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Abstract: 
 

This study aims to increase the understanding regarding the relationship between social media 

use and mental well-being. By doing this the study further aims to contribute with qualitative 

insights to a research-field dominated by quantitative studies. By means of semi-structured 

interviews, users reasoning regarding social media uses potential effects on their mental well-

being and perception of their own identity was investigated. The empirical data was later 

analyzed using social identity theory, social comparison theory and cultivation theory. Results 

showed that social media use can affect mental well-being and the perception of one's identity 

in a number of ways, with the type of interaction being an important factor in regard to 

outcome. Positive interactions like connecting with friends and like-minded, were linked to 

positive effects on mental well-being. While negative interactions, like comparison of one’s 

own appearance, success or activity with others were linked to negative effects on well-being. 

Potential reasons why and suggestions for further research are discussed in the study’s 

conclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning: 
 

Titel: Identitet, jämförelse och kultivering på sociala medier – En kvalitativ studie om 

användares resonemang kring relationen mellan sociala medier, det psykiska välbefinnandet 

samt synen på den egna identiteten. 

 

Författare: Tim Arasimowicz & Elias Dyfvermark 

 

Handledare: Linus Andersson 

 

Examinator: Martin Danielsson 

 

Typ av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp] 

 

Termin: VT18 

 

Antal ord: 18602 

 

Syfte och frågeställningar: Att bidra med ökad förståelse för relationen mellan sociala 

medier och psykiskt välbefinnande samt bidra till att fylla en lucka i det nuvarande 

forskningsfältet. Detta genom att besvara tre frågeställningar. 

 

 Hur resonerar användare i åldern 19-29 kring sociala mediers effekter på det egna 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten? 

 

 Hur kan dessa resonemang förstås utifrån kultiveringsteori, social identitetsteori och 

social jämförelseteori?  

 

 Hur kan effekter på det psykiska välbefinnandet förstås i relation till sociala mediers 

tekniska egenskaper? 

 

Metod och material: Genom semistrukturerade djupintervjuer har sju informanter intervjuats 

och det empiriska materialet har sedan analyserats genom tematisk analys. 

 

Huvudresultat: Informanternas utsagor visar på att användandet av sociala medier kan 

påverka det psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten på ett flertal sätt, 

positiva såväl som negativa. 

 

Nyckelord: Identitet, jämförelse, psykiskt välbefinnande, sociala medier, perceived reality 
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1. Inledning 

Denna studie undersöker individens resonemang kring sociala mediers effekter på det 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten. Studien ämnar också försöka att 

förstå effekter på det psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten utifrån 

sociala mediers tekniska egenskaper. Genom att göra detta ämnar studien att fylla en lucka i 

den tidigare forskningen kring sociala medier och psykiskt välbefinnande, genom att bidra 

med kvalitativa insikter i ett forskningsfält fyllt av kvantitativa studier.  

1.1 Bakgrund 

Sociala medier har växt explosionsartat under det senaste decenniet, från att ha varit ett 

fenomen i utkanten av internet har det blivit en del av mångas liv. Antalet användare på 

sociala medier har från åren 2010 till 2018 ökat från 970 miljoner till 2.62 miljarder (Statistia, 

2018). Detta har skapat ett virtuellt rum där möten mellan människor kan ta plats asynkront 

och utan att vara i samma fysiska rum. Möten mellan människor har alltid varit en mycket 

stor del av det sociala livet, förflyttningen till det virtuella rummet har möjliggjort nya sätt för 

människor att framställa sig själva på. Det har även gett nya möjligheter för att hämta 

information om andra samt söka bekräftelse. Med dessa nya möjligheter kommer också nya 

farhågor, det finns en samhällelig debatt kring huruvida sociala medier är “bra” eller “dåligt” 

för de som använder dem. En faktor som kan sägas ha bidragit till denna debatts omfattning är 

den nedåtgående trend i psykiskt välmående i Sverige som har pågått under flera år. Hela 

populationen rapporterar ett sämre mående överlag men sämst uppger sig unga vuxna mellan 

16-29 att må, där 43% uppgav att de haft milda eller svåra besvär med oro, ängslan eller 

ångest under år 2016 (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det är även den åldersgrupp som 

använder internet i störst utsträckning och i synnerhet sociala medier som Facebook 

(Andersson & Thoresson, 2017). I olika dags och kvällstidningar talar man om riskerna med 

att använda sociala medier, i synnerhet kretsar debatten kring riskerna för barn och unga 

vuxnas psykiska hälsa och välmående (Adolfsson, 2017, 19 maj; Löfgren & Sundberg, 2018, 

5 februari; Tissel, 2018, 16 februari). 

 

Om unga i Sverige mår allt sämre samtidigt som de är de mest frekventa användarna av 

sociala medier väcker det en fråga kring om det finns ett samband mellan sociala medier och 

psykiskt välbefinnande, samt hur det sambandet eventuellt ser ut. Tidigare forskning visar på 

ett samband mellan användande av sociala medier och ett försämrat psykiskt välbefinnande 

(Eckler, Kalyango, Paasch, 2017; Cramer & Inkster 2017; Wang, Yang, Haigh, 2016). Den 

tidigare forskningen är ofta av kvantitativ natur och saknar ett fokus på individens 

resonemang kring sociala medier och psykiskt välbefinnande. Om sambandet mellan sociala 

medier och psykiskt välmående ska förstås behövs mer än ett konstaterande att det finns ett 

samband. Det behövs även en förståelse för individens tankar och resonemang. Denna studie 

ämnar därför att undersöka individens resonemang kring sociala mediers effekter på det 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten 
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2. Syfte och frågeställning 

Studien syftar till att öka förståelsen för relationen mellan sociala medier och det psykiska 

välbefinnandet hos unga vuxna användare. Genom att bidra med kvalitativa insikter kring 

relationen mellan sociala medier och psykiskt välbefinnande, ämnar studien vidare bidra till 

att fylla en lucka i det nuvarande forskningsfältet. För att åstadkomma detta undersöker samt 

tolkar studien, genom kvalitativa djupintervjuer, användarnas resonemang kring sociala 

mediers effekter på det psykiska välbefinnandet. Studien undersöker individens reflexiva 

förhållningssätt till sitt egna användande av sociala medier och de effekter som de ser att det 

möjligen kan ha. Slutligen söker studien svar på hur effekter på det psykiska välbefinnandet 

kan förstås utifrån sociala mediers tekniska egenskaper. För att uppnå detta syfte utgår studien 

ifrån följande frågeställningar: 

 

● Hur resonerar användare i åldern 19-29 kring sociala mediers effekter på det egna 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten? 

 

● Hur kan dessa resonemang förstås utifrån kultiveringsteori, social identitetsteori och 

social jämförelseteori? 

 

● Hur kan effekter på det psykiska välbefinnandet förstås i relation till sociala mediers 

tekniska egenskaper? 

 

I följande kapitel presenteras och redogörs för delar av den tidigare forskningen kring 

relationen mellan sociala medier och psykiskt välbefinnande. 
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3. Tidigare forskning 

Huruvida sociala medier kan påverka användarnas psykiska välbefinnande är ett omfattande 

forskningsfält. Mycket av den tidigare forskningen på området använder sig av kvantitativa 

metoder för att mäta sambanden mellan tid spenderad på sociala medier och olika indikatorer 

för psykisk hälsa/ohälsa. I kommande kapitel presenteras en forskningsöversikt över relation 

mellan sociala medier och psykiskt välbefinnande. 

3.1 Sociala medier: social isolering och fear of missing out 

Primack et al. (2017) har undersökt sambandet mellan tid spenderad på sociala medier och 

upplevd känsla av social isolering. De fann att de som spenderade mer tid på sociala medier 

upplevde högre grad av social isolering och kände sig mer ensamma än de som spenderade 

mindre tid på sociala medier. Forskarna menar att anledningen till detta kan vara att 

“Exposure to highly idealised representations of peers’ lives may elicit feelings of envy and 

the distorted belief that others lead happier and more successful lives, which may increase 

perceived social isolation” (Primack et al., 2017). Cramer & Inkster (2017) fann att mer än två 

timmar spenderade per dag på sociala medier, var kopplat till högre nivåer av symtom på 

ångest och depression hos unga vuxna. Begreppet “fear of missing out” trädde fram som en 

bidragande faktor till ångestkänslorna, då användarna kände sig frånkopplade och isolerade 

om de inte hade tillgång till de sociala medierna. De fann även att kvinnliga användare i hög 

grad uppgav problem med sin självbild då de jämförde sina kroppar och utseenden med andra 

via sociala medier.  

3.2 Sociala medier: självbild och självkänsla 

Att användande av sociala medier kan ha en negativ effekt på användarnas självbild 

framkommer även i Wang, Yang och Haigh (2016), de fann att konsumtionen av andras 

selfies fick användarna att känna sig mer oattraktiva och mindervärdiga, samt att det gav dem 

ett försämrat självförtroende. Detta då användarna jämförde sig själva med selfies av andra 

människor där de såg som gladast och snyggast ut, vilket ledde till en negativ jämförelse. 

 

Att det är jämförelsen med andra som leder till försämrad självkänsla och självbild var också 

ett resultat som Eckler, Kalyango och Paasch (2017) kom fram till. De fann att mer tid 

spenderad på Facebook var kopplat till mer frekventa jämförelser av sin egen kropp mot 

andras, bland unga vuxna kvinnor. Vidare var mer tid spenderad på Facebook kopplat till 

ökad uppmärksamhet på andras fysiska utseende, samt till mer negativa känslor i relation till 

den egna kroppen och självbilden.  

3.3 Sociala medier: positiva effekter på det psykiska välbefinnandet 

Användandet av sociala medier är inte endast kopplat till negativa effekter på det psykiska 

välbefinnandet. Berger och Buechel (2012) fann att delandet av inlägg som berör det egna 

känslotillståndet, t.ex. inlägg vid svåra händelser såsom allvarlig sjukdom, kunde hjälpa 

användarna att få stöd och uppmuntran av andra. På så vis kunde krisen underlättas och 

därmed leda till ett förbättrat psykiskt välbefinnande. Davila et al. (2012) menar att det är 
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typen av interaktioner på sociala medier som avgör om det får negativa eller positiva effekter 

på det psykiska välbefinnandet. Negativa interaktioner var förknippat med högre nivåer av 

depression och ångest medan positiva interaktioner var kopplat till ett förbättrat psykiskt 

välbefinnande. Positiva interaktioner var de som kretsade kring socialt nätverkande och 

umgänge online, medans negativa interaktioner kretsade kring konflikt och utanförskap.  

 

Även i relation till självbild och självkänsla kan sociala medier ha positiva effekter. Enligt 

Burrow & Rainone (2017) kan ett högt antal likes på en självporträtterande bild leda till högre 

självförtroende. Individers känsla av meningsfullhet i det egna livet avgjorde hur stark 

effekten blev, där individer med lägre rapporterad meningsfullhet upplevde större ökning av 

självförtroende vid ett högt antal likes än de som rapporterade högre nivåer av meningsfullhet 

i livet. 

 

Forskningsöversikter som den genomförd av Seabrook, Kern och Rickard (2016) visar att 

positiva interaktioner, såsom socialt stöd och sammankoppling med familj och vänner är 

kopplat till lägre nivåer av depression och ångest. Medan negativa interaktioner och sociala 

jämförelser över sociala medier är kopplat till högre nivåer av ångest och depression. De 

konstaterar att det existerar ett samband mellan användandet av sociala medier, psykisk 

ohälsa och psykiskt välbefinnande. Men huruvida effekterna av sociala medier på dessa 

tillstånd är fördelaktiga eller skadliga beror åtminstone till viss del på kvalitén av 

interaktionerna. 

3.4 Sammanfattning tidigare forskning: 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att användandet av sociala medier kan ha 

både positiva och negativa effekter på användarnas psykiska välbefinnande. Huruvida 

effekterna blir positiva eller negativa är till viss del beroende av vilken typ av interaktioner 

användarna ägnar sig åt. Vidare går det att se samband mellan mer tid spenderad på sociala 

medier och högre nivåer av depression och ångest hos användarna. Hur det sambandet ser ut 

är dock ej säkerställt. Det går inte att uttala sig om mer tid spenderad på sociala medier leder 

till högre nivåer av depression och ångest, eller om personer med högre nivåer av depression 

och ångest använder sociala medier mer än de med lägre nivåer av depression och ångest. I 

relation till det etablerade forskningsfältet positionerar denna studie sig som explorativ och 

förklarande, då studien ämnar undersöka användarnas resonemang kring sociala medier och 

psykiskt välbefinnande för att öka förståelsen för sambandet emellan dem.  

 

I följande kapitel redogörs och argumenteras för studiens teoretiska och begreppsliga 

utgångspunkter. 
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4. Teorier och begrepp 

För att tolka och förstå individens resonemang kring relationen mellan sociala medier och 

psykiskt välbefinnande samt synen på den egna identiteten, utgår studien ifrån såväl medie- 

och kommunikationsvetenskaplig som socialpsykologisk teori. Kultiveringsteori utgör den 

medie- och kommunikationsvetenskapliga utgångspunkten och social identitetsteori samt 

social jämförelseteori utgör de socialpsykologiska utgångspunkterna. Studien använder också 

sig av begrepp som sociala medier, perceived reality, reflexivitet, identitet och psykiskt 

välbefinnande. I följande kapitel följer förklaringar och motiveringar kring dessa teorier och 

begrepp. 

4.1 Kultiveringsteori 

Kultiveringsteori etablerades av Gerbner, i en kontext av tv-tittande som den primära 

mediekonsumtionen. Teorin postulerar att högfrekvent konsumtion av liknande meddelanden 

och berättartekniska element i tv-program kunde kultivera eller odla vissa bilder av 

verkligheten. I synnerhet är de tyngsta användarna mer benägna att uppfatta verkligheten i 

linje med den bild som porträtteras i TV (Gerbner et al., 1994). Ett begrepp inom 

kultiveringsteori som i synnerhet är relevant för denna studie är “perceived reality” eller 

uppfattad verklighet. Det är ett multidimensionellt begrepp där olika variabler influerar 

användarens omdöme gällande till vilken grad det man ser uppfattas som verkligt. Ju mer 

verkligt användaren upplever det som visas, desto större influenser har det på användarens 

beteenden och/eller uppfattning om verkligheten (Hawkins, 1977).  

Även om kultiveringsteori traditionellt sett använts för att undersöka mediernas kultiverande 

effekter över längre tid, så anser vi den vara tillämpbar för denna studie. Då studiens 

informanter har lång användning av sociala medier med sig, anser vi dem därför genom sin 

reflexivitet kunna redogöra för om och hur de influerat deras bild av omvärlden. Då mycket 

av innehållet i sociala medier är publicerat av människor i användarens omgivning kan man 

argumentera för att det kan upplevas som mer äkta, och därmed kunna tänkas ha en större 

påverkan på användarens uppfattning om verkligheten.  

 

Givet de teoretiska antagandena om kultivering, kan man argumentera för att även sociala 

medier har en kultiverande effekt på användarna. Detta stärks av Tsay-Vogel, Shanahan & 

Signorielli (2016), som fann att användande av Facebook under en femårsperiod ledde till mer 

avslappnade attityder gällande användarnas självutlämnande av privat information. Att 

applicera en traditionell effekt-teori i en samtida kontext kan ge en värdefull inblick i de 

potentiella effekterna av socialt medieanvändande på användarnas attityder och uppfattningar 

om verkligheten. Allt detta gör kultiveringsteori relevant för denna studie, då den ämnar 

undersöka hur det innehåll användarna tar del av på sociala medier formar deras syn på 

verkligheten och den egna identiteten samt vad det i sin tur får för effekter på deras psykiska 

välbefinnande.  
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4.2 Social identitetsteori 

Giddens sociala identitetsteori (1991) menar att individens identitetsskapande i det moderna 

samhället skiljer sig från tidigare epoker. Människans identitet är idag reflexiv, vilket betyder 

att man inte föds med en identitet, identiteten skapas istället i interaktionen med andra 

människor. Vidare menar teorin att individer strävar efter att hålla sig uppdaterade och att 

identitetsskapande därför sker i takt med förändringar i omvärlden. En reflexiv identitet är 

därför inte begränsad till fasta egenskaper hos individen, utan konstrueras och omarbetas 

kontinuerligt (Giddens, 1991). Reflexivitet kan beskrivas som människans förmåga att 

reflektera kring sina val, sin identitet, sina värderingar och livsstil. Internets utveckling har 

lett till en ökad reflexivitet, då det hela tiden finns möjligheter att utvärdera de egna valen, 

särskilt i relation till andras (Graf, 2009). Detta gör att identitetsskapande i senmoderniteten är 

präglat av val: val av skola, val av yrke, val av fritidsintressen. Det blir ett val av vem man 

ska vara och det finns inget annat val än att välja. Detta gör identiteten mer flexibel men 

också mer osäker. Denna osäkerhet i identiteten gör den allt viktigare i det senmoderna 

samhället (Giddens, 1991). För individen innebär det att man skapar, upprätthåller och 

reviderar en uppsättning av biografiska narrativ eller berättelser, om vem man är och hur man 

kom att finna sig där man nu är (Giddens, 1991).  

 

Eftersom identitetsskapande sker i interaktionen med andra människor kan det tänkas vara så 

att människan granskar sig själv i relation till övriga individer inom samma kontext. 

Interaktionen på sociala medier kan då tänkas påverka individens identitetsskapande. I 

synnerhet gällande aspekten av val, val av vilka man följer, val av vad man publicerar, val av 

hur man väljer att skapa sitt biografiska narrativ över sociala medier. Därmed är Giddens 

(1991) teoretiska ansats om den reflexiva identiteten relevant för studiens syfte, att studera om 

och hur människor upplever att deras användning av sociala medier påverkar deras psykiska 

välbefinnande samt synen på deras egna identitet. I löpande text kommer social identitetsteori 

att benämnas endast som identitetsteori. 

4.3 Social jämförelseteori 

Social jämförelseteori introducerades av Festinger (1954) och postulerar att människor lär sig 

vilka beteenden och åsikter som framträder som “rätt” i samhället, ett sätt att lära sig detta är 

genom att jämföra sig med andra. Att jämföra sig med andra är ett sätt för människor att 

utvärdera sig själva. Det är dessa tankar som utgör grunden i social jämförelseteori. Teorin 

förklarar att om en individ jämför sig med personer med annorlunda åsikter, utseenden eller 

beteenden ökar tendensen att individen ändrar sig utefter dessa för att passa in. Om vissa 

åsikter, utseenden eller beteenden framställs som “rätt” på sociala medier, är det därför 

möjligt att individen vill efterlikna dessa. Festinger (1954) menar även att det finns en strävan 

efter att prestera bättre än den eller de man jämför sig med. Social jämförelseteori utgår ifrån 

tre hypoteser: 

 

1. Det existerar i den mänskliga varelsen, en vilja att utvärdera sina egna åsikter och 

förmågor 
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Att bära med sig “felaktiga” åsikter, eller göra en ”felaktig” uppskattning av sina förmågor 

kan vara straffande och farligt i flera olika situationer. Exempelvis kan hållandet av felaktiga 

åsikter gällande olika politiska ideologier straffa sig i en social kontext. Det är därför viktigt 

för individen att utvärdera sina egna åsikter och förmågor så exakt som möjligt (Festinger, 

1954).  

 

2. Till den grad som objektiva, icke-sociala medel inte är tillgängliga, kommer 

människor att utvärdera sina åsikter och förmågor genom jämförelse med åsikterna 

och förmågorna som andra besitter. 

 

I många situationer, om inte de flesta, är frågan om ett beteende eller en åsikt är korrekt eller 

ej, inte av naturen givet eller bestämt av den fysiska omgivningen. Det är i regel inte heller 

möjligt att utvärdera sig själv med den fysiska omgivningen som referensram. Man kan enkelt 

testa om en stol är hållbar genom att sätta sig på den, men hur avgör man om en åsikt är bättre 

än en annan? Frågan om ett beteende eller en åsikt är “rätt” eller “fel” avgörs därför genom att 

jämföra sig med andra, och se hur det egna beteendet förhåller sig till övriga människors. 

Finner man att de egna åsikterna eller förmågorna som ”felaktiga”, finns det en tendens att 

vilja efterlikna de “rätta” beteendena och åsikterna som finns hos andra (Festinger, 1954). 

 

3. Tendensen att jämföra sig själv med någon annan specifik person, minskar ju större 

skillnaden mellan den andras åsikter och färdigheter blir i relation till de egna. 

 

En person kommer i regel ej att jämföra sig själv med personer vars åsikter och beteenden 

skiljer sig kraftigt från de egna. Är förmågorna antingen långt under eller långt över den egna 

nivån minskar tendensen att jämföra sig. En vuxen utvärderar inte sitt uppförande i relation 

till småbarn, och en tredjeklassare jämför inte sina skoluppgifter med en professor. Detta 

gäller även i relation till åsikter, en person som är för invandring bedömer inte om den åsikten 

är “rätt” eller “fel” genom att jämföra sin åsikt med en invandrarfientlig människas syn på 

invandring (Festinger, 1954).  

 

I senmodern tid har social jämförelseteori kommit att användas bland annat för att undersöka 

relationen mellan sociala medier och psykiskt välbefinnande. Vogel et al. (2014) undersökte 

sambandet mellan tid spenderad på Facebook och försämrat självförtroende hos användarna. 

De polerade framställningarna av människor i ens nära eller avlägsna omgivning kan leda till 

sämre självförtroende och känslor av otillräcklighet. Detta på grund av att sociala medier 

öppnar upp för tidigare omöjliga nivåer av social jämförelse, i synnerhet social jämförelse 

uppåt, där man jämför sig med personer som uppfattas som bättre än en själv (Vogel et al., 

2014).  

 

Om man jämför sig med andra och inte känner att man presterar lika bra eller inte uppnår det 

rätta som framställs, kan det tänkas skapa en känsla av missnöje eller otillräcklighet. Eftersom 

det finns en tendens att vilja utvärdera och efterlikna de beteenden och åsikter som finns hos 
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andra kan sociala medier, genom att erbjuda nya möjligheter för social jämförelse, tänkas 

kunna påverka det psykiska välbefinnandet. Det är detta som ger teorin om social jämförelse 

relevans och tillämpningsbarhet för denna studie. I löpande text kommer social 

jämförelseteori att benämnas endast som jämförelseteori. 

4.4 Psykiskt välbefinnande 

Psykiskt välbefinnande är ett svårdefinierat begrepp. Folkhälsomyndigheten (2016) definierar 

det som ett kriterium under psykisk hälsa, och det involverar hälsorelaterad livskvalitet, 

upplevt välbefinnande, symtom och funktion i det dagliga livet. Seligman (2012) definierar 

psykiskt välbefinnande som ett positivt tillstånd av psykisk och känslomässig hälsa. Det 

indikerar att en person är kapabel att fungera kognitivt och emotionellt på ett sätt  

som är produktivt och meningsfullt. Det är ett multidimensionellt begrepp som involverar mer 

än att bara vara på gott humör eller känna sig glad. Utöver positiva känslor innefattar psykiskt 

välbefinnande: personlig utveckling, ett meningsfullt liv, och tillfredsställelse av 

grundläggande mänskliga behov av autonomi, kompetens och familjeskap (Seligman, 2012). 

 

Dessa definitioner ligger till grund för studiens förförståelse för psykiskt välbefinnande, men 

studiens informanter ges också själva utrymme att definiera vad de anser vara deras psykiska 

välbefinnande. Det är deras definition som är central i analysen och tolkningen av deras 

resonemang. 

4.5 Sociala medier 

Sociala medier är ett begrepp som bäst kan ses som namnet för ett komplext system av många 

olika sorters sociala medieplattformar, plattformar som tjänar liknande syften, men gör så på 

olika sätt och kommer i olika utföranden. Instagram används främst för att dela bilder, på 

Youtube kan man ladda upp och ta del av andra användares videomaterial, Facebook kan 

sägas vara ett slags heltäckande plattform. Olika användare använder egna kombinationer av 

sociala medier för att få kontakt och interagera med andra användare. Vissa använder endast 

e-mail och meddelandetjänster, medan andra använder Facebook, bloggar, Twitter och 

Instagram samtidigt och hela tiden (Lindgren, 2017). 

Vad är det som gör sociala medier sociala? Även innan det vi idag kallar för sociala medier 

existerade, användes en mängd webbsidor som möjliggjorde för social interaktion: 

onlineforum, chattrum och e-mail, vilka också fortfarande lever kvar än idag. Dock går det ej 

att argumentera emot att plattformar som Facebook och Youtube har bidragit till en 

omfattande transformation av det digitala kommunikations och informationslandskapet 

(Lindgren, 2017). Trots komplexiteten inom begreppet sociala medier finns det ändå tydliga 

drag för vad de gör och innehåller. De tydligaste karaktärsdragen för sociala medier är att 

användarna har konton med profiler, genom vilka de kan bli vänner med eller följa andras 

konton. Vidare erbjuder profilerna användarna möjligheten att själva välja hur de vill 

framställa sig, att experimentera med porträtteringen av sig själv. Andra funktioner som gör 

sociala medier sociala är möjligheten för användarna att interagera med varandras innehåll 

genom att gilla, ogilla, kommentera, dela, svara och ibland redigera eller remixa det. De flesta 



16 

 

sociala medier innehåller också någon form av chattfunktion som tillåter användarna att 

kommunicera en-till-en eller i grupp (Lindgren, 2017). Alla dessa funktioner har öppnat upp 

nya sätt för människor att vara sociala på, sociala medier möjliggör för tidigare omöjliga 

nivåer av social interaktion. Möjligheter för konstant kommunikation mellan människor, nya 

möjligheter för inblick i andras liv samt nya möjligheter för jämförelse med andra. 

4.6 Sammanfattning teori och begrepp 

Ovan beskrivna teorier och begrepp ligger till grund för analys av det empiriska materialet. I 

synnerhet är det begreppen perceived reality, jämförelse, identitet, kultivering och reflexivitet 

som utgör grundstenarna i studiens analys. Valet att använda identitetsteori, jämförelseteori 

och kultiveringsteori i samverkan motiveras genom att de kompletterar varandra på ett bra 

sätt. Identitetsteori kan ge förståelse för hur identiteten fungerar och förhandlas i det 

senmoderna samhället, ett av sätten som identiteten skapas genom är i interaktionen med 

andra människor. Ett exempel på en sådan interaktion är genom jämförelse med andra, något 

som sociala medier har öppnat upp för tidigare oanade nivåer av. Här hjälper då 

jämförelseteori att förstå hur och varför vi jämför oss med andra, samt vad detta kan få för 

effekter för det psykiska välbefinnandet. Eftersom det, i denna studies fall, är sociala medier 

som utgör plattformarna som förmedlar det innehåll användarna tar del av, är det viktigt att 

veta hur användarna ser på innehållet och hur det påverkar deras verklighetsbild. 

Kultiveringsteori tjänar då som lämplig utgångspunkt för att se huruvida sociala medier kan 

bidra till att skapa vissa verklighetsuppfattningar hos användarna, samt vad det kan få för 

effekter på det psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten. 

 

I följande kapitel redogörs och argumenteras för studiens metodologiska utgångspunkter, 

avgränsningar och forskningsetiska överväganden. 
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5. Metod 

För att samla in det empiriska materialet tar studien en kvalitativ ansats och använder en 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade djupintervjuer. I följande delkapitel förklaras 

och motiveras de olika metodvalen. 

5.1 Om kvalitativa ansatser 

En kvalitativ ansats är lämplig om man, som i denna studie, söker svar på frågor som 

behandlar människors upplevelser av olika fenomen, eller deras syn på omvärlden och 

verkligheten. När man är intresserad av att tolka, förklara och beskriva (Ahrne & Svensson, 

2015). Kvalitativ forskning är ofta induktiv och lämpar sig om man vet lite om fenomenet i 

förväg. Man söker inte efter att bevisa en hypotes, istället gör man på basis av sina 

iakttagelser och empiriska material försök till att förklara ett visst fenomen. Därför blir också 

forskarens roll viktig gällande att samla in och tolka det empiriska materialet, forskaren får en 

mer subjektiv roll, vilket även är viktigt att ha med i beaktande när man genomför arbetet 

(Ahrne & Svensson, 2015). Denna studie använder ett abduktivt angreppsätt, vilket innebär 

ett samspel mellan empiri och teori (Ahrne & Svensson, 2015). Hur studien applicerar ett 

abduktivt angreppsätt och hur studiens teman konstruerats förklaras utförligare under rubrik 

5.5. Vidare är en kvalitativ ansats fördelaktig då man kan fråga om hur människor tänker och 

varför de gör saker, och få djupgående förklaringar kring deras tankar och tyckande (Ahrne & 

Svensson, 2015). Eftersom studien ämnar undersöka individens resonemang och tankar om 

sociala mediers effekter på det egna psykiska välbefinnandet anses en kvalitativ ansats vara 

relevant och nödvändig. Eftersom vi söker att tolka, förklara och förstå deras resonemang i 

relation till de teoretiska perspektiven samt den tidigare forskningen.  

5.2 Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer är bland de vanligare metoderna för insamling av empiriskt 

material inom kvalitativ forskning. Som intervjuteknik innebär det att man som forskare på 

förhand skapar teman eller frågeområden som sammanställs i en intervjuguide. Det är denna 

guide man utgår ifrån under intervjuerna, men forskaren är även fri att ställa följdfrågor för att 

följa upp spår som kommer till ytan under intervjuernas gång (Grix, 2010). Studiens 

intervjuguide är utformad med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna såväl som med hjälp 

av den tidigare forskningen.Vidare erbjuder semistrukturerade intervjuer ett bra mellanting 

mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer, då man inte är alltför bunden till ett visst 

frågeformulär, men att ändå inte riskera att hamna utanför ämnet i allt för stor utsträckning 

(Grix, 2010). De frågor som ställs under intervjun har två syften, först att vara 

kunskapsproducerande, men de syftar även till att skapa en produktiv interaktionssituation. 

Det innebär att forskaren avser upprätthålla konversationen och stimulera den intervjuade att 

dela med sig av sina upplevelser och tankar, att skapa en god intervjusituation helt enkelt 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerade intervjuer som empirisk insamlingsmetod 

anses lämpligt då studien dels intresserar sig för att undersöka individens resonemang kring 

sociala medier och psykiskt välbefinnande utifrån olika teman. Dels ur ett 

kultiveringsteoretiskt perspektiv och dels ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Ämnet känsliga 
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natur kräver även en viss flexibilitet i intervjusituationen gällande följdfrågor för att få så 

utförliga resonemang som möjligt. 

5.3 Urval 

Denna studie använder sig av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren använder 

sig av människor som finns nära till hands och som är lätta att få tillgång till (Bryman, 2008). 

Specifikt för denna studien innebär det att urvalet består av människors som vi som forskare 

har en tidigare relation till, som dels är öppna nog att ge utförliga svar kring sitt psykiska 

välbefinnande och synen på sin egna identitet. Dels att de använder samt har en reflexiv 

hållning till sitt användande av sociala medier. Urvalet består av sju stycken informanter, fyra 

män och tre kvinnor, i åldersspannet 19-29. Att vi som forskare har en tidigare relation till 

informanterna anses inte problematiskt då det kan öka tillit och öppenhet, vilket är 

förutsättningar för att studiens syfte ska kunna uppnås. 

 

Åldersspannet för studiens målgrupp är avgränsat till 19-29. Avgränsningen tar sitt ursprung i 

Folkhälsomyndighetens (2018) definition av unga vuxna, 16-29, och avgränsas till 19-29 för 

att undvika att intervjua omyndiga och de forskningsetiska frågor som kommer med det. Det 

finns även en uppfattning hos oss som forskare att omyndiga inte alltid är mogna nog för ett 

reflexivt förhållningssätt till jaget och den egna identiteten. Avgränsningen beror även på 

frågor kring access och tidsbegränsningar. Vidare avgränsar sig studien till att endast 

undersöka resonemang kring sociala mediers effekter på det psykiska välbefinnandet och 

synen på den egna identiteten. Andra faktorer som livssituation, civilstånd, yrke, 

socioekonomisk ställning etc. spelar en underordnad roll i analysen. Detta då det hade gjort 

studiens omfång allt för stort för de tids och resursmässiga begränsningarna. 

5.4 Genomförande 

Totalt genomfördes sju semistrukturerade intervjuer, tre av dem genomfördes face-to-face i 

informanternas hem och fyra genomfördes via videosamtal. Videosamtalen tog också plats 

när informanterna befann sig i sin hemmiljö. Valet av hemmet som miljö för intervjuerna 

motiveras genom att det ansågs skapa störst känsla av trygghet, tillit och lugn hos 

informanterna. Till en början fanns en oro över att videointervjuerna inte skulle bli lika 

utförliga som face-to-face intervjuerna, men ingen märkbar diskrepans gick att finna mellan 

längd och innehåll mellan de olika intervjuformerna. Störst skillnad mellan intervjuerna 

upplevdes på individnivå, där vissa av informanterna verkade ha en större reflexivitet kring 

sitt användande och eventuella effekter än andra. Dock är det värt att notera att en hög grad av 

öppenhet och ärlighet upplevdes från samtliga informanter, där alla var villiga att dela med 

sig av utförliga resonemang och tankar. Det faktum att vi som forskare hade en tidigare 

relation till informanterna kan ha bidragit till deras öppenhet och tillit.  

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide baserad på teori och tidigare forskning, efter en 

genomförd pilotintervju reviderades denna guide till sin slutgiltiga form, som sedan användes 

för att genomföra resterande sju intervjuer. Efter intervjuerna var genomförda transkriberades 
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materialet, genom att lyssnas på i Windows media player och skrivas av, för att sedan skrivas 

ut och uppdelas och bearbetas. Uppdelningen skedde genom att de olika teman som 

identifierades tilldelades olika färger, som sedan användes för att understryka det material i 

intervjuerna som matchade rätt tema.  

 

En svårighet som stöttes på under intervjuerna var en viss grad av motsägelsefullhet i somliga 

av informanternas resonemang. En informant kunde börja med att berätta om sin distans till 

användandet av sociala medier och hur de inte påverkades negativt av något av innehållet hen 

tog del av. Men senare under intervjun så framgick det att de visst såg både negativa och 

positiva effekter av sitt användande. Det kan bero dels på graden av reflexivitet hos 

informanterna, men också på att det är ett område som man inte hade reflekterat kring före 

intervjuernas genomförande, vilket uppgavs av flera informanter. Att utsagor i en 

intervjusituation kan vara motsägelsefulla är inget konstigt i sig, då intervjun i sig ofta 

initierar en reflekterande process, för oss som nya forskare ledde det dock till en viss 

förvirring i de första intervjuerna som genomfördes. 

 

En svårighet vid analysarbetet var att välja hur det empiriska materialet skulle presenteras och 

analyseras. Detta på grund av att materialet var mycket omfattande, och ibland gick olika 

effektområden in på varandra. Vidare kunde samma slags innehåll eller interaktion över 

sociala medier trigga olika sorters effekter hos informanterna, vilket vidare försvårade frågan 

kring hur materialet skulle presenteras. I slutändan valde vi att presentera materialet utifrån de 

olika effektområden, i termer av effekt på det psykiska välbefinnandet och synen på den egna 

identiteten, som identifierades i det empiriska materialet. Vidare så presenterades materialet 

utifrån de tekniska egenskaper som identifierades att ha effekt på det psykiska välbefinnandet 

och synen på den egna identiteten. Detta ansågs ligga mest i linje med studiens syfte och 

frågeställning. 

 

5.5 Tematisk analys 

Tematisk analys är en metod som syftar till att identifiera, analysera och synliggöra mönster 

och teman inom ett visst material. Det syftar också till att organisera och beskriva materialet i 

detalj. Tematisk analys är utbrett i sin användning, men det finns ingen tydlig exakt 

överenskommelse kring vad tematisk analys är och hur det bör genomföras. Det är därför 

viktigt att som forskare tydligt redogöra för hur man gått tillväga i sin analys, vilka begrepp 

har man utgått från? Hur har man identifierat de olika teman som sedan presenteras i 

analysresultatet? En stor fördel med tematisk analys är den flexibilitet som metoden erbjuder, 

till skillnad från många andra tema-identifierande analysmetoder, som kritisk diskursanalys 

eller grounded theory, så är inte tematisk analys bundet till något specifikt teoretiskt ramverk. 

Tematisk analys erbjuder därför en mer tillgänglig form av analys, i synnerhet för forskare i 

tidiga stadier av sina kvalitativa forskningskarriärer (Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys 

anses vara relevant för denna studie då den ämnar identifiera olika teman och mönster i 

användarnas resonemang kring sociala mediers effekter på det psykiska välbefinnandet och 
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synen på den egna identiteten. Teman identifierades genom ett abduktivt angreppssätt, där ett 

samspel mellan teori och empiri bildade de olika temana. Det empiriska materialet utgjorde 

grunden för de olika temana, då studiens primära frågeställning behandlar användarnas 

resonemang kring relationen mellan sociala medier och psykiskt välbefinnande. Vid en första 

identifiering av teman, tematiserades alltså samtliga av informanternas resonemang kring 

sociala medier och psykiskt välbefinnande. Sedan applicerades det teoretiska ramverket, i 

synnerhet begreppen identitet, jämförelse, kultivering och perceived reality, för att bedöma 

om ett tema gick att förklara och förstå. De teman som identifierades i det empiriska 

materialet och som gick att förklara med hjälp av teori samt tidigare forskning utgjorde 

studiens analysområden. Teman som framgick i användarnas resonemang som behandlade 

sociala medier och psykiskt välbefinnande, men som inte gick att förklara med hjälp av 

studiens teoretiska ramverk, lyftes fram som förslag till vidare forskning.  

  

5.6 Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer som metod för denna studie har 

argumenterats för i ovanstående text. Det betyder dock ej att det inte finns kritik att rikta mot 

kvalitativa ansatser och semistrukturerade-intervjuer som metod. En diskussion om intervjuns 

styrkor och svagheter är därför nödvändig.  

 

En risk med att använda intervju som metod är den så kallade intervjueffekten. Den innebär 

att det finns en risk att intervjuobjektens tankar och resonemang påverkas av intervjuaren och 

intervjusituationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). I intervjuer finns också problemet 

kring vad en utsaga egentligen säger för något. Det går inte att ta för givet att människor gör 

vad de uppger att de gör. Ett relaterat problem till detta är att det inte är säkert att den 

intervjuade menar det som forskaren sedan uttolkar, eller om utsagan har andra mer rimliga 

tolkningar(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Beroende på vilket vetenskapsfilosofiskt 

perspektiv man har ser man olika på vilken typ av kunskap en intervju faktiskt kan ge. 

Alvesson (2003) målar upp tre olika ståndpunkter kring intervjuns kunskapsproducerande 

förmåga. En neo-positivistisk ståndpunkt menar att om intervjun är utförd på helt rätt sätt, där 

forskarens påverkan elimineras i så hög grad som möjligt, så finns det möjlighet för den 

intervjuade att ge återge den faktiska verkligheten. Ett mer postmodernistiskt perspektiv 

ställer sig mer kritiskt till synen på språket som en spegling av verkligheten, dvs kritiskt till 

att det intervjupersonen säger speglar faktiska förhållanden. Där betonar man istället att 

utsagorna i en intervju måste ses ur den sociala kontext de tar plats i. Intervjusituationen kan 

fungera som en identitetsskapande arena, där intervjupersonen kan tala om sig själv på det sätt 

som de vill uppfattas, snarare än på det sätt som de faktiskt är (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2015). Denna studie tar en mer romantisk ståndpunkt i frågan kring vad för information 

intervjuer kan ge. Med en syn på intervjusituationen som en möjlighet att få inblick i djupt 

personliga frågor. Detta genom att skapa tillit mellan intervjuobjekt och intervjuare (Eriksson-

Zetterquist-Eriksson & Ahrne, 2015). 
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5.7 Analysdiskussion 

Trots att vara en metod som lämpar sig för denna studie, så finns det en del fallgropar man 

bör se upp för vid en tematisk analys. Braun & Clarke (2006) lyfter fram fem sådana 

fallgropar. Den första av dessa fallgropar är att inte analysera datan, tematisk analys innebär 

inte bara att lyfta fram citat med litet eller uteblivande analytiskt narrativ. Det är centralt att 

de citat och utdrag som lyfts fram ska vara illustrativa för den analytiska poäng som forskaren 

vill påvisa med datan. Den andra fallgropen och risken med tematisk analys är att använda 

frågorna för datainsamlingen, i detta fall intervjuguiden, som de “teman” som framkommer. 

Om så är fallet har inget faktiskt analytiskt arbete gjorts för att identifiera teman eller förstå 

mönster i det empiriska materialet. En tredje fallgrop är en svag eller oövertygande analys, 

där temana inte fungerar. Antingen på grund av överlappning mellan teman, eller på grund av 

osammanhängande inom teman. Den fjärde fallgropen är diskrepans mellan datan och de 

analytiska påståendena. Detta händer om datan inte kan underbygga de analytiska 

påståendena, eller i värsta fall talar emot de analytiska påståendena. Det är därför viktigt att 

forskaren ser till att deras tolkningar och analytiska påståenden är överensstämmande med 

utdragen ur det empiriska materialet. Det är viktigt att ha i åtanke att mönster och teman i ett 

material, sällan, om någonsin, är helt enhetliga och utan motsägelser, detta är viktigt att ha i 

åtanke när man skapar teman och formulerar analytiska påståenden. Den femte och slutgiltiga 

fallgropen involverar diskrepans mellan teori och analytiska påståenden, eller mellan 

frågeställningar och typen av tematisk analys som används. En bra tematisk analys måste se 

till att tolkningarna av datan är sammanhängande med det teoretiska ramverket. Gör man t.ex. 

en konstruktionistisk tematisk analys behandlar man inte människors utsagor om sina 

erfarenheter som ett transparent och äkta fönster in i deras verklighet. Slutligen måste en 

tematisk analys noga presentera de teoretiska ansatser som använts samt tydliggöra hur den 

genomförts och i vilket syfte, annars saknas viktig information (Braun & Clarke, 2006).  

 

För att undvika dessa eventuella problem har studien ämnat att genomföra en analys som: 

tydligt använder citat för att illustrera analytiska poänger, låter det empiriska materialet skapa 

de teman som analyserats, identifierar tydliga och säregna teman, använder data som 

underbygger de analytiska påståendena och slutligen förenar det teoretiska ramverket med det 

empiriska materialet. Som belyses i kapitel 5.4 finns det stundtals en viss överlappning mellan 

vissa teman, vilket kan kritiseras utifrån att det innebär att studien inte identifierar säregna 

och tydliga teman. Utifrån studiens tidsmässiga begränsningar anses dock temana vara så 

säregna och tydliga som möjligt. Det empiriska materialet förenas med det teoretiska 

ramverket på så vis att det teoretiska ramverket används för att förklara och förstå vad det 

empiriska materialet visar.  

5.8 Forskningsetiska överväganden 

Att ställa frågor kring personers psykiska välbefinnande och synen på deras egna identitet är 

känsliga och potentiellt integritetskränkande frågeområden. Dock är det inte informanternas 

hälsotillstånd som är kriteriet för att delta i studien, istället är kriterierna baserade på att 
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informanterna använder sig av sociala medier och är tillräckligt gamla för att kunna antas vara 

kapabla att vara reflexiva kring sitt användande.  

Vid utformning av intervjuguiden har de forskningsetiska principer som beskrivs av 

Vetenskapsrådet (2002) applicerats. Mer specifikt har individskyddskravet varit centralt, som 

säger att individen inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning. Detta togs även i beaktande vid genomförandet av intervjuerna, där individens 

integritet var av högsta prioritet. Vidare har även informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet applicerats fullt ut. Studiens informanter har blivit 

informerade kring vad studien handlar om och hur deras medverkan kommer att användas. 

Vidare har dem lämnat sitt samtycke till att medverka. Deras namn har fingerats för att 

skydda deras identitet och upprätthålla konfidentialitetskravet. Slutligen har nyttjandekravet 

applicerats på så sätt att studien endast använt informanternas material i den utsträckning som 

de blivit informerade om. Efter studiens färdigställande har det empiriska materialet, i form 

av inspelade intervjuer och transkriberingar, raderats. 

5.9 Reliabilitet och validitet 

En studies reliabilitet och validitet avser studiens tillförlitlighet och giltighet. Tillförlitlighet 

kan också beskrivas i termer av replikerbarhet, om studien upprepas igen och under samma 

förhållanden får man då samma resultat? En studies validitet eller giltighet avser om man 

undersöker det man säger sig undersöka, och om man använder rätt metod för det (Bryman, 

2008). Kvalitativa studier har oftast en relativt låg reliabilitet och därmed kan det också sägas 

ha en låg validitet, urvalet är oftast snävt och selektivt och gör det ej möjligt att göra några 

större generaliseringar. Det är dock inget som är problematiskt i sig, då kvalitativa studier ofta 

kan ha ett explorativt syfte snarare än ett generaliserande. De kan fungera väl för att ge 

djupare insikter kring specifika frågor och fenomen, och finna nya utgångspunkter för vidare 

forskning, så är även fallet för denna studie (Bryman, 2008). I och med att denna studie 

använder sig av ett icke-representativt bekvämlighetsurval samt undersöker en liten grupp 

individer skulle man kunna argumentera för att studien har en lägre nivå av reliabilitet och 

validitet sett ur ett generaliserande perspektiv. Dock håller studien hög validitet i relation till 

val av metod och problemområde, då individers känslor och resonemang med fördel 

undersöks genom intervjustudier (Eriksson Zetterquist & Ahrne, 2015). För att vidare öka 

studiens reliabilitet och validitet har en hög transparens eftersträvats gällande hur insamling 

och analys av det empiriska materialet gått till. Exempelvis så används en riklig mängd utdrag 

från intervjuerna för att tydligt redogöra för vad som analyseras, och ge läsaren en större 

möjlighet att bedöma om de anser de analytiska påståendena rimliga eller ej. 

 

I följande kapitel presenteras samt analyseras studiens resultat utifrån de teoretiska och 

begreppsliga utgångspunkterna, samt utifrån tidigare forskning. 
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska material, först följer en 

presentation av studiens informanter och sedan besvaras studiens forskningsfrågor.  

6.1 Presentation av informanterna:  

Informationen om informanterna är baserad på deras egna uppskattningar och bedömningar 

av tid spenderad samt vilken aktivitetsnivå de har på sociala medier.  

 

 
SC = Snapchat FB = Facebook TW = Twitter IG = Instagram P = Pinterest NW = Nouw 

G = Grindr Q = Qruiser LI = Linkedin 

 

6.2 Effekter på det egna psykiska välbefinnandet och synen på den 

egna identiteten 

I följande kapitel besvaras studiens första två frågeställningar, genom att presentera och 

analysera informanternas resonemang kring sociala mediers effekter på det psykiska 

välbefinnandet och synen på den egna identiteten. Resonemangen presenteras och analyseras 

utifrån de fyra teman som identifierats i informanternas utsagor; självbild, självkänsla och 

självfötroende, ilska och irritation, stress och press samt tillhörighet och utanförskap. I viss 

mån berörs även studiens tredje frågeställning, då vissa resonemang behandlar tekniska 

egenskaper av sociala medier, men dessa presenteras och analyseras mer ingående i ett eget 

avsnitt. 

6.2.1 Självbild, självkänsla och självförtroende 

Ett område där samtliga informanter uppgav att sociala medier kunde ha effekter på det 

psykiska välbefinnandet var i relation till den egna självbilden, självkänslan samt det egna 

självförtroendet. Effekterna kunde vara både positiva och negativa och graden av hur starka 

effekterna var varierade mellan de olika informanterna. Huruvida effekterna var positiva eller 

negativa avgjordes av vilken typ av interaktion eller aktivitet som informanterna ägnade sig 

åt. Majoriteten av informanterna uppgav att om de under sitt användande av sociala medier 

jämförde sig med det innehåll de tog del av, så fick det en negativ effekt på deras självbild, 
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självkänsla och självförtroende. Det kunde ske genom jämförelse av utseende, aktivitet, 

framgång och relationer. Den negativa effekten kunde ta form i känslor av mindervärde, 

ångest, utanförskapskänsla, stress och ilska. Då sociala medier kunde bidra med positiva 

effekter på den egna självbilden, självkänslan och självförtroendet var i huvudsak vid bra 

respons, i form av högt antal likes och positiva kommentarer, på en egen publicering. Dock 

var det negativa effekter som var mest framträdande i informanternas resonemang.  

 

Nyttjandet av sociala medier då jag är lite nere kan oftast vara negativt, för då blir det liksom 

en negativ cirkel som byggs upp. Man mår redan dåligt och så ser man och jämför sig med 

andra och så mår man ännu sämre och så fortsätter det i en negativ spiral. Ibland så kan jag ha 

en crappy dag, man kanske sitter och har en riktig jävla bakissöndag och så ser man på sociala 

medier hur folk gör massa grejer, typ äter brunch med vänner, är goda och glada helt enkelt. 

Så tänker man: här ligger jag, och är sunkig och äcklig och gör ingenting. Då känner jag mig 

sämre i jämförelse[...] Det gör mig ångestladdad och stressad. - Robin 

 

Om jag lagt upp en bild på Instagram, så blir jag väldigt glad om den får likes, får den mycket 

likes så ökar det mitt självförtroende, till exempel om jag lägger upp en ny selfie och den får 

en kommentar som, gud så snygg du är, så får jag en enorm självförtroendeboost[...] Då 

känner jag mig attraktiv - Tom 

 

Utifrån ett identitetsteoretiskt perspektiv talar Toms utsaga för att hans identitet, eller syn på 

sig själv, skapas till viss del genom interaktionen med andra via sociala medier. Får han 

bekräftelse från andra i relation till sitt utseende får det honom att se på sig själv som 

attraktiv. Vidare lyfter han fram hur avsaknaden av bekräftelse leder till motsatt effekt, då kan 

han betrakta sig själv som mindre attraktiv.  

 

Om jag inte får så många likes så sänks mitt självförtroende, då tappar jag det hela igen, då 

känner man sig kanske inte så himla snygg längre. - Tom 

 

Varför jämförelsen med andra via sociala medier ledde till negativa effekter på användarnas 

självbild, självkänsla och självförtroende, berodde på att informanterna såg dem de jämförde 

sig med som bättre eller mer perfekta än sig själva. Trots att samtliga informanter uttryckte en 

skepticism till innehållet på sociala medier, att människor bara publicerar de bästa bilderna av 

sig själva, så jämförde de sig ändå med innehållet. Enligt Hawkin’s (1977) begrepp perceived 

reality bör inte innehållet ha några större effekter på informanterna, då det ej uppfattas som 

verkligt, men som framgår från informanternas utsagor, så har det både effekter på deras 

psykiska välbefinnande såväl som kultiverande effekter på deras bild av omvärlden. Vidare 

kom innehållet också att forma deras bild av dem som de jämförde sig med, trots 

medvetenheten om att innehållet de tog del av via sociala medier ofta kunde vara snedvridet. 

 

Det är så lätt att man sätter det man ser i relation till sig själv hela tiden. Man tänker, vad gör 

jag just nu, när nån person lägger ut att dom är ute och springer 16km och sånt. Medan man 

själv bara varit utanför dörren i en minut under hela dagen[...]eller när folk lägger ut bilder 

som betonar utseende, när de är så on-point liksom[...]det är lätt att man drar de till sig själv, 
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trots att man vet att det kanske inte alltid speglar verkligheten, varför kan inte jag ha det så 

eller se ut så[...] Det är känslor av, att man tvivlar på sig själv. Man blir självmedveten och 

reflekterar mycket kring sig själv, det kan vara bra men i relation till sociala medier leder det 

ofta till, mindervärdeskänslor och tvivel på sig själv och på sin egna väg eller på sin egna 

självbild. Man ifrågasätter, vem man är, hur man ser ut och varför man är som man är... Det 

får mig att känna mig sämre än vad jag egentligen borde känna mig, jag blir på dåligt humör, 

jag blir nedstämd - Sofia 

 

Man mår ju skit när man ser, jag som tränar en del, dom som lägger upp bilder på sina 

slimmade nytränade kroppar. Då ställer man sig ju i spegeln och bara: vad fan händer det 

ingenting för? Det blir ytterligare en grej som gör att jag jämför mig med andra och tror att 

världen ser ut på ett visst sätt fastän den inte gör det, och då mår man ju dåligt alltså, det gör 

man. - Julia 

 

Att jämförelsen av sig själv mot andra leder till negativa effekter på självbild, självkänsla och 

självförtroende ligger i linje med den tidigare forskningen genomförd av Wang, Yang och 

Haigh (2016). Där jämförelsen av det egna utseendet gentemot andras leder till en försämrad 

syn på sig själv. 

 

I linje med de tre hypoteser som målas upp i jämförelseteori (Festinger, 1954) finns det hos 

informanterna en tendens att utvärdera sig själv, vare sig det gäller utseende, framgångar eller 

aktivitetsnivå. Vidare utvärderar informanterna sig genom att jämföra sig med andra 

människor, i detta fall de människor som syns i deras sociala medier. Dock verkar det inte 

vara så att tendensen att jämföra sig med någon minskar, ju större skillnaden mellan de egna 

och den andras förmågor är. Detta då många av informanterna uppgav att de jämförde sig med 

människor vars egenskaper, förutsättningar och möjligheter skiljde sig kraftigt från de egna. 

Till exempel att man jämförde inredningen i sin lägenhet med inredningen hos en rik 

influencer, eller den egna kroppen gentemot kroppen hos en professionell bodybuilder. 

 

Om man ser träningsresultatet som en del bodybuilders uppnår på Instagram, på samma tid 

eller på mindre tid än vad man själv har lagt ner, så känner jag “Fan, nu måste jag ta tag i det 

här”. Att man ser på sin kropp och känner att den är inte lika bra som den borde vara. Trots att 

man vet att dom inte gör något annat än att träna och äta rätt. - Glenn 

 

Jag är nog en av dom som följer dom där miljonärerna, dom framgångsrika tjejerna och 

killarna. Det är dom jag jämför mig med, tyvärr. - Julia  

 

Utifrån Gerbner’s (1994) kultiveringsteoretiska perspektiv är informanternas utsagor mycket 

intressanta då samtliga informanter uttrycker att deras verklighetsbild i någon grad formas och 

påverkas av innehållet de tar del av via sina sociala medier. Trots att samtliga informanter 

uppger sig ha en stor distans till innehållet de tar del av så har det en påverkan på deras 

omvärldsuppfattning. I relation till begreppet percieved reality (1977) är utsagorna också 

intressanta, då samtliga informanter uttryckt att dom upplever litet, om något innehåll på 

sociala medier som mer verkligt, men ändå så jämför de sig med det, och ändå så får det 
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effekter på deras självbild, självkänsla och självförtroende. Innehåll som uppgavs upplevas 

som mer verkligt var oftast det som visade upp en bild som inte var helt perfekt eller slipad, 

som berörde negativa känslor och tillstånd till skillnad från positiva inlägg som endast visade 

upp det bästa. 

 

Jag kan ju uppleva att när folk, som jag har en relation till, faktiskt lägger upp att dom mår 

dåligt eller att något dåligt här hänt på sociala medier. Så upplever jag att det känns mer 

verkligt än när någon lägger upp någonting mer positivt faktiskt. Det är väl lite mer 

utstickande än resterande information, det avviker lite från normen liksom. Då blir det en lite 

mer unik och autentisk upplevelse. - Robin 

 

Varför informanterna ändå jämförde sig med och påverkades av innehållet de tog del av, trots 

att de uppgav att de inte såg det som verkligt kan bero på ett antal faktorer. Två av dessa 

skulle kunna vara dels att informanterna inte har den distans till innehållet som de utger sig 

för att ha, dels att informanterna inte ständigt orkar tillämpa den kritiska blicken till sociala 

medier i sitt användande. En kombination av dessa två faktorer verkar vara den mest 

sannolika orsaken, vilket framgår av flera av informanternas utsagor. Där de säger sig ha en 

distans till innehållet, åtminstone i stunden av reflektion, men att man också ofta inte orkar 

filtrera och ställa sig kritisk till det innehållet man tar del av.  

 

Man blir ju typ lite lurad, man vet någonstans att sociala medier inte speglar verkligheten. Det 

är ju ingen som kan ha ett rakt igenom positivt liv med positiva saker. Men man blir ganska 

fångad, sociala medier tar upp så mycket av ens tid, man blir hela tiden påverkad och påmind. 

Då blir det liksom, att man blir typ dum, för man fattar ju att det inte är såhär, men tillslut 

orkar man inte tänka längre utan bara ser det som det framställs. - Emelia 

 

Har man en dålig dag liksom så krävs det inte jättemycket för att man inte ska orka med alla 

intryck, då tar man till sig allt på ett annat sätt. - Robin 

 

Sammanfattningsvis kunde sociala medier få effekter på användarnas psykiska välbefinnande 

och syn på den egna identiteten på ett flertal sätt. Olika typer av innehåll triggade olika typer 

av reaktioner. Innehåll som fokuserade på andras aktiviteter kunde leda till negativ jämförelse 

då informanterna kände att de själva inte gjorde eller åstadkommit något. Innehåll som 

fokuserar på utseende ledde ofta till en jämförelse som fick negativa effekter på 

informanternas syn på sitt egna utseende, och påverkade därmed deras självbild, självkänsla 

och självförtroende. Trots en självrapporterad distans och syn på sociala medier som inte 

verkligt, verkade mycket av innehållet som informanterna tog del av ändå ha en viss 

kultiverande effekt på deras världsbild. Slutligen så kunde positiva reaktioner på eget 

självporträtterande publicerat innehåll leda till en ökning i självförtroende, exempelvis ett 

högt antal likes på en selfie, vilket ligger i linje med den tidigare forskning genomförd av 

Burrow & Rainone (2017) 
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6.2.2 Irritation och ilska 

Ett annat tema som identifierades i informanternas resonemang var att sociala medier kunde 

få negativa effekter på det psykiska välbefinnandet i form av att det skapade känslor av 

irritation och ilska. Vad dessa känslor berodde på var varierande och tog sig i uttryck på olika 

sätt. Avsaknad av respons av självporträtterande bilder, avsaknaden av respons inom 

meddelandefunktioner, publiceringar som upplevdes som falska och innehåll som förmedlade 

en negativ omvärldsbild lyftes fram av informanterna som anledningar till känslotillståndet.  

 

I relation till irritation och ilska som ett resultat av utebliven respons, framgår det utifrån 

informanternas utsagor att interaktionen på sociala medier är baserad på ömsesidighet. Man 

gillar varandras publiceringar, och man svarar på varandras meddelanden. När denna 

ömsesidighet inte upprätthålls kunde det väcka irritation hos informanterna. Detta kan tala för 

att interaktionen på sociala medier är uppbyggd till viss del av sociala normer, eller oskrivna 

regler.  

 

Om en person nära mig inte gillar min bild kan jag känna en del irritation faktiskt, det kanske 

kan verka barnsligt men irritationen finns där ändå, man gör liksom det för varandra[...] 

personen borde veta om att det är viktigt för mig att den ska gilla mina bilder eftersom jag 

gillar deras bilder, man bekräftar varandra liksom - Jonas 

 

Får man inget svar tillbaka så kan man känna sig rätt irriterad, om man skickar ett meddelande 

till sina kompisar där man frågar vad som händer ikväll, och man ser att det är visat men inte 

får något svar. Då är det klart att man blir irriterad. - Tom 

 

Eftersom en reflexiv identitet är flexibel och kontinuerligt under omarbetning, skulle det 

kunna tänkas vara så att avsaknaden av bekräftelse hos sina vänner för informanterna leder till 

en process där man utvärderar sig själv i förhållande till den uteblivna responsen. Att den 

uteblivna responsen väcker ett ifrågasättande av sig själv. 

 

Lägger man upp en bild och inte får några likes så är det klart man känner en besvikelse, det 

blir ju ett nederlag. Då tänker jag att det kanske inte var en så bra bild, jag kanske inte var så 

snygg. - Jonas 

 

Vidare kunde irritation och ilska triggas av innehåll som förmedlade en negativ omvärldsbild 

hos somliga av informanterna, då det fick dem att se världen som “sämre” eller “hemskare” 

än vad de hade gjort utan att de del av det innehållet. För att minimera denna effekt försökte 

informanterna uppnå en balans i sitt flöde, så att det inte blev för mycket negativitet. Balansen 

uppnåddes genom att avfölja konton som bara bidrog med negativa känslor och försöka 

främja dom som kunde ge en positiv känsla. 

 

Jag upplever att ofta när jag är på sociala medier kan det trigga igång en ilska[...] Eftersom 

många av dom jag följer försöker spegla hur verkligheten ser ut på nått sätt. Så tror man att, 

shit vad dåligt det här samhället är, att sånt får förekomma. Och det föder så mycket ilska hos 
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mig[...] Jag tror det får mig att se världen mer cyniskt än vad som kanske är nödvändigt - 

Sofia 

 

När det skrivs mycket rasistiska inlägg, på Facebook och så, så känner jag fort att jag blir 

mättad, man kanske inte tänker på det till en början. Men till sist blir det för mycket hat och 

negativitet[...] Det liksom smittar av sig på en, man kan få bilden av att ens omgivning är full 

av hat och rasister. - Tom 

 

I relation till att förmedla en negativ bild av omvärlden verkar sociala medier kunna ha en 

tydlig kultiverande effekt på informanterna. Då negativa bilder av samhället gav de berörda 

informanterna en mer negativ bild av omvärlden, vare sig det gällde rasistiska inlägg och hat 

eller sexuella övergrepp. När informanterna tillfrågades om de upplevde innehållet som 

verkligt var det många som svarade ja, och ansåg att innehållet speglade en verklig del av 

omvärlden.  

 

Ja det gör jag faktiskt, även om man ibland kan vara kritisk så har jag ett förtroende för dom 

här kontona, och då förutsätter jag att det dom lägger upp är legitimt[...] då kan man ju absolut 

få en bild av att det till exempel är väldigt mycket mer sexuella övergrepp än vad man kanske 

vet. - Sofia. 

 

Detta skulle kunna argumenteras för att vara ett illustrerande exempel på perceived reality, i 

form av att innehåll som upplevs som verkligt, har starkare kultiverande effekter på 

användarnas omvärldsbild samt effekt på användarnas känslotillstånd. 

 

Att inlägg som upplevdes som falska ledde till känslor av irritation och ilska berodde främst 

på att informanterna upplevde att de som publicerade sådana inlägg, gjorde det i försök att 

nedvärdera eller se ner på informanterna. Dock upplevde inte alla informanterna innehållet 

som falskt, men var eniga i att det kunde kännas nedvärderande. 

 

Jag avskyr det. Jag avskyr när folk lägger upp falska bilder, när man vet att de enbart gör det 

för att få likes. De lägger upp massa bilder på fina måltider och att de är ute och reser men 

egentligen är de på ett lågbetalt skitjobb de hatar[...] Vissa specifika grejer blir jag extra 

irriterad på: resebilder, träningsbilder, middagsbilder, pluggbilder[…]Det blir som att dom ser 

ner på en. - Tom 

 

Det irriterar mig att man hela tiden ska framhäva att man har det så jäkla bra, att det är så nice 

när solen skiner och det är vår och värme, och vi har varit förlovade i fyra månader och väntar 

vårt femte barn jag känner typ jaja[…] det ger ju känslor av att dom som lägger upp massa 

sånt försöker nedvärdera dom som inte gör det. - Sofia 

 

Trots att det inte uttrycks explicit av informanterna kan det tänkas så att det är en jämförelse 

med innehållet man tar del av som leder till irritation och ilska. Att det är åtråvärda attribut 

eller egenskaper, möjlighet att resa och äta fina middagar, träna och att ha en vacker kropp, ha 

ett lyckligt förhållande, som informanterna upplever att dom själva inte har. Jämförelseteori 
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kan då ge en intressant inblick då avsaknaden av positiva och åtråvärda egenskaper hos sig 

själv kan leda till negativa känslor i en jämförelse med någon som besitter dessa egenskaper. 

Att informanterna jämför sig med innehållet som irriterar dem stärks av deras fortsatta 

resonemang. Vidare framgår det också att irritation sedan kan leda till känslor av osäkerhet.  

 

Om man ser någon träna, och även att man vet med sig att man tränat tillräckligt, kan jag ändå 

bli osäker och stressad, har jag verkligen tränat tillräckligt? Eller gällande plugg, ser jag att 

någon lägger upp att dom pluggar så blir jag osäker om jag pluggar tillräckligt. - Tom 

 

Det är ju kul för dom, men det är ju lätt att man drar det till sig själv, vad är det som gör att jag 

inte kan ha det så? - Sofia 

 

 

Trots att innehållet uppges upplevas som falskt av vissa av informanterna skulle man kunna 

argumentera för att det verkar ha en viss kultiverande effekt. Där innehållet bidrar till att 

forma deras bild av omvärlden, Tom ser att folk lägger upp träningsbilder och verkar då utgå 

ifrån att dom faktiskt gör det, likadant när de pluggar etc. Likaså verkar Sofia utgå ifrån att 

andra lever de lyckliga förhållandeliv som hon ser i sitt flöde. Det är dock viktigt att påpeka 

att dessa hypoteser skulle kunna vara felaktiga. För att kunna förstå fenomenet ilska och 

irritation i relation till användandet av sociala medier krävs ytterligare forskning kring varför 

dessa känslorna väcks. 

 

Sammanfattningsvis kunde irritation och ilska triggas av sociala medier genom olika sorters 

innehåll och interaktioner. Innehåll som uppvisade en negativ omvärld, till exempel rasistiska 

inlägg på Facebook eller Instagram berättelser om sexuella övergrepp, kunde leda till ilska 

hos informanterna då de upplevde världen som en hatisk och hemsk plats. Avsaknad av 

respons på egna inlägg kunde också trigga irritation, då det bröt mot de förväntningar på 

ömsesidighet och mot de sociala normer som är en del av informanternas användande av 

sociala medier. Vidare kunde avsaknad av respons trigga irritation då det kunde få 

informanterna att ifrågasätta sig själva i relation till den uteblivna responsen. Slutligen kunde 

innehåll som upplevdes som falskt eller nedvärderande trigga ilska och irritation då det kunde 

väcka en relflexivitet kring informanternas egna liv. Det kan också tänkas vara så att sådant 

innehåll väckte en osäkerhet hos informanterna som ledde till känslorna av irritation och ilska. 

 

6.2.3 Stress och press 

En stor del av informanterna uppgav att de kunde bli eller känna sig stressade av sitt 

användande av sociala medier. Vad stressen berodde på eller hur den tog sig uttryck varierade 

mellan informanterna. En typ av stress som lyftes fram av informanterna var stressen av att 

inte ha tillgång till sina sociala medier, som uppgavs att ha en negativ effekt på det psykiska 

välbefinnandet. Vidare var möjligheten för och kraven på ständig uppkoppling och 

offentlighet en faktor som informanterna uppgav som stressframkallande, där informanterna 

uttryckte stress kring möjligheten för andra att granska deras flöden. Utöver detta angavs även 
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publiceringar av andras prestationer som orsak till att man själv kände stress i relation till sitt 

egna liv och sina egna prestationer.  

 

Jag kan känna mig stressad när jag inte har min telefon och dessa medier i närheten, när jag 

inte kan pilla med dem. Då känner jag mig verkligen stressad, utan telefonen och sociala 

medier blir jag ju helt okontaktbar. Tänk om jag missar nånting liksom? [...] jag känner ett 

lugn inom mig när jag använder sociala medier, det är som ett intvingat beteende. - Glenn 

 

Att vara stressad över möjligheten att missa något när man inte har tillgång till sociala medier, 

ligger i linje med den tidigare forskning genomförd av Cramer et al. (2017). Skillnaden är 

dock att informanterna uppger att de ger dem en känsla av stress, till skillnad från en känsla 

av ångest. Gemensamt var dock att en känsla av att vara frånkopplad ledde till negativa 

effekter på det psykiska välbefinnandet. Dessa resonemang kan ses som ett tydligt exempel på 

“Fear of missing out”, då informanterna var oroliga att gå miste om händelser eller 

information om de inte var närvarande på sina sociala medier. Att tillgång till och 

användandet av sociala medier kan liknas vid ett intvingat beteende, eller nästintill ett 

beroende uppges också av Julia. 

 

När jag sitter på jobbet kan jag ju längta efter att få komma hem och sätta mig i soffan och 

bara scrolla, när jag väl får sitta där blir det ju ett välbefinnande rakt igenom. Det blir väl som 

vilket beroende som helst egentligen, man blir lycklig när man gör det och utan det känner jag 

mig stressad och orolig. - Julia 

 

Att sociala medier kunde få informanterna att känna stress över sitt egna liv och sina egna 

prestationer, och därigenom få effekter på deras psykiska välbefinnande och synen på deras 

egna identitet, berodde huvudsakligen på en jämförelse av sig själv gentemot de man följde. 

Värt att notera var att det inte endast var vänner och bekanta som jämförelsen skedde med 

utan även med influencers och andra typer av offentliga konton. 

 

Det skapar en känsla av stress, när jag ser folk ta examen, eller få nya jobb, känner jag att det 

kanske är dags att börja studera, eller byta jobb. Att jag borde testa på något nytt och ta mig an 

helt nya utmaningar. På så sätt har det alltid fått mig att känna en stressad känsla av hur jag ser 

på mitt liv. - Glenn 

 

Man lever ju under press ibland känner jag[...] Att hela tiden jämföra sitt liv, jämföra sig själv 

med andra, det gör ju att man lever under någon slags omedveten press att hela tiden prestera, 

högre, högre och högre liksom. Det mår man ju inte bra av[...] man går igenom sig själv och 

försöker skulptera om sig själv för att bli som dom. - Julia 

 

Glenn och Julias utsagor kan förstås både genom Gidden’s (1991) identitetsteori såväl som 

Festinger’s (1954) jämförelseteori. Ur ett jämförelseteoretiskt perspektiv skulle man kunna 

argumentera för att informanterna jämför sig med de publiceringar och innehåll som visar på 

framgång och prestationer, och utvärderar sedan sig själv i förhållande till dem. Vidare går det 
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att argumentera för att det är denna jämförelse som leder till känslorna av stress och press. I 

Glenns fall väcks en stress och reflexivitet kring det egna livet och de egna valen när han 

jämför sig med de innehåll han beskriver. I Julias fall kommer känslor av press när hon 

känner att hon måste prestera högre, till följd av jämförelsen med andra.  

 

Utifrån Gidden’s (1991) identitetsteoretiska perspektiv talar informanternas utsagor för att 

jämförelsen med prestationsinriktat innehåll kan leda till en självreflexiv utvärdering av den 

egna identiteten. I Glenns fall påverkar det hans syn på sin egna identitet på så vis att han 

frågar sig om han borde göra något annat med sitt liv, man kan argumentera för att han 

implicit frågar sig själv om de val han gjort är rätt. I Julias fall kan man argumentera för att 

det påverkar hennes identitet i form av att hon omprövar och omarbetar sig själv i förhållande 

till det innehåll hon tar del av.  

 

Att ständigt vara uppkopplad och offentlig kunde också vara stressande för informanterna. 

Detta på grund av att människor i deras omgivning hade vissa förväntningar på deras 

tillgänglighet och publiceringar. Något som av många informanter upplevdes som negativt. 

Möjligheten för andra att ta del av gamla publiceringar var också en faktor som kunde skapa 

känslor av stress. 

 

Ibland är det stressigt med den ständiga uppkopplingen[...] Folk förväntar sig ju att jag alltid 

ska förse dem med nyheter på Twitter, och det har väl tagit tid från mig att göra annat. På så 

sätt har det påverkat andra bitar av mitt liv negativt - Glenn 

 

Det kanske är en paranoid tanke, men jag kan känna en stress över att vem som helst kan gå 

tillbaks i mina gamla inlägg[...] jag hade en period då jag själv gick tillbaka väldigt mycket 

och det triggade mig på ett negativt sätt, därför tog jag bort mina gamla konton och gjorde 

nya[...] det kändes skönt att ingen längre kunde gå tillbaka och titta. - Emelia 

 

Jag tog ganska nyligen bort min Twitter för att, när jag var yngre skrev jag väldigt många 

provocerande tweets, bara för att få reaktioner liksom[...]Sen ibland har jag varit orolig att 

någon ska gå tillbaks och se dom, och tro det är sånt jag står för[...] Först raderade jag enskilda 

tweets men sen tog jag bara bort hela kontot, det var enklast - Jonas 

 

Informanternas resonemang kring den tekniska möjligheten för andra att gå tillbaka i deras 

flöden och bilda sig en uppfattning om vilka de är, talar för en reflexivitet kring den egna 

identiteten och hur den uppfattas av andra. Ur Giddens (1991) identitetsteoretiska perspektiv 

talar Glenns resonemang för att han ser på sig själv som någon som människor har 

förväntningar på att förse dem med nyheter, och att den synen på sig själv har konstruerats i 

samband med sociala medier, samt hur den uppfattningen om sig själv kan få negativa 

effekter på hans psykiska välbefinnande.  

 

Sammanfattningsvis kan sociala medier få effekter på informanternas psykiska välbefinnande 

och synen på den egna identiteten i form av känslor av stress och presskänslor. Flera typer av 
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innehåll och tekniska dimensioner kan framkalla dessa känslor. Att inte ha tillgång till 

telefonen och sina sociala medier framkom som en tydlig teknisk stressframkallande faktor, 

där rädslan att missa saker som händer var framträdande. Andras förväntningar på egna 

publiceringar uppgavs också vara en stressande faktor. Vidare kan andras innehåll som visade 

upp framgång eller prestationer leda till stresskänslor i relation till informanternas egna liv 

och åstadkommanden. Där andras framgång ledde till ett ifrågasättande och utvärdering av 

den egna identiteten. Slutligen var möjligheten för andra människor att gå tillbaks i 

informanternas sociala medieflöden en faktor som kunde leda till känslor av stress och oro, då 

informanterna var rädda att bli missförstådda eller uppfattas på ett felaktigt sätt. 

6.2.4 Tillhörighet och utanförskap 

Ett tema där sociala medier kunde bidra med både positiva och negativa effekter på det 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten var i relation till känslor av 

tillhörighet och utanförskap. Flera av informanterna uppgav positiv effekt på det psykiska 

välbefinnandet till följd av de möjligheter för kontakt med avlägsna vänner, nuvarande vänner 

och andra likasinnade som sociala medier erbjuder. Negativa effekter på det psykiska 

välbefinnandet kom i form av ensamhets och utanförskapskänslor. Dessa känslor kunde 

triggas av konsumtionen av vänners aktivitet och publiceringar via sociala medier, vidare 

kunde känslorna triggas vid utebliven respons från vänner och bekanta på de egna 

publiceringarna. Informanterna beskriver att ensamhet och utanförskapskänslan karaktäriseras 

av att man inte känner sig delaktig i det sammanhang som innehållet porträtterar, samt att man 

känner sig utstött om man inte får respons på de egna publiceringarna. 

 

En positiv effekt på det psykiska välbefinnandet som sociala medier kunde bidra till var 

möjligheten att hålla nära kontakt med sina vänner, även om man inte var på samma fysiska 

plats. Vidare var möjligheten till inblick i livet hos vänner och bekanta, som man inte längre 

hade någon annan kontakt med, en aspekt som bidrog med glädje och känslor av tillhörighet. 

Vilket lyftes fram som positivt av informanterna. 

 

Jag kan bli glad av att se att det går väl för folk som man inte pratat med på länge, eller när 

man hör ifrån någon man inte pratat med på ett tag. Det är kul att någon tänkt på en tillräckligt 

mycket för att ta kontakt och bara kolla läget[...] Det kan göra att man känner sig lite mer 

betydelsefull - Robin 

 

Exempelvis att för mig, som inte längre bor i min hemstad, om en person som jag har umgåtts 

med från tidigare har hört av sig, så blir jag jätteglad. Det betyder att någon har tänkt på mig 

och t.o.m velat kontakta mig. Då blir det klart att man blir glad för att någon har hört av sig. 

Det gör att man fortfarande känner en tillhörighet till det gamla livet. - Jonas  

 

Att informanterna blev glada av att bli kontaktade av människor de inte talar med på en 

regelbunden basis, till exempel gamla, geografiskt avlägsna vänner, samt att detta ger dem en 

känsla av betydelsefullhet och delaktighet går att förstå på flera sätt. Dels skulle man kunna 

argumentera, ur ett identitetsteoretiskt perspektiv, att bekräftelsen från vänner i form av 
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kontakt via sociala medier, får informanterna att se på sig själva som värdefulla eller 

betydelsefulla. Vidare är det denna känsla som leder till glädje och positiv effekt på det 

psykiska välbefinnandet. Resonemangen kan också tolkas som att inblicken i gamla vänners 

liv, eller känslan av tillhörighet till ett gammalt umgänge, blir ett uttryck för hur 

informanternas identitet skapas i interaktionen med andra. Kontakten med gamla vänner får 

informanterna att se på sig själva som delaktiga i ett sammanhang de inte längre är en del av. 

Vidare framgår av informanternas resonemang att kontakt med vänner, mer specifikt med 

nära vänner, även kan bidra till en känsla av trygghet, såväl som tillhörighet. 

 

De vänner man skriver med är ju ofta såna man känner sig trygg med, så på så vis ger det ju en 

ökad trygghet, att kunna ha dom med sig i vardagen. Att till exempel ha en grupp på Snapchat 

där man skickar till sina närmsta vänner[...] då får man en trygg och delaktighetskänsla. - 

Sofia 

 

Att kunna etablera och hålla kontakt med likasinnade över sociala medier var också en aspekt 

av sociala medier som kunde bidra med positiva effekter på det psykiska välbefinnandet 

genom att bidra med känslor av tillhörighet. Likasinnade kunde vara grupper av människor 

som delade värderingar och intressen med informanterna. Grupper som ofta inte fanns i stor 

utsträckning i den fysiska omgivningen men som via sociala medier kunde bilda större 

grupper och communities. Dessa grupper sträckte sig från politiskt likasinnade till 

communities för HBTQ personer. Dessa grupper kan argumenteras vara ett sätt för 

informanterna att stärka sin identitet och utvärdera sina förmågor. Festingers (1954) 

jämförelseteori kan användas för att förstå informanternas deltagande, då dessa grupper och 

communities kan användas för att jämföra och utvärdera informanternas egna förmågor och 

åsikter med andra likasinnade användare. Således bidrar informanternas deltagande till att 

stärka deras reflexiva identitet.  

  

Qruiser för mig är väldigt positivt, det är ganska lätt att känna sig ensam, man kollar Grindr 

och förväntar sig att det ska dyka upp 20 nya bögar i Östersund, vilket man inte borde[...] på 

Qruiser kan man ta del av allt ifrån events, nyhetsartiklar, forskning eller olika lagförslag och 

händelser runt om i världen som berör HBTQ samhället. Och ibland kan det vara för att skaffa 

kontakter och vänner [...] Så där kan det definitivt göra att man känner lite mer tillhörighet och 

känner sig lite mindre ensam liksom - Robin 

 

Jag har varit medlem i olika feministiska grupper på Facebook ganska länge, och det har ju 

alltid funnits en samhörighetskänsla i dom grupperna[...] men särskilt nu under #metoo 

rörelsen har den känslan verkligen förstärkts - Sofia 

 

Återigen kan identitetsteori användas för att förstå dessa resonemang. Man kan argumentera 

för att informanterna granskar sig själva i relation till de grupper de är en del av, och att 

känslan av överensstämmelse och tillhörighet till dessa grupperna är det som får positiva 

effekter på deras psykiska välbefinnande. Vidare kan man argumentera att känslan av 

överensstämmelse och tillhörighet fungerar som en identitetsstärkande faktor. Att sociala 
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medier kan bidra till ökad känsla av tillhörighet och delaktighet är en intressant kontrast mot 

den tidigare forskning genomförd av Primack et al. (2017). Från de informanter som 

rapporterade känslor av tillhörighet fanns inget samband mellan tid spenderad och till vilken 

utsträckning informanterna beskrev styrkan av känslorna.  

 

Dock framgick det av flertalet informanters utsagor att sociala medier även kunde bidra med 

känslor av utanförskap och ensamhet. Ett exempel på hur det kunde ta form var genom att 

informanterna tog del av vänners aktivitet och innehåll, som de själva inte var delaktiga i, 

men som tog plats i ett sammanhang de själva ansåg sig tillhöra. 

 

När man känt sig ensam och ser att sex andra kompisar sitter och gör någonting, när man själv 

skrivit och frågat vad dom ska hitta på under kvällen. Att man då inte blivit medbjuden. Dom 

visar på Snapchat hur bra dom har det, men sen när jag frågar dom om kvällen så säger dom 

att allt sög, men just när man ser publiceringen känner jag mig väldigt ensam[...] Det var en 

nära vän som hade fått barn, alla mina vänner blev bjudna på dopet utom jag. Jag fick inte ens 

reda på dopet förens jag såg bilderna på Instagram, då kände jag mig bortprioriterad. Det fick 

mig verkligen att känna mig utanför, vad har jag gjort liksom? - Glenn 

 

Ur ett identitetsteoretiskt perspektiv kan detta fenomen förstås som att exkluderingen ur en 

social grupp som informanterna anser sig tillhöra, leder till att informanterna ifrågasätter 

huruvida de fortfarande tillhör denna grupp samt varför de blir uteslutna. Detta kan tänkas 

trigga känslor av utanförskap och få negativa effekter på det psykiska välbefinnandet då 

identitet och tillhörighet är viktigt för den reflexiva individen. Om exkluderingen då får 

informanterna att ifrågasätta denna tillhörighet kan det tänkas skapa ett ifrågasättande av dem 

själva, och därmed störa det självbiografiska narrativet. Tillhör jag inte längre den grupp som 

jag trodde mig tillhöra? Varför får jag inte vara med? Sedermera kan man argumentera att 

detta skapar en revidering av det affekterade narrativet, i detta fall narrativet kring vilken eller 

vilka grupper man tillhör, vilket kan tänkas leda till känslor av utanförskap och ensamhet. 

Jämförelseteori (Festinger, 1954) kan också bidra med infallsvinklar på hur fenomenet kan 

förstås. Då teorin postulerar att människor strävar efter att utvärdera sig själva kan det tänkas 

vara så att uteslutandet ur en social grupp man ansett sig tillhöra leder till en utvärdering av 

det egna beteendet. Vidare framgår också av informanternas resonemang att denna 

utvärdering kunde ske genom en jämförelse med beteendet av de andra medlemmarna i 

gruppen, vilket går i linje med de tre hypoteser som teorin postulerar. 

 

[...] jag har väl inte betett mig annorlunda från någon annan[...] jag trodde vi var bättre vänner 

än många andra som blev bjudna[...] - Glenn 

 

Slutligen kan Gerbners (1994) kultiveringsteori ge en ökad förståelse för varför konsumtionen 

av vänners aktivitet och innehåll, som informanterna ansåg sig tillhöra men blivit exkluderade 

från, triggar känslor av utanförskap och ensamhet. Dels kan det förstås utifrån att innehåll 

som visar gemenskaper och samhörighet kan få informanterna att uppleva att deras omvärld, i 

detta fallet deras vänner, lever ett liv med mycket gemenskap och aktivitet. Att se detta och 
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inte vara en del av det kan då tänkas skapa känslor av utanförskap och ensamhet. Dels kan 

fenomenet också förstås utifrån begreppet perceived reality, att informanterna upplever 

vänners publiceringar som verkliga. Att vännerna ägnar sig åt det som publiceras på sociala 

medier, och därmed får det större påverkan på informanterna och deras psykiska 

välbefinnande. Att vänners innehåll känns mer verkligt på sociala medier uppgavs av flertalet 

informanter, när de tillfrågades om det fanns innehåll som upplevdes som mer verkligt än det 

som uppgavs upplevas som falskt. 

 

Mycket av Instagram är ju en konstruktion, och det är ju även mitt och andras innehåll. Men 

jag känner nog ändå att det som mina vänner publicerar är mer verkligt än sånt från 

influencers och andra stora konton [...] ens vänner tjänar ju inte pengar eller har det som yrke 

att lägga upp förskönande bilder och så. - Jonas 

 

Vänskapsbilder, bilder på ens umgänge[...] på grund av att man vet personens tanke bakom 

bilden, jag vet vad dom vill få ut av den. - Glenn  

 

Ett annat scenario som kunde skapa känslor av utanförskap och ensamhet hos informanterna 

var om en egen publicering eller ett meddelande till vänner blev utan respons.  

Scenariot liknade det som kunde trigga känslor av irritation och ilska hos informanterna, men 

istället för irritation och ilska kunde avsaknaden av respons istället leda till känslor av 

utanförskap och ensamhet. Detta kunde till exempel hända vid publiceringen av en egen bild 

som fick lågt antal likes, eller när ett anförtroende meddelande till en nära vän gick läst men 

obesvarat.  

 

Möjligheten att kontakta vänner som inte lever fysiskt nära en, för att prata och söka tröst, är 

ju en stor fördel med sociala medier[...] men det kan också ha påverkat mig negativt, när man 

har kontaktat en nära vän och inte fått svar. Då kan man känna och se på sig själv som inte så 

mycket värd eller viktig[...] då känner jag mig ensam. - Jonas 

 

Får en bild lite likes känner man sig ju jättemisslyckad, eller jag gör ju det, och jag känner mig 

utstött[...] får den två likes då var det ju typ ingen som tyckte om den här bilden, och då tycker 

inte jag heller om den tillslut. - Julia 

 

Detta fenomen kan förstås i likhet med hur utebliven respons väckte känslor av irritation och 

ilska, såtillvida att informanterna kan tänkas utvärdera sig själva i förhållande till den 

uteblivna responsen. Skillnaden är att känsloreaktionen istället tar form i känslor av 

utanförskap och ensamhet, vidare var förväntningarna på ömsesidighet inte framträdande i 

resonemangen kring dessa känslor. Att den uteblivna responsen leder till en utvärdering av sig 

själv framgår här tydligare i informanternas resonemang än gällande fenomenet irritation och 

ilska. Med ett identitetsteoretiskt angreppssätt går det att se att informanternas syn på och 

känsla inför sig själva formas i förhandlade med andra människor i deras sociala kontext, i 

detta fall deras sociala medier. Om bekräftelsen, i form av positiv respons, från följare och 
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vänner uteblir, väcker det en reflexiv process hos individen som leder till negativa effekter på 

det psykiska välbefinnandet i form av känslor av utanförskap och ensamhet.  

 

Det skulle ur ett kultiveringsteoretiskt perspektiv gå att argumentera för att graden av respons 

på egna publiceringar eller meddelanden på sociala medier, formar informanternas bild av 

omvärlden. På så vis att avsaknad av respons eller lågt antal likes leder till en uppfattning om 

att man inte är viktig för sina vänner, eller att ens bilder inte tycks om av vänner och följare. I 

realiteten kan avsaknad av respons bero på en stor mängd faktorer, sociala mediers 

algoritmer, tillgängligheten till telefon, och andra faktorer i de potentiella respondenternas liv.  

 

Sammanfattningsvis kunde en mängd olika typer av innehåll trigga både känslor av 

tillhörighet såväl som utanförskap, och på så vis få effekter på informanternas psykiska 

välbefinnande och synen på den egna identiteten. Känslor av tillhörighet och glädje kunde 

triggas av meddelanden från vänner, både enskilt och i grupp. Där känslan av att vara värd att 

kontakta och känslan av att vara delaktig i ett socialt sammanhang, samt kunna bära med sig 

människor man känner sig trygg av, var centrala positiva aspekter. Att delta i olika sorters 

communities och slutna grupper kunde också bidra med känslor av tillhörighet för 

informanterna. Utanförskap kunde triggas av innehåll som visade upp andras aktivitet, i 

sociala sammanhang som man ansåg sig själv tillhöra men inte blivit bjuden till. Vidare kunde 

utanförskapskänslor triggas av låg respons på egna publiceringar i form av lågt antal likes. 
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6.3 Hur kan effekter på det psykiska välbefinnandet förstås i relation 

till sociala mediers tekniska egenskaper? 

I föregående kapitel har sociala mediers effekter på det psykiska välbefinnandet och synen på 

den egna identiteten presenterats och analyserat. Många av informanternas resonemang 

kretsar kring specifika tekniska egenskaper av sociala medier, som t.ex. likes, kommentarer, 

visade meddelanden etc. samt vilka effekter de har på deras psykiska välbefinnande. I detta 

kapitel undersöks de olika tekniska egenskaperna närmare för att svara på studiens tredje 

forskningsfråga, hur effekter på det psykiska välbefinnandet kan förstås utifrån sociala 

mediers tekniska egenskaper. 

6.3.1 Likes 

En framträdande teknisk egenskap som kunde ha effekt på informanternas psykiska 

välbefinnande och synen på den egna identiteten var antalet likes en publicering fick, i 

synnerhet i relation till självporträtterande bilder. Ett högt antal likes var förknippat med 

positiva effekter i form av ett höjt självförtroende eller en ökad självkänsla, vilket ligger i 

linje med den tidigare forskningen genomförd av Burrow och Rainone (2017). Dock 

påpekades det av flera informanter att det var en flyktig effekt som snabbt kunde försvinna 

om nästa publicering inte nådde likvärdigt antal likes. Ett lågt antal likes var förknippat med 

negativa effekter. De negativa effekterna var betydligt mer varierade än de positiva och 

sträckte sig från försämrad självbild, självkänsla och självförtroende till irritation, ilska och 

känslor av utanförskap. En försämrad självbild och försämrad självkänsla kunde t.ex. ta sig 

uttryck i känslor av att vara oattraktiv, eller känslor av att vara misslyckad. Irritation och 

ilska, i relation till lågt antal likes, triggades då informanterna hade en förväntan på 

ömsesidighet gentemot sina vänner och följare, om de gillade deras bilder förväntade de sig 

likes tillbaka. Efterlevdes inte den ömsesidigheten så ledde det till känslor av irritation och 

ilska hos informanterna. Varför lågt antal likes kunde leda till känslor av utanförskap var 

främst på grund av en rapporterad avsaknad av bekräftelse.  

 

Det framgick av somliga informanter att rädslan eller oron över att en bild inte skulle få vad 

som ansågs vara ett bra antal likes kunde leda till att man inte valde att publicera något, då de 

potentiellt negativa effekterna det kunde få inte ansågs värt det. 

 

Därför byter jag typ aldrig profilbild, för jag orkar dels inte försöka ta en perfekt bild, och dels 

orkar jag inte med om jag inte blir nöjd med bilden. Om den inte får responsen och likesen 

som jag hoppats på, då mår man ju inte bra[...] så då skiter jag hellre i att ladda upp något. - 

Julia 

 

Sett ur Giddens (1991) identitetsteoretiska perspektiv kan den tekniska aspekten av en like, 

tjäna en identitetsbekräftande funktion. Där lajken blir ett sätt för informanterna att utvärdera 

sig själva. Om ett högt antal likes uppnås stärks informanterna i sin självbild och 

självförtroende men om likes uteblir så får det en rad olika negativa effekter på självbild och 

psykiskt välbefinnande. Detta skulle kunna argumenteras vara ett tydligt uttryck för hur 
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identiteten är osäker och under förhandling i det senmoderna samhället. Ur Festingers (1954) 

jämförelseteoretiska perspektiv kan lajken förstås på ett liknande sätt, där den fungerar som 

ett verktyg för informanterna att utvärdera sig själva i relation till omvärlden, där omvärlden 

då är deras sociala medie-kontakter. 

 

Skulle jag lägga upp en bild på mig själv, t.ex. på Instagram, så handlar det ju mest om 

bekräftelse. Så då vill jag ju få så mycket likes jag bara kan få såklart[...] skulle det visa sig att 

man inte får det är det ju skittråkigt, har man lagt upp en bild på sig själv känner man att det 

var ingen bra bild[...] det ser inte bra ut, då kan folk, precis som man kan döma andra utifrån 

antal likes, göra likadant mot mig[...] Får jag exempelvis mer Likes än Pelle kan det ju tolkas 

som jag är bättre, och tvärtom, även om det inte har någon sån betydelse. - Jonas 

6.3.2 Kommentarer 

Ur informanternas resonemang framgick det att kommentarer kunde fungera som värdemätare 

för om ett inlägg var framgångsrikt eller ej. Vidare kunde kommentarer leda till positiva 

effekter på det psykiska välbefinnandet om kommentarerna var uppmuntrande och 

bekräftande. Det kunde t.ex. ta sig uttryck i en positiv kommentar gällande det egna utseendet 

på en självporträtterande bild. Andras kommentarer kunde också bidra med negativa effekter i 

form av irritation och ilska. Dessa känslor kunde väckas bland annat av rasistiska och hatiska 

kommentarer. Slutligen kunde kommentarer i form av taggningar i vad som ansågs vara roliga 

publiceringar och inlägg ge känslor av närhet och glädje. 

 

På Facebook brukar jag tagga mina vänner i roliga inlägg och dom brukar tagga mig[...] lite 

som meddelandefunktionen så är det ett bra sätt att behålla närheten och sprida lite humor till 

varandra. - Jonas 

 

Hur kommentarer kunde bidra till att öka självförtroende kan förstås i likhet med föregående 

resonemang om likes, där kommentaren blir ett sätt för informanterna att utvärdera sig själva 

och få bekräftelse från sin sociala omgivning. I relation till att väcka känslor av irritation och  

ilska vid rasistiska och hatiska kommentarer kan Gerbner’s (1979) kultiveringsteori bidra med 

ökad förståelse. Det går att argumentera för, vilket också framgår ur informanternas 

resonemang, att sådana kommentarer skapar en bild av att omvärlden är full med rasister och 

hatiska människor. Det vill säga att kommentarerna kultiverar en viss bild av verkligheten, 

som får negativa effeketer på informanternas psykiska välbefinnande. Rasistiska och hatiska 

kommentarer går också att se som ett exempel på hur perceived reality fungerar, där 

informanterna upplever kommentarerna som verkliga, och därmed får de större effekt. Att 

kommentarerna upplevs som verkliga framgick av informanternas utsagor, där de i likhet med 

tidigare resonemang om sociala mediers verklighetsnivå uppgav att de i reflekterande stund 

hade en distans men att den inte alltid var närvarande i användandet. 

 

Visst finns det mycket som är fake på sociala medier, många gömmer sig bakom datorn med 

trollkonton och skriver hemska saker. Men det är inget man tänker på i stunden när man ser 
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såna kommentarer och inlägg[...] Det är ju enkelt att säga nu att man kan se kritiskt på det men 

när man väl sitter och scrollar känner man ju ibland att hela världen är dum i huvudet. - Tom 

6.3.3 Meddelanden 

En annan teknisk egenskap av sociala medier som kunde ha effekter på informanternas 

psykiska välbefinnande och synen på den egna identiteten var meddelanden. Mer specifikt var 

mottagna meddelanden, skickade och lästa men obesvarade meddelanden och gruppchatter de 

aspekter som lyftes fram av informanterna. Meddelanden kunde få både positiva och negativa 

effekter för informanterna, där positiva effekter präglades av känslor av tillhörighet och 

glädje, negativa effekter präglades av känslor av irritation och ensamhet. Glädje och 

tillhörighetskänslor kunde väckas när informanterna fick ett meddelande av någon de inte 

hade regelbunden kontakt med. Informanterna uppgav att de blev glada av att någon tänkte på 

dem, att det kunde få dom att känna sig betydelsefulla. Vidare kunde meddelanden bidra till 

känslor av tillhörighet och trygghet, där mottagna meddelanden från gamla vänner kunde få 

informanterna att känna sig delaktiga i ett gammalt sammanhang. Gruppchatter kunde bidra 

till känslor av trygghet då informanterna kunde ha med sig sina nära vänner i sin vardag, 

oavsett geografisk distans. Irritation kunde väckas om ett meddelande till vänner var visat 

som läst men ej besvarat, även i relation till att besvara meddelanden fanns det förväntningar 

på ömsesidighet hos informanterna. Slutligen kunde ensamhet väckas om ett anförtroende 

meddelande till en vän gick läst men obesvarat. 

 

 

[...] när man kontaktat en nära vän och inte fått svar. Då kan man känna och se på sig själv 

som inte så mycket värd eller viktig[...]. - Jonas 

 

Meddelandens effekter på det psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten kan 

förstås utifrån ett identitetsteoretiskt perspektiv där de i likhet med likes och kommentarer 

fungerar som en värdebekfräftande funktion. Med skillnaden att informanterna inte själva 

publicerar innehåll som de vill få respons på, istället är det den oväntade kontakten från en 

avlägsen vän eller bekant som skapar känslor av tillhörighet och triggar en positiv effekt på 

det psykiska välbefinnandet. Meddelanden kan få informanterna att se på sig själva som mer 

betydelsefulla, vilket är ett tydligt uttryck för hur deras identitet skapas i interaktionen med 

andra. Meddelanden kan också förstås som en teknisk egenskap av sociala medier som kan 

väcka självreflexivitet hos informanterna, vilket kunde ta sig uttryck i att avsaknaden av 

respons på ett visat läst meddelande kunde väcka tankar och känslor av irritation, utanförskap 

och mindervärde. 

6.3.4 Redigera flöde 

En teknisk dimension, som egentligen är en rad tekniska funktioner inom de olika sociala 

medierna, som spelade en stor roll i effekterna på informanternas psykiska välbefinnande var 

möjligheterna att redigera sitt flöde. Både i termer av att redigera och ändra egna 

publiceringar, där informanterna kunde ta bort egna inlägg av diverse anledningar, men också 

i termer av att avfölja eller dölja andra användare, också av varierade anledningar. 
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Anledningarna för att ta bort egna inlägg sträckte sig från avsaknad av respons till rädsla för 

att bli missförstådd. Anledningarna till att dölja eller avfölja andra användare sträckte sig från 

ett uppvisande av en annan ideologisk ståndpunkt än den egna, till en vilja att dölja en tidigare 

romantisk partners nya förhållande. Möjligheten att redigera flödet på sociala medier kunde 

hjälpa till att minimera eller motverka vissa av de negativa effekterna som framgick i 

informanternas utsagor. 

6.3.5 Egna publiceringar 

Något som uppgavs av nästintill alla informanter var att man raderade inlägg på sociala 

medier om de inte fick den respons man hade förväntat sig, eller om man såg tillbaka på dem 

och inte längre gillade dem. I synnerhet gällde det bilder publicerat på Instagram och 

Facebook. Men vissa informanter raderade även innehåll på bloggar och Twitter. 

Anledningen till att man valde att radera bilder som inte fick bra respons berodde i huvudsak 

på att det ansågs som ett misslyckande, eller ett nederlag, av informanterna. Att radera 

inlägget hjälpte då dels att osynliggöra misslyckandet dels att minimera de negativa effekter 

det kunde få på det psykiska välbefinnandet. Vidare kunde raderandet av tidigare inlägg och 

publiceringar användas för att undvika risken att bli missuppfattad, både generellt och kring 

känsliga frågor. Det kunde t.ex. ta sig uttryck i att radera provocerande tweets, som inte 

representerade informanternas åsikter men som läst ur fel kontext kunde leda till 

missuppfattningar om deras värderingar.  

 

Är det väldigt lite likes tar man ju bort bilden, för man skäms över hur få som har gillat och 

kommenterat. Då tar man bort den för det ser ut som något slags nederlag, det drar ner ens 

snitt, det ser inte bra ut[...] Tar man bort den slipper man den besvikelse man kan känna kring 

sig själv, och ingen kan döma mig utifrån det misslyckandet. - Jonas 

 

Utifrån Giddens (1991) identitetsteori kan man argumentera att informanterna upplever en oro 

över andra användares möjligheter att skapa sig en bild av deras identitet, genom att gå 

tillbaka i deras sociala medieflöden. Man kan då argumentera för att redigeringen av det egna 

flödet blir en identitetsskapande handling. Där informanterna noga väljer vad som ska synas 

och vad som inte ska synas, och väljer på så sätt vad för identitet de vill förmedla till 

omvärlden. Den tekniska möjligheten för andra att granska informanternas historia, kunde 

vara en faktor som orsakade både stress och oro, men dessa effekter kunde minimeras genom 

den tekniska möjligheten att redigera sina egna flöden. Denna syn på möjligheten för andra att 

granska och bilda sig en uppfattning om informanterna är intressant även ur Gerbners (1994) 

kultiveringsteori. Där talar informanternas resonemang för att de själva ser att sociala medier 

kan ha kultiverande effekter hos andra, genom att bidra till att skapa en bild av vem någon är. 

Det framgår också ur informanternas utsagor att de själva använder sociala medier på detta 

sätt 

 

Genom att se vad andra publicerar så ger det mig ju en bild av vilka dom är. Ser jag någon 

som skriver att dom inte tycker om Jimmie Åkesson, då vet jag att de inte är rasister. Eller 
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genom att publicera saker som bilder på en blåvitthalsduk, så vet jag att de håller på blåvitt. 

Genom väldigt enkla medel kan man bilda sig en uppfattning av vem någon är. - Glenn 

 

Detta kan argumenteras vara ytterligare ett exempel på hur begreppet perceived reality 

fungerar och kommer till uttryck. Trots att många av informanterna säger sig ha distans till 

sitt användande och se kritiskt på mycket så framgår det av detta, och andra liknande, 

resonemang att innehållet i sociala medier många gånger betraktas som verkligt, och då får en 

tydlig påverkan på informanternas bild av verkligheten. 

 

6.3.6 Andras publiceringar 

Att radera innehåll som väckte negativa känslor skedde inte endast gällande egna 

publiceringar utan flera av informanterna uppgav också att de kunde avfölja eller dölja andras 

material och konton som triggade negativa känslor hos dem. Känslorna kunde variera från 

ilska till ängslan och sorg. Att radera känslotriggande inlägg kunde minimera eller eliminera 

de negativa effekterna som de kunde ha.  

 

Inlägg som kunde trigga ilska och leda till att man tog bort eller avföljde en person kunde 

t.ex. ta sig uttryck i en publicering som tog en politisk ståndpunkt som informanterna själva 

inte höll med om. Personen som publicerat inlägget avföljdes då för att undvika de känslor av 

hat och ilska som personens inlägg triggade. 

 

Jag avföljde en person här i veckan, för den la upp på sin mystory och delade ett politiskt 

budskap, som jag inte kände var förenligt med mina värderingar. Och det triggade igång hat, 

eller ilska och hatkänslor[...] Tidigare när den personen lagt ut vissa saker som varit politisk 

förankrade har jag bara blivit arg och provocerad, det tjänar inte mig på något sätt, så då valde 

jag att avfölja personen för att slippa all negativitet. - Sofia 

 

Att dölja inlägg som triggade känslor av sorg och ledsamhet kunde ta sig uttryck i att dölja en 

tidigare kärleksrelations nya förhållandestatus, återigen doldes inlägg för att minimera dess 

negativa effekter. 

 

Jag såg att en person som jag varit kär i, som jag nästan hade ett förhållande med, hade blivit 

ihop med någon annan. Bara några månader efter vi slutat att träffas, då blev jag rätt ledsen 

och upprörd typ, och lite tårar[...] Det inlägget dolde jag direkt [...] Man drar det ju återigen 

till sig själv, varför blev det dom och inte vi och allt sånt där[...] Då är det bäst att bara 

undvika att se det. – Robin  

 

 

Att avfölja människor vars ideologiska värderingar inte låg i linje med de egna går att förstå 

med hjälp av jämförelseteori, då Sofias utsaga visar på att hon jämför sin egen politiska 

ståndpunkt med den som förmedlas. När hon senare finner dem oförenliga och avvikande med 

sina egna, triggar det en känsla av hat eller ilska. Detta kan också argumenteras vara ett 
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exempel på sociala mediers kultiverande effekt, då Sofia får en viss verklighetsuppfattning 

kring personen som publicerar inläggen. Detta leder till att den tekniska möjligheten att 

avfölja ett konto används för att minska de negativa effekterna på det psykiska 

välbefinnandet. Att dölja inlägg som triggade sorg och ledsamhetskänslor, kan i Robins fall 

förstås utifrån att inblicken i en tidigare romans liv leder till en självreflexivitet där den egna 

personen ifrågasätts. Den reflexiviteten triggar känslor av ledsamhet, vilket leder till att den 

tekniska möjligheten att dölja innehåll används för att undvika de negativa känslorna. 

 

6.4 Resultatsammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av resultat och analys, där resonemangen kring sociala 

mediers effekter på det psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten 

sammanfattas utifrån de identifierade temana och de tekniska egenskaperna. 

 

I relation till självbild, självkänsla och självfötroende visar informanternas utsagor att sociala 

medier ha både positiva och negativa effekter. Mest framträdande var dock negativa effekter, 

där en jämförelse mellan användarna och det innehåll de tog del av ledde till sämre självbild, 

självkänsla och självförtroende. I synnerhet var jämförelsen med andra centrerad runt 

utseende, sociala aktiviteter och framgång. Här ligger studiens resultat i linje med tidigare 

forskning (Wang, Yang & Haigh, 2016), då jämförelsen av det egna utseendet gentemot 

andras ledde till försämrad självbild, självkänsla och självförtroende. Men att jämförelse även 

sker i relation till andras aktiviteter och framgångar utgör en ny infallsvinkel till 

forskningsfältet. I kontrast till det teoretiska ramverket av jämförelseteori så jämför sig 

användarna inte bara med andra individer med liknande förmågor, utan även med människor 

vars förmågor är långt över de egna, t.ex. att jämföra sin egna kropp med en professionell 

bodybuilders. Trots att informanterna uppger en distans till innehållet i sociala medier verkar 

det ha kultiverande effekter på deras omvärldsbild, och trots att innehållet inte uppges 

uppfattas som verkligt används det ändå för jämförelse och får effekt på det psykiska 

välbefinnandet och synen på den egna identiteten. 

 

I relation till irritation och ilska visar informanternas utsagor att användningen av sociala 

medier kan leda till ett försämrat psykiskt välbefinnande, då användarna uppgav att det kunde 

få dem att känna irritation och ilska, vilket uppgavs upplevas som negativt. Känslorna 

triggades av olika typer av innehåll, avsaknad av respons på egna inlägg eller meddelanden, 

innehåll som visade en negativ omvärldsbild samt innehåll som upplevdes som falskt eller 

nedvärderande var de primära anledningarna till känslorna. Avsaknad av respons på egna 

inlägg eller meddelanden triggade ilska och irritation, detta då det kan tänkas bryta mot de 

sociala normer som är närvarande. Där förväntningar på ömsesidighet och stöd från vänner 

var tydliga inslag i användandet av sociala medier. Vidare verkar avsaknaden av respons leda 

till att användarna utvärderade sig själv i förhållande till den uteblivna responsen. Inlägg som 

upplevdes som falska ledde till irritation och ilska då det upplevdes som att de som 

publicerade innehållet gjorde det för att nedvärdera andra. Slutligen triggade inlägg som 
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visade en negativ omvärldsbild ilska och irritation då de fick användarna att känna att 

omvärlden var en negativ och otrygg plats. Genom dessa resonemang kan man se att sociala 

medier har tydligt kultiverande effekter hos användarna i relation till att förmedla en negativ 

omvärldsbild, vidare var innehåll som förmedlade en negativ omvärldsbild något som 

upplevdes som verkligt av informanterna, vilket kan ses som ett uttryck för hur begreppet 

perceived reality fungerar i praktiken. 

 

I relation till stress och press visar informanternas utsagor att användningen av sociala medier 

kan få effekt på det psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten på ett flertal 

sätt. Rädslan att missa händelser eller innehåll om man inte hade tillgång till telefonen och 

sociala medier, innehåll som visade andras prestationer eller framgångar samt den tekniska 

möjligheten för andra människor att gå tillbaka i användarnas sociala medieflöden var de mest 

framträdande orsakerna till känslorna. Att begränsad tillgång till sociala medier leder till 

stress och rädsla ligger i linje med den tidigare forskning genomförd av Cramer et al. (2017). 

Innehåll som visade andras prestationer och framgångar väckte känslor av stress då det ledde 

till en jämförelse mellan användarna och innehållet. Vidare väckte den jämförelsen en 

självreflexivitet där användarna utvärderade och jämförde sina egna framgångar och 

prestationer. Slutligen var den tekniska möjligheten för andra att granska användarnas sociala 

medieflöden en stresskapande faktor, då användarna uppgav att det skapade en rädsla av att 

bli missförstådd och feltolkad. Det kan också ses som ett uttryck för användarnas reflexivitet 

kring hur de framställs på sociala medier, samt en reflexivitet kring hur sociala medier kan ha 

kultiverande effekt på verklighetsuppfattningen hos andra användare. 

 

I relation till känslor av tillhörighet och utanförskap visar informanternas resonemang att 

användningen av sociala medier kan ha både positiva och negativa effekter på det psykiska 

välbefinnandet och synen på den egna identiteten. Känslor av tillhörighet var förknippat med 

positiva effekter och känslor av utanförskap med negativa effekter. Tillhörighet kunde väckas 

av meddelanden från vänner, där både enskilda meddelanden från avlägsna vänner såväl som 

gruppchatter kunde trigga effekten. Det väckte känslor av tillhörighet och fick positiv effekt 

på det psykiska välbefinnandet, då det fick användarna att se sig som delaktiga i ett 

sammanhang samt fick dem att känna sig betydelsefulla. Att ständigt bära med sig sina nära 

vänner i sin vardag på Facebook eller Snapchat-grupper är ett nytt sätt för användare att 

upprätthålla vänskaper, att ständigt ha möjligheten att utvärdera sina känslor, tankar, åsikter 

med människor man känner sig tillhörande. Dessa tekniska möjligheter framträder som 

positiva för användarnas psykiska välbefinnande. Känslor av tillhörighet kunde också stärkas 

genom olika sorters communities och grupper där användarna kunde umgås och interagera 

med likasinnade människor, för att sedermera bekräfta sin egna identitet i jämförelsen med 

andra som delar liknande åsikter, världsuppfattningar och sexuella läggningar.  

 

Att sociala medier kan leda till känslor av utanförskap ligger i linje med den tidigare 

forskning genomförd av Primack et al. (2017). Vårt resultat visar att utanförskap kunde 

triggas av innehåll som visade upp ett socialt sammanhang, som användarna ansåg sig tillhöra 
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i den fysiska tillvaron, men som de blivit exluderade ur, t.ex. att de inte blivit inbjudna till en 

social aktivitet av sina vänner. Det kunde väcka en självreflexivitet hos användarna som fick 

dem att utvärdera sig själva i förhållande till övriga medlemmar i vänskapsgruppen för att 

bedöma om de agerat rätt eller ej, just denna självreflexivitet var en avgörande faktor som 

ledde till ett försämrat psykiskt välbefinnande. Slutligen kunde känslor av utanförskap triggas 

vid låg respons på egna publiceringar. Då avsaknaden av respons kunde få användarna att 

känna att publiceringen inte uppskattades av andra, vilket kunde leda till att användarna själva 

slutade gilla, samt tog bort, publiceringen. 

 

När det kommer till frågan kring hur effekter på det psykiska välbefinnandet kan förstås i 

relation till sociala mediers tekniska egenskaper, var det även här ett komplext och varierat 

svar som framträdde. De primära tekniska egenskaperna av sociala medier som hade effekter 

på användarnas psykiska välbefinnande och synen på sin egna identitet var likes, 

kommentarer, meddelanden samt möjligheten att redigera både sitt egna innehåll samt det 

innehåll man tog del av.  

 

Likes kan tänkas utgöra en bekräftande funktion, där likes blev ett sätt för användarna att 

utvärdera sig själva i interaktionen med andra användare. Fick en publicering högt antal likes  

stärktes användarnas självbild, och om en publicering fick ett lågt antal likes fick det negativa 

effekter på användarnas självbild och psykiska välbefinnande. Vidare spelade likes en stor 

roll i att avgöra om en publicering betraktades som lyckad eller misslyckad, där ett högt antal 

likes ledde till en syn på publiceringen som lyckad, och ett lågt antal likes ledde till det 

motsatta.  

 

Kommentarer går också att se som en bekräftande eller värdemätande funktion, där positiva 

kommentarer kunde få positiva effekter på användarnas självförtroende. Kommentarer kunde 

också ses som en kultiverande teknisk egenskap, då rasistiska och hatiska kommentarer kunde 

“smitta av sig” på användarna och få dem att se världen som en mer negativ och dystopisk 

plats. Slutligen kunde kommentarer användas som ett verktyg för att bibehålla närhet och 

kontakt med vänner genom att tagga varandra i olika inlägg.  

 

Meddelanden framträdde som en teknisk dimension av sociala medier som kunde få både 

negativa och  positiva effekter på användarnas psykiska välbefinnande. Känslor av glädje, 

trygghet och tillhörighet kunde väckas av meddelanden från avlägsna vänner, eller från 

meddelanden i gruppchatter. Detta då användarna uppgav att de kunde få dem att känna sig 

delaktiga i gamla sociala sammanhang, betydelsefulla över att ha blivit kontaktade, samt 

trygga över att kunna bära med sig sina nära vänner i sin vardag. Negativa effekter tog sig 

form i  känslor av irritation och ett ifrågasättande av sig själv, vilket kunde ske när ett 

meddelande till en vän gick läst men obesvarat. Irritation uppstod då förväntningarna på 

ömsesidighet inte uppehölls och ifrågasättandet av sig själv kunde leda till 

mindervärdeskänslor hos användarna, det kunde exempelvis ske vid utebliven respons från 

vänner på en egen publicering.  
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Redigering av det egna flödet var en teknisk egenskap av sociala medier som användarna 

brukade för att radera en publicering som inte fått den respons användarna förväntat sig. Detta 

för att minimera de negativa effekter på självbild och psykiskt välbefinnande som annars 

kunde uppstå. En publicering med låg respons kunde liknas vid ett misslyckande och 

raderandet av en sådan publicering osynliggjorde det för omvärlden. Vidare kunde raderandet 

av tidigare publiceringar användas i ett slags identitetsskapande syfte, där användarna 

raderade sånt material de ansåg att inte vara representativt för deras identitet och värderingar, 

men som läst av en extern part lätt hade kunnat missuppfattas. Detta kunde vara t.ex. 

raderandet av provocerande tweets. Vidare var raderande av tidigare publicering ett verktyg 

för att minska stressen över den tekniska möjligheten för andra att granska användarnas 

flöden och historik. 

 

Att redigera sitt flöde i form av att avfölja eller dölja visst innehåll var en teknisk egenskap 

som användes för att undvika innehåll som kunde trigga negativa känslor hos användarna, där 

ilska och ledsamhet var de primära känslorna. Det kunde sträcka sig från innehåll som 

uppvisade en annan politisk ståndpunkt en den egna, till innehåll som visade aktivitet från en 

tidigare romantisk partner. Innehållet kunde leda till en jämförelse eller självreflexivitet som 

kunde få negativa effekter på användarnas psykiska välbefinnande, vilket mildrades genom att 

avfölja eller dölja innehållet. 

 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat och slutsatser dras. Vidare följer en diskussion 

kring de teoretiska utgångspunkterna samt förslag på vidare forskning. 
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7. Slutdiskussion 

Denna studie har syftat till att öka förståelsen för relationen mellan sociala medier och det 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten. För att åstadkomma detta har sju 

användare intervjuats, där deras resonemang och reflexiva förhållningssätt kring sitt 

användande av sociala medier har sökt att svara på tre frågeställningar: 

 

● Hur resonerar användare i åldern 19-29 kring sociala mediers effekter på det egna 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten? 

 

● Hur kan dessa resonemang förstås utifrån kultiveringsteori, identitetsteori och social 

jämförelseteori? 

 

● Hur kan effekter på det psykiska välbefinnandet förstås i relation till sociala mediers 

tekniska egenskaper? 

 

Svaren på dessa frågor visade sig vara omfattande och komplexa. Användarnas resonemang 

kring sociala mediers effekter på det psykiska välbefinnandet och synen på den egna 

identiteten är varierade och mångfacetterade. Sammanfattningsvis visar användarnas 

resonemang att sociala medier kan ha både positiva och negativa effekter, där effekterna var 

mest framträdande i relation till: 

 

● Självbild, självkänsla och självförtroende 

● Irritation och ilska 

● Stress och press 

● Tillhörighet och utanförskap   

 

Huruvida användandet av sociala medier ledde till positiva eller negativa effekter berodde till 

stor del på typen av interaktion som användarna ägnade sig åt, vilket ligger i linje med 

tidigare forskning. Interaktioner som kretsade kring jämförelse, självreflexivitet i form av 

ifrågasättande, och konsumtion av negativt laddat innehåll kunde bidra till ett försämrat 

psykiskt välbefinnande och en mer negativ syn på den egna identiteten. Positiva effekter på 

det psykiska välbefinnandet var kopplat till interaktioner som kretsade kring kontakt med 

vänner och likasinnade och upplevd bra respons på egna publiceringar. Tekniska egenskaper 

av sociala medier som spelade en roll i effekterna på användarnas psykiska välbefinnande var 

likes, kommentarer, meddelanden samt möjligheten att redigera det egna flödet, både i termer 

av egna publiceringar men också genom att dölja och undvika andras innehåll. Likes och 

kommentarer kunde tjäna en bekräftande och värdemätande funktion, där båda kunde ha såväl 

positiva som  negativa effekter beroende på nivån av respons. Meddelanden kunde också ha 

tudelad effekt, där avsaknad av respons ledde till negativa effekter men möjligheten för 

kontakt med vänner, både distanta och nära, ledde till positiva effekter i form av känslor av 

tillhörighet och betydelsefullhet. Den tekniska möjligheten att redigera det innehåll man 
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publicerat och tog del av tillät användarna att minska de negativa effekter som misslyckade 

publiceringar eller upprörande innehåll kunde väcka.  

 

Det teoretiska ramverket för studien var i de flesta fall applicerbart för att förstå och tolka 

användarnas utsagor, dock fanns det flera resonemang i förhållande till sociala medier och 

effekter på det psykiska välbefinnandet, som inte gick att förklara med hjälp av teorierna. 

Mest framträdande i de resonemangen var de förväntningar och sociala normer som verkar 

finnas i användarnas bruk av sociala medier. Där deras användande verkar vara präglat av en 

förväntad ömsesidighet. Vidare problematiserar studiens resultat vissa av de teoretiska 

utgångspunkterna, kopplade till social jämförelseteori och begreppet perceived reality. 

Resultatet visar att till skillnad från vad jämförelseteori postulerar, så sker jämförelse inte bara 

med andra vars förmågor är på en jämn nivå med de egna, utan jämförelse sker till stor del 

uppåt, med människor som har helt andra förmågor, förutsättningar och möjligheter. 

Begreppet perceived reality problematiseras, då det postulerar att innehåll som upplevs som 

mer verkligt får större effekt hos användarna, men studiens resultat visar att mycket innehåll 

rapporteras upplevas som falskt eller inte verkligt, men det får ändå effekter på användarnas 

psykiska välbefinnande. Studiens resultat stärker social identitetsteoris utgångspunkt att den 

senmoderna identiteten är flexibel och osäker, då många av användarnas utsagor vittnar om 

ett förhandlande gällande den egna identiteten. Vidare kan osäkerhet motverkas genom 

jämförelsen med andra, samtidigt som osäkerheten kan förstärkas och sedermera leda till ett 

negativt psykiskt välbefinnande hos användarna. 

 

En slutsats som går att dra är att jämförelse är en central del för många av informanternas 

användande av sociala medier, vidare är jämförelsen den aktivitet som påverkar självbild och 

självkänsla mest, oftast i negativ bemärkelse. En annan central aspekt av användandet av 

sociala medier är en självreflexivitet hos användarna. Där många olika typer av innehåll och 

aktiviteter kan trigga reflexiviteten. Självreflexivitet i termer av jämförelsen av sig själv med 

andra, i termer av ifrågasättande av vem man är, vad man gör och vad man har åstadkommit, 

är en närvarande del i användningen av sociala medier och sedermera även en faktor som kan 

bidra till ett försämrat psykiskt välbefinnande. Vi ser att användningen av och innehållet i 

sociala medier kan leda till en jämförelse som väcker en reflexivitet hos användarna som får 

dem att ställa frågor kring sig själva och sin identitet, vilket kan leda till effekter på det 

psykiska välbefinnandet. 

 

Mycket av studiens resultat ligger i linje med det etablerade forskningsfältet, dock fokuserar 

majoriteten av tidigare forskning på sambanden mellan tid spenderad på sociala medier och 

negativa effekter på det psykiska välbefinnandet. Denna studie exemplifierar och 

konkretiserar vilka typer av interaktioner och innehåll som kan få olika slags effekter på det 

psykiska välbefinnandet och synen på den egna identiteten. Genom att göra detta har studien 

bidragit med kvalitativa insikter kring vilka effekter sociala medier kan ha på användarnas 

psykiska välbefinnande samt synen på sin egna identitet. 
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På grund av studiens begränsningar i termer av urval, men också i termer av tid och 

omfattning, så går det inte att säkerställa att studiens resultat har validitet utanför studiens 

egna ramar. Den relativt stora och subjektiva roll som vi själva som forskare spelat i den 

tematiska analysen problematiserar också studiens resultat, då andra forskare hade kunnat 

göra alternativa tolkningar. Vidare fanns det mycket motsägelser i användarnas resonemang, 

hade tid funnits för att återkoppla med en andra intervju hade studiens resultat förmodligen 

kunnat bli tydligare och mer utförligt. Dock kan studiens resultat ändå tjäna som lämplig 

utgångspunkt för vidare forskning, då studien bidragit med nya infallsvinklar och förståelser 

för relationen mellan sociala medier och psykiskt välbefinnande.  

7.1 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning kan vara att göra en renodlad kultiveringsstudie, där man 

undersöker hur sociala medier påverkar användarnas uppfattningar om omvärlden. Där man 

tydligt kategoriserar vad för uppfattningar det kan påverka. I studiens resultat fanns många 

resonemang om kultiverande effekter på omvärlden frikopplat från det direkta psykiska 

välbefinnandet, men som ändå utgör en intressant forskningsfråga i relation till medieeffekter. 

Utöver det är en intressant utgångspunkt för vidare forskning att gå djupare kring jämförelse 

över sociala medier, och tydligare kategorisera typer av innehåll, samt användarnas motiv och 

resonemang kring varför man jämför sig med det. Ytterligare ett förslag på vidare forskning 

kan vara att göra samma undersökning som denna fast i olika åldersgrupper. Vi vill 

argumentera för att sociala mediers effekter på identiteten och det psykiska välbefinnandet 

kan vara större i yngre åldersgrupper. Hade man gjort samma undersökning i en äldre 

åldersgrupp hade man kanske funnit mindre eller mildare effekter, då äldre människor kan 

tänkas vara mognare och mer cementerade i sin syn på sig själva, även om Giddens 

identitetsteori menar på att identieten alltid är under behandling. Att undersöka en äldre 

åldersgrupp hade då kunnat antingen stärka eller problematisera Giddens identitetsteori. 

Slutligen utgör de sociala normer som verkar finnas i användandet av sociala medier en 

intressant utgångspunkt för vidare forskning, där en kartläggning av vad för slags normer och 

hur de verkar tjänar som ett lämpligt syfte för att bättre förstå användandet av sociala medier. 
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