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SAMMANFATTNING 

Sociala medier har utvecklats snabbt i världen de senaste åren och används numera som en 

naturlig del i vardagen och på arbetsplatserna både av yngre och äldre personer. Att finnas på 

sociala medier medför både fördelar och nackdelar. Denna uppsats handlar om 

gymnasieungdomar och sociala medier. Syftet med studien var att undersöka varför 

gymnasieungdomar använder sociala medier, vilken betydelse sociala medier har samt hur 

det påverkar deras hälsa. Metoden som använts för studien är kvalitativ metod i form av 

semistrukturerad intervju. Deltagarna i studien var pojkar och flickor mellan 16–19 år som 

var aktiva på sociala medier. Resultatet visar att sociala medier användes för att 

kommunicera, men också som tidsfördriv och även som en informationskanal där de ger och 

tar information om olika saker. Sociala medier hade betydelse för relationen med släkt och 

vänner samt för att skaffa nya vänner. Sociala medier upplevdes vara ett viktigt 

kommunikationsmedel eftersom det är en lätt och snabb kommunikationsväg, samt eftersom 

det gjorde att användaren kände delaktighet. Sociala medier hade både en negativ och en 

positiv påverkan på ungdomarnas hälsa. Det negativa var att de fick huvudvärk, kände sig 

trötta och ibland sköt ungdomarna upp saker och ting. Det positiva var att ungdomarna 

kunde prata ut med någon när de mådde psykisk dåligt på sociala medier samt att de kunde 

få råd och tips.   

Slutsatsen som kan dras utifrån denna studie är att många använder sociala medier, att det 

har betydelse på olika sätt samt att det påverkar hälsan både på gott och ont.   

Nyckelord: Hälsa, Gymnasieungdomar, Sociala medier, Kvalitativ metod  



 

ABSTRACT 

This essay is about the use of social media for high school students and the importance of 

social media and how social media affect young people's health. The purpose of this study 

was to investigate why high school students are using social media and how it affects their 

health. The method used for the study is a qualitative approach in the form of semistructured 

interview. Study participants were boys and girls aged 16–19 years old who were active on 

social media. The results show that the use of social media was primarily to communicate but 

also as a pastime and information channel where the users give and take information about 

different things. The usage of social media was important for maintaining the relationship 

with family and friends and for making new friends. It was also important for communication 

because it is easy and quick to communicate and to feel involved. The usage of social media 

influence the health of adolescent both negatively and positively. The negative effects were 

that they had headaches, tiredness and a tendency to postpone things. The positive effects 

were that they could talk it out with someone on social media as well as they could get advice. 

The conclusion to be drawn from this study is that many people use social media and it is 

significant and has both positive and negative health effects.   

Keywords: Health, High School Student, Social media, Qualitative Methods    



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

2 BAKGRUND ....................................................................................................................2 

2.1 HÄLSA OCH FOLKHÄLSA ...................................................................................... 2 

2.1.1 HÄLSA ............................................................................................................. 2 

2.1.2 FOLKHÄLSA .................................................................................................... 2 

2.2 SOCIALA MEDIER ................................................................................................... 2 

2.2.1 Sociala mediers påverkan på folkhälsan .......................................................... 4 

2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV .................................................................................... 5 

2.3.1 Social interaktionsteori ..................................................................................... 5 

2.4 PROBLEMFORMULERING ...................................................................................... 6 

3 SYFTE .............................................................................................................................6 

3.1 Frågeställningar ....................................................................................................... 6 

4 METOD ............................................................................................................................7 

4.1 Studiedesign ............................................................................................................ 7 

4.2 Urval ......................................................................................................................... 7 

4.3 Datainsamling .......................................................................................................... 8 

4.4 Analys ...................................................................................................................... 8 

4.5 Kvalitetskriterier .....................................................................................................13 

4.6 Etiska aspekter .......................................................................................................13 

5 RESULTAT .................................................................................................................... 14 

5.1 Användningen av sociala medier ..........................................................................14 

5.2 Betydelsen av sociala medier ................................................................................15 

5.3 Sociala mediers påverkan på hälsan ....................................................................16 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 18 

6.1 METODDISKUSSION ..............................................................................................18 

6.1.1 Metod ..............................................................................................................18 



6.1.2 Urval ...............................................................................................................18 

6.1.3 Datainsamling .................................................................................................19 

6.1.4 Analys .............................................................................................................19 

6.1.5 Kvalitetskriterier ..............................................................................................20 

6.1.6 Etiska aspekter ...............................................................................................20 

6.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................20 

6.2.1 Gymnasieungdomars användning av sociala medier ......................................20 

6.2.2 Sociala medier betydelse för gymnasieungdomar ...........................................21 

6.2.3 Sociala mediers påverkan på gymnasieungdomars hälsa ...............................22 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 23 

7.1 Förslag till vidare forskning ...................................................................................23 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 24 

 

BILAGA A; MISSIVBREV 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 

 

 



1 

1 INTRODUKTION 

Med åren har sociala medier fått stor genomslagskraft, både i Sverige och i resten av världen. 

Denna sociala revolution finns nu överallt även för dem som inte är direkt aktivt engagerade i 

sociala medier. Användningen av sociala medier domineras av ungdomar som spenderar 

stora delar av sin tid på internet. Detta kan medföra risker för deras hälsa. Det är viktigt att 

belysa vad ungdomarna gör på sociala medier samt hur de påverkas av det. Parallellt med 

den ökande användningen av sociala medier finns det risker för psykisk ohälsa bland unga.   

Sociala medier skapar valmöjligheter för kommunaktion vilket ger möjlighet till snabb 

kontakt med människor både på nära och långt håll. Detta kan vara positivt för folkhälsan 

eftersom sociala medier bland annat gör att människor känner sig delaktiga. Men 

funderingar kring hur ungdomarnas hälsa påverkas av sociala medier om dess risker som 

finns exempelvis att självbilden tar skada då ungdomar gärna jämför sig med andra. Detta är 

ett intressant område att studera.   

Genom att författaren själv dagligen är uppkopplad på olika sociala medier har ett intresse 

väckts för att studera ämnet närmare.   
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2 BAKGRUND 

2.1 HÄLSA OCH FOLKHÄLSA 

2.1.1 HÄLSA 

Begreppet hälsa belyser hela människans välmående såväl psykiskt som fysiskt. Att 

människan ska känna välbefinnande och ha en god hälsa innebär lycka, moral, 

självförtroende, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro samt känsla av sammanhang. Det 

som inverkar på känslan av sammanhang är bland annat materiella resurser, sociala nätverk 

och klasstillhörighet (Andersson och Ejlertsson, 2013). Folkhälsomyndigheten arbetar med 

att förbättra folkhälsan genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, 

förebygga ohälsa samt att skydda mot hälsohot (Folkhälsomyndigheterna, 2016).   

Världshälsoorganisationen WHO: s definition av hälsa är:” Health is a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity”. 

Denna definition handlar om både det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet, inte bara 

om frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning. WHO menar att en god hälsa ska ses 

som en resurs för det dagliga livet och inte enbart bara för att leva (WHO, 2017).    

2.1.2 FOLKHÄLSA 

Enligt SKL (2016) skiljer sig hälsa och folkhälsa ifrån varandra. Att arbeta med folkhälsa 

innebär att arbeta med befolkningens hälsa samt att skapa en god hälsa som är jämlikt 

fördelad bland hela befolkningen. Det tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. Att 

arbeta för att förbättra folkhälsan hos befolkningen finns det olika tillvägagångssätt för. Det 

kan handla om att främja hälsan, det vill säga att stärka befolkningens hälsa så som det 

fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet. Vidare kan det handla om att förebygga ohälsa 

genom att minska riskfaktorer genom att ha skadeförebyggande föremål för arbetet. Det kan 

handla om tillvägagångssättet att behandla åtgärder, det vill säga stödja de som redan har 

genomgått skadan/problemet och motverka det så att det inte upprepas igen (SKL, 2016).  

2.2 SOCIALA MEDIER 

Under de senaste åren har sociala medier fått en snabb utveckling och genomslag i 

Sverige såväl som globalt.  Sociala tekniker har möjliggjort en revolution i 

användargenererat digitalt innehåll som exempelvis filmer, texter, nyheter och reklam 

som skapats av användare genom en webbtjänst. Utbredningen av internettjänster och 

sociala plattformar styrs idag av användarna. Det menas att denna rörelse dominerar 

vårt sätt att använda internet, och de ledande sociala plattformarna är Facebook, 

MySpace, YouTube och Twitter. Denna sociala revolution finns nu överallt även för dem 
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som inte är aktivt engagerade i sociala medier. Inverkan av vårt sociala relationer växer 

och blir allt mer dominerat av främlingar som vill umgås i digitala utrymmen såsom 

Facebook och Twitter (Smith, 2014).   

Facebook, Instagram och Twitter är olika plattformar för sociala medier. Dessa kanaler 

öppnar många valmöjligheter för människor att skapa kontakter och sprida åsikter samt 

att skapa och dela status innehåll till varandra. År 2014 visade det sig att ungdomar upp 

till 25 års ålder spenderade i genomsnitt 10 timmar i veckan på sociala medier, och år 

2015 hade det ökat med 1,5 timmar till i genomsnitt 11,5 timmar per vecka. Anledningen 

är att möjligheten till att kommunicera med människor är bredare och olika tjänster 

erbjuds på flera olika sociala kanaler (Findahl & Davidsson, 2015).  

Sociala medier ökar bland ungdomar och mest används Facebook och Messenger. 

Messenger är en meddelande funktion som ägs av och är kopplad till Facebook. År 2010 

visade det sig att 53 procent använde sig av sociala medier och år 2015 var det en 

ökning till 77 procent.  

Individer i 15 till 24 års åldern spenderade den största delen av sin tid på internet 

(Carlsson, 2010). Användningen av sociala medier är för att skapa social interaktion och 

för att kommunicera med andra individer samt att finna information och fördriva tiden 

för att bli underhållen (Whiting & Williams, 2013).   

Enligt Illbring (2015) uppger 99 procent av alla gymnasieelever att de använder sociala 

medier någon gång. Motsvarande siffror bland högstadieelever och mellanstadieelever 

är 96 respektive 87 procent. Det har skett en minskning av användandet av Facebook 

och Twitter bland gymnasieelever, däremot ökar användningen av Instagram och 

Youtube i alla åldrar. Daglig användning av Instagram är vanligast hos 

mellanstadieeleverna medan Snapchat är populärast bland gymnasieelever där 80 

procent använder sig av den tjänsten.  

Denti et al (2012) nämner att Instagram är en kanal där bilder och videos publiceras 

samt där människor från hela världen kan ta del av varandras uppdateringar. Enligt 

Fardouly och Vartanian (2016) används Facebook av hälften av Sveriges befolkning. 

Facebook är en kanal som gör det möjligt att komma i kontakt med gamla vänner samt 

att skapa nya, där kommunikationen kan ske via chatten Messenger. Genom Facebook 

kan man också ta del av varandras liv samt se vad som sker runt omkring genom 

statusuppdateringar.   

Enligt Carlsson (2012) kom den stora förändringen i medievärlden för fem år sedan. 

Tillgänglighet för internet fanns år 1995 men dröjde 10 år innan internet blev en del i 

människans vardagsliv. Under 2000-talet har ungdomar mellan 15–24 år 

uppmärksammat internet ordentligt och började använda produktivt. 

Internetanvändningen har varit i centrum för ungdomarnas liv. Detta har medfört att 

andra medieaktiviteter har påverkats och utvecklats. Ungdomarna läser idag färre 

tidningar och böcker. Tv tittandet och radiolyssnandet har också minskat bland 

ungdomar.   
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Findahl (2011) nämner att internetanvändningen har ökat. Nu använder 81 procent 

internet dagligen. Det innebär att internet har blivit en del av det vardagliga livet. 

Intresset för sociala medier växte bland unga och de senaste två åren har även äldre 

över 45 år dragits med.  

Användningen av mobilt internet har ökat, vilket gör att det blir lättare att vara 

tillgängligt.  

2.2.1 Sociala mediers påverkan på folkhälsan  

Dunkels (2007) nämner att det är bra med sociala medier för ungdomarna då många 

individer känner att de inte vågar träffa andra och har social fobi. Sociala medier ger 

möjligheter för dessa ungdomar att knyta nya kontakter och vara sociala över digitala 

plattformar på ett sätt som de annars kanske inte hade vågat öga mot öga. Elliison, Steinfield 

och Lampe (2007) belyser att kommunikationen som sker på sociala medier ökar individens 

sociala interaktion.  

Laroche, Habibi och Richard (2013) en viktig del av människans psykologiska behov är att 

känna sig socialt ansluten till andra människor. Detta behov kan människor fylla genom att 

skapa samhörighet med andra via sociala medier. Detta skapar band mellan människor och 

engagemang i samhället för att uppfylla deras behov av att kunna identifiera med grupper 

eller symboler för att umgås samt känna sig önskvärda. Desjarlais och Willoughby (2010) 

nämner också att sociala medier stärker individers känsla av att känna sig delaktiga.  

Cobb (1976) nämner att sociala medier ger känslomässigt stöd och praktisk hjälp.  Rus och 

Cameron (2016) menar att sociala medier ger möjligheter för människor att förbättra 

hälsokommunikation och hälsovård. Vid sjukdomar kan dessa individer skapa meddelanden 

som engagerar användarna att påverka och sprida råda kommentarer för att stödja individer 

med dåligt hälsotillstånd. Ybarra och Mitchell (2004) ser ungdomarna internetanvändningen 

som ett kraftfullt verktyg som ökar kommunikationen med andra och ger värdefull 

information såsom hälsoråd om psykisk hälsa.   

Sociala medier kan leda till ohälsa på grund av den ständiga information om kroppsidealet 

som sprids samt om det psykiska och fysiska idealet påverkas. Detta påverkar hälsan och 

leder till riskfaktor för stress (Carlsson, 2010). Den ständiga uppdateringen om kroppsbilder 

och hur kroppsidealet ska se ut påverkas individers hälsa, bland annat påfrestningar på 

kroppen psykisk och fysisk ohälsa (Rysst, 2010). Sociala medier kopplas med 

sömnsvårigheter och detta resulterar att det påverkar fysiska hälsan negativt och leder till 

försämrad återhämtning och koncentrationsförmågan (Xanidis & Brignell, 2016).   

Ekman och Arnetz (2005) menar att på grund av mediainformation som ständigt uppdateras 

gör att individer är mer aktiva samt att kraven från samhället upplevs öka och risken för 

otillräcklighetskänslor ökar d.v.s känner sig inte älskad, känner sig ensamma osv. Den 

ständiga användningen av sociala medier kan leda till ohälsa bland annat orsaka depression 

som kan leda till isolering (O'Keeffe & Clarke-Pearson, (2011). Men också behov av att känna 

tillhörighet och popularitet ökar deras stressnivåer när de använder sociala medier och detta 

påverkat ungdomars välbefinnande (Beyne, Frison & Eggermont, (2016).   
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Enligt Feilitzen et al (2011) har det uppmärksammats i samhället att ungdomar utsätts för 

risker med nätmobbning. Nätmobbning definieras som ett beteende eller en aggressiv 

handling som sker digitalt, exempelvis mobiltelefon eller på nätet där grupper eller en 

enskild person kränker en annan person (Slonje, Smith & Frisén, 2013). Tillvägagångssättet 

för nätmobbning via direktmeddelande och kan vara genom mobiltelefon, videoklipp, 

chattrum eller bild- och videoklipp som ungdomarna använder sig av (Huang och 

Chou,2010). Smith et al, 2008; Patchin och Hinduja (2011) nämner att meddelande som 

skickas är hotfulla, nedsättande eller förolämpande. Vanligast är meddelanden och 

telefonsamtal av hotfull karaktär, medan spridning av videoklipp av offret sällan sker. Slonje 

& Smith (2008) menar att nätmobbning som sker kan vara anonym och det kan vara vem 

som helst - en kamrat, en främling eller en granne.   

 

2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV    

2.3.1 Social interaktionsteori 

Ewles och Simnett (2005) beskriver interaktionsteorier som är att människan kopplar 

meningar till en situation eller upplevelse och tolkar vad som sägs och handlar utifrån det. 

Social interaktion handlar om handlingar mellan individer eller grupper som blir påverkade 

och förändrar deras handlingar och reaktioner utifrån interaktionen. Det vill säga händelser 

där människor kopplar meningar till en situation och tolkar vad den andra säger och agerarar 

utifrån det. Social interaktion handlar också om beteende mellan individer, där det finns 

något beteende de försöker påverka. Individer som kommunicerarar via meddelande har ett 

socialt samspel.   

Enligt Persson (2012) är social interaktion det som sker mellan individer i sociala situationer 

och detta samspel kan vara på två olika sätt; ofokuserad samt fokuserad interaktion. Med 

ofokuserad interaktion existerar individer i varandras närhet och i något avseende påverkar 

de varandra, exempelvis två främmande människor som sitter bredvid varandra och försöker 

att inte vidröra den andre på ett opassande sätt. Fokuserad interaktion är exempelvis när två 

eller flera individer samtalar med varandra. I det första fallet handlar interaktion om 

gemensam närvaro i en situation, i det andra fallet om ett ömsesidig och gemensamt 

deltagande.   
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2.4 PROBLEMFORMULERING  

Användandet av sociala medier ökar med åren i samhället. Inflytande av vårt nätverk växer 

och blir allt mer dominerad av främlingar som vi umgås med i digitala utrymmen. Individer 

mellan 15 till 24 års ålder spenderade den största delen av sin tid på internet för att 

kommunicera. För ungdomarna är sociala medier viktigt. Ett problem som kan uppstå är 

kommunikationen som sker via sociala medier. Ewles och Simnett (2005) nämner om social 

interaktion att situationer eller upplevelser som kan tolkas vad som sägs och handlar utifrån 

det. Tolkningar kan missuppfattas på grund av att den fysiska kontakten inte finns med i 

kommunikationen på sociala medier.   

Tillgänglighet via sociala mediers effekt på ungdomars hälsa är inte väl utforskat på grund av 

den snabba utvecklingen. Genom denna studie lyfts förståelse om hur ungdomar upplever 

sociala medier samt hur det påverkar deras hälsa.  

 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka gymnasieungdomars upplevelse av användningen av 

sociala medier samt hur det påverkar deras hälsa 

3.1 Frågeställningar 

Vad använder gymnasieungdomar sociala medier till?  

Vilken betydelse har sociala medier för gymnasieungdomar?  

Hur påverkas gymnasieungdomars hälsa av sociala medier?  
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4 METOD 

Nedan introduceras studiens utförande med avseende på studiedesign, urval, datainsamling, 

analys, tillämpade kvalitetskriterier samt etiska överväganden.  

4.1 Studiedesign 

Utifrån studiens syfte genomfördes studien med hjälp av kvalitativ metod, vilket bygger på 

djupgående förståelse och fokus ligger på ord och text snarare än på mätbara data i 

sifferformat (Bryman, 2011). Syftet med studien är att undersöka varför gymnasieungdomar 

använder sociala medier samt hur det påverkar deras hälsa. Enligt Holloway och Wheeler 

(2010) är kvalitativ ansats lämpligt att använda vid syfte då det är att förstå, tolka och 

beskriva individers upplevelser kopplat till livserfarenheter. Innehållsrika data skapas genom 

att observera, lyssna och ställa frågor. Metoden ansågs därför passa studiens syfte utmärkt.  

4.2 Urval 

Deltagarna i undersökningen är gymnasieungdomar av båda könen mellan 16–18 år gamla, 

som är aktiva på sociala medier dagligen. Urvalet för studien gjordes på tre olika sätt. Dels 

var det ett strategiskt urval som enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att deltagarna i 

undersökningen väljs utifrån studiens syfte. Hollyway och Wheeler (2010) menar att 

deltagarna ska väljas utifrån en specifik kännedom kring ett ämne. Vidare handlade det om 

ett bekvämlighetsurval och det innebär enligt Bryman (2011) att deltagarna väljs ut där de är 

tillgängliga för forskaren. Slutligen användes även snöbollsurval för att rekrytera deltagare, 

och det är ett slags bekvämlighetsurval då forskaren tar kontakt med sina deltagare eller ett 

antal människor som därefter kontakter ytterligare intervjupersoner som är lämpliga för 

undersökningens syfte (Bryman, 2011).  

Deltagarna för undersökningen var sju personer varav tre pojkar och fyra flickor.  Fyra av 

deltagarna rekryterades genom snöbollsurval, genom att det togs kontakt med en 

intervjuperson som sedan kontaktade sina vänner för att fråga om de ville delta i 

undersökningen.  När intervjun med andra intervjupersoner blev klar befann sig flera 

ungdomar ute i skolans cafeteria. Då togs det kontakt med tre ungdomar som tillfrågades om 

de kunde delta i undersökningen vilket resulterade i ett bekvämlighetsurval. Eftersom alla 

var gymnasieungdomar som använde sociala medier så stämde det väl överens med studiens 

syfte och detta kan beskrivas som ett strategiskt urval. Deltagarna som valdes utifrån 

snöbollsurval kontaktades via mejl och telefon då information om studiens syfte samt ett 

missivbrev (Bilaga A) skickades. Deltagarna som valdes med bekvämlighetsurval fick 

information om studiens syfte samt missivbrevet tilldelat personligt.  
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4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av sju enskilda semistrukturerade intervjuer.  

Enligt Bryman (2011) använder ofta intervjuaren uppsättningsfrågor som liknar en 

intervjuguide (Bilaga B) vid semistrukturerade intervjuer. Frågorna är allmänt formulerade 

där intervjuaren även har möjligheter att ställa ytterligare följdfrågor. Frågorna bör vara 

formulerade på ett sätt så att ledande frågor undviks. Vid behov ställdes ett par följdfrågor 

för att intervjupersonen skulle utveckla sitt svar. Under intervjun blev några frågeställningar 

besvarade innan de ställdes. Dessa frågor togs dock upp igen för att vara säker och 

resulterade i att svaret blev mer utförligt. Frågorna i intervjuguiden var 19 frågor och ämnen 

skapades utifrån syftets frågeställningar.  

 Intervjuguiden bestod av tre olika ämnen; användande av sociala medier, betydelsen av 

sociala medier samt sociala mediers påverkan på hälsan. För att säkerställa att frågorna var 

relevanta samt uppfattades korrekt hölls det en pilotintervju innan de riktiga intervjuerna 

hölls. Enligt Bryman (2011) innebär en pilotintervju en testintervju för att säkerställa att 

frågorna är relevanta och lämpliga för studiens syfte. När pilotintervjun blev klar uppfattades 

frågorna vara lämpliga och förståeliga, varför inga frågor ändrades.  Intervjuguiden fanns 

med under intervjuprocessen som ett hjälpmedel samt för att säkerställa så att alla frågor 

kunde besvaras för att studiens syfte skulle kunna besvaras.   

Fyra intervjuer ägde rum i en gymnasieskola i Västerås. Vidare hölls två intervjuer i en 

gymnasieskola i Örebro samt en intervju hölls hemma hos intervjuaren. Alla intervjuer 

genomfördes enskilt samt i avskilda rum för att säkerställa att inga oljud skulle höras samt 

för att andra personer inte skulle kunna höra intervjun eller störa. Ett missivbrev (Bilaga B) 

delades ut till intervjupersonerna för att tydliggöra informationen om studien. De etiska 

principerna förklarades djupare och intervjupersonerna godkände och gav ett muntligt 

samtycke. Därefter påbörjade intervjun. Bryman (2011) nämner att mobiltelefon kan vara till 

hjälp för att spela in intervjun för att inte uttryck och fraser ska gå förlorade.  En mobiltelefon 

valdes för att spela in intervjuerna för att det var enkelt och gav en bra och tydlig 

ljudupptagning. Enligt Bryman (2011) är transkribering en process som sker under den 

inspelade intervjun som sedan skrivs i textform. Transkribering gjordes direkt efter varje 

intervju. Intervjuerna pågick mellan 10 - 35 minuter och detta resulterade i att 

transkriberingen totalt blev 20 A4-sidor.   

4.4 Analys 

Den transkriberade texten analyserades utifrån en kvalitativ manifest innehållsanalys för att 

klarlägga variationerna i intervjupersonernas upplevelser. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär det att textmassan bryts ner till mindre beståndsdelar och fokus ligger på det 

som sägs för att tydligare kunna synliggöra innehållet i texten. Efter att samtliga intervjuer 

transkriberats lästes textmassan och intervjupersonerna fick varsin kod (IP1, IP2 och så 

vidare) för att se vem som säger vad.  Textmassan lästes flera gånger för att få en överblick 

samt uppfattning om vad intervjupersonerna hade sagt. Textmassan markerades i färger för 

att framhäva det i textmassan som intervjupersonen hade sagt som handlade om studiens 
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syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är syftet med att läsa igenom textmassan flera 

gånger att få en helhetssyn på arbetet. Därefter valdes meningsbärande enheter ut, vilket 

Graneheim och Lundman (2004) menar är meningar eller fraser som anses vara av betydelse 

för studiens ämnesområde. De meningsbärande enheterna visar strukturen och ger tydlighet 

i hur intervjupersonen har svarat på frågorna.   

Meningsbärande enheter kondenserades därefter, vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) innebär att meningar kortas ned och endast centralt innehåll behålls utan att den 

grundläggande texten förloras. Efter kondenseringen skapades koder som bestod av 

nyckelord som relaterades till de meningsbärande enheterna. Koderna som liknade varandra 

sattes tillsammans och sorterades under de underkategorier som passade in och sedan 

sammanfördes underkategorier till kategorier. Kategorierna var utvalda efter studiens 

frågeställningar. Kondenserat analys har genomförd på alla frågeställningarna. Nedan följer 

ett exempel på hur analysen har genomförts vid frågeställning ett (Tabell 1), två (Tabell 2) 

och tre (Tabell 3).   
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Tabell 1: Manifest innehållsanalys exempel på meningsbärande enhet, kondensering, 

kod, underkategori och kategori.    

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Chatta med 

människor.”(IP7

) 

Chatta  Kommunikation 

 

  

  

”Jag håller 

kontakten med 

nya och gamla 

vänner de delar 

med sig av sina 

liv.” (IP3) 

Håller 

kontakten med 

nya och gamla 

Kontakt Kamratskap  

 

 

 

Användande av 

sociala medier 

”Är alltid aktiv 

men mest på 

kvällen.” (IP5) 

Alltid aktiv Mest aktiv på 

kvällen 

  

”Jag brukar söka 

inspiration 

därifrån allt från 

kläder, smink, 

skönhet, 

inredning.” IP3) 

Söka 

inspiration 

Inspiration   
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Tabell 2: Manifest innehållsanalys exempel på meningsbärande enhet, kondensering, 

kod, underkategori och kategori.    
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 Tabell 3: Manifest innehållsanalys exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod, 

underkategori och kategori.    

Meningsbärande 

enhet  

Kondensering  Kod  Underkategori  Kategori  

” Man känner sig 
på sig att man 
har varit väldigt 
aktiv. Jag blir 
väldigt trött i 
huvudet...när jag  
stirrar väldigt 
mycket på skärmen 
samt ont i ögonen.”  
(IP3)  

Blir trött, stirrar 

på skärmen samt 

ont i ögonen  

Trötthet  

Ont i ögonen  

Ohälsa  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Negativ 

påverkan  

  

  

   

”Känner mig som 
en grott människa .. 
känner mig utanför 
..jag vet inte vad 
som sker.”  
(IP5)  

  

Känner mig 

utanför, vet inte 

vad som sker  

Utanförskap           
   

   

”Det största 
negativa är allt nät 
mobbning som 
sker, bråk och 
kränkningar ehh ju  
större sociala 
medier blir ju större 
ju mer nät 
mobbning blir  
det.” (IP3)  

  

De negativa är  

all nätmobbning 

som sker, bråk 

och kränkningar.  

Nätmobbning  Hur ungdomar 

påverkas av 

sociala medier  

”När jag har fått bra 
kommentarer på 
mina Instagram 
bilder, då stärks 
självförtroendet. ” 
(IP6)  

Bra kommentarer   Självförtroende  Positiv 

påverkan  

  

   

”De positiva, när 
jag har mått dåligt  
och fått prata ut 
med någon”(IP5)  
  

Prata ut med 

någon  

Stöd     
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4.5 Kvalitetskriterier  

För att få en ständigt god kvalitet på studien togs tre kriterier hänsyn till; trovärdighet, 

överförbarhet samt pålitlighet. För att säkerställa tillförlitlighet ska man enligt Holloway och 

Wheeler (2010) säkerställa studiens utförlighet för att kunna garantera att den är av god 

kvalitet och har följt de regler som finns. Det är viktigt att intervjupersonerna förstår 

frågorna i intervjuguiden. För att studien skulle vara av god kvalitet så lästes frågorna 

noggrant. Urvalet valdes för att besvara studiens syfte och att de hade koppling till de. 

Transkriberingen av intervjuerna har utförts noggrant och dessutom har ordagranna citat 

från intervjuutskrifterna presenterats i resultatet, vilket kan öka studiens trovärdighet.   

Överförbarhet innebär hur väl resultatet av studien skulle kunna stämma överens på andra 

grupper gymnasieungdomar vid andra gymnasieskolor (Holloway & Wheeler, 2010). Detta 

har beaktats genom att urvalet har beskrivits noggrant, då detta gör det möjligt att överföra 

resultatet på andra gymnasieungdomar. Med pålitlighet innebär att forskningsprocessen 

tydliggörs steg för steg (Holloway & Wheller, 2010) Forskningsprocessen för metod, urval, 

datainsamling, analys samt etik för studien har redogjorts noggrant, vilket medför pålitlighet 

för studien.   

4.6 Etiska aspekter 

Enligt Bryman (2011) är de etiska principerna som forskningen ska ta hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.   

Innan intervjun påbörjades upprepades studiens syfte samt de etiska aspekterna igen för att 

säkerställa att intervjupersonerna hade förstått och fått all information de behövde.   

Informationskravet innebär att deltagarna ska få all information om studiens syfte, vad 

deltagandet innebär i studien samt att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2011).   

Ett missivbrev gavs ut till deltagarna innan intervjun skedde, där det fanns information om 

studiens syfte samt vad deltagandet innebär samt att det är frivilligt. Att intervjun skulle 

spelas in framgick i missivbrevet samt informerades muntligt.   

Samtyckeskravet är att deltagarna själva får bestämma om de vill delta samt att de får avsäga 

sitt deltagande när som helst under studiens gång (Bryman, 2011). När intervjupersonerna 

fått all information gavs ett muntligt samtycke av deltagarna.    

Konfidentialitetskravet innebär att ingen ska kunna identifiera deltagarna i studien (Bryman, 

2011).  Intervjupersonerna fick information att de skulle få varsitt kodnummer för att 

identifiering inte skulle kunna ske.   

Nyttjandekravet innebär att man inte ska använda intervjuerna till något annat än till denna 

studie samt bara nyttjas till studien syfte och att utomstående inte ska kunna få tag på det 

(Bryman, 2011). Deltagarna blev informerade om att den inspelade intervjun skulle raderas 

efter slutförandet av arbetet.   
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5 RESULTAT 

Resultatet börjar med beskrivning av vilka sociala medier som gymnasieungdomarna 

använder sig av. Vidare i resultatet kommer en beskrivning av vad gymnasieungdomarna 

använder sociala medier till, vilken betydelse de sociala medierna har samt hur 

gymnasieungdomarnas hälsa påverkas av sociala medier.   

5.1 Användningen av sociala medier  

Gymnasieungdomarna använder sig framförallt av Facebook, Intagram och Snapchat. Andra 

kanaler såsom Youtube och Kik framkom också. Intervjupersonerna var överens om att 

kanalen Twitter var något de inte använde sig av på grund av lågt intresse samt att Facebook 

fyllde funktionen istället.  

”Facebook, Instagram, Snapchat, för dem är populära för alla har dem”. (IP2)  

”Twitter och andra, jag har inte funnit intresse för dem”. (IP1)  

”Twitter, det är samma sak som Facebook typ”. (IP7)  

  

Intervjupersonerna i studien gav information om att de använde sig av sociala medier för att 

familjer, vänner och släktingar gör det. Användningen av sociala medier användes på olika 

sätt av intervjupersonerna. För att intervjupersonerna ska kunna hålla kontakten med sina 

vänner samt knyta nya kontakter.   

”Ha kontakt med mina vänner” (IP6)  

”Knyta nya kontakter”. (IP7)  

  

Intervjupersonerna använder sociala medier för att kommunicera med familjen, släkten och 

vänner som inte bor nära. Kommunikationen förs bättre och tillgänglighet att hålla 

kontakten finns alltid kvar. De använder också sociala medier för att få inspiration samt som 

ett hjälpmedel i skolarbetet för att hitta information till skoluppgifterna.   

”Chatta med människor det kan vara familjer, släktingar och vänner.” (IP7)  

”Jag brukar söka inspiration därifrån allt från kläder, smink, skönhet, inredning.”  

(IP3) ”Jag använder till plugget till mina uppgifter.” (IP2)  
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Intervjupersonerna ansåg att sociala medier var ett bra platsforum för att kommunicera och 

samspela med flera människor. Tillvägagångsättet för att kommunicera med deras vänner 

var smidigare, de sociala medier de använde var populära samt att det var ett sätt att snabbt 

och lätt kunna få inblick i deras vänners liv.  

”För dem är populära och alla har dem.” (IP1)  

”Jag ser då vad alla dem gör där, där dem delar med sig av sina liv.” (IP3)  

  

Intervjupersonerna skickar bilder och videoklipp till varandra på sociala medier. Genom 

bilderna och videoklippen kan de få inblick i varandras liv. Snapchat gör det möjligt att nå 

många vänner samtidigt, och att skicka roliga klipp via Snapchats filter ansågs vara roligare 

än att ta vanliga bilder. Facebook var populärast bland intervjupersonerna och de ansåg att 

Facebook hade många grupper som de kunde vara med i.    

”Man skickar olika bilder och videor till personer, roligaste är där man skickar mycket fula bilder 

på sig med hjälp av Snapchats filter.” (IP4)  

”Facebook, så finns de olika grupper dem kan man fråga om något om det är nånting eller om du 

har problem, det finns typ en grupp för bara tjejer .. om du har speciella frågor .. eller exempelvis 

du kan sälja dina klänningar, dina kläder där. ” (IP2)  

  

5.2 Betydelsen av sociala medier  

För intervjupersonerna har sociala medier betydelse för deras sociala relationer och att de 

lätt kan kommunicera med släkten i ett annat land eller vänner som bor långt ifrån.   

”Människor jag inte kan nå annars, exempelvis kusiner, vänner som inte bor nära mig.” (IP5)  

  
”Lätt kommunikation med vänner och släkten.” (IP6)  

  

Det har också betydelse för att det är många som använder sociala medier och tillbringar sin 

tid där. Intervjupersonerna menar att de tillbringar sin tid där för att de inte ska känna sig 

utanför och missa vad som sker runtomkring.    

”Känner mig inte utanför”. (IP5)  

  

Intervjupersonerna känner att det är ett tidsfördriv och inloggningen till sociala medier är för 

att titta genom nyhetsflödet för att se vad deras vänner gör samt ett roligare sätt att 

kommunicera med sina vänner, men också att kunna umgås med sina vänner när de har 

tråkigt och inte kan ses, så kan de istället kan umgås via sociala medier.   
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”Det är roligt sätt att prata med mina vänner.” (IP4)  

”Det är ett tidsfördriv för människor.” (IP7)   

”Att jag kan liksom vara inne chatta, ha kul när jag har ensam och har tråkigt. Umgås med vänner 

genom nätet.” (IP5)  

  

Sociala medier öppnar många dörrar för människor. Intervjupersonerna känner att deras 

aktivitet på sociala medier medför nytta i deras vardagsliv, bland annat meningsfulla 

budskap som uppdateras och för att lära sig saker och ting. De menar också att företag kan 

dra nytta av sociala medier.   

”På Facebook finns det olika grupper, bland annat maträtter har jag lärt mig”. (IP7)  

”Många företag som går ut med olika jobb ansökan ….det är mycket försäljning som sker på 

sociala  

medier idag.” (IP3)  

5.3 Sociala mediers påverkan på hälsan  

Intervjupersonerna medger att de ständigt är aktiva och uppkopplade på sociala medier för 

att de vill kunna bli nådda och vill ha koll på vad som sker hos sin omgivning. Om de inte är 

aktiva så upplever de en tomhet, en känsla av att vara utanför och inte veta vad som sker.  På 

grund av den ständiga uppkopplingen känner intervjupersonerna att de får ont i huvudet, 

ögonen samt att de blir trötta.   

”Trött och känner sig inte pigg”. (IP4)  

”Känns tråkigt att inte vara inne och känns som att man missar mycket.” (IP6)  

  

Att vara ständigt uppkopplad har konsekvenser för intervjupersonerna. De anser att deras 

vardag påverkas av det. Intervjupersonerna menar att de skjuter upp saker och ting i sin 

vardag, att de tappar fokus för sin omgivning. Stressen uppstår när annat måste prioriteras 

före sociala medier. Flera intervjupersoner är aktiva på gruppchatter.  

”Är jag väldigt aktiv så skjuter jag upp väldigt mycket saker som jag borde göra exempelvis städa, 

äta mat, plugga...” (IP3)  

”När diskussioner i gruppchatter uppstår då uppstår stressen när alla skriver hetsigt och snabbt.” 

(IP6)  

  

Intervjupersonerna ansåg att samhället kretsar runt sociala medier, att alla använder sig av 

sociala medier. Intervjupersonerna menar att sociala medier har tagit över mycket, att det är 

beroendeframkallande samt ger negativa konsekvenser för samhället.   
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”Beroendeframkallande, folk fastnar för mycket i mobilen”. (IP1)  

”Många har väldigt svårt att lägga ifrån sig telefonen, på jobbet och när dem kör bil. Detta är inte 

bra,  

vilket leder till bilolyckor”. (IP3)  

  

På grund av att användningen av sociala medier ökar så ökar även nätmobbningen.  

Intervjupersonerna är eniga om de nackdelar som följs av användandet av sociala 

medier. De menar att falska konton skapas och att kränkningar och hatkommentarer 

finns i alla kanaler.    

”Det största negativa är all nätmobbning som sker, bråk och kränkningar, ju större sociala medier blir 

desto mer nätmobbning blir det.” (IP3)  

”Hatkommentarer sänker ens självförtroende.” (IP6)  

  

Intervjupersonerna ansåg att det sociala livet i verkligheten försvinner eftersom allt mer 

aktiviteter sker på sociala medier. Detta gör att livet ses från ett annat perspektiv än det 

skulle ha gjort annars då det är en annan stämning i sociala medier.   

”Folk är aktiva för mycket de ser livet på ett annat perspektiv genom mobilen.” (IP4)  

”Ibland kan det ta över det riktiga livet, man är inte social.” (IP5)  

  

Bortom de negativa konsekvenserna kring sociala medier så upplever intervjupersonerna 

ändå att sociala medier även påverkar dem på ett positivt sätt. Detta kan vara att de kan prata 

ut med någon när de mår dåligt eller då de får bra kommentarer som stärker deras 

självförtroende. Intervjupersonerna socialiserar mycket via sociala medier vilket kan leda till 

positiva konsekvenser då de utökar deras sociala liv samt umgängeskrets. Intervjupersonerna 

menar också att det positiva är att det finns olika forum på sociala medier där de kan ställa 

frågor och få den hjälp de behöver.  

”De positiva .. när jag har mått dåligt och fått prata ut med någon.” (IP5)  

”När jag har fått bra kommentarer på mina Instagram bilder, då stärks självförtroendet.” (IP6)  

”De är bara roligt och vara aktiv.” (IP4)  

”Olika grupper som man kan ta hjälp med de man behöver hjälp med.” (IP2)  

  

Att hänga med i samhället och se vad som pågår är ett lätt sätt att få tag på information via 

sociala medier. Intervjupersonerna menar att allt finns på sociala medier.  

”Lätt att hänga med i samhället.” (IP6)  
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6 DISKUSSION 

Diskussionen kommer inledas med att redovisa metoddiskussion. Där kommer metodval, 

urval, datainsamling, analys, kvalitetskriterier samt etik att diskuteras. Därefter kommer 

resultatdiskussionen då redovisning sker utifrån studiens frågeställningar. 

6.1 METODDISKUSSION 

6.1.1 Metod 

För studien valdes en kvalitativ metod eftersom syftet handlar om att undersöka 

gymnasieungdomars förståelse och upplevelse kring sociala medier. Enligt Holloway och 

Wheeler (2010) är svagheten med kvalitativ metod att genomförandet tar tid, men att denna 

tidskrävande process ändå är viktig för att kunna få förståelse för deltagarna. Detta passade 

studiens syfte utmärkt. Tiden för undersökningen var på 10 veckor, och under den tredje 

veckan togs det kontakt med personer för att kunna delta i undersökningen samt för att boka 

tid för intervjuer. Transkriberingar genomfördes efter varje intervju samt några intervjuer 

genomfördes några dagar efter.  

6.1.2 Urval 

Flera urvalsmetoder användes eftersom det var ganska svårt att få tag på ungdomar till 

studien. Snöbollsurval gjordes genom att kontakta en familjemedlem som går i en 

gymnasieskola. Genom familjemedlemmen kontaktades de som var intresserade för att boka 

tid och plats för intervjuerna. Då inga fler intervjupersoner gick att få tag på, kontaktades 

gymnasieelever genom att gå runt på en gymnasieskola i Västerås för att hitta ytterligare 

intervjupersoner, vilket resulterade att urvalet blev ett bekvämlighetsurval som enligt 

Bryman (2011) innebär att forskaren väljer sina deltagare där dem befinner sig. Dessa 

personer hade inte någon koppling till varandra.  

Urvalet kan även beskrivas som ett strategiskt urval eftersom att alla intervjupersoner var 

gymnasieungdomar som använde sociala medier och detta stämde väl överens med studiens 

syfte. Strategiskt urval innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att deltagarna väljs 

utifrån studiens syfte.  

En av deltagarnas intervju utfördes hemma hos intervjuaren på grund av att det var lugnt och 

stilla där. Intervjupersonen uppfattades som bekväm innan intervjun startade. Något som var 

positivt och intervjun kändes avslappnad.   

Författaren ställde inga krav på intervjupersonerna under intervjun, så som att stänga av 

mobiltelefonen. Detta var något som författaren själv kände var rimligt inför en av 

intervjuerna då intervjupersonen var nervös och höll i sin mobil ett tag. Men det var inget 

som gjorde att intervjupersonen tappade fokus under intervjun eller att mobilen störde 

intervjun. Författaren kände att det var bäst att inte ställa detta krav på grund av att 
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stämningen inte skulle vara stel samt för att få intervjupersonerna att känna sig avslappnade 

och glömma bort att deras röster spelades in. Detta gjorde att intervjupersonerna blev lite 

nervösa i början. Vissa intervjupersoner var nervösa och började skaka i foten i början av 

intervjun vilket även gjorde författaren nervös, men detta gick sedan över och stämningen 

under intervjun blev avslappnad. I efterhand kanske gymnasieungdomarna borde ha fått lite 

mer betänketid för att utveckla svaren på frågorna. Författaren upplevde att gymnasieleverna 

var fåordiga och om en högre ålder hade valts för urvalet så hade förmodligen resultatet sett 

annorlunda ut.   

6.1.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes i form av sju enskilda semistrukturerade intervjuer. Denna val 

av intervju gjordes på grund av att ha en struktur som stöd samt för att säkerställa att 

frågorna besvarades. Enligt Bryman (2011) kan nackdelen med semistrukturerade intervjuer 

vara om forskaren överger intervjuguiden vilket kan leda till att forskaren missar frågor som 

är avgörande för studiens resultat. Fördelen är att följdfrågor kan ställas samt att ordning på 

frågorna finns vilket ger tydlighet. I den här studien visade det sig att semistrukturerade 

intervjuer fungerade bra då författaren fick med alla frågor och tappade inte heller fokus från 

frågorna.  

Bryman (2011) menar att för studiens kvalitet måste det läggas vikt hos forskaren att vara 

lyhörd under intervjuerna för att kunna fånga upp följdfrågor där de behövs ställas. Detta för 

att svaren ska bli så omfattande som möjligt. Svagheten med studien var att författaren inte 

hade tidigare erfarenheter av intervjuer och att det därför kan ha hänt att följdfrågor har 

missats. Författaren känner dock att studiens syfte har besvarats. 

6.1.4 Analys 

Bryman (2011) nämner att det är gynnsamt att transkribera intervjuerna direkt efter att 

intervjuerna har genomförts på grund av att forskarens minne då är färskt. Bryman (2011) 

menar vidare att det kan upplevas ansträngande om transkriberingen genomförs löpande 

efter alla intervjuer. Transkriberingen av några intervjuer genomfördes inte direkt efter 

intervjun och detta upplevdes ansträngande och tröttsamt av forskaren. Författaren märkte 

av att transkribering som genomfördes direkt efter intervjun gick smidigare och att minnet 

var mer färskt. Vid transkriberingen som gjordes ett par dagar efter intervjun fick författaren 

tänka efter mer samt upplevde att det var ansträngande och tröttsamt.  

En manifest innehållsanalys innebär att analys görs på tydliga texter enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Under analysprocessen användes frågeställningarna, där meningsbärande 

enheter valdes ut som sedan kondenserades. Därefter skapades koder, liknande koder sattes 

under samma underkategorier samt kategorierna valdes utifrån studiens frågeställningar och 

på så vis kunde studiens syfte besvaras.    
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6.1.5 Kvalitetskriterier  

När intervjuguiden var klar testades den genom en pilotintervju för att säkerställa att 

frågorna var lämpliga och om ändringar behövdes. Studiens metod, datainsamling, urval, 

analysprocess samt etik har redovisats i studien noggrant, vilket stärker överförbarhet, 

pålitlighet och kvaliteten och med detta stärker studiens tillförlitlighet.   

Enligt Holloway och Wheeler (2010) stärks studiens överförbarhet om valet av urval redogörs 

för noggrant i studien. Om kvaliteten i studien är god stärks trovärdigheten samt 

pålitligheten stärks om alla processer som har gjorts under studiens gång beskrivs noggrant.   

Resultatet för studien anses vara trovärdig då intervjupersonerna var ärliga vid sina svar 

under intervjun samt att intervjupersonerna inte hade någon koppling till forskaren. Citat 

noterades vid varje intervjuperson och detta bidrar med trovärdighet enligt Holloway och 

Wheeler (2010).  

6.1.6 Etiska aspekter 

Enligt Bryman (2011) ska studien ta hänsyn till de etiska principerna informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Under studiens gång har 

dessa etiska principer tagits hänsyn till. Dels genom att ett missivbrev skickades ut eller gavs 

personligt till samtliga deltagare i studien. I missivbrevet informerades det om studiens syfte 

samt innebörden av studien och om vad deltagarnas uppgift var. Innan intervjuerna skedde 

så informerades deltagarna återigen om de etiska principerna. Under studien hoppade ingen 

deltagarna av. För att underlätta analysprocessen informerades deltagarna om att inspelning 

skulle ske under intervjun och detta godkändes av samtliga deltagare. Deltagarna uppfattade 

informationen och ingen av deltagarna hade några frågor eller funderingar innan 

intervjuerna genomfördes.  

Under studiens gång har deltagarnas inspelade intervjumaterial behandlats konfidentiellt 

samt ingen annan än forskaren har tagit del av det. Deltagarnas personliga uppgifter har inte 

kommit tillkänna. Deltagarna fick varsitt namn och namngavs med IP1 till IP7, där varje 

nummer står för respektive intervjuperson.   

6.2 RESULTATDISKUSSION  

6.2.1 Gymnasieungdomars användning av sociala medier  

Intervjupersonernas användning av sociala medier var på grund av flera att närstående var 

aktiva samt för att de inte skulle känna sig utanför och inte missa händelser som sker runt 

omkring. Resultatet i studien har kopplats till teorin social interaktion då intervjupersonerna 

samspelar med varandra på sociala medier.   

Användningen av sociala medier var liknande hos intervjupersonerna där Facebook var 

populärast. Något som stämmer överens med Carlsson (2010) är att sociala medier ökar 
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bland unga och den största användningen är genom Facebook. Findahl och Davidsson (2015) 

menar att dessa kanaler öppnar många valmöjligheter för människor att skapa kontakter och 

sprida åsikter samt för att skapa och dela digitalt innehåll med varandra. Detta är något som 

stämmer överens med intervjupersonernas användande. Intervjupersonerna ansåg att 

anknytning till nya vänner skapades samt att det gavs möjlighet att få vara delaktig i 

varandras liv via sociala medier. Findahl och Davidsson (2015) nämner att anledningen är att 

möjligheten till att kommunicera med människor är bredare och olika tjänster erbjuds på 

flera olika sociala kanaler. Detta kan kopplas till social interaktion då intervjupersonerna 

kommunicerar med varandra, där de tolkar händelser som sker på sociala medier.   

Att ta del av sin egen vardag via Snapchat filter och få chatta och skicka roliga bilder till 

varandra var också en av anledningen till användningen av sociala medier. Detta stämmer 

överens med Illbring (2015) som nämner att Snapchat är populärast bland gymnasielever.  

6.2.2 Sociala medier betydelse för gymnasieungdomar 

Sociala mediers betydelse för intervjupersonernas var främst för att de ska kunna 

kommunicera med sina nära och kära, men också sociala medier medför nytta för deras 

vardagsliv, där dem hittar inspiration allt från skönhet till att bygga byrån. Resultatet kan 

kopplas till Fardouly och Vartanian (2016) som nämner att kommunikationen på sociala 

medier är tillgängligt och går snabbt att kommunicera via Facebook Messenger. Den 

teoretiska perspektiven sociala interaktionsteorin kan kopplas in, då intervjupersonerna 

samspelar med varandra via sociala medier och skapar socialt interaktion gemensamt.   

Laroche, Habibi och Richard (2013) nämner att människans psykologiska behov är att känna 

sig socialt kopplad till andra människor. Intervjupersonerna medger att de socialiserar mer 

på sociala medier med främlingar än vad de gör i det verkliga livet, samt att de har fått nya 

bekantskaper som de träffar utanför sociala medier, vilket ökar deras umgängeskrets.  Detta 

kan också kopplas till Smith (2014) som menar att vårt nätverk växer och att vi umgås mer 

digitalt med främlingar. Detta säger också intervjupersonerna i denna studie som menar att 

deras umgänge har överförts från den digitala formen till det verkliga livet. Detta stämmer in 

med Dunkels (2009) som nämner att människor får nya bekantskap via sociala medier.   

Laroche, Habibi och Richard (2013) menar att människor uppfyller behov av samhörighet via 

sociala medier, vilket stämmer in på intervjupersonernas betydelse eftersom de känner sig 

delaktiga då de deltar på sociala medier. Detta kan stämma in på social interaktionsteorin 

(fokuserad interaktion) där de är gemensam delaktiga. Detta kan kopplas till Desjarlais och  

Willoughby som menar att sociala medier stärker individers känsla av delaktighet samt 

Ellison, Steinfeild och Lampe (2007) nämner att sociala medier ökar individers sociala 

interaktion.  

Resultatet av ”användningen” på sociala medier och ”betydelsen” av sociala medier 

resulterade samma resultat vilket belyste att skillnaden inte kunde göras, och kunde ha slagit 

ihop frågorna samt resultatet. Författaren anser i efterhand att frågeställningen om 

”betydelsen” ut och ha en frågeställning om ”hur förebygger man ohälsa på sociala medier”.  
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6.2.3 Sociala mediers påverkan på gymnasieungdomars hälsa  

Intervjupersonernas medger att de är ständigt uppkopplade och aktiva på sociala medier, 

vilket kan kopplas till Findahl och Davidsson (2015) som menar att ungdomarna spenderar i 

genomsnitt 10 timmar i veckan år 2014 och att det har skett en ökning till 11,5 timmar år 

2015.   

Xanidis och Brignell, 2016 belyser att sociala medier kopplas med sömnsvårigheter som 

resulterar fysiska hälsan drabbas negativt. Detta stämmer överens med intervjupersonerna i 

denna studie som medger att detta har gett negativ påverkan på deras hälsa bland annat att 

trötthet har ökat hos dem. Intervjupersonerna menar också att på grund av den ständiga 

uppkopplingen på sociala medier har det medfört stressiga situationer, då de har haft 

chattgrupper med sina vänner vilket resulterade att intervjupersonernas vardagsliv har 

påverkats negativ av det exempelvis läxor, städning samt att äta mat medger 

intervjupersonerna att de har fått skjuta upp på grund av händelser som sker i sociala 

medier.   

Ekman och Arnetz (2005) menar att den ständigt uppdateras gör att individer är mer aktiva 

samt krav från samhället och risk för otillräcklighetskänslor. Intervjupersonerna menar att i 

takt med att sociala medier ökar så ökar också kränkningar, bråk och nätmobbning i sociala 

medier. Detta kan kopplas till social interaktion då dessa individer agerar och tolkar 

situationer samt blir påverkade av bråk och kränkningar som sker. Intervjupersonerna 

menar att dåliga kommentarer som skickas till varandra sänker ens självtroende.    

Huang och Chou (2010) menar att tillvägagångssättet för nätmobbning är bland annat via 

direkt meddelande, videoklipp, chattrum och spridning av bilder. Smith et al (2008) nämner 

att meddelanden som skickas är hotfulla, nedsättande eller förolämpande. Detta kan kopplas 

till resultatet då intervjupersonerna nämner att många använder sig av anonymitet för att 

skicka hotfulla meddelande via gruppchatter och olika forum. Enligt den sociala 

interaktionsteorin påverkas individer av andras handlingar och beteenden, samt kan kopplas 

till fokuserad interaktion, då dessa individer vill påverka och provocera andra runt omkring.  

Sociala medier ger också positiva konsekvenser. Ybarra och Mitchell (2004) menar att sociala 

medier skapar nya kontakter samt ger värdefull information såsom hälsoråd om psykisk 

hälsa. Detta visar också studiens resultat då de menar att de på sociala medier kan få råd och 

tips. Intervjupersonerna menar att de kan få prata ut med någon när de mår psykiskt dåligt 

vilket stärker ungdomarnas hälsa. Enligt Andersson och Ejlertsson (2013) innefattar 

begreppet hälsa hela människans välmående, såväl psykisk som fysisk. Samspelet som sker 

via sociala medier för intervjupersonerna resulterar också i att de får nya vänner vilket 

påverkar hälsan positivt då sociala nätverk inverkar på känsla av sammanhang.  
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7 SLUTSATSER 

Gymnasieungdomar använder sociala medier främst för att hålla kontakten och för att 

kommunicera med sina vänner och släkt, men också för att det är ett tidsfördriv.  

Betydelsen av sociala medier för gymnasieungdomar har resulterats olika, men främsta 

betydelsen är för att hålla kontakten med vänner och skapa nya kontakter. Betydelsen 

handlade dels om att inte känna sig utanför men också om att kunna få tips och råd och få 

stöd när de mår psykisk dåligt.   

Gymnasieungdomar påverkas av sociala medier på olika sätt; dels positivt genom att de får 

psykiskt stöd från andra människor och får nya vänner som gör att deras sociala umgänge 

ökar. Det negativa är att på grund av den ständiga uppkopplingen får gymnasieungdomarna 

huvudvärk, blir trötta och skjuter upp saker och ting samt kränkande ord som kommenteras. 

Dessutom gymnasieungdomarna blir stressiga av gruppchatter som de har med sina vänner.  

7.1 Förslag till vidare forskning  

Användningen av sociala medier ökar med åren bland befolkningen. Sociala medier utvecklas 

hela tiden, något som inte finns tillräcklig forskning om. Forskning har visat att det är fler 

unga som använder sociala medier och eftersom de är mer påverkbara än vuxna bör vidare 

forskning utföras gällande ungas upplevelse kring sociala medier samt hur det påverkar deras 

hälsa. I denna studie visade sig att ungdomarna blir stressade av gruppchatter som 

framkommer och med detta bidrar det med att de fokuserar mer på grupp chattena och 

överlämnar allt annat bakom sig, så som att äta mat. Studien är relevant till olika aktörer och 

organisationer som vill främja och förebygga hälsa hos barn och ungdomar, bland annat Bris, 

Friends och skolor. Studiens forskning är relevant att undersöka vidare på och kunna 

förebygga dess risker som finns på sociala medier för att få ett hälsofrämjande folkhälsa.   
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BILAGA A; MISSIVBREV 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA B; INTERVJUGUIDE 
 

INTERVJUGUIDE  

  

Användande av sociala medier  

Kan du beskriva för mig vad du brukar göra på sociala medier?  

Kan du berätta för mig vilka sociala medier du använder?  

-Varför just dessa kanaler?  

-Vad kan man göra där?  

Finns det någon social kanal du inte använder dig av?  

-Varför  

Berätta om när du brukar mest vara aktiv på sociala medier?  

Kan du berätta för mig om du har någon nytta av någon särskild kanal?  

-Vilken då?  

-Till vad?  

  

Betydelsen av sociala medier  

Vad tycker du rent generellt att sociala medier har för betydelse i samhället?  

På vilket sätt är sociala medier betydelsefulla för just dig?  

Kan du beskriva vad du får ut av att vara aktiv på sociala medier?  

Vilken sociala kanal tycker du är viktigast att vara aktiv på?  

-Varför?  

Vilka fördelar tycker du att det finns med sociala medier?  

Kan du ge några exempel på något du lärt dig genom sociala medier?  

  

Sociala mediers påverkan på hälsan  

Hur känns det om du någon gång är allt för aktiv på sociala medier?  

Hur känner du dig om du exempelvis inte är aktiv på en hel dag?  

Kan du beskriva för mig hur din aktivitet på sociala medier styr din vardag?  

Kan du beskriva några tillfällen då du tycker att sociala medier påverkar dig på ett positivt sätt?  

Vilka nackdelar tycker du att det finns med sociala medier?  

Kan du beskriva några tillfällen då du tycker att sociala medier påverkar dig på ett negativt sätt?  

Kan du berätta om något tillfälle då du känt dig stressad av att vara på sociala medier? Vilken påverkan 

tror du att sociala medier kan ha på din hälsa?  

 

Övrigt  

Finns det något mer som du skulle vilja berätta om sociala medier som jag inte har tagit upp här?  

Då får jag tacka dig för att du ställde upp på intervjun!  
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