestudenter ofta skriver ut inlägg om lyckade studieresultat på sociala medier, vilket 

vanligen riskerar att påverka studenter som inte lyckats lika bra.  

”…När jag har en dålig dag, känner mig nere, och går in på sociala medier påverkas 

min självkänsla. Att då se hur bra eller fantastiskt alla andra har det jämfört med mig 

är i detta fall psykiskt jobbigt” (IP1) 

”…Jag har lärt mig att tänka i tankebanan att många bara lägger upp de bra, positiva 

sakerna i vardagen. Ingen vet ju hur det ser ut bakom fasaden, i verkligheten” (IP5) 

5.3.2 Fysisk påverkan  

Högskolestudenter upplever ofta trötthet, dock framkom ingen specifik grundorsak. Det 

nämns att sömn i samband med sociala medier kan vara är en inblandad orsaksfaktor. Att 

känna ett outtröttligt behov till att prioritera sociala medier på morgonen och på kvällen 

uppstod vanligen, vilket påverkar dygnsrytmen. Sociala medier och dess tillgänglighet 

medför även att omgivningen hör av sig dygnet runt, då det är numera acceptabelt att skicka 

meddelanden mitt i natten. Det upplevs som ett störande moment.  



15 

”…Jag måste alltid scrolla igenom händelser via sociala medier i mobilen innan jag 

går och lägger mig och på morgonen. Det har blivit min morgon- och kvällstidning 

[…] Sömnen blir sämre av sociala medier, ofta ligger man vaken och pillar på 

mobilen, eller vaknar av att det plingar i den” (IP1)  

Sociala medier sammankopplas med självideal och dieter med fokus på skönhet. Samtliga 

högskolestudenter upplevde en svårighet till att resonera om fysiska problem, då allvarliga 

konsekvenser personligen sällan uppstår i förhållande till sociala medier och kroppsideal. 

Högskolestudenter anser att det en individuell egenskap hur pass mycket kroppsidealen 

påverkar hälsan fysiskt.  

”…Sociala medier omfattar ju det där av vad en idealkropp är […] Du får inte vara för 

smal och du får inte vara för överviktig samtidigt som man ska vara smal eller 

överviktig. Överlag förmedlas liksom osunda ideal, viktigt att älska sin kropp precis 

som den är” (IP5) 

Sociala medier anses även stärka välbefinnande genom möjlighet till motivation. Genom 

olika kost-och träningskonton på instagram hämtas inspiration om tips. Högskolestudenter 

anser att det är positivt för det bättre och påverkar en sund livsstil, tillika fysisk hälsa.  

”…Sociala medier medföra motivation och nya träningstips, på instagram. Sociala 

medier bidrar även till inspiration, samtidigt som andra individer motiverar en till att 

våga stå för sig själv, träna regelbundet och leva sunt” (IP6)  

5.3.3 Social påverkan  

Högskolestudenter upplever att den sociala hälsan stärks genom sociala medier, då en 

samhörighet är betydelsefullt i livet. Sociala medier socialiserar människor via internet och 

medierad interaktion med närstående är viktigt. För högskolestudenter är närstående, ofta 

andra högskolestudenter, ett socialt stöd då de upplevs förstå varandra i olika 

studiesammanhang. På sociala medier uppstår ofta känslan av sammanhang, uppskattning 

och delaktighet när högskolestudenter befinner sig ensamma. Högskolestudenter söker sig 

hellre till sociala medier för att prata med andra högskolestudenter istället för att prata med 

föräldrar, då de sällan förstår problem gällande studier.  

”…Jag tycker nog sociala medier gynnar social hälsa i stort, speciellt när man inte kan 

delta i olika gemensamma sammanhang. Under exempelvis en period då jag […] gav 

sociala medier mig möjlighet till socialt stöd och gemenskap […] Det både främja och 

stärkte min sociala hälsa” (IP4) 

Sociala medier kännetecknas i helhet vara positivt för välbefinnandet gällande social hälsa. 

Men ur ett annat perspektiv vid fysisk samverkan tar sociala mediers tillgänglighet vanligen 

bort mycket av de sociala högskolestudenterna emellan. Dock uppges ständig tillgänglighet 

vara bakomliggande faktorn till ensamhet vid fysisk samverkan, medan sociala nätverk på 

sociala medier upplevs öka känsla av sammanhang. 
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 ”…Social hälsa stärks genom sociala medier vid ensamhet, men när man väl umgås 

på riktigt sitter man ofta i mobilen. Jag anser det är mer tillgänglighet som på det 

viset tar bort mycket av det sociala och inte sociala medier i sig (IP1) 

”…Sociala medier ifrågasätter ofta min plats i livet och ibland ifrågasätter jag sociala 

mediers plats i mitt liv” (IP6)  

6 DISKUSSION 

I diskussionen redogörs metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

omfattar metodval, urval, datainsamling, analys, kvalitetskriterier och etik. 

Resultatdiskussionen diskuteras med studiens tre kategorier som utgångspunkt. 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodvalsdiskussion  

Baserat på studiens syfte av att erhålla en fördjupad förståelse av deltagarnas subjektiva 

upplevelser kring det studerade fenomenet ansågs en kvalitativ metod mest lämplig. Genom 

metodvalet lades fokus på högskolestudenternas upplevelser utifrån studieobjektets egen 

synvinkel, vilket besvarade studiens syfte och frågeställningar.  

Hinder i kvalitativa studier medför begränsade möjligheter till att generalisera studien i en 

annan kontext. Urvalet är oftast bristande för att kunna omfatta hela befolkningen (Bryman, 

2012). I denna studie antogs dock sju genomförda, fördjupade, intervjuer vara mer värda än 

fler och mer ytliga intervjuer för att besvara studiens frågeställningar. Resultatet i studien 

anses kunna appliceras inom samma kontext, dock är det inte bakomliggande tanken till 

varför studien utformades. Att lyfta upp en fördjupad förståelse kring studiens fenomen 

ansågs vara av mer betydelse.  

6.1.2 Urvalsdiskussion  

Ett målstyrt urval kändes mest lämpligt, då urvalet ska insamla relevant information och 

besvara studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Målstyrt urval av högskolestudenter 

gjordes då det är dem som undersöks i studien, utifrån syftet. Åldern på deltagarna i studien 

är mellan 21 till 24 år, vilket kan ha påverkat studiens utformade resultat då Findahl och 

Davidsson (2015) beskriver att den åldersgruppen spenderar mest tid på sociala medier.  

Vid förfrågan till deltagande i studien tillfrågades sju stycken högskolestudenter på 

Mälardalens Högskola i Västerås som är en statlig högskola med av cirka 15 000 studenter. I 
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samband med förfrågan ställdes kriterier i förhållande till tillgänglighet på sociala medier. 

Vid planering av studien var tanken att enbart finna obekanta deltagare, dock tillfrågades två 

kontakter i författarens bekantskapskrets som författaren kände till sedan innan. Förfrågan 

skedde muntligt i samband med de övriga förfrågningarna i biblioteket på Mälardalens 

Högskola.  Enligt Bryman (2012) kan bekanta intervjupersoner påverka intervjueffekten, 

vilket innebär eventuell snedvriden eller minskad information (Bryman, 2012). I detta fall 

verkar inte intervjupersonerna undanhållit någon information trots bekantskap då 

anonymitet tydliggjordes för samtliga intervjupersoner, vilket ansågs höja trygghet till att 

våga dela subjektiva upplevelser. Fem intervjupersoner var obekanta, vilket antas kunna lett 

till ett mer sanningsenligt resultat. Dock antas obekanta även kunnat öka risken för ett 

mindre givande resultat då vissa människor kan uppleva obehag vid att samtala med okända 

människor.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion  

Datainsamlingen utfördes genom semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2012) 

är en vanlig intervjuform. Val av intervjuform grundades i att möjlige intervjupersonerna 

frihet, utan att ledas av intervjuaren. Semistrukturerade intervjuer antogs vara lämpligt på 

grund av ovanan att intervjua, då en intervjuguide fanns till stöd. Enligt Bryman (2012) är 

det viktigt att kontinuerligt kolla intervjuguiden för minskad risk till att missa 

frågeställningar med avgörande betydelse för studiens resultat. 

Under intervjuerna fanns möjlighet till att ställa följdfrågor och variera frågeställningarnas 

ordning. För att underlätta diskussionen ställdes enbart en fråga i taget och komplicerade 

frågeställningar undveks i intervjuguiden. Efterhand anses vissa frågor delvis kunna ha 

kopplas till studiens teoretiska perspektiv. För att bibehålla likheten mellan 

intervjudiskussionen och den transkriberade texten skrevs även icke verbal kommunikation 

ut i form av skratt eller frustration, vilket enligt Kvale och Brinkmann (2009) underlättar 

analysering av intervjuerna.   

Efter att samtliga sju högskolestudenter givit sitt informerade samtycke till att delta i studien  

skickades ytterligare information om studiens syfte och ett missivbrev ut via mail. 

Intervjuerna ägde rum på Mälardalens högskola, fem av sju intervjuer genomfördes i en 

avskild och lugn miljö. Två intervjutillfällen skedde däremot i öppna miljöer, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Intervjupersonerna uttryckte sig däremot känna trygghet över att utföra 

intervjuerna i en öppen miljö, vilket fick platserna att framstå som lämpliga i detta fall. En 

deltagare uttryckte nervositet över att bli inspelad, vilket hanterades genom att tydliggöra att 

materialet förvaras med konfidentalitet, vilket enligt Bryman (2012) innebär att ingen 

utomstående ska kunna identifiera vilka som deltagit i studien.  

Under några av intervjuerna började intervjupersonen diskutera utanför det undersökta 

fenomenet. Detta löstes genom att försiktigt leda tillbaka intervjupersonen till relevant 

information, utan att påpeka eller avbryta diskussionen. Eftersom intervjuerna är en 

ansträngande aktivitet utfördes högst två intervjuer om dagen. Brist på kunskapserfarenhet 

av att intervjua kan ha påverkat resultatets kvalité. Därmed kunde informationen som gavs 

under samtliga intervjuer besvara studiens syfte och frågeställningar. Ett hastigt beslut 
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fattades till att formulera studiens tre frågeställningar. Tanken var till en början att 

genomföra en kvalitativ studie med enbart ett övergripande syfte, där intervjuernas innehåll 

utformar delarna i studien. Efterhand anses studiens frågeställningar ha underlättat som 

grund för en oerfaren forskare.   

6.1.4 Analysdiskussion  

Den transkriberade texten tolkas vanligtvis på olika sätt, vilket medför svårigheter. En fördel 

med en manifest innehållsanalys är att analysen underlättar tolkning av texten som oerfaren 

forskare då tonvikt enbart riktas mot det som är uppenbart (Graneheim & Lundman, 2004). 

Samtliga transkriberingar utfördes av författaren, vilket även antas minska risk för 

feltolkning. Valet av en manifest innehållsanalys i studien grundas till stor del av att kunna 

förstärka känslan av deltagarnas upplevelser i studiens resultat genom citat.  

Kontinuerlig transkribering efter varje individuell intervju skedde i viss mån för att hålla 

studiens tidsram, enligt Bryman (2012) är det gynnsamt att transkribera intervjuerna 

vartefter de utförts istället för att transkribera samtliga under ett och samma tillfälle.  

Relevanta markeringar gjordes i den transkriberade texten, dock ansågs det vara en svårighet 

att begränsa markeringarna då texten var informationsrik.  

Analysprocessen förenklades genom studiens frågeställningar som kategorier. De 

meningsbärande enheterna som valdes ut ansåg besvara respektive frågeställning, tillika 

förbestämd kategori och kondenserades därefter till koder. Koderna sorterades sedan in i 

grupper, tillika kategorier. I nästa kommande steg när koderna sorteras in i kategorierna 

skapades underkategorier i förhållande till kategorierna. Enheterna som belyste likande 

koder sattes samman till underkategorier. 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

Innan samtliga intervjuer hölls gjordes en pilotintervju på intervjuguidens utformning och 

relevans. Pilotintervjun fick fram det som önskats få fram och frågorna ansågs besvara 

studiens syfte, vilket resulterade till att inga ändringar gjordes. Kvalitetssäkring av studiens 

tillförlitlighet beaktades kontinuerligt, vilket innebär hur resultatet stämmer överens med 

verkligheten. Studiens delar; metod, urval, datainsamling och analysprocess utförs noggrant. 

Enligt Holloway & Wheeler (2010) stärker redogörelse av studiens samtliga delar kvalité, 

trovärdighet och överförbarhet. En klargörande beskrivning av urvalet, med etiska aspekter i 

åtanke, stärker överförbarheten och tilltro till en appliceringsbar studie, till likande 

kontexter.  

Målinriktat urval av högskolestudenter gjordes då det är dem som undersöks i studien, 

utifrån syftet. Det ansågs ge ett trovärdigt resultat. Urvalsförförandet beskrivs tydligt och 

utförligt, vilket ökar studiens styrka till att likartade studier i samma kontext kan ge liknande 

resultat. Ljudkvaliteten på samtliga intervjuinspelningar upplevs ha god kvalité och 

intervjupersonerna gav utförlig information samtidigt som kroppsspråket betraktade 

ärlighet. Ordagranna citat lyftes upp kontinuerligt i studiens resultat, vilket enligt Holloway 

och Wheeler (2010) stärker studiens trovärdighet. Under samtliga intervjuer var det frivilligt 
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för deltagarna att stänga av mobilen, vilket kunde ha lett till försämrad kvalité utifall 

telefonerna hade stört under intervjudiskussionen. 

Brister angående studiens kvalité kan även ha uppstått i samband med intervjueffekten, 

vilket enligt Bryman (2012) innebär eventuella snedvriden information på grund över 

känsliga ämnen. Studien berör hälsa, och i vissa fall kan psykisk ohälsa uppfattas vara 

känsligt att delge. Vid två intervjutillfällen kände författaren till intervjupersonerna, vilket 

kan ha bidragit till minskad information för att försköna resultatet. I detta fall verkar inte 

intervjupersonerna ha undanhållit någon information trots bekantskap. Utförlig information 

gavs då samtliga frågor ställdes även fast vissa frågeställningar delvis besvarats.  

Enligt Bryman (2012) är en kvalitativ studie helt fri från värderingar omöjligt, vilket kan 

influera kvalitén i studien negativt. För att kringgå personliga uppfattningar har författaren 

uppträtt neutralt under studiens gång. Enligt Bryman (2012) är forskaren redskapet i 

kvalitativa studier, vilket inbegriper att författaren kan påverka vilken information som ska 

vara centralt i studien.  

6.1.6 Etikdiskussion  

De fyra etiska aspekterna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har tagits till hänsyn under studiens gång (Bryman, 2012). 

Högskolestudenterna som tillfrågades delta i studien informerades om studiens syfte och att 

det är frivilligt att medverka. 

Vid samtycke till att delta i studien skickades ett missivbrev ut till samtliga deltagare, 

innehållande ytterligare information om studiens syfte och de etiska aspekterna. Information 

om inspelning av intervjuerna och att material och uppgifter behandlas konfidentiellt 

framgick tydligt. Vid varje individuell intervju säkerställdes samtycke och intervjupersonerna 

informerades ytterligare om de etiska aspekterna och dess innebörd.  

Samtliga intervjupersoner godkände intervjuinspelning och all insamlat material förvarades 

så att ingen annan utanför studien hade tillgång till det. Ljudfilerna förvarades på 

författarens låsta telefon, oåtkomligt för obehöriga, och för att garantera att deltagarnas 

anonymitet avidentifieras döptes ljudfilerna till nummer istället för namn. 

Intervjumaterialet, ljudfiler från intervjuerna, har enbart nyttjas till det aktuella 

forskningsändamålet och raderades vid färdigställd studie. Vid ett intervjutillfälle uppstod 

nervositet över att bli inspelad, däremot hanterades situationen effektivt genom att tydligt 

redogöra att materialet förvaras med konfidentalitet. Vid prestation av citat i resultatet har 

inga namn angetts, samtliga deltagare anges som ”IP” ett till sju för att bibehålla anonymitet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Diskussion till varför högskolestudenter är aktiva på sociala medier  

Högskolestudenter använder sociala medier för att kunna underhålla kontakt med 

omgivningen oavsett avstånd, då det möjliggör smidig kommunikation. Enligt Desjarlais och 

Willoughby (2010) bidrar kommunikation via sociala medier till positiv kvalité vid 

underhållning av kontakter, vilket överensstämmer med studiens resultat. Sociala nätverk 

åstadkommer enligt Forsell och Dalman (2004) ett socialt stöd som är grunden till god hälsa, 

vilket kan sammankopplas med studiens resultat då aktivitet på sociala medier främjar en 

känslomässig tillvaro. Underhållning av kontakter och socialt stöd kan förknippas med 

KASAM, vilket ökar känsla av känsla av sammanhang, specifikt meningsfullhet (Cobb, 1976).  

Socialt stöd via sociala medier kan även sammankopplas med empowerment, vilket enligt 

Kostenius och Lindqvist (2006) hjälper människor till självständiga val som inbegriper stärkt 

kompetens, kunskap och självförtroende (Kostenius & Lindquist, 2006). Det är av stor vikt 

att högskolestudenter kan hantera självständiga val, exempelvis grad av aktivitet på sociala 

medier och ur ett samhällsperspektiv kan empowerment genom socialt stöd ökat 

högskolestudenters inflytande över hälsa. 

Andra motiv till aktivitet på sociala medier uppgavs vara underhållningsvärdet, vilket 

innebär intresse av att ta del av angelägenheter och omgivningens vardag. Det stämmer 

överens enligt Fardouly och Vartanian (2016) och Denti et al., (2012) då sociala medier 

används som en plats till delaktighet, där händelser och privatliv delges. Högskolestudenter 

upplever att det medfört en ökad stimulering av aktivitet på sociala medier, samtidigt som 

Findahl och Davidsson (2015) belyser att sociala medier har blivit en bestående del i livet.  

Det kan därför ses som en betydelsefull hälsofrämjande faktor att högskolestudenter i detta 

fall kan känna KASAM, en hanterbarhet över att kunna kontrollera sociala medier och känna 

en begriplighet över att ökad stimulering på sociala medier kan medföra negativ verkan på 

hälsan. Genom att högskolestudenter förstår möjliges en överblick och en känsla av  

sammanhang.  

Enligt Fusilier et al., (2005) handlar motiv till aktivitet på sociala medier om universitets 

öppna tillgång till internetanslutning, vilket kan förknippas med studier i förhållande till 

sociala medier. Högskolestudenter upplever inte enbart krav på underhållning av det sociala 

nätverket, utan också på egna målsättningar gällande kursuppgifter och studier. Det kan 

sammankopplas med motivationsteorin self-efficacy, vilket enligt Bandura (1977) innebär 

tillit till förmåga att klara av planering och uppgifter. Det kan därför ses som 

högskolestudenter känner tillit till egen förmåga att kunna kolla kursuppgifter, utan att 

känna ett krav. Högskolestudenters möjlighet till att ta del av kursuppgifter på sociala medier 

anses bidra till ökad KASAM och begriplighet, vilket är av stor vikt för att högskolestudenter 

ska kunna prestera. 

Det antas även viktigt att högskolestudenter känner hanterbarhet över aktivitet på sociala 

medier i förhållande till de krav som ställs i olika sammanhang. Hanterbarhet och mänskligt 

beteende via sociala medier tros vara avgörande faktorer vid bedömning av krav från 
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omgivningen. Utifall högskolestudenter har en hög self-efficacy enligt Bandura (1977) leder 

det till att krav ses som utmaningar istället för hinder. 

6.2.2 Diskussion om upplevelse av ständig tillgänglighet 

Högskolestudenter upplever att ständig tillgänglighet på sociala medier har haft ett stort 

genombrott i det dagliga livet och medfört både för-och nackdelar. Generellt gynnas 

tillgänglighet och kommunikation genom sociala medier, dock uppstår olika reaktioner. Vissa 

högskolestudenter agerar oroligt, medan andra ser möjligheter.  

Upplevda fördelar med ständig tillgänglighet är att det främjar relationer och uppfattas som 

en kulturell trend, tillika dagens generation. Samhället har utvecklats till att människor ska 

vara tillgängliga, vilket bidragit till att högskolestudenter har dess för-och nackdelar i åtanke. 

Det kan förknippas med hög KASAM samt förståelse om att hälsa inte enbart handlar om 

kropp och själ utan också om samhället och livsmiljön, tillika dagens generations påverkan. 

En ökad empowerment kan likaså tas i betraktande i detta fall som bidrar till att  

högskolestudenter får ökat inflytande över hälsa och kontroll över sociala medier påverkan.   

Högskolestudenter nyttjar tillgänglighet på sociala medier för att kunna utföra vardagssysslor 

under tidspress, vilket stämmer överens enligt Stakston (2011) då tillgänglighet via sociala 

medier bidrar till engagemang i livspusslet oavsett plats och tid. Tillgänglighet via 

gruppchatter uppgavs underlätta delaktighet och samarbete i förhållande till studier, där 

högskolestudenter effektivt kan ta del av diskussion och information. Högskolestudenters 

förmåga att nå givna resultat genom information på sociala medier påverkas av graden self-

efficacy. Enligt Kristin, Andrew och Miriam (2014) har högskolestudenter med hög self-

efficacy ofta större tillit till förmåga att kunna kontrollera och ta till sig sociala mediers 

information från omgivningen.  

Upplevda nackdelar med ständig tillgänglighet är att det påverkar fysisk samverkan negativt, 

då kommunikationssättet blivit allt mer ytligt. Det stämmer överens enligt Denti et al., (2012) 

då sociala medier medför ett bredare socialt nätverk via internet, samtidigt som ständig 

tillgänglighet försämrar kvalitén på tiden som ägnas med omgivningen som är fysiskt 

närvarande (Denti et al., 2012). Umgängeskretsen prioriteras inte lika ofta på grund över 

teknologins tillgänglighet, vilket enligt Turkle (2011) beror på att mobilen numera nyttjas 

som en portal. Högskolestudenter uppgav att ständig tillgängligheten på det viset medfört 

känslor av ensamhet. 

Studiens resultat visar att högskolestudenter ofta har en låg self-efficacy i förhållande till 

tillgänglighet, då tillit till egen förmåga saknas i samband med att hantera tillgänglighetens 

medförda beteendemönster. En bakomliggande orsak till beteendemönstret kan bero på 

upplevda ensamheten, högskolestudenter antas söka sig till sociala nätverk på sociala medier 

för att känna känsla av sammanhang och empowerment.  Enligt Desjarlais och Willoughby 

(2010) bidrar det till ökad socialisering, delaktighet och främjande effekter på hälsa.  
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6.2.3 Diskussion om sociala mediers påverkan på hälsa  

Trots teknologins utbredd är sociala medier inte alltid hälsosamt, då det upplevs medföra 

intrång i livet och psykisk påverkan. Högskolestudenter känner krav och ett outtröttligt 

behov till att ständigt uppdatera och ha koll på angelägenheter, vilket stämmer överens enligt 

Rollenhagen (2015) då sociala medier skapar krav till uppdateringsskyldighet. 

Högskolestudenter uppgav stressrelaterade känslor över att sällan kunna slappna av i 

samband olästa meddelanden eller diskussioner på sociala medier. Omgivningen förväntar 

sig ofta snabba svar, vilket bidrar till att högskolestudenterna ofta upplever att allt måste ske 

på direkten. Det kan sammankopplas med Lim och Choi (2015) då flertal konversationer på 

sociala medier resulterar till ökad känsla av stress.  

Enligt Forsell och Dalman (2004) inbegriper stress vanligen obalans mellan krav och egna 

förutsättningar. Det framkom i studiens resultat att högskolestudenters egna förutsättningar 

för minskad stress sällan prioriteras, då de ofta är återkommande. Det innebär att 

högskolestudenter inte upplever kraven som utmaningar att ta i tu med, vilket i detta fall kan 

sammankopplas med en låg Self-efficacy och en bristande KASAM, meningsfullhet. Enligt 

Bandura (1977) är det av stor vikt att högskolestudenter känner hög Self-efficacy och 

meningsfullhet, där krav upplevs som utmaningar och skapar en mening till motivation 

(Bandura, 1977).  

Self-efficacy och KASAM, hanterbarhet anses vara viktiga faktorer vid stress i samband med 

sociala medier. Högskolestudenters förtroende till förmåga att kunna hantera sociala mediers 

påverkan avgör deras reaktioner vid stressrelaterade situationer. Ju högre self-efficacy och 

hanterbarhet, desto högre tillit till egen förmåga att kunna agera effektivt och hantera stress i 

förhållande till kraven som ställs genom sociala medier.  

Enligt Fusilier et al., (2005) lyfts det upp att det är av stor vikt att införliva forskning runt 

sociala medier och dess påverkan på hälsa (Fusilier et al., 2005). Genom denna studie kan 

högskolestudenter bli informerade om sociala mediers påverkan på hälsa, vilket kan öka 

tilltro till att minskad aktivitet på sociala medier leder till minskad stress och därefter till en 

bättre hälsa. Det leder även till att högskolestudenterna möjliges kunna hantera kraven på ett 

bättre sätt vid nästa tillfälle de återkommer. 

Krav till uppdateringsskyldighet antas bero på högskolestudenters synsätt om existens för att 

inte hota den egna självbilden, specifikt låg självkänsla innebar en ökad stimulering av 

uppdatering på sociala medier. Däremot är det inte användandet av sociala medier som 

påverkar självkänslan, utan innehållet som sociala medier belyser. Vid anslutning till sociala 

mediers innehåll upplever högskolestudenter ofta känslomässiga laddningar, vilket stämmer 

överens enligt Nilsson (2015) då människor numera bedömer varandra utifrån självbild och 

status på sociala medier. Resultatet kan även kopplas till Fardouly och Vartanian (2016) då 

människor numera publicerar sina liv som bättre än vad de egentligen är. Samhället har blivit 

allt mer ytligt och högskolestudenter upplever att publicerade bilder vanligtvis är 

manipulerade för att visa upp en perfekt yta. En skev bild av verkligheten orsakar enligt Levi 

(2001) en lägre självkänsla, meningslöshet, vilket ofta resulterar till psykisk ohälsa om 

känslan kvarstår i långa perioder. 
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Det kan kopplas samman med KASAM, känsla av sammanhang, som inbegriper en förmåga 

till att kunna förstå sig själv och sin situation för att hitta lösningar trots låg självkänsla. 

Enligt Nicholas, Christakis och James (2010) tenderar människors beteende att smitta av sig 

mellan varandra, specifikt på Facebook, vilket stämmer överens med studiens utforma 

resultat. Högskolestudenters självkänsla ökar vid positiv feedback på sociala medier och  

enligt Kristin, Andrew & Miriam (2014) är det av betydande för att motverkan känslomässiga 

laddningar på sociala medier  

Högskolestudenter upplever ofta trötthet utan att reflektera över bakomliggande orsaker. 

Enligt Hysing et al. (2015) och Xanidis och Brignell (2016) kan trötthet bero på senare 

sänggående i samband med sociala medier. Det kan förknippas med studiens resultat, 

högskolestudenter känner en fysisk påfrestning av behovet till att ständigt ha koll på 

angelägenheter via sociala medier vid sänggående. För att främja hälsa bör rådgivning i form 

av inspiration om gränser för tillgänglighet vid vissa tidpunkter lyftas upp på sociala medier, 

vilket enligt Folkhälsoinstitutet (2012) är av betydelse, då ökad inspiration genom sociala 

medier bidrar till förbättrad hälsa. 

Högskolestudenter uppgav svårigheter till att resonera om fysiska problem kopplat till 

självideal och dieter som belyses genom sociala medier, då det är individuellt. En 

bakomliggande svårighet till att resonera kring ämnet kan enligt Nicholas och James (2010) 

bero på god umgängeskretsen, ofta tenderar fysisk friska människor smitta av sitt beteende 

såväl som på sociala medier som vid fysisk samverkan till omgivningen. I allmänhet upplever 

högskolestudenter sällan allvarliga konsekvenser i form av fysiskt ohälsa, vilket motsägs 

enligt Nicholas och James (201) då högskolestudenter ofta riskerar att utsättas för 

vilseledande hälsoinformation via sociala medier. Det stämmer inte överens med studiens 

resultat, i detta fall uppnår högskolestudenter en hög self-efficacy och anses kunna hantera 

bedömning av hälsoinformation gällande samhällets normer.   

Sociala medier är positivt för välbefinnandet socialt, då det socialiserar högskolestudenter via   

sociala nätverk på internet. Det medför samhörighet och på det viset uppges 

kommunikationsverktygen ha en betydande roll i högskolestudenters sociala liv. Enligt Cobb 

(1976) inbegriper socialt stöd via sociala medier känslomässigt stöd och uppskattning, vilket 

ökar KASAM, känsla av sammanhang och empowerment, hjälp till självhjälp. Det stämmer 

överens enligt Desjarlais & Willoughby (2010) som visar att sociala medier stärker känslan av 

sammanhang, inflytande och delaktighet, om det används på rätt sätt. I allmänhet är sociala 

nätverk på sociala medier betydelsefullt för en god hälsa. Uppskattning i olika former från 

sociala nätverk tenderar att höja self-efficacy, tillit till förmåga att kunna hantera negativa 

värderingar.  

Genom sociala medier som drivkraft till stärkt välbefinnande socialt kan högskolestudenter 

känna en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro. Resurser och stöd från omgivningen 

finns för att kunna hantera olika situationer, vilket ökar empowerment och delaktighet samt 

minskar risk för ohälsa.  
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7 SLUTSATS 

Högskolestudenters främsta motiv till aktivitet på sociala medier är för att kunna underhålla 

kontakt med omgivningen oavsett avstånd, vilket möjliggör smidig kommunikation. Andra 

motiv är underhållningsvärdet, vilket innebär intresse av att ta del av andras vardag och 

angelägenheter för att underlätta studier.   

Högskolestudenter anser att ständig tillgänglighet på sociala medier har blivit en naturlig del 

av livet som främjar kontakter och möjliggör samarbete på flera plan samtidigt, vilket sparar 

tid i studiesammanhang. Nackdelar med ständig tillgänglighet är kraven som ställs utifrån 

omgivningens uppfattningar, beroendet i form av beteendemönster och känslan av ensamhet. 

Högskolestudenter anser att sociala medier påverkar deras hälsa på olika sätt. Krav till 

existens, uppdatering, snabba svar och koll på angelägenheter påverkar psykiskt och fysiskt i 

form av stress och sömnsvårigheter. Innehållet på sociala medier skapar delvis låg 

självkänsla psykiskt och delvis inspiration till en sund livsstil fysiskt. Påverkan av självideal 

och normer som belyses är en individuell egenskap. Den sociala hälsan stärks genom sociala 

nätverk via sociala medier. 

7.1 Förslag på vidare forskning  

Fortsatt forskning gällande sociala mediers påverkan ur ett hälsoperspektiv är av stor vikt.   

Ämnesområdet är relevant att utforska i tidsperspektiv, då teknologin ideligen förnyas. 

Evidensbaserad forskning om sociala medier anses begränsat, dock finns tämligen vetenskap 

gällande sociala mediers påverkan och tillgänglighetens för-och nackdelar ur olika kontexter. 

I en större utsträckning lyfts negativ påverkan, men det är någonting människor sällan 

reflekterar över. Det vore av betydelse att vidare forska om förebyggande åtgärder i 

förhållande till sociala medier, för att delvis få människor att inse påverkan och delvis 

förbättra folkhälsan. Om teknologin fortsätter att utvecklas och förnyas som den gör numera, 

hur ser då samhället ut i framtiden om inte förebyggande åtgärder sätts in i tid.   
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BILAGA A – MISSIVBREV   
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Akademin för hälsa, vård och välfärd  

2017-02-16 

  

 

Missivbrev 
 

Hej! Jag heter Isabell Edén och studerar sista terminen på 

kandidatprogrammet i folkhälsovetenskap. Jag skriver under 

vårterminen mitt examensarbete där jag ska genomföra en 

undersökning om studenter och sociala medier ur ett hälsoperspektiv.  

Syftet med denna studie är att undersöka varför högskolestudenter 

använder sociala medier och hur de upplever att hälsan påverkas 

genom att ständigt vara tillgängliga. 

 

Till studien kommer sju personer att intervjuas där du är en av dem. 

Deltagandet är frivilligt och du får avbryta din medverkan om du 

känner så. Intervjun beräknas ta cirka 30 till 60 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas, skrivas ut i text. Allt material 

hanteras konfidentiellt, vilket innebär att personuppgifterna 

behandlas med sekretess. Enbart jag och eventuellt min handledare 

kommer att ta del av materialet.  

 

Jag är tacksam över att du vill delta i studien eftersom den 

information du ger är av stor vikt för att studien ska kunna 

genomföras. 

Resultatet kommer att presenteras i min examensuppsats och 

publiceras i en elektronisk databas, DIVA. När uppsatsen är klar och 

blivit godkänd kommer allt material att raderas.  

 

Tack på förhand för din medverkan!  

 

Med vänliga hälsningar:  

Isabell Edén.  

Mail: XXXXXX 

Mälardalens Högskola, Västerås.   

 

 



   

BILAGA B – INTERVJUGUIDE    

INTERVJUGIDE 

Varför är högskolestudenter aktiva på sociala medier? (Bakgrundsfrågor) 

Hur använder du dig själv av sociala medier? 

På vilket sätt anser du att sociala medier är betydelsefullt i din vardag? 

Vad intresserar dig mest på sociala medier? 

Beskriv när du är mest aktiv på sociala medier? 

Vilken användning har du av sociala medier till dina studier? 

 

Vad tycker högskolestudenter om att ständigt vara tillgängliga på sociala 

medier? 

Hur tror du i allmänhet att högskolestudenter tycker om att ständigt vara tillgängliga på 

sociala medier? 

Hur tycker du själv att det känns att vara ständigt tillgänglig på sociala medier? 

Beskriv något som du tycker är bra med sociala medier. 

Beskriv något som du tycker är mindre bra med sociala medier. 

På vilket sätt anser högskolestudenter att sociala medier påverkar deras hälsa? 

Hur tror du att din hälsa påverkas av att ständigt vara tillgänglig på sociala medier? 

Kan du beskriva hur du påverkas psykiskt av att ständigt vara tillgänglig? 

Kan du beskriva hur du påverkas fysiskt av att vara tillgänglig på sociala medier. 

Kan du beskriva, social hälsa, hur dina relationer med omgivningen påverkas genom sociala 

medier. 

Beskriv något tillfälle du känner krav av att alltid finnas tillgänglig? 

- Hur känns det då? 

Beskriv något tillfälle du känner stress av att alltid finnas tillgänglig? 

- Hur känns det då? 

Beskriv något tillfälle du känner förväntningar av omgivningen till att vara tillgänglig? 

- Hur känns det då? 

 

Finns det något mer som du skulle vilja tillägga och som jag inte har tagit upp här? 

Stort tack för din medverkan!
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