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SAMMANFATTNING 

De senaste åren har sociala medier fått ett genomslag och mest aktiva är unga upp till 25 års 
ålder. Studier visar att hög användning av internet kan bidra till en ökad stress samt 
påverkan på individens självbild. Folkhälsan i Sverige har förbättrats i sin helhet men den 
psykiska ohälsan tenderar att öka. Syftet med studien är att undersöka motiv till användning 
av sociala medier samt hur sociala medier påverkar unga individers självbild och upplevda 
stress. En kvalitativ metod användes med en manifest innehållsanalys. Deltagarna i studien 
rekryterades via strategiskt urval. Intervjupersonerna var killar och tjejer mellan 16 och 26 
års ålder som samtliga var aktiva på sociala medier. Resultatet visar att tillämpningen av 
sociala medier ökat och det främsta motivet till användning är att många vänner brukar 
dessa kanaler samt möjligheten till kommunikation. Både positiva och negativa meningar 
råder gällande exponering av sociala medier. Några uppgav att sociala medier ses som en 
motivationsfaktor och att deras självbild inte påverkas negativt. Andra ansåg att stress 
skapade av att konstant vara tillgänglig och att ta del av andras liv, då känslan är att många är 
väldigt framgångsrika och ser väldigt bra ut på sociala medier, vidare ansågs självbilden 
påverkas av att jämföra sig med andra.  

Nyckelord: Kvalitativ metod, Psykisk ohälsa, Självbild, Sociala medier, Stress 



 

ABSTRACT 

In the last years, social media has had an impact and the most active are young people up to 
age 25. Studies show that high use of the Internet can contribute to increased stress and the 
impact on the individual's self-image. Public health in Sweden has been improved in its 
entirety, but mental illness tends to increase. The purpose of the study is to investigate the 
reasons for the use of social media and how social media affects young individuals' self-image 
and perceived stress. A qualitative approach was used with a manifest content analysis. Study 
participants were recruited through the strategic selection. The interviewees were men and 
women between 16 and 26 years old who were all active on social media. The results show 
that the use of social media has increased and the main motive to be active on social media is 
because many friends are using these channels, and the ability to communicate. Both positive 
and negative disagreement existed regarding the exposure of social media. Some stated that 
social media is seen as a motivation factor and that there self-image is not adversely affected. 
Others felt that stress creates by constantly being available and to take part in the lives of 
others, and gets a feeling that many are very successful and looks very good on social media, 
and also considered the self-image influenced by comparing themselves with others. 
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1 INTRODUKTION  

Sociala medier har under de senaste åren fått ett genomslag i hela världen och detta har lett 
till förändringar gällande användningen av teknologi som berör ljud, text, bild och videos. 
Sociala medier domineras av tjejer och killar upp till 25 års ålder. Parallellt med den ökande 
användningen av sociala medier har även en ökning gällande psykisk ohälsa setts i allt yngre 
åldrar. Därav finns ett intresse att undersöka om ett eventuellt samband finns mellan psykisk 
ohälsa och användningen av sociala medier. År 2014 spenderade denna målgrupp i 
genomsnitt tio timmar i veckan på sociala medier, ett år senare hade användningen ökat med 
1,5 timme. Sociala medier skapar fantastiska möjligheter till kommunikation vilket ger 
oerhörda möjligheter till kontakt med människor både i närområdet och globalt, men 
funderingar har skapats hos författaren om det även finns baksidor. Spär den ökade 
möjligheten till jämförelse med andra på ungas kanske redan sköra självbild? Bidrar möjligen 
detta till stress som ökar den psykiska ohälsan hos unga. Undersökningar tyder på att hög 
användning av internet resulterar i en ökad stress. Sociala medier och stress anses kunna 
kopplas till folkhälsa då stressen ökar hos dessa individer och där av påverkar den psykiska 
hälsan. Kopplat till att sociala medier växer allt mer anser författaren att detta är ett relevant 
område att undersöka.  

Författaren är själv dagligen aktiv på sociala medier och har upplevt en viss stress kopplat till 
ämnet. Grunden till detta handlar om att konstant vara åtkomlig men också att dagligen ta 
del av vad andra gör. Funderingar har då skapats huruvida detta påverkar självbilden och 
därigenom har intresset för studien skapats.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
2 

2 BAKGRUND 

2.1 Folkhälsa 

Världshälsoorganisationen tog fram en definition av hälsa år 1948 som lyder: ”Hälsa är ett 
tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad 
av sjukdom” (World Health Organization, 1948, s. 100). Andersson & Ejlertsson (2013) 
belyser att hälsa tidigare sågs som frånvaro av sjukdom, medan begreppet idag innefattar 
hela människans välmående såväl psykiskt som fysiskt. Begreppet välbefinnande behandlar 
positiv hälsa som innefattar lycka, moral, självkänsla, livstillfredställelse och känsla av 
sammanhang. Faktorer som påverkar känsla av sammanhang är exempelvis materiella 
resurser, sociala nätverk och klasstillhörighet. Hälsa skapas i nära relation med andra, 
omgivningen och samhället. Folkhälsa syftar till hela befolkningens hälsotillstånd där målet 
är att förbättra hälsan, förlänga livslängden och förbättra livskvalitén (Andersson & 
Ejlertsson, 2013). Ur ett folkhälsoperspektiv anses inte hälsa vara ett mål i sig att sträva efter, 
utan en resurs i livet (World Health Organization, 1986). Den enskilda individens hälsa 
påverkas utifrån den miljö som den vistas i och människans olika beteenden kopplat till 
hälsosammanhang, vilket påverkas utifrån hur information bearbetas samt individens 
reaktioner i olika sammanhang (Raposa, Hammen, Brennan, O’Callaghan, & Najman, 2014).  

2.2 Psykisk ohälsa 
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt i sin helhet, men den psykiska ohälsan ökar 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Närmare 20 procent av världens alla individer i åldrarna 14 
till 25 kommer någon gång att drabbas av psykisk ohälsa (World Health Organization, 2013) 
och den främsta orsaken är depression och ångest (Socialstyrelsen, 2013). Individer som lider 
av psykisk ohälsa i ung ålder har visats ha en ökad risk för att drabbas av återfall i vuxen 
ålder (Yaroslavsky et al., 2016). I och med detta är det av vikt att identifiera riskfaktorer tidigt 
för att förhindra utveckling av en psykisk sjukdom eller att tillståndet blir långvarigt och 
handikappande (Socialstyrelsen, 2013).  

Psykisk ohälsa inkluderar hur känslor, beteende och stress hanteras men någon entydig 
definition finns inte (Ronald et al., 2010). Begreppet berör olika psykiska symtom som 
sömnsvårigheter och nedstämdhet men kan också handla om mer utvecklade psykiatriska 
sjukdomar som exempelvis depression och schizofreni. Psykisk ohälsa kan påverkas av flera 
olika faktorer som exempelvis genetik, kön och uppväxtvillkor. Socialt stöd är även en viktig 
faktor för den psykiska hälsan då lågt socialt stöd kan leda till ohälsa. Nätverkets storlek har 
visats ha mindre betydelse då en nära person kan räcka för att ha ett tillfredställande stöd. 
Ett stort nätverk har till och med kunnat påvisa generera negativa konsekvenser i form av en 
ökning gällande konflikter exempelvis (Forsell & Dalman, 2004). 
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2.2.1 Stress 

Enligt Haraldsson, Lindgren, Hildingh och Marklund (2010) är stress och stressrelaterad 
ohälsa idag ett folkhälsoproblem och den ökade stressen i samhället kan kopplas samman 
med antalet drabbade av psykisk ohälsa (Mucf, 2013). Stress kan orsakas av ett flertal 
händelser och är en normal reaktion som sker i kroppen vilket gör att hjärnbalken signalerar 
till hjärnstammen att något är farligt, vilket resulterar i att kroppen förbereder sig för kamp 
eller flykt. Stress är en försvarsmekanism som finns i kroppen och är till för att skydda 
människor från farliga händelser. Detta är alltså en livsviktig process. Förr var denna 
reaktion till för att människor skulle kunna springa från farliga djur, idag händer inte det i 
samma utsträckning men reaktionen är densamma (Levi, 2001). Numera är det mer vanligt 
att den stress som människor utsätts för är kopplat till dagliga missöden och svårigheter som 
exempelvis påfrestningar på jobbet eller i hemmet, för lite sömn eller tidspress. Förväntade 
händelser som inte sker kan också kopplas till stress som exempelvis livsplaner som inte blir 
av eller som planerat. Stress behöver likväl inte bara innebära något negativt utan kan också 
bidra till att individen blir extra skärpt och presterar bättre vid exempelvis presentationer 
som ska hållas inför publik. Dock bör inte individen utsättas för denna form av stress i allt för 
stor grad då konsekvenserna istället kan bli negativa och prestationen försämras. Trots att 
människor idag inte flyr från livshotande situationer i lika stor utsträckning som förr när 
människan levde ute i naturen är kroppens system som reglerar stresshormoner anpassat för 
kortvarig stress (Levi, 2001). Därav kan ofta återkommande eller längre perioder av stress 
resultera i negativa effekter på hälsan (Socialstyrelsen, 2009). Att stressa är därmed inte 
farligt i sig utan det handlar främst om mängden stress som människan utsätts för. Olika 
individer reagerar även olika på stress, vilket innebär att något som stressar en person inte 
behöver upplevas som stressande för en annan (Levi, 2001). 

2.3 Sociala medier 
Internet har inneburit avgörande förändringar för hur människor kommunicerar med 
varandra (Johansson, 2002). För 20 år sedan mättes internetanvändningen bland 
befolkningen för första gången, vid den tidpunkten var det tre procent som använde sig av 
internet flera gånger i veckan (Bergström, 2010). År 2010 uppgavs antalet besökare vara 53 
procent och 2015 växte antalet till 77 procent. Individer i åldrarna 15 till 24 år spenderar 30 
procent av sin vakna tid på internet dagligen (Carlsson, 2010). Sociala medier är viktigast 
bland ungdomar upp till 25 års ålder och därefter sjunker användningen. År 2014 spenderade 
ungdomar upp till 25 år i genomsnitt tio timmar i veckan på sociala nätverk, vilket året efter 
hade stigit med ytterligare 1,5 timme. Detta tyder på att sociala medier har blivit en allt större 
del av människors liv och de mest använda kanalerna är Facebook, Instagram och Twitter. 
Anledningen till att sociala medier dominerar i de lägre åldrarna grundar sig i att möjligheten 
till att kommunicera med andra är bred, då denna funktion erbjuds på flera olika sociala 
kanaler (Findahl & Davidsson, 2015). 

Hälften av alla svenskar är medlemmar på Facebook. Sidan öppnar upp för möjligheten att 
sprida bilder, videos, klipp och texter på sin personliga sida (Fardouly & Vartanian, 2016). 
Facebook gör det även möjligt att komma i kontakt med gamla och nya vänner där möjlighet 
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finns att chatta men också ta del av varandras liv genom uppdateringar (Denti et al., 2012). 
Instagram är en kanal där bilder och videos publiceras och där människor från hela världen 
kan ta del av olika medlemmars Instagramkonton. Instagram använts idag av 40 procent av 
internetanvändarna i Sverige, 2014 var denna siffra 28 procent. Instagram använts främst i 
de lägre åldrarna där 83 procent använder kanalen dagligen och i de högre åldrarna sjunker 
användandet (Findahl & Davidsson, 2015).  

2.4 Sociala medier kopplat till stress och normer 

2.4.1 Stress 

Människan är skapad för att leva tillsammans med andra. Sociala medier har bidragit till att 
det blir allt enklare att skapa nya kontakter och delta i större sociala sammanhang och på så 
sätt ta del av vad människor i hela världen gör. Resultatet av detta är att människan aldrig 
har varit så tillgänglig som idag (Denti et al., 2012). Genom sociala medier finns idag 
möjlighet att få en inblick i någon annans liv och intresset för vad som sker ”bakom 
kulisserna” har blivit allt större, och den ”mur” som tidigare fanns mellan privat och 
offentligt har in princip försvunnit (Johansson, 2002). 

På grund av sociala medier kan ohälsa uppstå utifrån olika ideal som skapats, samt det 
ständiga informationsflödet som oavbrutet pågår. Detta kan bidra till att öka de sociala 
skillnaderna samt vara en riskfaktor för stress (Carlsson, 2010). Ett samband har påvisats 
gällande individer med låg självkänsla som utsätts för en hög mängd stress, skulle kunna vara 
en riskfaktor för depressiva symtom (Murray, Byrne & Rieger, 2011). Undersökningar visar 
att hög användning av internet kan bidra till en ökad stress (Denti et al., 2012).  

Studier visar på att människor som använder sig av Facebook en längre tid tror att andra har 
ett roligare liv än dem. Detta har bidragit till sänkt självkänsla samt en underskattad effekt av 
negativa händelser och överskattning av positiva händelser i andras liv, vilket bidragit till 
negativa känslor och ökad stress. Idag görs forskning på hur sociala medier påverkar 
personers stress och beteenden, men ännu finns ingen fullständig orsaksförklaring. Den 
stress som uppkommer från sociala medier anses kunna framkalla en känslomässig 
utmattning, då dagens teknik kräver konstant uppkoppling. Stress kan uppstå då det kännas 
svårt att exempelvis hantera en ökning av sociala relationer och att konstant vara tillgänglig 
(Lim & Choi, 2015).  

2.4.2 Normer 

Normer har en betydande inverkan på människans beteende, då det vägleder det dagliga 
handlandet i olika situationer. En grupp påverkar hur den enskilda individen beter sig och 
individer påverkar en grupps beteende. Sociala normer kan kopplas till implicita normer som 
handlar om oskrivna sociala regler som styr människans beteende (Uski & Lampinen, 2016).  
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På sociala medier finns bilder av människor som är vackra, vältränade och lyckade, där 
livsstilar, identiteter och bilder av självet skapas vilka symboliserar ”jag syns, alltså existerar 
jag” (Johansson, 2002). Detta leder till att sammankopplade karaktärer skapas som gör det 
möjligt för individer att utsättas för andras beteenden och normativa föreställningar gällande 
ett visst sätt att vara och bidrar på så sätt till att skapa normer (Kim, Lee, & Yoon, 2015).  

Funderingar har skapats angående sociala medier och hur personer som är aktiva på dessa 
kanaler egentligen presenterar sig. Kopplat till att användarna själva styr vad som ska 
publiceras på de olika kanalerna, resulterar det i att människor ofta väljer att presentera en 
idealisk version av sig själv. Bilder som anses vara mest attraktiva publiceras i högre grad 
men som också har redigeras och förbättras innan publicering och bilder som framhäver en 
minder bra sida och anses vara oattraktiva tas istället bort (Fardouly & Vartanian, 2016). För 
att bryta en norm måste hänsyn tas till vad det är som gör att människor väljer att följa ett 
visst beteende (Cialdini, Reno, & Kallgren, 1990).	  En debatt gällande sociala medier och hur 
det påverkar unga förs inom EU, där en uppfattning är att dessa individer är mer sårbara och 
påverkas negativt i högre grad än vuxna (Carlsson, 2010). Förr var det endast möjligt att 
jämföra sig med individer som fanns i den närmsta närmiljön, men på grund av sociala 
medier finns idag möjligheten att ta del av hela världens människor, vilket då kan påverka 
den egna självbilden utifrån hur andra ser en. Att endast ta del av människors lyckade tillvaro 
kan istället resultera i en känsla av misslyckande och otillfredsställelse (Denti et al., 2012).  

2.5 Teoretiskt perspektiv  

2.5.1 Socialt samspel-interaktionism 

Interaktionistiska perspektivet är en teori som har fokus på samspel, identitet och relationer 
där individen och samhället ses som en enhet. Människan är en social varelse och ett socialt 
samspel ligger till grund för att överleva. En individs roll kan utgöras av andras 
förväntningar. Olika roller kan då kopplas till olika normer och regler som utgör en viss 
status och prestige. Om kraven gällande en viss roll, status eller position blir för höga kan 
detta resultera i en inre konflikt hos individen och skapa stress. Identitet och personlighet 
utgör kärnan av en person och sedan fylls det på med olika roller. En person kan exempelvis 
ha en yrkesroll och en annan roll i hemmet. De olika rollerna förväntas då i de olika miljöerna 
och skapar på så sätt en drivkraft hos rollinnehavaren att agera på ett visst sätt (Nilsson, 
2015). 

2.5.2 Goffman- jaget och maskerna 

Ervin Goffman var en Amerikansk sociolog som beskrev människan och samhället som ett 
skådespel som utspelar sig ”på scenen” och ”av scenen”. Vid möten med andra görs försök att 
göra intryck eller tävla om status där ett visst minspel, klädsel eller utryck används för att 
göra påverkan på andra. Detta kallas för den personliga fasaden och med hjälp av denna 
utrycker en person hur denne uppfattar sig själv (Goffman, 2009). Människor värderar sig 
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själv och varandra genom statustermer som blir allt viktigare idag då individer växlar mellan 
flera identiteter och roller i större utsträckning än tidigare, som gjort att dessa blivit allt 
ytligare (Nilsson, 2015).  

Då Goffman (2009) skrev om hur människor presenterar sig själva syftade han främst till 
sociala möten ansikte mot ansikte, samt hur individer hanterar dessa situationer för att 
behålla den goda självbilden och undvika situationer som kan hota den. Funderingar leder då 
till hur sociala medier har bidragit till förändring. En tanke är att på grund av sociala medier 
har nu allt mer tagit sig in i vardagslivet och yttrar sig i betydelsen av att synas. Detta kan då 
kopplas samma med vikten av att se ut och klä sig på ett visst sätt eller att ha rätt livsstil. 
Rumsplacering kan då även spela en viktig roll som att umgås i rätt kretsar eller att vistas på 
de klubbar som anses generera högst status (Johansson, 2002). 

2.6 Problemformulering  
Användandet av sociala medier ökar allt mer i takt med att den psykiska ohälsan och stressen 
ökar i samhället. Studier visar att personer i de lägre åldrarna använder sig mest av sociala 
medier och efter 25 års ålder minskar användningen. Kopplat till att sociala medier blivit allt 
vanligare och att människor i allt större utsträckning delar med sig av sitt privata liv har 
”muren” som tidigare funnits mellan privat och offentligt mer och mer försvunnit.  

På sociala medier som Facebook och Instagram kan statusuppdateringar och bilder 
publiceras av enskilda individer där funderingar har skapats kring hur aktiva på dessa 
kanaler väljer att utge sig, då det som oftast visas är en förgylld bild av verkligheten.  

Sociala medier och dess effekt på hälsan är idag ett relativt outforskat ämne och 
genomförandet av studien kan bidra till att öka förståelsen för hur människor som är aktiva 
på dessa kanaler upplever sociala medier, samt om deras självbild och upplevda stress 
påverkas.  
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3 SYFTE  

Syftet med studien är att undersöka motiv till användning av sociala medier samt hur sociala 
medier påverkar unga individers självbild och upplevda stress.  

3.1 Frågeställningar: 

• Vilka motiv anger individen till att vara aktiv på sociala medier? 

• Hur påverkas individens självupplevda stress av sociala medier? 

• På vilket sätt påverkar sociala medier den egna självbilden? 

4 METOD 

4.1 Kvalitativ metod 

Utifrån studiens syfte har kvalitativ metod valts då denna bygger på att få en fördjupad 
förståelse kring ett visst fenomen (Bryman, 2011). Syftet handlar om att skapa en förståelse 
för vilka motiv som finns till att vara aktiv på sociala medier samt hur sociala medier 
påverkar individernas självbild samt upplevda stress. Eftersom att fokus är att granska 
individens känslor och upplevelser kopplat till livserfarenheter lämpar sig kvalitativ metod 
därav bäst (Holloway & Wheeler, 2010). 

4.2 Urval 
Deltagarna som ingår i studien är killar och tjejer mellan åldrarna 16 och 26 år som är aktiva 
på sociala medier. Vid rekrytering av deltagarna till studien användes strategiskt urval. 
Denna form av urval innebär att deltagarna väljs utifrån studiens syfte (Kvale & Brinkmann, 
2009). Deltagarna rekryteras då utifrån ett specifikt fenomen, exempelvis att de har en viss 
kännedom kring ett särskilt ämne (Holloway & Wheeler, 2010).  

Totalt intervjuades sju personer varav fyra tjejer och tre killar. Samtliga deltagare förutom en 
var personer i författarens privata sociala nätverk. Personen som var okänd för författaren 
var deltagaren som var 16 år. För att komma i kontakt med denna individ nyttjades en privat 
kontakt som arbetar på en gymnasieskola i Västerås, som då namngav en student på skolan 
som författaren sedan kontaktade.  
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Samtliga deltagare kontaktades personligen via telefon då även information om studiens 
syfte gavs samt att ett missivbrev skickades ut via mail (Bilaga A). Motiveringen till att 
personer i åldrarna 16 till 26 valdes, grundar sig i att individer i lägre ålder använder sig mest 
av sociala medier och efter 25 års ålder minskar användningen (Findahl & Davidsson, 2015).  

4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman, 
(2011) innebär denna intervjuform att intervjuaren har en uppsättning frågor som liknar ett 
frågeschema, men där frågornas ordning kan variera och är allmänt formulerade, samt att 
intervjuaren har möjlighet till att ställa följdfrågor. Frågorna bör vara formulerade på ett sätt 
som genererar utformade och reflekterande svar vilket innebär att ledande frågor bör 
undvikas. 

Frågeschemat som gjordes innehöll olika teman som valdes utifrån studiens frågeställningar 
samt teorikoppling. Bryman, (2011) belyser vikten av att frågorna som ställs i intervjun ska 
täcka dessa områden. De olika temana bestod av motiv till aktivitet på sociala medier, 
upplevd stress kopplat till sociala medier, sociala mediers påverkan på den egna självbilden 
samt teorikoppling (Bilaga B). En testintervju hölls även innan första verkliga intervju, för att 
säkerställa att alla frågor uppfattades korrekt.  

Intervjuguiden fanns med under samtliga intervjuerna som ett hjälpmedel för att garantera 
att alla frågor kom med, så att studiens syfte kunde besvaras. Några av intervjuerna ägde rum 
hemma hos intervjupersonerna vidare hölls en intervju på Mälardalens högskola och en 
intervju på en gymnasieskola i Västerås. Samtliga intervjuer genomfördes enskilt och i 
avskilda utrymmen för att ingen annan skulle kunna ta del av vad som sades samt för att 
säkerställa ljudkvalitén. För att intervjun skulle bli så avslappnad som möjligt ställdes inga 
specifika krav på intervjupersonerna om att stänga av telefonen eller liknande, men ingen 
telefon eller annat störmoment uppstod under intervjuerna. Efter några intervjuer 
upptäcktes att samma fråga ställdes in princip två gånger, dock togs beslutet att behålla båda 
frågorna då svaren resulterade i att bli mer utförliga andra gången frågan ställdes.  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades ordagrant 
direkt efter varje intervjutillfälle (Bryman, 2011). Intervjuerna pågick mellan 12 och 29 
minuter vilket resulterade i 27 sidor transkribering.  

4.4 Analys 
Analys av data gjordes utifrån en manifest innehållsanalys, vilket innebär att tolkning endast 
görs utifrån det uppenbara i texten av det som intervjupersonerna sagt. Valet grundar sig i att 
systematiskt klargöra vad intervjupersonernas svarat på intervjufrågorna (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
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Efter att samtliga intervjuer transkriberats lästes textmassan igenom ett flertal gånger för att 
få en uppfattning om vad intervjupersonerna sagt. Syftet med att läsa igenom är för att få en 
helhetssyn av textmassan (Graneheim & Lundman, 2004). Varje intervjuperson tilldelades 
en färg i syfte att hålla ordning på vilken intervjuperson som var vem. Studiens 
frågeställningar användes som ramverk för analysen. Efter att transkriberingarna lästs 
igenom valdes meningsbärande enheter ut som ansågs svara mot respektive frågeställning, 
för att underlätta strukturen och tydligare se intervjupersonernas svar till varje fråga 
(Graneheim och Lundman, 2004).  

Meningarna kondenserades sedan, vilket innebär att meningarna kortas ned och endast det 
centrala kvarhålls (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter kondenseringen skapades koder som 
går ut på att de kondenserade meningarna kortas ner till ett eller flera ord. Koderna skapades 
för att få en förståelse över de meningsbärande enheternas helhet (Graneheim & Lundman, 
2004). Koder som liknade varandra sattes samman till underkategorier, för att sedan 
sammanföra underkategorierna till kategorier (tabell 1). Kategorierna var förutbestämda 
utefter frågeställningarna. Underkategorierna skapades under analysprocessens gång då 
mönster upptäcktes utifrån koderna, då flertalet respondenter belyste liknande områden 
under kategorin självupplevd stress kopplat till sociala medier. Det var endast en 
frågeställning som underkategorier ansågs nödvändigt och skapades, då kategorin ansågs 
omfatta en stor mängd text som kunde delas in i underkategorier. De underkategorier som 
skapades var tillgänglighet, prestation samt jämförelse med andra. Analysen genomfördes 
successivt efter varje frågeställning i studien, när en frågeställning var färdig skrevs den ned i 
resultatet innan analys för nästkommande frågeställning påbörjades.  
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Tabell 1: Manifest innehållsanalys med fyra exempel på meningsbärande enhet, 
kondensering, kod, underkategori samt kategori.  

Meningsbärande	  
enhet	  

Kondensering	   kod	   Underkategori	   Kategori	  

Fördelen	  är	  att	  
kunna	  hålla	  
kontakten	  på	  ett	  
effektivt	  sätt	  […]	  	  

Fördel	  effektivt	  
hålla	  kontakten	  

Kommunikation	  

	  

	  

Tillgänglighet	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Självupplevd	  
stress	  kopplat	  till	  
sociala	  medier	  

	  

[…]	  Nackdel	  är	  att	  
man	  tas	  bort	  från	  
ett	  rum,	  om	  man	  
sitter	  två	  och	  en	  
sitter	  med	  en	  
telefon	  blir	  man	  
inte	  närvarande	  och	  
jag	  tycker	  det	  är	  
otrevligt.	  	  

Nackdel	  att	  man	  
inte	  blir	  
närvarande	  

Icke	  närvarande	  

Ja	  alltså	  jag	  kan	  
absolut	  känna	  
stress,	  både	  att	  jag	  
måste	  prestera	  och	  
lägga	  upp	  och	  sen	  
tänka	  jaha	  kommer	  
denna	  att	  bli	  
uppskattad,	  varför	  
blev	  inte	  den	  lika	  
uppskattad	  som	  
den	  förra,	  vad	  är	  
det	  som	  inte	  var	  
nice	  med	  denna?	  	  

Stress	  kopplat	  till	  
att	  kontinuerligt	  
uppdatera	  och	  
prestera	  

Prestationskrav	  	   Prestation	  

Om	  jag	  inte	  har	  lagt	  
ut	  något	  på	  ett	  tag	  
då	  kan	  jag	  känna	  att	  
oj	  nu	  måste	  jag	  
lägga	  ut	  något.	  	  	  

Inte	  lagt	  ut	  något,	  
känner	  att	  jag	  
borde	  lägga	  ut	  

Uppdatera	  
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4.5 Kvalitetskriterier  
För att kvalitén på studien ska anses god bör flertal kriterier tas i beaktande. Inom kvalitativ 
metod används trovärdighet, överförbarhet samt pålitlighet. Trovärdighet innebär att 
säkerställa studiens utförlighet för att garantera att den är av god kvalitét och korrekt utförd 
efter de regler som finns. Överförbarhet handlar om huruvida resultatet är möjligt att 
använda i en liknande kontext eller på en annan grupp. Pålitlighet innebär att en likartad 
studie ska kunna göras på ett liknande urval och generera ett motsvarande resultat. Genom 
att tydligt redogöra samtliga steg i en forskningsprocess stärks pålitligheten (Holloway & 
Wheeler, 2010). 

Studien redovisar metod, urval, datainsamling, analys samt etiska aspekter vilket därav 
stärker pålitligheten. Genom att noga beskriva arbetsprocessen bidrar det till att andra kan 
göra liknande studier på samma vis. Vidare valdes urvalet för att besvara studiens syfte, då de 
innehar erfarenheter kring det ämne som undersöks, vilket kan öka studiens trovärdighet. 
Genom noggrann beskrivning av urvalet kan överförbarheten även stärkas, då detta gör det 
möjligt att genomföra studien på andra likartade grupper (Holloway & Wheeler, 2010).  

Intervjuguiden testades innan den första intervjun hölls, för att säkerställa att frågorna 
uppfattades riktigt och att studiens syfte besvarades (Bryman, 2011). Efter utförda intervjuer 
transkriberades dessa ordagrant vilket stärker trovärdigheten, vidare innehåller även 
resultatet ordagranna citat, som kan bidra till att stärka det som framkommit i studien 
(Holloway & Wheeler, 2010). 

4.6 Etiska aspekter  
The World Medical Association (WMA) höll en konferens i Helsingfors år 1964, där 
rapporten World medical association declaration of Helsinki framtogs. Innehållet i rapporten 
beskriver de forskningsetiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet, som är grundläggande vid forskning med 
människor (World Medical Association General Assembly, 1964).  

Bryman (2011) beskriver att informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om 
studiens syfte, vad det innebär att delta samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet 
belyser att deltagarna själva har makt över sitt deltagande och att de när som helst kan 
avsäga sig deltagandet. Konfidentialitetskravet belyser att deltagarnas personuppgifter 
kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att ingen ska 
kunna identifiera vilka som deltagit i studien. Nyttjandekravet klarlägger att de uppgifter 
som samlas in endast kommer att användas till studiens ändamål (Bryman, 2011).  

Samtliga etiska principer har tagits i beaktande under studiens gång. I början av studien 
sickades ett missivbrev till samtliga deltagare i studien, som bland annat informerade om 
studiens syfte, deltagandets innebörd, och att deltagandet är frivilligt. Information om 
inspelning av intervjuerna framgick även i missivbrevet samt att alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt och endast kommer att användas till studiens ändamål. Vid intervjutillfället 
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innan intervjustart informerades deltagarna ytterligare om dessa principer och ytterligt 
samtycke säkerställdes.  

5 RESULTAT 

Resultatet börjar med en beskrivning av vilka sociala medier som intervjupersonerna 
använder sig av, följt av en redogörelse kring hur frekvent intervjupersonerna brukar sociala 
medier. Vidare i resultatet kommer en redogörelse av vilka motiv som ligger till grund för 
användning av sociala medier följt av en beskrivning kopplat till intervjupersonernas 
självupplevda stress samt påverkan på den egna självbilden kopplat till sociala medier.   

Vad gäller vilka sociala kanaler som intervjupersonerna använde sig av brukade samtliga 
Instagram och Facebook främst. Andra kanaler som också användes var Snapchat, Twitter, 
LinkedIn samt bloggar. Tiden som intervjupersonerna uppskattningsvis spenderade dagligen 
på sociala medier varierade mellan en och en halv timme och fyra timmar.  

5.1 Motiv till aktivitet på sociala medier 
Intervjupersonernas svar till varför de var aktiva på sociala medier, var för att många andra 
är det och genom att delta själv undviks utanförskap och chansen att missa angelägenheter 
på sociala medier. Intresse för att se vad andra gör, både bland vänner och okända individer 
var även en anledning att vara aktiv. Att få en inblick i andras liv ansåg flera var intressant, 
då sociala medier öppnar upp för att ta del av både kändisar och personer som de aldrig 
träffat.  

Det är väl för att alla andra är det, annars blir man ju utanför. (IP2)  

Samtliga ansåg att sociala medier var en bra plats att kommunicera med andra på och att det 
är en av de främsta orsakerna till aktivitet på dessa kanaler, där både kommunikation med 
vänner och yrkesrelaterade kontakter framgick som motiv. Intervjupersonerna tydliggjorde 
vidare att dessa kanaler även är en enkel väg till underhållning då allt finns i telefonen som 
ständigt finns med, vilket gör att underhållningen som sociala medier erbjuder endast är ett 
ögonblick bort. Sociala medier öppnar också upp för nya kontaktnät då många finns på dessa 
kanaler och det är enkelt att börja en konversation och därav träffa nya människor.  

Det är väl typ för att det är kul att kolla på vad andra gör men också för att prata med 
människor. (IP5)  

Dela med sig av sin egen vardag och aktiviteter angavs även som svar till varför 
intervjupersonerna är aktiva på sociala medier. Instagram gör det möjligt att nå ut till fler än 
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bara den närmsta umgängeskretsen, vilket även öppnat upp för nya kontakter genom att 
exempelvis gilla varandras bilder eller lämna kommentarer. Kontakt kan då skapas med 
potentiellt nya vänner eller umgängen. Instagram uppgavs då vara en bra plats att finna 
personer med liknande intressen.  

Visa vad man gör om dagarna kanske inte bara i min umgängeskrets utan även alltså nya 
vänner eller potentiella umgängen. (IP7) 

Flera angav att deras aktivitet på sociala medier har ökat, men några angav även att deras 
aktivitetssyfte har ändrats. Anledningen till detta uppgavs främst vara att användningen gått 
från privatbruk till att använda sociala medier som en mer professionell arena i syfte att 
komma i kontakt med potentiella arbetsrelaterade kontakter eller för att marknadsföras i ett 
visst sammanhang. 

Jag började ju som privat och sen så blev jag mer och mer yrkesmässigt liksom jag skriver ju 
inte privata texter. (IP1) 

Man blir ju mer och mer aktiv så att det kanske inte är så bra jag vet inte, det blir ju så att man 
vill vara med och inte missa något, det kommer ju nya saker hela tiden. (IP2)  

5.2 Självupplevd stress kopplat till sociala medier 
Nedan följer olika faktorer som kan påverka intervjupersonernas självupplevda stress.   

5.2.1 Stress på grund av tillgänglighet 

Intervjupersonerna är entydiga om att sociala medier har gjort att världen blir allt mer 
tillgänglig och att olika tidszoner gör att ett konstant nyhetsflöde fortlöper gällande 
nyhetshändelser och uppdateringar via sociala medier. Några intervjupersoner ansåg detta 
som positivt att ständigt kunna ta del av vad som händer, men menade även att många saker 
inte behöver informeras ständigt utan kan vänta till en senare tidpunkt.  

Men nackdel är väl att det är mycket skit också och att det tar mycket tid. (IP2) 

Fördelen är om det händer något stort så kan man se det snabbt typ. (IP4) 

Det ständiga informationsflödet bedömdes vidare inte vara av högsta värde och 
intervjupersonerna upplevde att de många gånger spenderade tid på oviktiga händelseflöden. 
Genom att lägga mycket tid på sociala medier, menade intervjupersonerna istället att tid togs 
från andra saker som ansågs vara av vikt, som exempelvis sömn eller skolarbeten. Samtliga 
var eniga om att den främsta fördelen med sociala medier var att kunna hålla kontakt med 
vänner och att kunna ta del av deras vardag utan att exempelvis ringa. Men åter kopplas 
tillgängligheten in, där intervjupersoner menar att det finns en viss stress av att ständigt vara 



   
14 

uppkopplad. Vid fysiskt umgänge med andra kan sociala medier hindra från att vara 
närvarade i stunden och på så sätt försämra kvalitén på den tiden som spenderas med en 
fysiskt närvarande person.  

Fördelen är att kunna hålla kontakten på ett effektivt sätt och nackdel är att man tas bort från 
ett rum, om man sitter två och en sitter med en telefon blir man inte närvarande och jag tycker 
det är otrevligt. (IP3) 

5.2.2 Stress på grund av prestation   

Prestation var ett återkommande ord bland intervjupersonerna kopplat till sociala medier. I 
de sammanhang som begreppet framkom var att det fanns en viss stress i att prestera, vilket 
kopplades samman med att kontinuerligt uppdatera för att inte förlora följare på Instagram 
och behålla samma prestige. 

Om jag inte har lagt ut något på ett tag då kan jag känna att oj nu måste jag lägga ut något. 
(IP7)  

I prestationssammanhang kopplades endast Instagram samman, där även kvalitet på bilder 
och antal gillningar som bilden genererade angavs som stressigt. Tankar som kunde uppstå i 
samband med att en bild på Instagram publicerats var om den var tillräckligt fin, om den 
kommer att få många gillningar men också om den kommer att bli lika uppskattad som de 
bilder som tidigare lagts upp.  

Ja alltså jag kan absolut känna stress, både att jag måste prestera och lägga upp och sen tänka 
jaha kommer denna att bli uppskattad, varför blev inte den lika uppskattad som den förra, vad 
är det som inte var nice med denna? (IP1) 

5.2.3 Stress på grund av jämförelse med andra 

Sociala medier har öppnat upp dörrarna för att kunna se in i någon annans vardag och liv. 
Flera av intervjupersonerna upplevde en stress genom att ta del av framgångsrika och 
lyckliga människors liv via sociala medier. Intervjupersoner menar att aktiva på sociala 
medier visar en bild av att de lever väldigt händelserika liv och blir stressade över att 
exempelvis inte ha den möjligheten att resa i samma grad. Flera intervjupersoner angav att 
de upplever sina egna liv som mer meningslösa genom att ta del av andras liv via sociala 
medier, som i sin tur skapar en känsla av missnöje. 

Jag tror ju att det blir lite att man testar sig själv om man har kommit nånstans i livet alla har 
så mycket för sig så ibland så känner man ju bara men Gud vad gör jag.. inget typ.. Så det 
påverkas man väl av. (IP6) 

Att ta del av vad andra gör angavs både som inspiration och prestation, där framgångsrika 
personer på sociala medier både kunde skapa motivation och inspiration att nå ett visst mål. 
Likaså ansågs dessa personers liv kunna bidra till press att själv uppnå en viss framgång. 
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Därav framgick delade meningar där några personer upplevde mer negativa konsekvenser 
och några intervjupersoner menade att det är upp till var och en att välja hur deltagandet på 
sociala medier ska se ut. De personer som angav att de endast såg sociala medier som en 
inspiration angav också att det finns en förståelse för varför negativa effekter kan 
framkomma av att ta del av andras lycka, men att de själva inte såg det så.  

Å så känner man sig ju lite stressad för att så många på sociala medier är så unga och har 
kommit så långt eller vad man ska säga. Då känner man sig ju stressad att man är typ lika 
gamla som dem och har inte ens kommit halvvägs. (IP5)  

Jämförelsen med andra liv var inte det enda som framgick utan även jämförelse kopplat till 
utseende, då intervjupersonerna menade att många på sociala medier ser väldigt bra ut. 
Medvetenheten gällande filter och retuscheringar som kan bidra till att få en bild att se bättre 
ut finns, vilket anses bidra ännu mer till att sociala medier blir allt ytligare. Intervjupersoner 
ansåg vidare att sociala medier gått från oretuscherade vardagsbilder till att se allt mer 
professionella ut och där av blivit allt ytligare över tid. 

    Nu är det ju bara ett sätt att jämföra sig med andra, väldigt ytligt. (IP1) 

Intervjupersonerna menar att sociala medier handlar mycket om status och vem som har 
flest följare och får flest gillningar på sina bilder. Många tankar fortgår innan en bild ska 
publiceras på en social kanal där några är val av filter, retuschering och hänsyn till tid på 
dygnet eller veckodag angavs spela roll för att få så många gillningar som möjligt.   

Ja det kan det väl vara tillexempel alltså det är ju mycket status idag med sociala medier att 
det blir liksom shit han fick mer gillningar än mig. (IP2)  

5.3 Individens självbild kopplat till sociala medier 

Flera intervjupersoner ansåg att deras självbild påverkades av att använda sociala medier. 
Några ansåg också att de trodde det, men att det i så fall var undermedvetet och något de inte 
reflekterat över. Dock kunde dessa personer knyta an till andra i deras omgivning som de 
visste påverkats av sociala medier. Genom att jämföra sig med andra på sociala medier kan 
detta bidra till en självgranskning, där sättet att se på sig själv kan förändras. Då många delar 
med sig av framgång på dessa kanaler riskerar den egna framgången att minimaliseras efter 
att sett andra som kommit längre vilket då påverkar den egna självbilden.  

Man jämför sig ju med alla i sin närhet, eller de flesta gör väl det så att om du följer speciellt 
stora bloggare som verkligen redigerar sina bilder och gör dom liksom perfekt, då är det klart, 
då tror jag verkligen att det kan påverka hur man ser på sig själv. (IP5) 

Andra tankar kring självbilden var att alla alltid ser så glada ut på sociala medier vilket inte 
speglar verkligheten. Detta har då lett till funderingar kring varför dessa personer är så glada 
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när intervjupersonerna menar att det finns dagar som kan vara dåliga när det gäller både 
humöret och saker runt om kring. De intervjupersoner som redan upplever eller har upplevt 
att de har sämre självbild ansåg att sociala medier bidrar till att sänka självbilden ytterligare, 
på grund av att många ser bra ut och är så lyckade. Intervjupersonerna menar då att ständigt 
flöde av personer med perfekta utseenden skapar ett beroende av att ständigt kritiskt granska 
sig själv och andras utseende.  

Om det är något vi söker bekräftelse för idag så är det väl för hur vi ser ut och att vi duger. 
(IP1) 

Intervjupersonerna var eniga om att en viss norm har skapats på sociala medier där aktiva på 
dessa kanaler ska se ut eller vara på ett visst sätt för att passa in, och där olika aktiviteter 
värdesätts mer än andra. Flera intervjupersoner medger att de publicerar sådant som passar 
in på den norm som finns. Idag är många bilder på sociala medier professionellt tagna med 
snygga filter och retuscheringar. Då Instagram först startade menar intervjupersonerna att 
bilderna som publicerades var på människors vardag, utan tillagda effekter för att förfina 
bilden. En norm ansågs sedan ha skapats gällande hur bilder på sociala medier ska se ut och 
vad som ska visas. 

Att man ska se ut på ett visst sätt eller att man ska vara på ett visst sätt, livet ska alltid vara bra 
allt är så himla bra man ser perfekt ut. Det blir lite nästa som reklam ibland alltså att allt blir 
liksom tillgjort. (IP5)  

Vad gäller det som publiceras på sociala medier är det främst lyckliga tillfällen, selfies, resor 
och mat. Det som visas utåt är framgång och allt de negativa eller mindre lyckade tillfällena 
väljs att inte visas. Flera personer väljer även idag att glorifiera de tillfällen som delas på 
sociala medier och framhäver dem som mer positiva eller lyckliga än vad de i själva verket är. 
Samtliga intervjupersoner var eniga om att de stunder som delas på sociala medier är de 
bästa och mest lyckade, vilket ansågs skapa en förvrängd bild av verkligheten, då sociala 
kanaler endas blir ett flöde av människors framgångar. Intervjupersonerna menade också att 
många bilder är arrangerade för att se ut på ett visst sätt som stämmer överens med normen. 

Det blir ju liksom sucsess det man har sin framgång oftast, man styr ju vad folk ska se det kan 
ju bli en skev bild av verkligheten, det är ju inte många som visar allt och då kan ju folk tro att 
man har ett liv man inte har. (IP7)  

Vidare framgick det att flera av intervjupersonerna ansåg att olika miljöer och sammanhang 
gav ett visst mervärde som var extra uppskattat på sociala medier, där vissa aktiviteter och 
umgängeskretsar gav mer status än andra. Sådant som intervjupersonerna menade generera 
status var bilder som är tagna i många olika och varierade miljöer men också gärna med flera 
vänner. Vidare ansågs resor, kroppsbilder och selfies även populärt att publicera.  

Ja man fotar ju bara de bra stunderna man fotar ju inte de dåliga eller det är ju mest för att 
man ska tycka synd om dem. Ja man fotar ju den bilden man vill att andra ska se sen döljer 
man den andra. (IP2) 
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Det är ju bara de roligaste stunderna som de har varit med om i livet som ligger uppe, resten så 
ser man ju inte och då är det ju klart att det är lätt att jämföra sig. (IP4)  

6 DISKUSSION  

Diskussionen kommer först att redovisa metoddiskussionen och därefter 
resultatdiskussionen. Metoddiskussionen innehåller metodval, urval, datainsamling, analys, 
kvalitetskriterier samt etik. Resultatdiskussionen diskuteras utifrån studiens frågeställningar.  

6.1 Metoddiskussion  

6.1.1 Metodvalsdiskussion  

En kvalitativ metod med intervjuer valdes då studiens syfte handlar om att skapa förståelse 
kring ett visst fenomen. Bryman (2011) menar att en svaghet med kvalitativ metod är att 
forskaren är det viktigaste redskapet, vilket gör att det som forskaren väljer att fokusera på 
blir det centrala i studien. För att undvika detta har författaren avstått från personliga 
bedömningar eller värderingar, genom att var neutral och bortse från förutfattade meningar. 
Dock menar Bryman, (2011) att det går att ifrågasätta hur pass neutral det går att vara utan 
att låta personliga bedömningar eller tidigare kunskap exempelvis påverka, vilket därav kan 
influera kvalitén i studien negativt. Kritik har även riktas gällande generalisering och 
kvalitativa studier, då det anses svårt att applicera resultatet i kvalitativa studier i andra 
miljöer. Anledningen till detta grundar sig i att urvalet är för litet för att kunna spegla hela 
populationen (Bryman, 2011). Resultatet i denna studie anses inte vara generaliserbart då 
studien endast har sju intervjupersoner, dock var detta inte heller syftet med studien då det 
snarare var att få en ökad förståelse kring ett visst fenomen. Metoden anses vidare ha 
besvarat syftet och frågeställningarna på ett lämpligt sätt.  

6.1.2 Urvalsdiskussion  

Strategiskt urval användes vid rekrytering av deltagarna till studien som enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) innebär att urvalet väljs ut för att besvara studiens syfte. Deltagarna var 
både killar och tjejer i åldrarna 16 till 26 år. Krav för att delta i studien var att personerna var 
aktiva på sociala medier, men något krav kring vilka kanaler eller hur frekvent deltagarna 
använde sig av sociala medier ställdes inte. Totalt intervjuades fyra tjejer och tre killar. 
Åldern på deltagarna grundar sig i att forskning tyder på att individer upp till 25 år spenderar 
mest tid på sociala medier (Findahl & Davidsson, 2015). Därför ansågs denna åldersgrupp 
mest relevant och för att även få en åldersspridning, vilket Bryman (2011) anser är positivt 
för att kunna se skillnader mellan intervjupersonerna, valde författaren att intervjua 
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individer mellan 16 och 26 års ålder. Tidsaspekten för studien låg också som grund vid beslut 
av urval då tiden ansågs som relativt begränsad. Vad gäller studiens resultat kan det ha 
påverkats då strategiskt urval tillämpades, vilket gör att urvalet inte är representativt för 
befolkningen. Majoriteten av de personer som rekryterades till studien var bekanta med 
författaren vilket kan ha påverkat resultatet i både positiv och negativ bemärkelse.  

Positivt anses vara att intervjuerna blev mer avslappnade och upplevdes som mer ärliga och 
analyserande. Vid ett av intervjutillfällena kunde en skillnad märkas på den intervju där 
intervjupersonen inte var bekant, då denna intervju upplevdes som mer spänd samt att 
intervjutiden blev kortare. En nackdel av att känna flera av intervjupersonerna kan även vara 
ärligheten. Likasom att intervjupersonerna upplevdes ärligare vid dessa tillfällen finns också 
en risk att dessa personer for med osanning för att tillfredsställa författaren. Det som nämns 
ovan benämner Bryman (2011) som intervjuareffekten som innebär att intervjupersonen kan 
påverkas av forskaren och dess personliga identitet. En risk finns då att intervjupersonernas 
svar inte är helt ärliga och säger inte vad de egentligen tycker utan anpassar istället svaren 
utefter vad de tror att forskaren vill höra vilket därav kan påverka studiens kvalitet negativt.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion  

Datainsamlingen gjordes som benämnts genom semistrukturerade intervjuer. Då 
erfarenheten kring att intervjua var begränsad ansågs denna intervjuform enklas att använda 
då ett frågeschema ligger till grund för intervjun. Detta fungerar bra som ett stöd för att 
säkerställa att samtliga frågor besvarades. Bryman (2011) menar att en nackdel med 
semistrukturerade intervjuer är om forskaren avviker från intervjuguiden, då det finns en 
risk att frågor som har en avgörande betydelse för studiens resultat missas. Fördelen är att 
möjlighet till att ställa följdfrågor finns, samt att ordningen på frågorna kan variera.  

Efter att sju respondenter identifierats kontaktades samtliga via telefon där information om 
studiens syfte belystes sam ett missivbrev ut via mail. Valet att skicka ut missivbrevet via mail 
grundar sig i att mail kommer fram direkt till skillnad från brev som kan ta ett par dagar. 
Intervjuerna ägde rum hemma hos intervjupersonerna men också på Mälardalens högskola 
samt på en gymnasieskola i Västerås. Samtliga miljöer var avskilda och lugna. Författaren 
kunde dock se fördelar med att hålla intervjuerna hemma hos intervjupersonerna då detta 
var miljöer som deltagarna var trygga i, vilket anses kunna påverka resultatet i studien. De 
intervjuer som hölls i skolmiljö blev automatiskt mindre avslappnade då möjligheten till att 
sitta bekvämt eller vara lika avslappnad som hemma inte var möjlig i samma utsträckning.  

Kvalitén vad gäller resultatet kan även ifrågasättas då någon tidigare erfarenhet kring att 
intervjua inte fanns. Bryman, (2011) menar att det är av vikt som forskare att vara lyhörd 
under intervjuerna för att enklare fångar upp tillfällen där följdfrågor eller liknande är 
lämpligt, för att svaren ska bli så utförliga som möjligt. Då författaren var oerfaren kan dessa 
möjligheter ha missats, dock anses de svar som gavs under intervjuerna kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar. 

Vad gäller frågorna som ingick i intervjuguiden betraktar författaren att de täckte samtliga 
frågeställningar och teman, dock anses det i efterhand att frågorna kunde vart mer öppet 
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formulerade. En annan upptäckt som gjorts är att två av frågorna som ställts är likartade. De 
aktuella frågorna gäller ”den främsta orsaken till aktivitet på sociala medier” och ”på vilket 
sätt intervjupersonerna använder sig av sociala medier”. Svaren blev relativt lika, men beslut 
fattades ändå att behålla båda frågorna då svaren blev mer utförligt besvarade till den andra 
frågeställningen.  

6.1.4 Analysdiskussion 

Efter varje enskild intervju transkriberades det insamlade materialet. Bryman (2011) 
beskriver att det är fördelaktigt att transkribera intervjuerna vartefter de hålls istället för att 
göra det efter att alla intervjuer genomförts. Anledningen till detta grundar sig i att 
forskarens minne vad gäller det som sagt är färskt direkt efter att intervjun hållits samt att 
kontinuerlig transkribering kan vara fördelaktigt då det annars kan upplevs som 
ansträngande att transkribera alla intervjuerna efter att de har genomförts. Eftersom att 
denna studie även hade en tidsram att hålla sig inom ansågs det fördelaktigt att transkribera 
intervjuerna direkt, då detta kunde göras i väntan på att nästa intervju skulle hållas för att 
använda tiden till fullo.   

En manifest innehållsanalys användes i studien. Manifest innebär att analys endast görs på 
det synliga i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Frågeställningarna användes som ram 
under analysprocessen. Där meningsbärande enheter valdes ut som ansåg besvara respektive 
frågeställning som sedan kondenseras. Därefter skapades koder där liknande koder sattes 
samman till underkategorier och som sedan fördes samman i sina kategorier. Intressant 
under denna process var att nya svar upptäcktes vid närmar granskning och kodning av 
textmassan som tidigare inte uppmärksammats. Svårigheter gällande analys är att 
textmassan kan tolkas på olika sätt, något som bör tas i beaktande vid innehållsanalysen. 
Manifest innehållsanalys är då fördelaktigt för oerfarna forskare då risken för feltolkning 
minskar vid användning av denna metod (Graneheim & Lundman, 2004). 

6.1.5 Diskussion om kvalitetskriterier  

Innan första intervjun hölls testades intervjuguiden, men inga ändringar gjordes då det ansåg 
att frågorna besvarade studiens syfte, samt att frågorna ansågs relevanta och tydligt 
formulerade. Samtliga delar i studien har redovisats som är metod, urval, datainsamling och 
analysprocessen. Holloway & Wheeler (2010) belyser vikten av att redogöra alla delar i 
studien för att stärka överförbarheten och kvalitén. En tydlig förklaring gällande urvalet kan 
även bidra till att stärka överförbarheten. Författaren anser att urvalet har beskrivits i den 
mån som går med hänsyn till etiska aspekter samt vad som är relevant för studien. Som 
tidigare nämnts anses dock inte urvalet vara representativt för hela populationen på grund av 
att antalet intervjupersoner är för få. Resultatet i studien anses ändå vara trovärdigt då 
intervjupersonerna betraktades svara ärligt på intervjufrågorna, samt att resultatet även 
stärks av citat som bidrar till ökad trovärdighet (Holloway & Wheeler, 2010). En viss brist 
gällande kvalitén i studien anses dock förekomma utifrån det som Bryman (2011) benämner 
som intervjuareffekten. På grund av att majoriteten av deltagarna i studien kände författaren 
sedan tidigare kan detta ha påverkat ärligheten i intervjupersonernas svar och därav 
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försämrat kvalitén i studien. Metoden anses vidare ha beskrivits så väl som möjligt, vilket 
stärker kvalitén samt förhoppningen om att studien ska kunna appliceras på liknande 
grupper eller kontexter.  

6.1.6 Etikdiskussion  

De fyra etiska principerna informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet har under hela studiens gång tagits i beaktande (World Medical Association 
General Assembly, 1964). Genom att ett missivbrev skickades ut till samtliga deltagare i 
studien där information erhöll gällande studiens syfte, innebörden av att dela i studien samt 
att deltagandet är helt frivilligt. Deltagarna informerades även om att de när som helst kan 
avsluta sitt deltagande, gynnsamt valde ingen av deltagarna att avbryta. Vid varje enskild 
intervju informerades även deltagarna ytterligare gällande de olika etiska principerna. 
Samtidigt tillfrågades intervjupersonen om godkännande om att spela in intervjun, vilket 
samtliga gav sitt godkännande till, och var något som ansågs underlätta analysprocessen.  

Konfidentialitetskravet togs i beaktande under hela studiens gång, då ingen annan än 
författaren har tagit del av det inspelade materialet från intervjuerna samt att inga namn eller 
personuppgifter har kommit tillkänna. I resultatet har deltagarna anonymiserats och 
benämns som IP1 till IP7, då varje nummer står för respektive intervjuperson. Gällande det 
materialet som samlats in blev deltagarna informerade om att det endast kommer att 
användas till studiens ändamål och efter godkännande av studien makuleras.   

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1 Diskussion om motiv till aktivitet på sociala medier 

Anledningen till att intervjupersonerna var aktiva på sociala medier grundar sig dels i att 
många andra är det och för att undvika att bli utanför eller att missa olika händelser som sker 
på sociala medier. Resultatet kan kopplas samman med Interaktionistiska perspektivet som 
menar att en individs roll utgörs av andras förväntningar. Socialt samspel är en viktig 
ståndpunkt i en människas liv och kan därav påverka beslut som individen gör för att passa 
in i det sociala samspelet (Nilsson, 2015). Forsell & Dalman (2004) belyser även vikten av 
socialt stöd och den psykiska hälsan, där ett socialt nätverk ligger till grund för att må bra, 
vilket stämmer överens med resultatet i studien, då intervjupersonerna påvisar vikten av att 
vara en del i ett socialt nätverk. 

Intervjupersonerna ansåg vidare att sociala medier var en bra plats att kommunicera på och 
bedömde att det var en av de främsta anledningarna till att de var aktiva på sociala nätverk. 
Findahl och Davidsson (2015) menar också att att möjligheten till kommunikation ligger till 
grund för att många unga spenderar tid på sociala medier. Intervjupersonerna ansåg vidare 
att det finns goda möjligheter till att skapa nya kontaktnät och umgängeskretsar som 
exempelvis delar samma intressen. Att ta del av andra människors liv via sociala medier samt 
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att dela med sig av sin egen vardag via bilder och statusuppdateringar var också en anledning 
till aktivitet på sociala kanaler. Både Denti et al., (2012) och Fardouly & Vartanian (2016) 
menar att sociala medier är en plats där människor delar med sig och tar del av varandras 
privata liv, samt kommunicerar med gamla och nya vänner vilket kan kopplas till resultatet i 
studien. Den tid som spenderas på sociala medier ansågs ha ökat hos intervjupersonerna 
något som stämmer överens med Findahl och Davidsson (2015) som menar att sociala 
medier tar en allt större del av människors liv idag.  

6.2.2 Diskussion om självupplevd stress kopplat till sociala medier 

Samtliga intervjupersoner påpekar att sociala medier bidragit till att samhället idag blivit allt 
mer globalt. Nya uppdateringar strömmar in oavbrutet via olika sociala kanaler. Denti et al., 
(2012) menar att människan aldrig tidigare varit så tillgänglig som idag, något som 
intervjupersonerna bekräftar genom att medge att det finns en viss stress av att ständigt vara 
åtkomlig. Onödig tid som borde spenderas på andra viktigare aktiviteter betraktades också 
spenderas på sociala medier. Även om människan aldrig varit så tillgänglig som idag menade 
intervjupersonerna att genom konstanta uppdateringar och pågående konversationer på 
sociala medier riskeras den tid som spenderas med fysiskt närvarande vänner att försämras 
på grund av att de istället håller koll på det uppdaterande flödet. Denti et al., 2012 menar att 
sociala medier öppnar upp för ett bredare kontaktnät och umgängeskretsar, vilket kan 
ifrågasättas om sociala medier bidrar till ett bredare nätverk eller om det istället försämrar 
kvalitén på tiden som spenderas med de vänner som är fysiskt närvarande. Annan tanke som 
grundar sig på Lim och Choi (2015) studie är att stress kan skapas av ett brett nätverk och 
konstant tillgänglighet vilket kan kopplas till resultatet då konsekvensen av för många 
konversationer med personer som är fysisk närvarande samt via sociala medier resulterar i 
lägre kvalité i samtalen och istället en känsla av stress.  

Andra faktorer som kunde skapa stress hos intervjupersonerna i samband med sociala 
medier var prestation. I detta sammanhang handlade det om press att kontinuerligt 
uppdatera bilder för att behålla en viss status men också prestige gällande antal följare på 
Instagram samt antal gillningar. Resultatet kan kopplas till Nilsson (2015) som menar att 
människor idag bedömer sig själva och varandra allt mer utifrån olika statustermer då det 
har blivit allt viktigare. Interaktionistiska perspektivet kan även kopplas samman med detta, 
då en viss roll utgör en viss status eller prestige. Stress kan då skapas genom att kraven 
gällande en viss roll blir för hög. I samband med sociala medier skulle rollen kunna innebär 
att individens följare förväntar en viss kontinuitet gällande uppdateringar eller en viss form 
av bilder och när personen inte presterar i denna roll sänks personens prestige (Nilsson 
(2015).   

Johansson (2002) beskriver att sociala medier idag öppnar upp för möjligheten att ta del av 
människors privata liv, något som intervjupersonerna upplevde som positivt men även 
menade kunde skapa en viss stress. Anledningen till att intervjupersonerna upplevde stress 
av att ta del av andras liv via sociala medier grundade sig i att det som oftast publiceras är 
positiva händelser, framgång och ytliga bilder. Resultatet kan kopplas till Fardouly och 
Vartanian (2016) studie som menar att det finns funderingar om att många på sociala medier 
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väljer att visa sina liv som bättre och mer framgångsrika än vad de egentligen är. Människor 
anses även blivit allt ytligare och status har fått en allt mer central del i individers liv idag. 
Intervjupersonerna menade även att de kunde uppleva sina egna liv som mer meningslösa i 
jämförelse med andra på sociala medier som skapat en känsla av missnöje över sina egna liv 
eller tillvaro. Levi (2001) menar att stress och en känsla av meningslöshet och missnöje hör 
samman vilket kan resultera i negativa effekter på hälsan om denna känsla kvarstår i långa 
perioder. Andersson & Ejlertsson (2013) belyser även begreppet välbefinnande där 
självkänsla och livsstilstillfredställelse bland annat nämns, vilket kan påverkas av sociala 
nätverk och klasstillhörighet exempelvis. Vid avsaknad av välbefinnande kan hälsan hos en 
individ försämras. Vilket kan kopplas till resultatet då en känsla av missnöje kan skaps vid 
jämförelse med andra och att inte vara lika framgångsrik eller tillhöra en viss socialklass.  

Fardouly och Vartanian (2016) menar också att eftersom att människor idag kan styra över 
vad som ska publiceras, väljs oftast de bilder som framhäver den bästa sidan av sig själv, 
vilket då blir det som andra får ta del av. Tidigare studier speglar då intervjupersonernas 
tankar om att många på sociala medier ser bra ut och är framgångsrika eftersom att det är 
det som visas.  

6.2.3 Diskussion om individens självbild kopplat till sociala medier 

Ett flertal intervjupersoner angav att deras självbild påverkades av sociala medier som genom 
jämförelse med andra lett till självgranskning och kritiska tankar om sig själv. Carlsson 
(2010) menar att ohälsa samt stress kan skapas utifrån ideal som finns på sociala medier, 
vilket kan tydas i resultatet då intervjupersonerna var eniga om att det fanns en viss norm 
gällande hur aktiva på sociala medier ska se ut eller vad som bör publiceras för att passa in. 
Några intervjupersoner angav att deras självbild blivit sämre eller ifrågasatts av att ta del av 
vissa bilder på sociala medier.  

Goffman (2009) beskriver att människan och samhället kan ses som ”på scenen” och ”av 
scenen”, där en individ spelar en viss roll i sociala sammanhang och genom en viss klädsel 
eller prestige då visa hur denne ser sig själv. En god självbild visas då utåt och genom att vara 
på ett visst sätt skyddas denna bild. Funderingar som uppkommit kring intervjupersonernas 
svar och teorin som Goffman (2009) presenterar är att ”muren” som tidigare fanns mellan 
privat och offentligt försvinner allt mer. Förr stod människan endast ”på scenen” i offentliga 
sammanhang medan idag kliver människan aldrig riktigt av. Idag finns möjlighet att ta del av 
människors privatliv via sociala medier, vidare tanke är då att människan fortfarande vill visa 
den prestigefulla sida som exempelvis visas på jobbet och putsar därför på ytan för att få den 
att se bättre ut än vad den egentligen är. Goffman (2009) menar även att olika 
rumsplaceringar kan generera en viss status likaså kläder eller umgängeskretsar. Denna teori 
stämmer överens med vad intervjupersonerna svarat, då flera angav att vissa miljöer eller 
aktiviteter genererade högre status än andra. Bilder på aktiviteter som det fanns kännedom 
genererade mer gillningar och en högre status medgav intervjupersonerna att de publicerade 
i högre grad. 
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7 SLUTSATSER  

Det främsta motivet för användning av sociala medier är för att många andra använder dessa 
kanaler, vilket kan relateras till människors behov av socialt samspel och att vilja passa in. 
Andra motiv är intresse av att ta del av andras liv, enkelheten till kommunikation samt 
underhållningsvärdet.	  

Stress uppstår av att ständigt vara uppkopplad. Negativa känslor i form av missnöjdhet och 
stress skapas utifrån att jämföra sig med andra på sociala medier, vilket är en riskfaktor för 
hälsan om dessa känslor kvarstår en längre tid.	  

Självbilden påverkas av sociala medier då användning leder till självgranskning och negativa 
tankar om sig själv. En viss norm råder på sociala medier där personer främst delar med sig 
av livets positiva ting, där status och ytligheter är betydande, vilket bekräftar människors vikt 
av att visa upp en exemplarisk bild av sig själv.	  

Då sociala medier ger upphov till stress samt negativ påverkan på individens självbild bör 
information tilldelas dess användare. Studiens resultat kan bidra till att öka medvetenheten 
om att sociala medier kan vara en riskfaktor för individers hälsa. 

7.1 Förslag till vidare forskning  
Fortsatt forskning gällande sociala mediers påverkan på människor är viktigt då ämnet är 
relativt outforskat. Detta medför att forskningen som finns tillgänglig idag är tämligen 
begränsad beträffande sociala medier påverkan på människor på längre sikt. Eftersom 
vetskap finns om att unga och unga vuxna använder sociala medier mer frekvent än äldre 
samt att personer i yngre åldrar uppfattas mer påverkbara än vuxna, bör större fokus läggas 
inom dessa åldrar. Det anses vidare av vikt att undersöka om sociala medier bidrar till en 
försämrad hälsa hos dess användare, då detta kan påverka folkhälsan negativt och 
förebyggande åtgärder bör i sådana fall införas.  
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