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SAMMANFATTNING 

Sociala medier är idag en integrerad del av människors vardagsliv och kan ses som en ny typ 
av hälsorelaterad levnadsvana som kan innebära både positiva och negativa hälsoeffekter för 
individen. Självskattad hälsa används för att mäta hälsostatus i en befolkning och lite 
forskning finns på hur användning av sociala medier påverkar människors hälsa generellt. 
Syftet med denna studie är att undersöka hur användningen av sociala medier påverkar 
ungdomars självskattade hälsa samt vilka könsskillnader som finns. Målgruppen för studien 
är gymnasieelever och studien är baserad på kvantitativ data. En tvärsnittsstudie med en 
enkätundersökning som datainsamlingsmetod har använts. Frekvenstabeller har gjorts för 
att beskriva ungdomars användning av sociala medier och deras självskattade hälsa och chi-
två test har använts för att påvisa eventuella samband. Resultaten visade på signifikanta 
värden mellan kön och självskattad hälsa samt mellan användning av sociala medier och 
självskattad hälsa. Resultatet har diskuterats utifrån teorin om övervägda handlingar. 

Nyckelord: Självskattad hälsa, sociala medier, teorin om övervägda handlingar, ungdomar  

  



ABSTRACT 

Social media is an integrated part of individuals’ daily life and can be seen as a new type of 
health-related behavior that can affect health in both positive and negative means. Self-
assessed health can be used to measure health status in populations and an insignificant 
amount of research has yet been made on what kind of effect social media has on health in 
general. This study aims to explore how the use of social media affect adolescents self-
assessed health as well as if there are any differences in self-assessed health according to sex. 
The target group was high-school students and the study is based on quantitative data. The 
collection of data was made with a cross-sectional survey. Frequency tables were made to 
describe adolescents’ use of social media and their self-assessed health. Chi-square tests were 
made to demonstrate possible correlations between the variables. The result showed 
significant associations between sex and self-assessed health as well as between the use of 
social media and self-assessed health. The results have been discussed based on the theory of 
reasoned action. 

Keywords: Adolescents, self-assessed health, social media, theory of reasoned action
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1 INTRODUKTION  

Sociala medier är en integrerad del av människors vardagsliv och ett beroende av sociala 
medier kan ses som en ny typ av hälsorelaterad levnadsvana. Sociala medier kan skapa 
delaktighet, vara demokratiserande och innebära socialt stöd från likasinnade men kan lika 
väl orsaka isolering, nätmobbning och vara gemenskapsupplösande. Den ständiga 
publiciteten och omvärldskontakten som användning av sociala medier medför kan innebära 
att gränsen mellan det privata och offentliga livet blir flytande. Användning av sociala medier 
kan verka identitetsskapande och människor presenterar sig själva på ett sätt som de tror att 
andra vill se. På sociala medier sprids tankar och idéer om hur människan ska bete sig och se 
ut, och sällan sprids annat än bilden av det goda livet. Detta kan innebära spridning av ideal 
som kan vara svåra att ställa sig kritiskt inför.  

Självskattad hälsa är ett vedertaget mått som mäter allmänt hälsotillstånd i befolkningen. 
Måttet kan användas i epidemiologiska studier för att undersöka ojämlikhet i hälsa mellan 
grupper. I Sverige ökar den självskattade hälsan i alla åldrar utom hos de mellan 16-29 år. 
Fortfarande finns hälsoklyftor mellan de med en hög socioekonomisk status och de med en 
låg. Hälsoskillnader råder också mellan könen (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

Intresset att studera sociala mediers påverkan på hälsa grundas dels i en personlig upplevelse 
av att sociala medier ställer orimliga krav på individen och dels att användningen ofta är 
förenad med en känsla av ofrånkomliga krav. Med detta argument i åtanke väcktes intresset 
för hur sociala medier används och hur individers hälsa påverkas av dem.   
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2 BAKGRUND 

Hälsa är ett komplext begrepp som rymmer många olika definitioner. Historiskt sett har det 
under det senaste århundradet skett en transition från infektionssjukdomar till sjukdomar 
som är en direkt följd av våra levnadsvanor, och därmed har det också skett ett skifte i hur 
hälsa definieras (Vilhelmsson & Tengland, 2016). Idag innefattar inte hälsa enbart frånvaro 
av sjukdom, vilket var den traditionella biomedicinska förklaringen, utan inbegriper också 
välbefinnande på fler sätt, genom till exempel meningsfullhet och känsla av sammanhang. 
Folkhälsoarbete handlar delvis om att påverka de levnadsförhållanden som har betydelse för 
folkhälsan, och detta bör ske genom att förebygga sjukdom och främja god hälsa i 
befolkningen. Folkhälsoarbetet bör inte enbart fokusera på vad som gör människor sjuka 
utan även lägga vikt vid faktorer som gör att människor utvecklar och bibehåller en god 
hälsa. Folkhälsoarbete kan ske på global, nationell, regional och lokal nivå och är inte sällan 
påverkat av lagar och policyer (Pellmer, Wramner & Wramner, 2017). Epidemiologi är en 
folkhälsovetenskaplig disciplin som används för att kartlägga sjukdomsprevalens eller hur 
faktorer kring individer påverkar deras hälsa i positiv eller negativ riktning. Ett sätt att mäta 
hälsa och sjukdom i epidemiologiska undersökningar är att mäta självskattad hälsa (Zajacova 
& Beam Dowd, 2011). 

2.1 Självskattad hälsa  

Självskattad hälsa är det vanligaste måttet på allmänt hälsotillstånd i en befolkning och 
mäter hur individer uppfattar sin egen hälsa. Självskattad hälsa är ett globalt vedertaget 
hälsobegrepp framtaget av världshälsoorganisationen (WHO) (Robine & Jagger, 2003) 

Självskattad hälsa kan påverkas av individers levnadsvanor som till exempel rökning, fysisk 
aktivitet och alkoholbruk (Bombak, 2013). I Sverige anger 70 procent av befolkningen mellan 
16-84 år att de har en bra hälsa. Dock anger fler män än kvinnor att de har en bra eller 
mycket bra hälsa, och människor med hög utbildningsnivå anger i högre grad att deras hälsa 
är bra eller mycket bra än människor med låg utbildningsnivå. Det självskattade allmänna 
hälsotillståndet har över tid förbättrats något i alla grupper utom hos dem mellan 16-29 år 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). WHO (2016) lyfter också att finns det finns könsskillnader i 
självskattad hälsa hos ungdomar där tjejer i högre grad än killar skattar sin hälsa som dålig. 

Tidigare forskning visar att en nackdel med att mäta självskattad hälsa i undersökningar är 
att det inte ger svar på hur respondenten själv definierar hälsa. Om respondenten 
rapporterar att dennes allmänna hälsotillstånd är ”mycket dåligt” kan det till exempel bero 
på smärta, depression eller trötthet. Samma sak gäller om en respondent skulle ange svaret 
”mycket bra”, betyder det att individen upplever frånvaro av sjukdom vid specifikt mättillfälle 
eller känner sig stark och pigg? Dessa svar speglar kanske inte respondentens allmänna 
hälsotillstånd utan blir snarare en ögonblicksbild av den aktuella hälsan vid givet 
enkättillfälle (Au & Johnston, 2014). 

En ytterligare nackdel med självskattad hälsa som mått på allmänt hälsotillstånd i 
befolkningen är att det mellan länder kan råda kulturella skillnader i hur hälsa och sjukdom 
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definieras. Detta gör att det bör föreligga viss kritik mot internationella jämförelser av 
hälsostatus i befolkningar baserade på frågan om självskattad hälsa (Robine & Jagger, 2003)  

2.2 Sociala medier  
Sociala medier är olika webbaserade kommunikationskanaler som bygger på att de som 
använder dem också producerar innehållet. Kommunikationen sker genom text, bild eller 
ljud (NE, u.å.). Ett annat sätt att se på sociala medier är som mellanmänsklig social 
interaktion och kommunikation (Olsson, 2017), vilket styrks av McKenna och Bargh (2000) 
som menar att internet har gått från att vara en plats för anonymitet till att bli en plats för att 
socialisera. Användning av sociala medier kan verka självidentitetsskapande, Olsson (2017) 
beskriver hur den sociala interaktionen mellan människor är det material som ”självet” 
skapas av, och de som använder sociala medier presenterar sig själva och anpassar sitt 
innehåll på ett sätt som de tror att publiken önskar av dem. En studie som undersökt ålder- 
och könsskillnader i selfierelaterade vanor påvisar att ungdomar är mer aktiva på sociala 
medier än vuxna och att kvinnor i högre grad än män tar selfies, redigerar och postar dem på 
sociala medier (Dhir, Pallesen, Torsheim, & Andreassen, 2016). 

För att förstå bredden av social medieanvändning idag är det av vikt att påvisa internets 
utvecklig som en förutsättning för den. Enligt Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har hos alla 
svenskar över 12 år 95 % tillgång till internet hemma. 85 % av den svenska befolkningen har 
en smart mobil och i åldrarna 16-25 år använder 96 % internet via mobilen dagligen. I 
samma åldersspann har 98 % en egen smart mobil och 72 % av dem använder internet i sin 
mobil flera gånger dagligen (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 2017).  

Under 2016 var det tre av fem svenska internetanvändare som använde sociala medier 
dagligen och sedan 2010 har andelen som dagligen använder sociala medier fördubblats för 
att idag röra 58 procent av befolkningen. Slås daglig användning av sociala medier ut på hela 
befolkningen använder uppskattningsvis alla internetanvändare sociala medier ca 40 
minuter om dagen (IIS, 2017). Enligt samma rapport är ungdomar mellan 16-25 de mest 
frekventa användarna av sociala medier och i alla åldersgrupper är kvinnor flitigare 
användare.  

2.2.1 Sociala mediers påverkan på hälsa 

Idag är internet en integrerad dimension i vardagslivet och vad användningen av internet och 
sociala medier kan innebära för hälsan är säkerligen högst individuellt (ISS, 2017). Olsson 
(2017) nämner att en positiv aspekt av användandet kan vara att sociala medier verkar 
demokratiserande medan en negativ aspekt kan vara att det leder till ett 
gemenskapsupplösande. Rostila och Toivanen (2012) lyfter beroende av sociala medier som 
en ny typ av hälsorelaterad levnadsvana där den ständiga tillgängligheten och 
omvärldskontakten som till exempel Facebook innebär kan få konsekvenser för hälsan. 
Andreassen, Torsheim, Brunborg och Pallesen (2012) menar att användning av sociala 
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medier skiljer sig mellan kvinnor och män och att kvinnor i högre grad utvecklar 
beroendebeteenden kring mobiltelefoner och social interaktion.  

Tidigare forskning om sociala mediers påverkan på ungdomar med depression av Radovic, 
Gmelin, Stein & Miller (2017) visar att användning av sociala medier kan ha en negativ 
påverkan på den psykiska hälsan, men att sociala medier likväl kan användas för att förbättra 
humöret hos de som lider av ångest eller andra depressiva syndrom. Exempel som studien 
lyfter där sociala medier kan innebära negativa konsekvenser för hälsan är nätmobbning eller 
ångest över nitiska jämförelser mellan sig själv och andra användare på sociala medier. En 
del av respondenterna i studien menade att de använde sociala medier när de kände sig extra 
låga för att få socialt stöd, en möjlighet att utrycka känslor, hitta grupper med människor de 
kan relatera till, bli distraherade från vardagen eller helt enkelt underhållna, och detta menar 
forskarna påvisar att användningen av sociala medier är komplext och att ungdomar 
använder sociala medier på sätt som både kan innebära positiva och negativa konsekvenser 
för hälsan (ibid).  

2.3 Teoretisk anknytning 

2.3.1 Theory of reasoned action 

Theory of reasoned action (Teorin om övervägda handlingar, TRA) är en allmänt 
förekommande beteendeteori som berör attityder och sociala faktorer. Teorin har utvecklats 
för att förutse och förstå individers beteenden och kopplas inom folkhälsovetenskap inte 
sällan till de hälsorelaterade levnadsvanorna alkoholbruk, fysisk aktivitet, rökning och 
användning av olika substanser (Orr, Thrush & Plaut, 2013). TRA utgår från att individen har 
konsekvenserna av sina handlingar i åtanke innan hen utför dem och att det är avsikterna 
hos individen som påverkar dennes beteende (Ajzen & Fishbein, 1980).  

Individens beteenden utgår från och påverkas enligt teorin av egna attityder och subjektiva 
normer. Andersson (2009) beskriver teorin som så att attityder står för individens positiva 
eller negativa känslor gentemot ett beteende och den subjektiva normen handlar om i hur 
stor grad en individ påverkas av de krav som ställs på hen från dess sociala sammanhang. 
Tidigare studier har påvisat att attityder gentemot beteenden och subjektiv norm påverkar 
individens intention att utveckla hälsobeteenden (Kim, Lee & Yoon, 2015). En annan studie 
har visat att relationen mellan subjektiv norm och intentionen att anamma ett nytt beteende 
är det svagaste länken i TRA och att subjektiva normer inte i lika stor mån som egna attityder 
kan påverka en individs beteenden (Johnston, White & Norman, 2004). Teorin beskriver 
alltså hur individen i större mån anammar beteenden som hen har en positiv attityd till och 
som signifikanta andra förväntar sig av hen (Kim, Lee & Yoon, 2015). 

I denna studie kopplas TRA till användningen av sociala medier där den eventuella 
användningen av sociala medier är beteendet som är resultatet av övervägda handlingar. Det 
resultatet som innebär ett beteende ska alltså påverkas av individens egna attityder och 
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överväganden gentemot sociala medier, av vad individen upplever att umgängeskretsen 
förväntar sig av hen eller kanske båda de aspekterna tillsammans.  

 

Figur 1: Teorin om övervägda handlingar (omarbetad version efter Ajzen och Fishbein, 1980) 
   

2.4 Problemformulering 
Sociala medier kan påverka hälsa i både positivt och negativt riktning. Dels kan innehållet 
som produceras på sociala medier innebära ett socialt stöd och en känsla av gemenskap med 
likasinnade, men sociala medier kan också ge en skev verklighetsbild och spridning av ideal 
som kan tänkas ouppnåbara. Den ständiga tillgängligheten och omvärldskontakten som 
sociala medier till viss mån innebär kan ställa krav på individer som är svåra att få distans till 
och ställa sig kritiskt inför. Sådana krav kan tänkas vara både sociala, psykiska och fysiska.   

Att i denna studie mäta relationen mellan användning av sociala medier och självskattad 
hälsa kan vara värdefullt då det ger en generell bild av ungdomars hälsostatus och hur den 
eventuellt påverkas av social medieanvändning. Skulle studien ämna undersöka endast den 
psykiska, fysiska eller sociala dimensionen av hälsa skulle det övergripande perspektivet på 
hälsa gå förlorad. Enligt folkhälsomyndigheten (2016) ökar den självskattade hälsan i alla 
åldrar utom hos de mellan 16-29 år och enligt IIS (2017) är social medieanvändning mest 
förekommande i åldersgruppen 16-25 år, två åldersspann som gymnasieungdomar finns i, 
vilket ytterligare ökar intresset för att studera denna grupp och att studera användning av 
sociala medier som en ny typ av hälsorelaterad levnadsvana.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka om användning av sociala medier påverkar 
ungdomars självskattade hälsa samt om det finns några könsskillnader. Frågeställningarna 
blir således: 
 
1. I vilken utsträckning använder ungdomar sociala medier? 

2. Finns det några könsskillnader i ungdomars användning av sociala medier? 

3. På vilket sätt uppfattar ungdomar sin självskattade hälsa? 

4. Finns det några könsskillnader i ungdomars självskattade hälsa?  

5. I vilken utsträckning finns det ett samband mellan ungdomars användning av sociala 
medier och deras självskattade hälsa? 

4 METOD OCH MATERIAL 

En kvantitativ ansats har valts i denna studie. Kvantitativ forskning baseras på mätningar 
och utförs systematiskt och kontrollerat. Mätningarna som görs i kvantitativ forskning 
möjliggör för forskare att utföra statistiska analyser och undersöka skillnader och samband 
mellan grupper samt bestämma effektiviteten i behandlingar eller interventioner (Hagan, 
2014). Kvantitativ metod lämpar sig om studien kräver en relativt stor mängd insamlad data 
att analysera och används om studien ämnar undersöka mönster eller samband mellan en 
eller flera olika variabler (Bryman, 2011), vilket stämmer med denna undersökning.  

4.1 Studiedesign 
Denna studie genomfördes med en tvärsnittsdesign vilket är en beprövad studiedesign vid 
främst epidemiologiska undersökningar. Grunden i tvärsnittsdesignen är att exponering och 
utfall mäts vid samma tidpunkt. Vid användandet av en tvärsnittsdesign samlas data in från 
mer än ett fall. Tvärsnittsdesignen lämpar sig om studien ämnar samla in en hög andel 
kvantifierbar data som rör en eller fler variabler och som ska analyseras för att upptäcka 
eventuella sambandsmönster. Fördelar med tvärsnittsstudier är att de är billiga och enkla att 
genomföra jämfört med till exempel fall-kontrollstudier och kohortstudier som är andra 
typer av studiedesigner som används inom den kvantitativa forskningen (Pandis, 2014). En 
tydlig nackdel med tvärsnittsstudier är att det är svårt att påvisa orsakerna till de 
sambandmönster som eventuellt dyker upp i resultatet. Det råder även svårigheter i att veta 
vad som är orsak och vad som är verkan när det gäller exponering och utfall, det vill säga 
kausaliteten (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2010). 
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Tvärsnittsstudier kan vara deskriptiva eller analytiska beroende på vilken analysmetod som 
använts. Den deskriptiva typen av analyser i tvärsnittsstudier har en låg tolkningsnivå 
(Pandis, 2014). Eftersom att denna studie ämnar undersöka i vilken utsträckning ungdomar 
använder sociala medier är den dels av deskriptiv karaktär och del analytisk då samband 
mellan variabler undersökts. En tvärsnittsdesign valdes som studiedesign i detta fall då 
studiens syfte var att samla in en relativt hög andel kvantifierbar data, undersöka fler 
variabler samt eventuella samband dem emellan.   

En nackdel som tvärsnittsstudier kan innebära är att det finns en risk för att resultatet har 
blivit påverkat av confounders. Confounders är faktorer som har påverkat resultatet i någon 
riktning som forskaren inte tagit hänsyn till i undersökningen (Bonita, Beaglehole & 
Kjellström, 2010). Det den här studien inte kan påvisa är om sambanden som uppkommit i 
analysen egentligen beror på faktorer som inte undersökts, till exempel sömnbrist till följd av 
för mycket spenderad tid med sociala medier. 

4.2 Urval  
I denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts. Enligt Bryman (2011) är ett 
bekvämlighetsurval ett sådant som görs när respondenterna är lättillgängliga för forskaren. 
Fördelar med ett bekvämlighetsurval är att det ofta innebär en hög svarsfrekvens då 
undersökningen sker i forskarens nära miljö. 

Studiepopulationen i denna undersökning är gymnasieelever i Västerås. Skolungdomar kan 
ses som en lättillgänglig grupp att genomföra enkätstudier i eftersom att enkäten kan delas ut 
under lektionstid vilket kan tänkas ge en hög svarsfrekvens. Lättillgängligheten som ett 
bekvämlighetsurval innebär ansågs passa denna studie då den är tidsbegränsad till tio 
veckor. Utifrån studiepopulationen gjordes ett urval till elever på en specifik gymnasieskola i 
Västerås. Urvalet grundas på de elever som vid tillfället enkäten delades ut var närvarande på 
lektionerna, de elever som var frånvarande under lektionstillfällena innefattades inte i 
urvalet.  

4.3 Datainsamlingsmetod 
När en studie ämnar samla in en stor mängd kvantifierbar data att analysera lämpar sig 
enkäter. Enkätundersökningar är billiga och processen från insamlingen av enkäter till analys 
är kort (Bryman, 2011). Med dessa argument i åtanke valdes enkäter som 
datainsamlingsmetod för denna studie. I studien delades 120 enkäter ut på en gymnasieskola 
och undersökningsansvarig har ensam ansvarat för att dela ut och samla in enkäterna.  

4.3.1 Enkätutformning 

Datainsamlingen skedde genom en enkät där sex av sju frågor utformades av 
undersökningsansvarige (bilaga B). Enkätfrågorna formulerades utifrån vad som ansågs 
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relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Frågornas ordningsföljd ligger i linje med 
den Bryman (2011) rekommenderar. Ett missivbrev (bilaga A) med en presentation om 
undersökningsansvarig, studiens syfte och motivering av målgrupp fanns att läsa innan 
enkäten påbörjades. Enkäten inleddes med en kort beskrivning av enkätfrågornas karaktär 
där de tre inledande frågorna beskrevs som allmänna frågor om respondenten och resterande 
fyra frågorna som information om respondentens generella användning av sociala medier.  

I enkätens första två frågor togs det hänsyn till bakgrundsvariablerna kön och ålder med 
enkätfrågorna: Vilket kön har du? samt Hur gammal är du? Gällande kön erbjöds 
svarsalternativen man, kvinna och annat alternativ. Ålder angavs utifrån spannen 15-16 år, 
17-18 år, 19,20 år samt annat alternativ. Eftersom att studiepopulationen var gymnasielever 
antogs respondenternas ålder ligga mellan 15-20 år, detta för att täcka in elever som 
eventuellt börjat sina gymnasiestudier något år tidigare eventuellt något år senare är 
normalt.   

Enkätfråga nummer tre berörde självskattad hälsa och frågan som användes är ett globalt 
vedertaget sätt att mäta allmänt hälsotillstånd i befolkningen utvecklat av WHO för att 
underlätta mätningar och göra jämförelser länder emellan. Frågan lyder: Hur bedömer du 
ditt allmänna hälsotillstånd? En femgradig ordinal skala med svarsalternativen Mycket bra, 
Bra, Någorlunda, Dåligt, och Mycket dåligt används för att mäta attityden hos 
respondenterna gällande deras hälsa (Robine & Jagger, 2003). Frågan om självskattad hälsa 
användes på samma sätt i denna enkätundersökning eftersom att den anses väl beprövad och 
validerad. Fördelen med att mäta självskattad hälsa i studier är att den fångar dimensioner 
av hälsa som mer riktade frågor inte gör, vilket leder till en generell bild av individers eller 
gruppers hälsostatus. Eftersom att frågan om självskattad hälsa är övergripande men inte 
kräver mycket av respondenten när den besvaras lämpar den sig väl för tvärsnittsstudier (Au 
& Johnston, 2014). Genom att använda måttet om självskattad hälsa i 
befolkningsundersökningar kan man se skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper, 
kön och ålder (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

I denna studie har en begränsning gjorts till de sociala medierna Facebook, Snapchat, 
Youtube, Instagram, Twitter, Pinterest och Kik men i enkäten ges möjlighet att svara ”annat 
alternativ” för att täcka in att det ändå finns andra typer av sociala medier. För att mäta 
användningen av sociala medier utformades fyra enkätfrågor. Enkätfrågorna rör både 
frekvensen av social medieanvändning och på vilket sätt de används.  Enkätfråga nummer 
fyra var inspirerad av en tidigare studie som har mätt användning av sociala medier där det 
användes en liknande ordinal skala fast svarsalternativen mätte i den studien hur ofta 
ungdomar använder sociala medier veckovis (Sidani, Shensa, Hoffman, Hanmer & Primack, 
2016). Den typen av fråga valdes att formuleras om och anpassades till dagligt bruk. Frågan 
om användning av sociala medier dagligen besvarades på en femgradig ordinal skala med 
svarsalternativen: Aldrig, 1-4 gånger om dagen, 5-9 gånger om dagen, 10-14 gånger om 
dagen samt alternativet Mer. Övriga frågor om social medieanvändning är icke validerade 
enkätfrågor och formulerades av undersökningsansvarig och dessa rör på vilket sätt 
ungdomar använder sociala medier och i enkäten frågades: Om du använder sociala medier, 
vilken använder du mest? Med svarsalternativen Facebook, Snapchat, Instagram, Kik. 
Youtube, Twitter, Pinterest och Annat. Om du använder sociala medier, hur använder du 
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dem? Med svarsalternativen: Gör egna inlägg, Tar del av andras inlägg, Bådadera samt 
Ingetdera och till sist Vilka områden är du främst intresserad av att följa på sociala 
medier? Med svarsalternativen Politik, Mat, Mode, Humor, Nyheter, Skönhet, Hälsa, Sport, 
Annat. 

Enkäten avslutades dels med information om att en besvarad och inlämnad enkät skulles ses 
som ett godkännande att den används i studien samt dels med ett tack för medverkan.   

4.3.2 Genomförande 

Studien genomfördes under en tioveckorsperiod under våren 2018. En pilotundersökning 
gjordes på enkäten för att uppskatta hur lång tid den tog att genomföra. Lärare på en 
gymnasieskola i Västerås kända för den undersökningsansvarige kontaktades med en 
förfrågan om att genomföra en enkätstudie i deras klasser.  Veckan innan enkäterna skulle 
delas ut mailades enkäten med medföljande missivbrev till de utvalda lärarna på 
gymnasieskolan för att ge dem möjlighet att läsa igenom och kontrollera enkäten. Enkäten 
vidarebefordrades till rektorn på skolan via en av lärarna för att godkännas av denne.   

Enkätundersökningen tog en dag att genomföra. Den 12 mars delades enkäterna ut i fyra 
gymnasieklasser under lektionstid. Klasserna som enkäten delades ut till var de klasser som 
lärarna undervisade den dagen datainsamlingen genomfördes. Enkäterna kunde samlas in 
direkt efter att de blivit besvarade. I medföljande missivbrev informerades respondenterna 
om de forskningsetiska kraven, det vill säga att de var anonyma i studieprocessen, att de 
besvarade enkäterna skulle hanteras konfidentiellt och att den insamlade informationen 
endast skulle användas till denna studie. Samma information gavs muntligt i de klasser när 
enkäterna delades ut av undersökningsansvarig. Innan undersökningen genomfördes 
meddelades att den skulle ta ungefär tio minuter att besvara.  

4.4 Svarsfrekvens och bortfall 
Svarsfrekvensen i enkätundersökningen blev 100 %. Den procentuella ansatsen påvisar hur 
många av urvalsgruppen som deltog i undersökningen (Bryman, 2011). 120 enkäter delades 
ut av undersökningsansvarig och samma antal besvarade enkäter kunde samlas in, detta 
innebär att det inte blev något externt bortfall. Ett extern bortfall är enligt Ejlertsson (2012) 
när individer som tillfrågats om att medverka i en studie av olika anledningen väljer att inte 
delta.  

Internt bortfall är om respondenten valt att av någon anledning inte besvara en enkätfråga. 
Detta kan tyda på otydlighet i enkätfrågan, någon form av misstag av respondenten eller en 
ovilja att besvara frågan (Bryman, 2011). I denna studie kodades inte det interna bortfallet i 
SPSS utan rutan där svarsalternativet skulle stått lämnades tom. Av de 120 enkäter som 
samlades in blev det ett internt bortfall på fråga tre, fyra, fem och sex. Det interna bortfallet 
presenteras i nedanstående tabell.  
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Tabell 1: Studiens interna bortfall 

Fråga 
(nr) 

Antal 
bortfall 

Enkätfråga 

3 1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

4 3 Hur många gånger om dagen använder du sociala medier? 

5 5 Om du använder sociala medier, vilken använder du mest? 

6 3 Om du använder sociala medier, hur använder du dem? 

4.5 Databearbetning och Analys 

Det statistiska analysprogrammet IBM SPSS Statistics 24 (SPSS) användes för att bearbeta 
och analysera insamlad data. De insamlade enkäterna gavs ID-nummer från 1-120. Var och 
en av frågorna med medföljande svarsalternativ kodades i SPSS och därefter kunde 
variablerna och svaren från insamlade enkäter föras in i programmet. För att besvara 
studiens frågeställningar har enkätfråga ett, tre och fyra använts. Analysprocessen inleddes 
med att genomföra frekvenstabeller på alla variabler. Frekvenstabeller är enligt Ejlertsson 
(2012) en typ av deskriptiv statistik som beskriver hur många respondenter som faller under 
de olika variabelvärdena studien består av. I denna studie gjordes frekvenstabeller för att 
kunna överblicka var variabel för sig. Den statistiska osäkerheten i studien har beräknats 
med en signifikansnivå på 0,05. Detta innebär att ur ett stickprov på hundra personer är 
risken för att resultatet visar ett samband som egentligen inte finns fem på hundra. De 
resultat som har fått ett p-värde mellan 0 och 0,05 är därmed statistiskt signifikanta 
(Bryman, 2011).   

Enkätfråga tre och fyra har kodats om till dikotoma variabler. Att dikotomisera innebär att 
ändra svarsalternativen så att de endast utgör två alternativ (Eliasson, 2013). I detta fall har 
svarsalternativen till fråga tre som rör allmänt hälsotillstånd kodats om till Bra och Dåligt 
och svarsalternativen till fråga fyra som rör hur ofta ungdomar använder sociala medier 
dagligen har kodats till Ofta och Sällan. 

För att besvara frågeställning ett användes enkätfråga fyra som lyder: Hur många gånger 
om dagen använder du sociala medier? (Sociala medier kan vara till exempel Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter eller Snapchat.) Svarsalternativen kodades om till dikotoma 
variabler där de fyra första svarsalternativen kodades som sällan och anses vara en låg 
frekvens i användning av sociala medier och alternativet Mer kodades till ofta och anses vara 
en hög frekvens.  Detta gjordes för att kunna skilja på de som använder sociala medier ofta 
och de som använder dem sällan eftersom en hög andel respondenter angett alternativet mer. 
En frekvenstabell gjordes för att se hur många ungdomar som använder sociala medier ofta 
och hur många som använder sociala medier sällan.  
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För att besvara den andra frågeställningen användes enkätfråga ett: Vilket kön har du? som 
ställdes mot enkätfråga fyra, detta för att påvisa eventuella könsskillnader i användning av 
sociala medier. Analysen gjordes genom ett chi-två test på de ovan nämnda variablerna. 
Enligt Bryman (2011) mäter Chi-2 tester samband eller skillnader mellan variabler i 
populationen och hur säker det går att vara på att det sambandet faktiskt finns.  

För att besvara frågeställning tre gjordes en frekvensanalys på hur ungdomar skattar sin egen 
hälsa. Svarsalternativen Mycket bra och Bra sammanfogades genom en dikotomisering till 
ett svar och kodades som Bra. Svarsalternativen Någorlunda, Dåligt och Mycket dåligt 
kodades som Dåligt.  

Frågeställning fyra rör huruvida det finns någon könsskillnad mellan ungdomars 
självskattade hälsa och hur ofta de använder sociala medier dagligen. För att besvara 
frågeställningen gjordes ett chi-två test där variabeln kön ställdes mot den dikotomiserade 
variabeln om självskattad hälsa som även använts för att besvara frågeställning tre.  

Den sista frågeställningen analyserades genom ett chi-två test där fråga tre ställdes mot fråga 
fyra för att se ett eventuellt samband mellan ungdomars användning av sociala medier och 
deras självskattade hälsa. Samma dikotomisering av variablerna som användes för att 
besvara frågeställning ett och tre användes för att besvara frågeställning fem. 

4.6 Kvalitetskriterier 
I studien tas det hänsyn till kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  
En undersökning med hög validitet ligger i regel nära sanningen och handlar om i vilken grad 
enkätfrågorna mäter vad de avser att mäta. Reliabilitet handlar om att liknande resultat ska 
uppkomma efter upprepade undersökningstillfällen och på det sättet mäter reliabiliteten 
måttens pålitlighet. Reliabilitet kan undersökas genom att göra ett test-retest vilket innebär 
att mätningar sker på samma sätt vid upprepade tillfällen för att undersöka om respondenten 
är konsekvent i sina svar, skulle detta vara fallet tyder det på ett tillförlitligt mätinstrument. 
En hög reliabilitet stärker en studies replikerbarhet vilket innebär att studiens ska kunna 
upprepas och ge ett liknande resultat (Bryman, 2011).  Generaliserbarhet rör huruvida det är 
möjligt att generalisera resultatet av studien till en större population eller i andra grupper än 
vad som avsetts (Bryman, 2011).  

Gällande denna studies validitet så är frågorna främst inspirerade av tidigare studier som 
haft liknande forskningsfrågor. Enkätfrågorna som ställts anses spegla de variabler som 
ämnats undersökas, på detta sätt kan det sägas att en ytvaliditet uppnåtts i enkätfrågorna 
(Bryman, 2011). I denna studie kan reliabiliteten inte bedömas eftersom inget test-retest 
gjorts. Resultatets generaliserbarhet går inte att uppfylla helt då ett bekvämlighetsurval 
använts. Enligt Bryman (2011) innebär ett bekvämlighetsurval svårigheter när det gäller 
generaliserbarhet eftersom att forskaren inte vet vilken population stickprovet är 
karakteristiskt för.   
 
Utöver ovan nämnda kvalitetskriterier anses noggrannheten i beskrivningen av 
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tillvägagångsättet från studiens början till slut höja kvalitén av den. Kvalitén betraktas också 
stärkt av noggrannheten i införandet av data i SPSS, kodningen av variabler samt de analyser 
som genomfördes. 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

Under studiens gång har det tagits hänsyn till de forskningsetiska principer som gäller för 
svensk forskning, dessa är konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet samt 
nyttjandekravet (Bryman, 2011). Utöver dessa har allmänna etiska rekommendationer från 
Vetenskapsrådet (2017) beaktats i studien. 

Konfidentialitetskravet i studien kunde uppfyllas genom att enkäten var helt anonym och att 
ingen enkät kunde förknippas med en specifik individ då den till viss del rörde känslig 
information. Alla enkäter kodades med ID-nummer från 1-120. Informationskravet kunde 
tillgodoses genom att information om studiens syfte och genomförande gavs dels i inledande 
missivbrev samt dels muntligt innan enkäten delades ut. Samtyckeskravet togs i beaktande 
genom att meddela att deltagandet i enkätundersökningen var helt frivilligt, kunde avbrytas 
när som helst utan motivering och att en besvarad och inlämnad enkät innebar samtycke om 
deltagande i undersökningen, detta förmedlades i medföljande missivbrev samt muntligt i 
samband med utdelningen av enkäten. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det innan 
enkäterna delades ut förklarades att det insamlade materialet endast skulle användas till 
detta forskningsändamål.  

5 RESULTAT 

Resultatet inleds med att redogöra för bakgrundsvariablerna i enkätfråga ett och två, sedan 
presenteras studiens resultat utifrån frågeställningarnas ordningsföljd. Totalt deltog 120 
ungdomar i studien.  

Könsfördelningen i de insamlade enkäterna var 59 män och 61 kvinnor, ingen respondent 
angav annat alternativ. Majoriteten av ungdomarna befann sig i åldersspannet 17-18 år.  

5.1 Ungdomars användning av sociala medier 

Resultatet angående ungdomars användning av sociala medier visar att majoriteten av 
urvalsgruppen använder sociala medier ofta. I nedanstående tabell redovisas resultatet av 
den deskriptiva analys som svarar på frågeställning ett i form av en frekvenstabell.  
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Tabell 2: Ungdomars dagliga användning av sociala medier (n=116) 

 Antal (n) Procent (%) 

Använder ofta sociala 
medier 

66 56,9 

Använder sällan sociala 
medier 

50 43,1 

Totalt 116 100 
 

5.2 Könsskillnader i ungdomars användning av sociala medier 
Vad gäller könsskillnader i hur ofta ungdomar använder sig av sociala medier dagligen finns 
det marginella skillnader där tjejer i högre utsträckning anger att de använder sociala medier 
ofta. En liknande marginell könsskillnad visar att fler killar än tjejer anger att de använder 
sociala medier sällan, dock hittades inget signifikant värde mellan kön och hur ofta sociala 
medier används dagligen (x2=0,488, p=0,485).  

Tabell 3: Könsskillnader i ungdomars användning av sociala medier (n=116) 

 Använder sociala medier sällan  

% (n) 

Använder sociala medier ofta  

% (n) 

Man 46,4 (26) 53,6 (30) 

Kvinna 40 (24) 60 (36) 
 

5.3 Ungdomars självskattade hälsa 
Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna i studien skattar sin hälsa som bra. I 
nedanstående tabell redovisas resultatet av den deskriptiva analys som gjort över ungdomars 
självskattade hälsa i form av en frekvenstabell. 

Tabell 4: Ungdomars självskattade hälsa (n=119) 

 Antal (n) Procent (%) 

Skattar sin hälsa som bra 95 79,8 

Skattar sin hälsa som dålig 24 20,2 

Totalt 119 100 
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5.4 Könsskillnader i ungdomars självskattade hälsa  

Vad gäller ungdomars självskattade hälsa finns det tydliga könsskillnader. Resultatet visar att 
kvinnor i högre grad än män skattar sin hälsa som dålig. Det chi-två test som utfördes på 
skillnader i självskattad hälsa och kön påvisar ett signifikant värde som tyder på ett samband 
mellan variablerna kön och självskattad hälsa (x2=4,610, p=0,032) 

Tabell 5: Könsskillnader i självskattad hälsa (n=119) 

 Bra hälsa % (n) Dålig hälsa % (n) 

Man 87,9 (51) 12,1 (7) 

Kvinna 72,1 (44) 27,9 (17) 

 

5.5 Sambandet mellan ungdomars användning av sociala medier och 
deras självskattade hälsa 

Vad gäller sambandet mellan ungdomars användning av sociala medier och deras 
självskattade hälsa visade det sig att hos de ungdomar som skattar sin hälsa som dålig finns 
en större skillnad mellan de som använder sociala medier ofta och de som använder sociala 
medier sällan. Fler individer skattade sin hälsa som bra, hos de ungdomarna var skillnaden 
liten i hur ofta de använder sociala medier dagligen (x2=5,121, p=0,024). 

Tabell 6: Daglig användning av sociala medier hos de som skattar sin hälsa som bra och dålig (n=115) 

 Använder sociala 

medier ofta % (n)  

Använder sociala 

medier sällan % (n) 

Skattar sin hälsa 

som bra 

52,2 (48) 47,8 (44) 

Skattar sin hälsa 

som dålig 

78,3 (18) 21,7 (5) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar har besvarats genom en kvantitativ ansats. Motiveringen 
till att en kvantitativ metod användes var för att studiens syfte och frågeställningar rör 
frekvensen av och samband mellan variabler. En kvalitativ studie är att föredra om ord och 
tolkning är av intresse samt om upplevelser och känslor hos enskilda individer ämnas 
undersökas (Bryman, 2011), något som inte var fallet i denna studie. Hade syftet varit att 
undersöka individers upplevelser av användningen av sociala medier och deras självskattade 
hälsa hade en kvalitativ ansats varit att föredra  

6.1.1 Studiedesign  

I tvärsnittsstudier som denna mäts utfall och exponering vid samma tillfälle. Detta innebär 
en fördel vid tidsbegränsade studier då de går snabbt att genomföra och är relativt billiga 
(Pandis, 2014). Det föreligger dock svårigheter i att påvisa orsakerna till de eventuella 
samband som kan uppkomma i tvärsnittsstudier. Det går inte heller att se vilken tidsföljd 
händelser sker i och därför kan det inte med säkerhet avgöras vad som är exponering och vad 
som är utfall, det vill säga kausaliteten (Bonita, Beaglehole & Kjellström, 2010). Med detta i 
åtanke bör det ses kritiskt på utformningen av syftet i denna studie där ett orsakssamband 
beskrivs men som inte undersöks och som det inte redogörs för i resultatet. Syftet borde ha 
formulerats på ett sätt så att endast samband mellan variabler ämnats undersökas, men inte 
vilken variabel som förväntas påverka den andra, som i detta fall där syftet är skrivet så att 
sociala medier eventuellt har en kausal påverkan på självskattad hälsa. 

6.1.2 Urval 

Enligt Bryman (2011) innebär bekvämlighetsurval inte sällan en hög svarsfrekvens. Eftersom 
det i enkätundersökningar finns risk för stora bortfall anses svarsfrekvensen på 100 % som 
lyckad. Ett problem som ett bekvämlighetsurval kan innebära är att resultaten av en studie 
som haft den urvalsstrategin inte går att generalisera, eftersom att det är svårt att avgöra 
vilken population utöver urvalsgruppen resultatet är representativt för (Bryman, 2011). I 
detta fall valdes ändå ett bekvämlighetsurval på grund av den begränsande tidsaspekten som 
fanns. Hade det funnits möjlighet hade ett större urval av en annan typ kunnat göras för att 
samla in en större mängd data och för att kunna generalisera studiens resultat på grupper 
utanför undersökningen. Enligt Bryman (2011) är sannolikhetsurval ett exempel på ett urval 
som är representativt eftersom att det gjorts på slumpmässig grund.  

Den höga svarsfrekvensen som enkätundersökningen fick kan dels bero på ett väl formulerat 
missivbrev och att enkäten bestod av få frågor men också för att datainsamlingen skett med 
noggrannhet och att undersökningsansvarig själv ansvarat för utdelandet och insamlandet av 
enkäterna under undersökningstillfället. Hade datainsamlingen skett av någon utomstående 
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kan det tänkas att det skulle funnits svårigheter i att redogöra för eventuella externa bortfall. 
Det hade inte heller funnits någon på plats som kunnat besvara frågor om eller ge 
förtydliganden kring studien och enkäten.  

6.1.3 Datainsamling, genomförande och bortfall 

Eftersom datainsamlingen skedde genom en enkät var frågorna som ställdes slutna och inga 
möjligheter att ställa följdfrågor fanns (Bryman, 2011). Detta innebär att aspekter om 
ungdomars användning av sociala medier som det inte frågades om i enkäten kan ha 
påverkat resultatet i någon riktning. Hade det funnits fler frågor i enkäten angående 
ungdomars användning av sociala medier är det tänkbart att det uppkommit ett annorlunda 
resultat. Ett eventuellt problem med en lång enkät är att både det interna och externa 
bortfallet blir större eftersom att enkäten kan tänkas mer krävande av respondenten att 
besvara. 

Frågan om självskattad hälsa användes för att den av undersökningsansvarig anses lätt för 
respondenten att besvara, något som styrks av Au och Johnston (2014). Enkätfrågan om 
självskattad hälsa som användes i denna studie är också effektiv när syftet är att undersöka 
könsskillnader i hälsa i en population, vilket dels var fallet i denna studie. Ett problem som 
frågan om självskattad hälsa kan innebära är att det kan ligga så många individuella 
definitioner bakom svaren att det är svårt att veta om frågan verkligen mätt det som ämnats. 
En ytterligare nackdel med att ställa frågan om självskattad hälsa skulle kunna vara att 
ungdomar eventuellt inte reflekterar kring sin hälsa i holistisk mening och en person som 
egentligen är vid god hälsa har angett svarsalternativet dåligt på grund av tillfälliga 
omständigheter. Enligt Au och Johnston (2014) är frågan om självskattad hälsa ett 
vedertaget mått och anses därför ändå höja validiteten i frågan. Ett ytterligare problem med 
att mäta självskattad hälsa på det sätt som gjorts i denna studie är att det finns brister i 
tillförlitligheten av måttet. Zajacova och Beam Dowd (2011) har genomfört en studie gällande 
reliabiliteten av självskattad hälsa och påvisar att en betydande andel respondenter skattade 
sin hälsa annorlunda när samma undersökning replikerades efter en månad. Detta innebär 
att om denna studie skulle replikeras skulle resultatet eventuellt bli annorlunda, något som 
anses sänka pålitligheten.  

Gällande de frågor som rör social medieanvändning var frågan om hur många gånger om 
dagen ungdomar använder sociala medier inspirerad av en tidigare studie som mätt veckovis 
användning (Sedani et al., 2016). Övriga enkätfrågor som rör sociala medier är icke-
validerade och användes inte heller i resultatanalysen för att besvara studiens 
frågeställningar. 

Något som iakttogs under datainsamlingen och som eventuellt kan vara ett problem för 
trovärdigheten i de besvarade enkäterna var att en del av eleverna pratade om enkäten och 
svarsalternativen sig emellan under tiden enkäterna besvarades. Detta bör det ses kritiskt på 
då frågor inte besvaras helt privat och risken är att respondenten gett ett svarsalternativ som 
denne tror sig förväntas av andra, eller svarat likadant som sin bordsgranne när det gäller 
hur ofta de använder sociala medier eller hur de bedömer sin hälsa. Det kan tänkas att det 
hade blivit ett resultat som stämmer mer överens med verkligheten om respondenterna fått 
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besvara enkäten i en mer avskild miljö men det kan också tänkas att svaren blivit mer 
realistiska genom det här sättet att genomföra datainsamlingen på då respondenten blivit 
varse om sin användning av sociala medier tack vare samtal med sina klasskompisar.  

Trots att denna studie fick en fullständig svarsfrekvens hade datainsamlingen eventuellt 
underlättats med en webbaserad enkät. Idag är teknik en så integrerad del av livet i form av 
både telefoner och datorer att en webbaserad enkät inte hade varit problematiskt att 
genomföra. En upplevelse hos undersökningsansvarige till följd av reaktionerna från lärare 
som konstaterade att enkäter i pappersform blev mer problematiskt att genomföra i skolmiljö 
än webbaserade sådana. Dock är en tänkbar fördel av att som undersökningsansvarig själv 
vara på plats när enkäterna delas ut att svarsfrekvensen således blir högre, då det skulle 
kunna antas påverka respondenterna att lämna in en fullständigt besvarad enkät. En 
ytterligare fördel kan tänkas vara att enkäten delades ut under lektionstid och att det därför 
är ett högt antal elever närvarande.  

6.1.4 Databearbetning och analys 

Under analysprocessen visade det sig att en del av de frågor som ingick i enkäten inte var 
relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Vilka enkätfrågor som svarar på studiens 
frågeställningar anges under rubriken Databearbetning och analys. Anledningen till att fler 
enkätfrågor än nödvändigt ställdes var för att enkäten annars endast skulle bestå av tre 
frågor, något som inte ansågs ge tillräckligt vetenskaplig tyngd åt studien. Frågorna som 
ställdes i enkäten som inte har använts för analysen hade eventuellt varit relevanta i en studie 
som undersöker på vilket sätt kvinnor och mäns användning av sociala medier skiljer sig åt 
beträffande syfte och innehåll. Frågorna som inte användes rörde vilka sociala medier som 
användes och på vilket sätt de används, samt vilka områden inom sociala medier ungdomar 
är intresserade av att följa. En eventuell fördel som det låga antal enkätfrågor som enkäten 
bestod av skulle kunna innebära är en hög svarsfrekvens med ett lågt internt bortfall, vilket 
blev fallet i denna studie. 

När de besvarade enkäterna kodades och lades in i SPSS visade det sig att en stor andel av 
respondenterna angett svarsalternativet mer i frågan om hur ofta de använder sociala medier 
dagligen. Detta ledde till att svaren kodades om till dikotoma variabler för att kunna skilja på 
en hög eller låg daglig användning. Detta resulterade i att en majoritet av ungdomar angett 
att de använder sociala medier ofta. Kritik bör därför riktas mot utformningen på enkätfråga 
fyra (bilaga B) där de intervallerna som fanns att välja mellan som svarsalternativ var för 
små. En anledning till att dessa intervaller ändå användes i enkäten kan bero på en svårighet 
i att uppskatta det dagliga bruket av sociala medier då de är en så integrerad del av 
vardagslivet att gränserna kan uppfattas flytande, samt att de skett en enorm utveckling i hur 
vi använder sociala medier på vad som kan betraktas vara en kort tid historiskt.  

En fråga som också kodades om till dikotoma variabler var den om självskattad hälsa. I det 
fallet valdes att koda svarsalternativen till bra och dåligt. Hur gränsdragningen gjorts kan 
påverka resultatet eftersom att svarsalternativet någorlunda kodades till dåligt och det är en 
följd av undersökningsansvariges subjektiva uppfattning om vad som definieras som bra och 
dålig hälsa. Hade svarsalternativet någorlunda istället fallit under kategorin för bra hälsa 
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hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut och färre respondenter hade skattat sin hälsa 
som dålig.  

I denna studie ligger chi-två test till grund för flera resultat.  Enligt Bryman (2011) används 
chi-två test för att påvisa säkerheten i att samband mellan två variabler faktiskt finns och 
genom att göra chi-två test kan den statistiska signifikansen avgöras. Vidare menar Bryman 
(2011) att de chi-två värden som framkommer i analysen inte kan stå för sig utan bör ses i 
relation till den statistiska signifikansnivå som är satt. Nackdelen med chi-två test är att de 
inte kan visa hur starka de samband som uppkommer faktiskt är eller vad dessa beror på. En 
ytterligare nackdel är att en liten urvalsgrupp kan ge ett missvisande resultat, detta gäller 
både frekvenstabeller och chi-två test (Eliasson, 2013). Denna studie anses dock ha ett 
tillräckligt stor urval för att kunna dra slutsatser om samband mellan variablerna som 
undersökts och signifikanta värden framkom i analysen. 

6.1.5 Kvalitetskriterier och forskningsetik 

Enligt vetenskapsrådet (2017) ska forskning med god kvalitet och tillförlitlighet beskriva och 
nogsamt motivera vilka förutsättningar som finns för studien. Syftet med studien och de 
frågeställningar som finns ska vara tydligt beskrivna, vilket denna studie uppfyller. Kvaliteten 
i denna studie anses också stärkt genom att metodbeskrivningen är så utförligt gjord som 
möjligt, detta för att öka chansen att kunna replikera studien och få ett liknande resultat. Det 
insamlade materialet har i den här studien hanterats systematiskt och det har hela tiden 
funnits ett kritiskt förhållningsätt gentemot analysen. De argument som förs genom studien 
anses alla relevanta för studiens syfte och frågeställningar och studien anses i sin helhet vara 
präglad av en tydlig struktur. 

Under studiens gång framkom det att ett antal enkätfrågor inte var relevanta för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar och dessa enkätfrågor valdes bort i resultatanalysen. Detta 
tyder på att validiteten inte kunde uppfyllas till fullo i alla enkätfrågor, då en del av dem inte 
mätte vad som ämnats. De frågor som använts i resultatanalysen beskrivs under 
Databearbetning och analys.  

Enligt Bryman (2011) kan reliabilitet också kallas för en studies pålitlighet. Något som anses 
stärka studiens pålitlighet är transparensen i dess alla steg. Vetenskapsrådet (2017) menar att 
transparens innebär en öppenhet från forskaren samt en insyn för läsaren i forskningens alla 
steg. Reliabiliteten kan kontrolleras genom att göra ett test-retest, vilket innebär att 
datainsamlingen sker i två omgångar för att se om resultaten stämmer överens mellan 
gångerna, något som inte kunde göras i detta fall på grund av den begränsande tidsaspekten 
som fanns (Zajacova & Beam Dowd, 2011).   

Generaliserbarhet handlar enligt Bryman (2011) om huruvida resultatet som uppkommit i 
studien är giltigt för människor som inte deltagit i den. Ett argument för att resultatet av den 
här studien inte går att generalisera är att det gjorts ett bekvämlighetsurval och att ett sådant 
urval inte kan vara representativt för någon annan grupp eller kontext. För att kunna skapa 
ett representativt urval är sannolikhetsurval den teknik som bör användas. Varför ett 
sannolikhetsurval inte gjordes har med studiens tidsaspekt att göra. Trots svårigheter i 
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generaliserbarheten som bekvämlighetsurval innebär anses den höga svarsfrekvensen och 
antalet insamlade och besvarade enkäter kunna ligga till god grund för att se tendenser av 
ungdomars generella användning av sociala medier och deras självskattade hälsa. 

De etiska principer som varit genomgripande i denna studie är konfidentialitetskravet, 
informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Det har under studiens gång inte 
rått några tydliga brister vad gäller etiken då de fyra etiska principerna har tagits i beaktande.  

Något som skulle kunna ifrågasättas är att det i missivbrevet redogörs för hur alla 
respondenter är anonyma och att de insamlade enkäterna behandlas konfidentiellt. En 
fullständig anonymitet skulle kunna tänkas svår att uppnå eftersom undersökningsansvarig 
själv ansvarat för att samla in enkäterna och på så sätt mött urvalsgruppen i en relativt nära 
miljö och när enkäterna samlats in på så sätt haft möjlighet att avläsa vad respondenten 
svarat på specifika frågor. Detta hade kunnat motverkas genom att ge respondenterna 
möjlighet att lägga sin besvarade enkät i ett kuvert innan de lämnades till 
undersökningsansvarig. En fullständig konfidentialitet kan också ifrågasättas då de 
besvarade enkäterna inte har förvarats så att utomstående inte kunnat komma åt dem, 
dessutom har undersökningsansvarig erhållit hjälp med införandet av enkäterna i SPSS av 
andra personer, med detta i åtanke går dock ingen enkät att förknippa med någon specifik 
individ då de inte namngetts och har enkäterna har kodats.  

Bryman (2011) diskuterar hur all forskning som inte uppfyller en sådan kvalitet att den inte 
kan bidra med något är oetisk (Bryman, 2011). Detta argument stärks till viss del av 
Vetenskapsrådet (2017) som menar att det finns en relation mellan vetenskaplig kvalitet och 
god forskningsetik men att det är en tolkningsfråga hur detta ses på. Forskning ska för att 
uppnå en god vetenskaplig kvalitet ge ny kunskap eller lyfta nya perspektiv på tidigare kända 
fakta och fenomen. När denna studies syfte och frågeställningar formulerades fanns detta i 
åtanke och de perspektiv som lyfts i denna studie anses kasta nytt ljus över kunskapsområdet 
sociala medier och självskattad hälsa.  

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet angående ungdomars användning av sociala medier visar att de flesta av 
ungdomarna i denna studie använder sociala medier ofta. Vad ofta innebär kan diskuteras 
eftersom att en betydande andel respondenter svarade mer i enkäten, men eftersom att 
svarsalternativet i ursprungsfrågan som var högst var 10-14 gånger om dagen går det att säga 
att ungdomar förmodligen använder sociala medier i betydande högre grad än så. Som 
tidigare nämnts kan det tänkas finnas svårigheter i att mäta frekvensen av daglig användning 
av sociala medier då dessa är en så integrerad del i individers vardagsliv och används på olika 
sätt. En ytterligare fråga som är intressant kring social medieanvändning är om personer som 
använder sociala medier faktiskt är uppmärksammade på hur ofta de faktiskt använder dem. 
Enligt ISS (2016) använder 77 procent av internetanvändare sociala medier dagligen. 

Enligt en rapport om svenskars användning av sociala medier har dessa ökat med 50 procent 
de senaste tre åren och ungdomar mellan 16-25 år använder sociala medier mest av alla 
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grupper i befolkningen (IIS, 2017). I den här studien framkom det inget signifikant värde när 
det gäller könsskillnader i frekvensen i användningen av sociala medier, men något fler tjejer 
än killar visade sig använda sociala medier ofta. Detta resultat ansen på grund av att det 
gjorts ett bekvämlighetsurval inte vara representativt för personer utanför studien i andra 
kontexter (Bryman, 2011). Ett större urval hade eventuellt kunnat visa tydligare skillnader 
och ge ett signifikant värde. Detta styrks dels av tidigare forskning där Andreassen et.al., 
(2012)  påvisar att kvinnor i högre grad än män utvecklar beroenden av 
mobiltelefonanvändning, något som idag kan tänkas förutsätta användning av sociala medier 
och dels av att kvinnor spenderar mer tid med sociala medier dagligen än vad män gör (IIS, 
2017). Hur kvinnor och män förhåller sig till beteenden kring sociala medier skiljer sig också 
åt. Kvinnor utvecklar i större grad än män beroenden av beteenden som rör social interaktion 
än vad män gör (Andreassen et.al, 2012).  

Gällande ungdomars självskattade hälsa visade det sig att en betydande majoritet skattar sin 
hälsa som bra. Studiepopulationen ingår dock i den grupp i Sverige som sett den lägsta 
positiva ökningen av självskattad hälsa i befolkningen, det vill säga den mellan 16-29 år 
(Folkhälsomyndigheten, 2016). Resultatet av frågeställning fyra påvisar att män i högre grad 
än kvinnor uppger att de har en bra hälsa. Detta ligger i linje med vad Folkhälsomyndigheten 
(2016) uppger gällande könsskillnader i självskattad hälsa i befolkningen. Tidigare forskning 
som gjort på svenska ungdomars självskattade hälsa visar också att flickor uppger sig ha en 
sämre självskattad hälsa än pojkar och att dessa könsskillnader har ökat genom åren. Studien 
påvisar också en generell minskning av antal ungdomar som skattar sin hälsa som bra 
(Jerdén, Burell, Stenlund, Weinehall, & Bergström, 2011). Enligt WHO (2016)  är den 
självskattade hälsan generellt låg hos alla grupper i befolkningen. Både pojkar och flickor 
börjar skatta sin hälsa lågt vid 11 års ålder men flickor fortsätter i större grad än pojkar att 
skatta sin hälsa som någorlunda och dålig i takt med att de blir äldre. Vid 15 års ålder skattar 
en av fem flickor sin hälsa som dålig. 

Resultatet gällande sambandet mellan ungdomars självskattade hälsa och användning av 
sociala medier tyder på att hos de ungdomar som mår dåligt använder en majoritet sociala 
medier ofta, skillnaden är däremot liten hos de som skattar sin hälsa som bra. Tidigare 
forskning visar att en del ungdomar med depressiva symtom använder sociala medier i 
förhoppning om att deras mående ska förbättras genom socialt stöd, en chans att utrycka 
känslor samt hitta forum där de kan integrera med individer som delar samma intressen och 
upplevelser. De använder även sociala medier för att bli distraherade eller helt enkelt för 
nöjes skull. Sociala medier innebär dock även en del nackdelar för de som lider av 
depression. Nätmobbing och nitiska jämförelsen mellan sig själv och andra användare på 
sociala medier kan innebära att individens välmående kan försämras (Radovic et al., 2017). 
Utifrån resultatet av denna studie går det dock inte att utläsa på vilket sätt eller varför de 
ungdomar som angett att de mår dåligt och använder sociala medier ofta faktiskt använder 
dem.   



21 

6.2.1 Teoretisk anknytning 

Utifrån TRA skulle användning av sociala medier kunna vara ett resultat av individens 
personliga uppfattningar om konsekvenserna av användningen samt ett noga övervägande av 
vad utfallet kan innebära. Detta kan enligt teorin leda till att individen skapar en egen attityd 
gentemot sociala medier och att en intention att anamma beteendet leder till användningen 
av sociala medier. Ungdomars användning av sociala medier skulle också kunna vara ett 
resultat av de normativa uppfattningar som finns kring sociala medier och en vilja eller ovilja 
hos individen att eftersträva dessa. Om individen börjat med användning av sociala medier 
till följd av normativa värderingar så är det ett resultat av vad signifikanta andra förväntar sig 
att individen ska göra (Ajzen & Fishbein, 1980). 

Eftersom att resultatet i denna studie tyder på att en majoritet av deltagarna använder sociala 
medier ofta kan det tänkas att den subjektiva normen är mer betydelsefull än egna attityder 
när det gäller utvecklingen av en regelbunden användning av sociala medier. Eftersom 
sociala medier enligt Olsson (2017) i stor mån används som mellanmänsklig social 
interaktion kan det tänkas ställa krav på individen att använda sociala medier för att inte 
hamna utanför gemenskapen.  

Sociala medier möjliggör för individer att bli exponerade för andra människors beteenden, 
vilket förväntas skapa normativa uppfattningar om hur individer ska eller inte ska bete sig på 
sociala medier (Kim et al., 2015). Det är lockande att anta att resultatet av ungdomars 
omfattande användning av sociala medier är en direkt följd av rådande normer och de 
förväntningar som individen känner från sin omgivning och sitt sociala sammanhang, 
snarare än egna attityder och övervägda handlingar. Detta skulle kunna styrkas av att det 
idag skulle kunna anses mer normbrytande att inte använda sociala medier än att faktiskt 
göra det, speciellt hos målgruppen ungdomar som i Sverige är den grupp som använder 
sociala medier mest (IIS, 2017). För att dra denna typ av slutsats bör det dock påvisas att 
subjektiva normer är en starkare drivkraft än egna attityder när det gäller att anamma nya 
beteenden. Enligt Johnston et al., (2004) är den subjektiva normen den hittills bevisat 
svagaste länken i TRA generellt men Kim et al., (2015) påvisar istället att subjektiv norm är 
en starkare drivkraft mot nya beteenden inom användning av sociala medier än egna 
attityder. Oavsett om egna attityder eller normativa uppfattningar är den starkaste 
drivkraften bakom beteendeförändringar bör det has i åtanke att intentioner att anamma nya 
beteenden varierar beroende på målgrupp och beteendet i fråga (Ajzen & Fishbein, 1980; 
Kim, et al, 2015 & Johnston et al, 2004).  

Det kan tänkas mest troligt att ungdomars användning av sociala medier sker till följd av 
både egna attityder och de subjektiva normer som omger individen. Detta styrks genom att 
sociala medier till stor del används som en kommunikationskanal men att de också kan verka 
identitetsskapande (Olsson, 2017). Den identitetsskapande delen av sociala medier skulle i så 
fall lämpa sig att tillämpa på den del av TRA som rör personliga uppfattningar och egna 
attityder och en intention att börja använda sociala medier sker som en följd av det för att 
marknadsföra sig själv på ett fördelaktigt sätt. Det kan också tänkas att individens egna 
attityder påverkas av de subjektiva normer som omger hen. En fråga som är intressant i så 
fall är om egna attityder över huvud taget är relevanta när det gäller att utveckla nya 
hälsorelaterade beteenden, eller om egna attityder i förlängningen är ett resultat av de 
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subjektiva normer som omger individen i form av vad signifikanta andra kräver eller 
förväntar sig.  

7 SLUTSATSER 

• Ungdomar använder sociala medier ofta men det finns inga signifikanta skillnader 
mellan kön i ungdomars användning av sociala medier.  

• Den självskattade hälsa hos ungdomar är övervägande bra men det råder markanta 
könsskillnader i ungdomars hälsa där tjejer i högre grad än män skattar sin hälsa som 
dålig. 

• Det finns ett signifikant samband mellan ungdomars användning av sociala medier 
och deras självskattade hälsa. Hos de ungdomar som skattar sin hälsa som dålig 
använder de flesta sociala medier ofta.  

• Resultatet av denna studie kan medföra ny kunskap om hur sociala medier kan 
påverkar individers generella hälsostatus 

7.1 Förslag till framtida studier 
Det hade varit intressant att göra mer djupgående statistiska analyser för att se vad 
sambanden som påvisades i studiens resultat faktiskt beror på, eller komplettera denna 
studie med en kvalitativ sådan för att uppnå en fördjupad förståelse för ungdomars 
upplevelser av användningen av sociala medier och hur de kan tänkas påverka ungdomars 
hälsa. Ur ett salutogent perspektiv skulle det också vara intressant att se på vilket sätt 
användning av sociala medier skulle kunna påverka ungdomars hälsa i positiv riktning. De 
chi-två tester som gjorts visar att det finns ett samband mellan användning av sociala medier 
och självskattad hälsa men inte vad detta beror på eller exakt hur.  

Att så många respondenter i denna studie skattat sin hälsa som bra skulle kunna 
representera en positiv utveckling i hälsa hos ungdomar. Att undersöka vilka faktorer som 
ligger till grund för detta resultat skulle kunna användas i framtida salutogena 
folkhälsointerventioner. Resultatet av denna studie som så många andra påvisar dock att 
kvinnor skattar sin hälsa som dålig i högre grad än män. Utifrån teorin om övervägda 
handlingar som till viss del påvisar hur subjektiva normer påverkar individers beteenden 
skulle det vara intressant att undersöka hur normer påverkar hälsa genom sociala medier 
utifrån ett könsperspektiv. 

Kanske beror hur individer påverkas av sociala medier också på vilket sätt medierna används 
och vilket innehåll som är av intresse för individen, dessa typer av frågor ställdes i enkäten 
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med besvarade inte frågeställningarna och valdes att inte presenteras i resultatet och skulle 
därför vara intressant att besvara i framtida studier.  
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BILAGA A; MISSIVBREV  
 

Mitt namn är Maja Follmer och jag läser mitt sista år på det treåriga folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens högskola. Just nu gör jag en undersökning om sociala mediers påverkan på 
gymnasieungdomars självskattade hälsa samt vilka könsskillnader som finns. Studien 
kommer att resultera i ett kandidatexamensarbete i folkhälsovetenskap.  

Du och dina klasskamrater samt övriga gymnasieelever i årskurs 3 har valts ut som 
respondenter eftersom att ni tillhör den målgrupp jag ämnar undersöka.  

Kvalitén på denna studie är beroende av enskilda individers svarsfrekvens, med detta i 
åtanke är det ändå helt frivilligt att besvara enkäten och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan motivering. Du som respondent kommer att vara anonym och de besvarade 
enkäterna jag samlar in behandlas med full konfidentialitet, det innebär att din identitet inte 
kommer kunna röjas.  

Resultaten av enkätundersökningen kommer att analyseras och sedan sammanställas i ett 
examensarbete som presenteras för lärare och övriga studenter på folkhälsoprogrammet på 
Mälardalens högskola.  När examensarbetet är godkänt kommer det att finnas på en 
webbaserad databas.  

Har du frågor eller funderingar om enkätundersökningen eller studien i helhet eller vill ta del 
av studiens resultat när den är färdig är du välkommen att höra av dig till mig närhelst du 
önskar.  

I och med att du lämnar in din besvarade enkät samtycker du om deltagande i 
undersökningen. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Vänlig hälsning, 

Maja Follmer 

mfr15002@student.mdh.se  

073-5145540 

 

Handledare: 

Lina Nilsson  

lina.nilsson@mdh.se  
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BILAGA B; ENKÄT 
 
 

Nedan följer sju enkätfrågor, tre av dem är allmänna frågor om dig och resterande fyra frågor 
rör din användning av sociala medier. 

 

1. Vilket kön har du? 

		
	

	 	
 

2. Hur gammal är du?  
               

 

3. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 
                
  

 

 

4. Hur många gånger om dagen använder du sociala medier? (Sociala medier 
kan vara till exempel Facebook, Instagram, Youtube, Twitter eller Snapchat.) 

  

 

		 	
	
	

	
 

 

 

 
 

5-9 gånger om dagen 
10-14 gånger om dagen 

Mer 

1-4 gånger om dagen 

Man Kvinna Annat alternativ 

15-16 år 17-18 år 19-20 år 

Aldrig 

Annat alternativ 

Mycket bra Bra 

Dåligt 

Någorlunda 

Mycket dåligt 
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5. Om du använder sociala medier, vilken använder du mest? Du kan bara 
markera ett alternativ. 
 

 

 

 

 

6. Om du använder sociala medier, hur använder du dem? 
 

 
 

 

 

 

7. Vilka områden är du främst intresserad av att följa på sociala medier?  

  

  

 

 

 

I och med att du lämnar in den besvarade enkäten godkänner du att den används i studien. 
Tack för din medverkan! 

Med vänlig hälsning, 
Maja Follmer 

Facebook 

Twitter Pinterest Annat 

Tar del av andras inlägg 

Bådadera 

Ingetdera 

Instagram 

Humor 

Youtube 

Snapchat Kik. 

Nyheter 

Gör egna inlägg 

Skönhet 

Politik Mat Mode 

Hälsa 

 

Sport Annat 
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