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Sammanfattning 

Användningen av sociala medier har ökat och är en självklar del av livet för många. Syftet med 

studien var att undersöka hur högskolestudenter påverkas av sociala medier och hur de 

använder sociala medier för att skapa social sammanhållning i klassen och i privatlivet. Vidare 

studerades eventuella skillnader mellan kvinnor och män samt hur studenterna uppfattade 

sociala mediers betydelse i allmänhet. Insamling av material gjordes genom kvalitativa 

intervjuer med en hermeneutisk metodansats. Åtta studenter på Högskolan i Halmstad 

intervjuades varav fyra män och fyra kvinnor. Materialet tolkades med teorierna tillhörighet av 

May, Scheffs sociala band och Goffmans frontstage och backstage. Resultaten som framkom 

visade att deltagarna påverkades av sociala medier, dels på ett negativt sätt då sociala medier 

kunde bidra till att användare jämför sig med andra men även på ett positivt sätt då sociala 

medier underlättade kommunikationen både i skolan och i privatlivet samt bidrog till social 

sammanhållning inom högskoleklassen. 

Nyckelord: sociala medier, högskolestudenter, social sammanhållning, kommunikation 

 

Abstract 

The usage of social media has increased and is a given part of life for many. The purpose of 

this study was to examine how university students is influenced by social media and how they 

use social media to create social cohesiveness within the class and in private life. Furthermore, 

were possible differences between women and men studied and how the students think of social 

media´s importance in general. The study was conducted through qualitative interviews with a 

hermetic method approach. Eight students at Halmstad University were interviewed, four males 

and four women. The material was interpreted using May´s theory belonging, Scheff´s theory 

social bond and Goffman´s theory frontstage and backstage. The results showed that the 

participants were influenced by social media, in a negative way as social media could 

contribute to user´s comparison with others but also in a positive way as social media made it 

easier to communicate both in school and in private life and contributed to social cohesiveness 

within the university class. 
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1. Inledning 

Sociala medier har i dagens samhälle blivit en självklar del av livet för många (Börjesson 2016).  

Användningen av sociala medier har ökat och Facebook och Instagram är de sociala medier 

som används mest (Davidsson, Thoresson 2017). Sociala medier kan bidra till ökad social 

sammanhållning då de ger fler sätt för användarna att kommunicera med familj och vänner 

(Marlowe,  Bartley, Collins 2016). Ett sätt att kommunicera är Facebooks meddelandefunktion 

Messenger vilket också är den vanligaste aktiviteten bland Facebookanvändare (Davidsson, 

Thoresson 2017). Ytterligare en funktion på Facebook är möjligheten att skapa grupper som 

kan användas vid till exempel skolarbete. Användande av Facebookgrupper kan underlätta 

kommunikation och planering av skolarbete för studenterna eftersom de får ytterligare sätt att 

kommunicera utan att behöva ses fysiskt (Qi 2018). 

Sociala medier kan också ha negativa aspekter då kommunikationen i verkliga livet kan ersättas 

med kommunikation online. Detta kan leda till att relationer i verkliga livet åsidosätts för livet 

online (Marlowe,  Bartley, Collins 2016). Vidare kan sociala medier vara en faktor till den 

ökande psykiska ohälsan bland barn och unga (Tisell 2018). Användningen av sociala medier 

ökar möjligheten till jämförelse med andra, både bekanta och kändisar. Detta kan leda till 

självobjektifiering, ett exempel är Instagram som är en bildbaserad plattform, genom att 

användarna kontinuerligt ser andra perfekta bilder (Fardouly, K Willburger, Vartanian 2017). 

Flödet av perfekta bilder på bland annat kända personer kan bidra till en ökad känsla av 

missnöjdhet över sin kropp om användarna upplever att deras egna utseende skiljer sig från 

bilderna på kändisar (Young, Gabriel, Sechrist 2012). 

Det finns därmed mycket som tyder på att sociala medier kan påverka både positivt och 

negativt. Sociala medier underlättar möjligheten till att hålla kontakten med bekanta men kan 

även bidra till osäkerhet då användare hela tiden utsätts för bilder av hur de bör se ut eller vara. 

Vi tycker att detta är ett intressant och aktuellt ämne och vill få en inblick i om användare av 

sociala medier upplever att sociala medier medför negativ påverkan som tidigare forskning 

tyder på. Vidare är det även intressant att studera om användare tycker att sociala medier bidrar 

till positiv påverkan, till exempel finns det studier som pekar på att sociala medier kan 

underlätta skolarbete och bidra till social sammanhållning. Sett ur ett genusperspektiv verkar 

forskning om sociala medier fokusera mer på hur kvinnor påverkas än män. Det finns ett flertal 

studier om sociala medier och kvinnor medan det är svårare att hitta något om män och sociala 

medier, som är relevant för den här studien. Vad gäller de olika funktionerna på Facebook, till 
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exempel Messenger, är de kvinnliga användarna mer aktiva än de manliga användarna. Likaså 

är det en större andel kvinnor än män som använder Instagram (Davidsson, Toresson 2017).  

Utifrån detta hoppas vi genom att intervjua åtta högskolestudenter, varav fyra män och fyra 

kvinnor, få en inblick i hur studenter anser att de påverkas av och använder sociala medier. Det 

finns tidigare studier som tar upp positiva och negativa aspekter av sociala medier. Däremot 

har vi inte hittat tidigare forskning som jämför kvinnliga och manliga studenter och därför kan 

det vara intressant att intervjua både manliga och kvinnliga studenter. Anser högskolestudenter 

att sociala medier bidrar till enklare kommunikationsvägar och social sammanhållning eller 

upplever de en press att alltid visa upp en perfekt bild? Skiljer sig användandet av sociala 

medier mellan kvinnor och män? Utifrån dessa aspekter angående användning och påverkan 

av sociala medier anser vi att den här studien är sociologiskt relevant. Vi hoppas genom den 

här studien kunna besvara dessa frågor och därmed bilda en djupare förståelse för hur sociala 

medier kan påverka högskolestudenter. 

 

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förstå och reflektera över hur högskolestudenter påverkas av att 

använda sociala medier och särskilt hur de använder sociala medier för att skapa social 

sammanhållning inom klassen och i privatlivet. Eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns 

användning av sociala medier i dessa hänseenden kommer studeras. Dessutom studeras 

högskolestudenternas uppfattning om sociala mediers betydelse i samhället överlag, hur sociala 

medier påverkar människor. 

2.1 Frågeställningar 

• Hur upplever högskolestudenter att de påverkas av sociala medier? 

• Hur upplever högskolestudenter att sociala medier bidrar med social sammanhållning 

inom klassen och privat? 

• Skiljer sig dessa upplevelser mellan kvinnliga och manliga studenter? 

 

3. Bakgrund och tidigare forskning 

Under detta avsnitt kommer olika sociala medier att presenteras och fem vetenskapliga artiklar. 

Artiklarna handlar om hur användare kan påverkas av sociala medier, hur sociala medier kan 

bidra med social sammanhållning för studenter och hur Goffmans teori om frontstage och 
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backstage kan användas för att beskriva hur användare kan välja hur de presenterar sig på 

internet. 

3.1 Sociala medier 

Facebook är det största sociala mediet med flest antal användare och antalet fortsätter att öka. 

Den vanligaste funktionen på Facebook är Messenger vilket är en funktion för att skicka 

meddelanden. En annan vanlig funktion är Facebookgrupper vilket syftar på att användarna 

kan gå med i eller skapa grupper. På andra plats kommer Instagram som är väldigt populärt 

bland yngre, framförallt tjejer. Andra populära sociala medier är Pinterest, Twitter och 

Snapchat. Gemensamt för de sociala medierna är att användningen fortsätter att öka 

(Davidsson, Thoresson 2017). 

3.2 Digital belongings: The intersections of social cohesion, connectivity and digital media 

Artikeln är skriven av Jay M Marlowe, Allen Bartley och Francis Collins och handlar om hur 

utvecklingen av digitala plattformar och sociala medier har en central roll för ungdomars 

deltagande i kulturella sammanhang och tankar kring sociala kontakter. Denna sociala/digitala 

kedja väcker viktiga frågor om social sammanhållning. Den digitala tekniken kan leda till både 

förstärkta eller försvagade sociala interaktioner. I artikeln presenteras en kvalitativ studie med 

24 studenter i åldrarna 18–25 från olika etniska minoriteter som bor i Auckland, New Zealand 

och som använder sociala medier. I undersökningen presenteras ett förhandsgranskat 

frågeformulär som de medverkande svarade på online där de beskrev sin uppfattning av 

användningen av sociala medier och vad deras sociala nätverk består av. Efter det skrev de 

medverkande en veckas dagbok om sociala medier. Dagboken fylldes i online för att se hur de 

använde sociala medier och vilka de konverserade med. I dagboken skrev de medverkande 

dagligen vilka de interagerade med och vilka plattformar de använde, hur länge och av vilken 

anledning. Därefter genomfördes semistrukturerade intervjuer för att få ett bredare perspektiv 

på de medverkandes aktiviteter online. Studien undersökte på viken nivå den digitala 

tillhörigheten påverkade deltagarnas umgänge med familj och vänner. Studien presenterade i 

vilken utsträckning unga universitetsstudenter använde sociala medier och i vilken utsträckning 

den digitala interaktionen påverkade deras sociala umgänge och den sociala sammanhållningen 

(Marlowe,  Bartley, Collins 2016). 

Istället för att existera i en egen separat virtuell sfär integreras den tekniska utvecklingen i 

vardagens verkliga värld genom att sammanlänka människor och platser i de sociala 

utrymmena. Artikeln undersökte hur den digitala kommunikationen integreras med social 
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sammanhållning och hur det påverkar människors relationer och nätverk. Genom teorin om 

tillhörighet undersöktes erfarenheter och konsekvenser av den sociala/digitala kedjan. 

Författarna utgår från att tillhörighet är en personlig erfarenhet som finns inom socio-rumsliga 

former av inklusion och exklusion, som uppmärksammar olika aspekter av tillhörighet 

(Marlowe,  Bartley, Collins 2016). 

Sociala medier bidrog med olika sätt att kommunicera med familj och vänner för studenter som 

studerade utomlands och hade familj som bodde långt bort genom användande av meddelande, 

bilder, ljud och video.  Facebook, Skype, Twitter, YouTube, Snapchat och Viber kunde vara 

viktiga för att hålla kontakten samtidigt som de kunde öka tillhörigheten. Människor från 

etniska minoriteter och immigranter har genom digitala tekniker fått ökade möjligheter att 

behålla kontakten med familj och vänner. Sociala medier och digitala tekniker är bra för att 

öka kommunikationen men kan också väcka frågor om hur individer kan gå miste om lokala 

sammanhang och därmed påverka den sociala sammanhållningen lokalt. Social 

sammanhållning har blivit en viktig aspekt inom många områden, som bland annat folkhälsa, 

social politik och ekonomi. Social sammanhållning brukar användas för att beskriva positiva 

tillstånd i sociala relationer inom en given ort eller samhälle, men det finns olika definitioner 

av vad social sammanhållning är (Marlowe,  Bartley, Collins 2016). 

Sociala medier kan stärka existerande sociala band men kan också påverka den sociala 

sammanhållningen negativt. För de som har tillgång till internet kan det bidra till att det sociala 

umgänget i verkliga livet blir ersatt av möten online. Studenterna i undersökningen ansåg att 

sociala medier var viktigt och att det hjälpte till med att hålla kontakten med familj och vänner 

(Marlowe,  Bartley, Collins 2016). 

Social sammanhållning handlar om gemenskap och respekt för varandra, där alla kan känna att 

de får tillhörighet i olika sammanhang. Social sammanhållning inom högskoleklasser anses 

ofta vara viktigt för studenternas hälsa. Denna artikel är relevant för studien då det undersöktes 

hur sociala medier kan bidra med social sammanhållning bland studenter. Genom att ta del av 

denna forskning kunde ett bredare perspektiv om hur sociala medier kan bidra med social 

sammanhållning till vänner och familj som inte bor i samma stad etableras. Samtidigt kan 

sociala medier påverka sammanhållningen negativt för det som händer lokalt. Användning av 

sociala medier kan både öka den sociala sammanhållningen och försvaga den. 
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3.3 Social Media Usage of Students, Role of Tie Strength, and Perceived Task 

Performance 

Den vetenskapliga artikeln handlar om sociala medier, hur universitetsstudenter använder olika 

medieplattformar och är skriven av Cong Qi. Den ökade användningen av sociala medier 

uppmuntrar universitetslärare att överväga användning av sociala medier som nya plattformar 

för inlärning. Studien undersökte relationen mellan användande av sociala medier och kreativt 

lärande i förhållande till gruppuppgifter. Arbetet fokuserade på den roll sociala nätverk har när 

det gäller kommunikation i grupp. Materialet samlades in från studenter som gick kursen 

Global Business Strategy på ett av universiteten i Hong Kong. I början av terminen bad 

föreläsaren studenterna att forma grupper om fem-sex personer. Alla grupper skulle skapa en 

Facebookgrupp och bjuda in föreläsaren. Genom Facebookgruppen skulle studenterna 

diskutera projekt, svara på kommentarer från övriga medlemmar och dela eller lägga upp 

videos eller annat som var relevanta för projektet (Qi 2018). 

Studenterna ombads att utrycka sina åsikter om användningen av Facebook, kommunikationen 

i gruppen, att skapa band och grupparbetet. Resultaten visade att frekvent användning av 

sociala medier bland studenterna ledde till ökad kommunikation mellan gruppmedlemmarna 

och att kommunikationen i gruppen förbättrade arbetet i gruppuppgiften. Forskningen påvisade 

att studenterna med relativt svaga band uppvisade bättre kommunikationsförmåga när de 

använde Facebook för att diskutera grupprojekt. Resultatet innebär att effekten av sociala 

medier i förhållande till kommunikation i grupp ökar när gruppmedlemmar har svaga band. 

Denna effekt försämras när medlemmar har starka band. Användningen av sociala medier 

påverkades inte direkt eller hade en betydande roll av uppfattningen om uppgiften (Qi 2018). 

Sociala medier definieras som en grupp av internetbaserade applikationer som bygger på den 

ideologiska och teknologiska skapelsen av Web 2.0 och tillåter skapande och utbyte av 

användares innehåll. Många universitetsstudenter har vuxit upp i den digitala världen och 

sociala medier kan därför underlätta när det kommer till inlärning och undervisning. Sociala 

medier bidrar med att användarna kan personifiera innehåll, dela material och interagera samt 

samarbeta med andra (Qi 2018). 

Sociala medier bidrar till att skapa informella och avslappnade atmosfärer och bidrar till 

effektiv inlärning. Sociala medier tillåter människor att kommunicera med varandra när som 

helst och var som helst utan att de behöver träffas fysiskt. Sociala medier som ett pedagogiskt 

verktyg ökar inte enbart kommunikationen utan kan också förbättra studenters utförande av 
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uppgifter, speciellt i grupp, eller inom konstruktiva inlärningsresultat. Sociala medier hjälper 

till att bygga relationer, som bidrar med en stödjande social omgivning som underlättar lärande 

(Qi 2018). 

I studien användes social constructivism theory för att stödja och undersöka hur sociala medier 

påverkar kommunikationen i grupper och förståelsen för uppgiftens utförande vid skolarbete. 

Social constructivism theory föreslår att inlärning är en social process som konstruerar kunskap 

i sociala kontexter och är fördelaktigt på grund av de stora variationerna av tankemönster inom 

en grupp. Resultatet i studien stödjs inte av Social constructivism theory, då resultatet som 

framkom i studien antingen såg en positiv eller negativ relation mellan användning av sociala 

medier och inlärning för studenter. Teorin förespråkar däremot den positiva rollen som sociala 

medier har när det kommer till inlärning för studenter (Qi 2018). 

Artikeln är relevant för studien då den bidrar med kunskap om hur sociala medier kan användas 

i skolarbete, vilket är något som har undersökts. Genom att ta del av denna artikel kan ett 

bredare perspektiv på hur Facebookgrupper kan användas för att gynna kommunikationen 

mellan universitetsstudenter och hur sociala medier kan användas i skolarbete utvecklas. 

Artikeln bidrog med kunskap om hur sociala medier kan öka kommunikationen i ett 

grupparbete, och att studenter med svaga band kommunicerar bättre i Facebookgrupper än de 

med starka sociala band. Detta är intressant då denna studien har undersökt hur sociala band 

kan påverkas av sociala medier. 

3.4 The presentation of self in the online world’: Goffman and the study of online 

identities 

I den vetenskapliga artikeln diskuteras Erving Goffmans arbete om frontstage och backstage 

och hur dessa begrepp kan tillämpas i dagens samhälle för att analysera identitet och 

självpresentation hos bloggare och second life (SL), som syftar till livet online. Artikeln är 

skriven av Liam Bullingham och Ana C. Vasconcelos och beskriver analyser av onlineidentitet 

och interaktioner i tio olika fall av bloggare och SL. Detta för att förstå deras områden online 

och hur uttrycken som förmedlas online presenteras: förskönande som en mindre form av 

rolltagande, att dela upp självet, att anpassa sig och passa in, och att maskera, anonymitet 

genom att inte delge någon information om sig själv, och pseudonymitet som betyder att 

användarna skriver under en påhittad identitet. Metoden som användes var semistrukturerade 

intervjuer med en kombination av öppna och stängda frågor (Bullingham, C. Vasconcelos 

2013). 
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I Goffmans arbete The presentation of self in everyday life analyserades interpersonella 

interaktioner och hur individer framträder för att upprätthålla en önskvärd bild av sig själv 

genom att använda teatertermer för att illustrera och jämföra individers frontstage- och 

backstagebeteende. Under dessa interaktioner sågs deltagarna som skådespelare. När personen 

är i frontstage är den medveten om att den blir observerad och handlar efter de regler och 

sociala avtal denne har med åskådarna. Misslyckande med det innebär att tappa ansiktet och 

misslyckande med att upprätthålla den bild de vill skapa. Skådespelarens beteende är 

annorlunda i backstage, i det privata, för där behövs inga uppträdanden. Genom att bära masker 

kan individer ta fram vissa aspekter av sig själv i interaktioner med andra. Onlinemiljöer bidrar 

till att användarna kan presentera olika identiteter. Distansen mellan personerna gör det lätt att 

dölja aspekter av offlinejaget och skönmåla onlinejaget (Bullingham, C. Vasconcelos 2013). 

Identitetsturism innebär att användaren av en onlinemiljö, som att blogga, använder 

möjligheten att vara anonym eller att utge sig för att ha ett annat kön eller etnicitet än 

användaren har i verkligheten. Det har också kommit fram att användare av internet siktar på 

den västerländska bilden av skönhet, och att till exempel äldre eller överviktiga användare 

skapar yngre, smalare och mer moderna versioner av sig själva (Bullingham, C. Vasconcelos 

2013). 

Ett viktigt resultat av forskningen är att trots att deltagarna förändrade sina egenskaper var de 

angelägna om att återskapa sina offlineidentiteter online. Däremot engagerade de sig åt att 

redigera sin självpresentation. Det var möjligt att skapa en röst på en blogg som var sann mot 

offlinerösten genom att till exempel publicera personliga detaljer om offlinejaget eller skapa 

en avatar som liknade offlinejaget. Anledningar till detta var bland annat en önskan om ärlighet 

gentemot andra, och tron om att identiteten inte förändras online. Detta belyser Goffmans 

arbete med frontstage, då människor medvetet väljer att visa en given identitet. Goffmans 

arbete kan därför användas för att förklara identitet som kommer genom interaktioner och 

presentationer av sig själv i onlinevärlden. Detta betyder att onlinejaget är en länk till offline 

jaget och skillnaderna mellan de två jagen är små (Bullingham, C. Vasconcelos 2013). 

Artikeln beskriver hur individer presenterar sig själva online, hur de kan välja att redigera och 

förändra sig själva i onlinejaget för att passa in i de olika idealen som finns. Oftast vill personer 

att onlinejaget ska likna offlinejaget, med skillnaden att det ska vara en förbättring. Genom 

användande av sociala medier kan personer skönmåla sig själva och med hjälp av filter välja 

att publicera fina bilder som förmedlar en viss känsla. Via sociala medier kan olika identiteter 
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presenteras och val av det som publicerats. Denna artikel är relevant för studien då det som 

sker offline kan ses som en förberedelse för det som sker online. 

3.5 The skinny on celebreties 

Artikeln tar upp att det finns mycket forskning som påvisar att kvinnor som blir utsatta för ett 

smalt mediaideal för med sig en negativ effekt på kvinnors kroppsbild och är skriven av Ariana 

F. Young, Shira Gabriel och Gretchen B Sechrist. Undersökningen använder en modell som 

skall moderera effekterna som medieprofiler har på kroppsbilden. Modellen benämns som 

parasociala förhållandet-modererings hypotesen - att parasociala eller ensidiga relationer 

(PSR) kan bevisa effekterna som smala mediepersonligheter har på kroppsbilden. Till denna 

studie genomfördes två undersökningar och effekterna av PSR på kvinnors kroppsideal. 

Deltagarna var kvinnor och undersökningen var formad på så sätt att de såg en helkroppsbild 

av hur en smal okänd modell ser ut. Därefter fick deltagarna svara på hur de uppfattade 

modellen. I resultatet framkom det att kroppstillfredställelsen kan öka om individen upplever 

en kroppsliknelse med andra kändisar. Uppfattande av likheter med en smal PSR kan leda till 

en ökad tillfredsställelse till sin egen kropp. Denna mekanism kan påverka individer positivt 

eller negativt där den nuvarande forskningen tyder på att kvinnor påverkas mer av kändisar än 

vad som uppfattades från början. I resultatdelen framkom att kvinnor som upplevde likhet med 

en smal modell kände sig mer nöjda med sina kroppar till skillnad från de som inte upplevde 

likhet. I sista studien redovisades att kvinnor var mer nöjda med sina kroppar efter att ha sett 

en favoritkändis som de uppfattade som smal än en kontrollkändis som de ansåg vara smal (F. 

Young, Shira, B. Sechrist 2012). 

Deltagarna fick skriva en uppsats om sin smala kvinnliga favoritkändis. Forskarna mätte sedan 

deltagarnas uppfattning av kändisens kroppsstorlek och bedömde deras nuvarande 

kroppstillfredställelse. Enligt den selektiva tillgänglighetsmodellen ledde bedömningar av 

likhet till effekter av anpassning, medan bedömning av olikhet ledde till motsatt effekt. 

Forskarna föreslog en teori om att en liknande kroppsuppfattning till en smal favoritkändis, 

skulle leda till en uppfattning om att ha en liknande kropp, vilket då skulle leda till en positiv 

självkänsla till sin egen kropp (F. Young, Shira, B. Sechrist 2012). 

Artikeln är relevant för studien då allt mer jämförelse är möjligt i dagens samhälle, något som 

kan påverka användare av sociala medier. I och med tillgången på sociala medier finns en 

ständig tillgång på bilder som användarna kan använda för att jämföra sig med andra. Konstant 

jämförelse med någon annan kan till exempel leda till att personen i fråga börja träna för att 
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uppnå en strävan att likna kändisar. Idag förekommer det alltmer en publicering av bilder där 

överviktiga kvinnor börjat lägga upp bilder på sin kropp utan att uppfattas som avvikande, 

vilket var sällsynt tidigare. Detta har spridit sig alltmer och ju fler som upplever liknande 

personlighet med någon som liknar en själv, desto mer leder det till en bättre självkänsla till 

sin egna kroppsbild.  

3.6 Instagram use and young women’s body image concerns and self-objectification: 

Testing mediational pathways 

Artikeln handlar om Instagram och är skriven av Jasmine Fardouly, Brydie K Willburger och 

Lenny R Vartanian. Studien undersökte användningen av Instagram i allmänhet men även hur 

bilder av träning och oro inför kroppen inverkar på självobjektifiering hos kvinnor mellan 

åldrarna 18–25 i USA och Australien. Studien undersökte om det fanns någon relation mellan 

användning av Instagram och unga kvinnors problem med kroppsbilden och 

självobjektifiering, samt tankar kring utseende genom internaliseringen av samhällets 

skönhetsideal eller jämförelse av utseende med specifika målgrupper på Instagram. 

Internaliseringen hänvisar till i vilken utsträckning individer stöder samhällets definitioner av 

skönhetsideal som personliga och meningsfulla, huruvida definitionerna upplevdes som 

övertygande och som mål att uppnå för individen. En viktig förutsättning är att trots att de flesta 

människor är medvetna om samhällets standardnormer när det gäller skönhet eller inte, 

internaliserar inte alla standarder på samma nivå. Det är de som internaliserar samhällets 

generella standard som har större risk att bli missnöjda med sin kropp och utveckla ätstörningar. 

Övergripande har Instagram associerats med större självobjektifiering, då det är en bildbaserad 

plattform där både internalisering av och jämförelse av utseendet gentemot kändisar kan 

förekomma. Att ofta titta på träningsinspirerande bilder på Instagram kopplades till större 

problem med kroppsbilden, och att relationen förmedlas av internalisering, jämförelser av 

utseendet med kvinnorna i träningsinspirerande bilder. Tillsammans gav dessa resultat en bild 

av att Instagram kan påverka kvinnors oro inför utseende och övertygelser negativt (Fardouly, 

K Willburger,  Vartanian 2017). 

Resultatet i studien visade att den övergripande användningen var positivt korrelerad med 

självobjektifiering, vilket stämmer överens med forskning om att Facebook förknippas med 

självobjektifiering. På Instagram kan användare lägga upp bilder på sig själva och andra, och 

får frekvent kommentarer om utseendet av andra. På så vis kan Instagram beskrivas som en 

utseendefokuserad plattform. Bilder som publiceras på Instagram kan noggrant väljas ut och 

redigeras för att representera den idealiserande bilden av kvinnors utseende. Genom att 
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spendera mer tid på Instagram kan detta förknippas med högre självobjektifiering på grund av 

det fokus som läggs på det fysiska utseendet. I motsats till forskning om andra sociala medier 

som Facebook var användandet av Instagram generellt inte förknippat med unga kvinnors 

missnöje med kroppen eller önskan att vara smal. En förklaring till denna skillnad kan vara att 

kvinnor ser mer bilder av kändisar på Instagram än de gör på Facebook. Om kvinnor anser att 

kändisars utseende är svårare att uppnå än de anser att bekantas är, för att de är medvetna att 

kändisars bilder är redigerade, så kan bilder på kändisar ha mindre inverkan på kroppsbilden 

än att se bilder av bekanta. Att ta del av träningsbilder på Instagram kan leda till större missnöje 

med kroppen och en ökad drivkraft för att gå ner i vikt hos unga kvinnor, men det återfanns 

ingen direkt koppling till självobjektifiering. En anledning till att träningsbilder inte förknippas 

med självobjektifiering är för att dessa bilder inte bara betonar utseendet utan även träning och 

styrka, och dessa två funktioner kan neutralisera varandra med hänsyn till deltagarnas 

självobjektifiering. En exponering av träningsbilder leder till ökad kroppsosäkerhet vilket kan 

bidra till en negativ kroppsbild hos kvinnor istället för att motivera till en hälsosammare livsstil 

(Fardouly, K Willburger, Vartanian 2017). 

Instagram är det näst största sociala mediet efter Facebook och därför har fokus varit på 

användning av dessa två medier. Artikeln påvisar att unga kvinnor påverkas av Instagram och 

att träningsbilder kan bidra till osäkerhet krig kroppen. Det kan även bidra till internalisering 

genom att infoga andras tankar, värderingar och reaktionssätt i den egna personen. Många 

gånger påverkas unga kvinnor negativt av sociala medier och det är något som har undersökts 

i vår studie. Kvinnor påverkas av vad andra publicerar vilket kan få dem att jämföra sig själva 

med andra, det behöver inte enbart handla om kroppen utan det kan vara uppfattningen om att 

andra har ett perfekt och mer intressant liv. Trots en medvetenhet om att andras liv inte är 

perfekt och att det kanske krävs 50 bilder för att få till en perfekt selfie sker en påverkan. 

3.7 Värdering av artiklar 

Artiklarna behandlar hur användning av sociala medier kan påverka användarna positivt och 

negativt, hur de kan välja det de presenterar och publicerar på internet, om hur sociala medier 

kan bidra till social sammanhållning inom högskoleklasser och i det privata samt om 

kommunikationen via sociala medier när det kommer till grupparbeten. Studierna påvisar att 

kvinnor påverkas negativt av sociala medier i form av ökad social jämförelse, missnöje och 

osäkerhet med den egna kroppen. Den bild av kvinnan som förespråkas på sociala medier 

påverkar unga kvinnors hälsa negativt, likaså påverkas de av att se kändisar och deras 

vältränade kroppar. Det finns sociala regler som följs på sociala medier, som kan bidra till att 
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användare väljer vad som ska publiceras och vilka delar av deras personlighet som passar in 

för att få likes och positiva kommentarer. Sociala medier kan därmed bidra till att användare 

kan välja vad de publicerar och vad som ska presenteras i frontstage och vad som ska behållas 

i backstage. Sociala medier kan bidra till social sammanhållning då det underlättar för studenter 

att kommunicera och hålla kontakt med familj och vänner som bor långt bort. Trots att sociala 

medier kan bidra till social sammanhållning med familj och vänner kan den påverka det sociala 

umgänget i lokala sammanhang då allt mer av kommunikationen kan ske online. Bilder på 

smala och vältränade kändisar är också något som påverkar unga kvinnor negativt, och bidra 

med missnöje med kroppen, speciellt för de kvinnor som inte upplevde likheter med 

modellernas kroppar. 

Dessa artiklar är relevanta för att de hänger samman med syftet och frågeställningarna om hur 

användare påverkas av sociala medier och om det bidrar med social sammanhållning i klassen 

samt i det privata. De kan även belysa hur individer påverkas och därför väljer att förfina sin 

personlighet och utseende på nätet för att passa in och få fler likes. Kommunikationen sker allt 

mer via sociala medier och studenter använder sociala medier som en medlare för att 

kommunicera med vänner och klasskamrater om gruppuppgifter, något som även kunde ses 

hos studenterna i vår undersökning då de använder sociala medier i skolarbetet. 

 

4. Teori 

I teorikapitlet kommer de tre teorierna som används för att för att analysera det insamlade 

empiriska materialet presenteras. Med hjälp av begreppen tillhörighet, sociala band samt 

frontstage och backstage kan förståelsen för sociala medier och hur användandet kan påverka 

hälsa och öka den sociala sammanhållningen. Motivering till varför de olika teorierna är 

relevanta för studien finns under respektive teori. 

4.1 Tillhörighet 

Vanessa Mays (2013) teori om belonging (tillhörighet) undersöker hur relationer kan vara en 

källa för tillhörighet. May beskriver tillhörighet som en grund för hur människor lever, känner 

och uppträder i den sociala världen. Tillhörighet kan kategoriseras som en känsla att vara 

bekväm med sig själv och sin omgivning. Vidare beskriver May begreppet tillhörighet som en 

process att skapa en känsla av identifikation med, eller kontakt till kulturer, människor, platser 

och materiella objekt. Människan förstår vem den är utifrån likheter och skillnader gentemot 

andra. Med andra ord så förstår människan vem den är beroende på vem den känner tillhörighet 
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till, eller inte känner tillhörighet till. Det kan argumenteras för att människan har ett behov av 

stimulans och sällskap som bara kan nås genom kommunikation med andra. May tar upp att 

undersökningar påvisar att människor som interagerar i flera sociala nätverk upplever en högre 

grad av mening i livet jämfört med de som har svagare länkar gentemot andra. Tillhörighet är 

en känsla som berättar något om personens anslutningar till sig själv och sin omvärld av 

människor, kulturer och platser. Om tillhörighet är det som hjälper människan att ansluta till 

världen och att denna kontakt behövs för att få en självkänsla bör det andra logiska steget vara 

att människan behöver tillhörighet. Genom att inte känna tillhörighet kan individen påverkas 

negativt, vilket kan leda till alienation och utanförskap. Däremot behöver inte avsaknad av 

känslor av tillhörighet automatiskt vara skadligt och behöver inte alltid uppfattas som något 

negativt. För de flesta finns en spänning mellan viljan att vara som andra och känna tillhörighet 

och viljan att vara unik och annorlunda (May 2013). 

Människan anses ofta vara en social varelse och att känna tillhörighet till andra är viktigt för 

de flesta. Genom att använda Mays teori om tillhörighet kan en ökad förståelse fås för hur 

sociala medier kan bidra till gemenskap och tillhörighet mellan studenterna, i klassen och i 

deras privatliv. Samtidigt kan det också belysa vad som kan händer om de inte upplever känslor 

av tillhörighet i olika sammanhang.  Då sociala medier har blivit så stort idag och allt fler 

använder det kan det bidra till sammanhållning och tillhörighet men också orsaka utanförskap. 

Genom begreppet tillhörighet ges en djupare förståelse för sociala medier och hur användandet 

kan påverka välbefinnandet. 

4.2 Sociala band 

Scheffs (1994) teori om sociala band syftar till att beskriva mänskliga relationer och 

människans natur. Sociala band genererar det primära motivet i mänskliga handlingar.  Teorin 

om sociala band och viljan att behålla band är ett av de mest grundläggande mänskliga motiven 

och detta motiv kan förklara alla mänskliga beteenden. Säkra sociala band är kraften som håller 

samman ett samhälle och balansen mellan närhet och distans. Stolthet och skam ger signaler, 

både till sig själv och andra, för att kommunicera om bandets tillstånd. Scheff använder 

Goffmans teori om att motivation går ut på att känslor visas i ansiktet och om en individ skäms 

så avslöjar ansiktet känslan. Därför försöker pinsamma situationer undvikas men även att 

skämma ut andra undviks. Skam ger signaler om svaga band medan stolthet ger signal om 

starka band. Skam är troligen den mest intensiva smärtsamma känslan. Varje person spenderar 

mycket tid på att skapa ett värdefullt och dugligt själv. Hotet att förlora detta kan vara mer 

smärtsamt än att förlora sitt liv. Människor har ett behov av tillhörighet, ett nätverk av sociala 
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band och om detta inte skulle tillfredsställas skulle människan ständigt vara osäker i det 

moderna samhället (Scheff 1994). 

Underdifferentiering beskriver Scheff som viljan att få gemenskap och att gemenskapen 

präglas av låg grad av individualism där individen i liten utsträckning kan bestämma hur hon 

förhåller sig till gemenskapen. Överdifferentiering innebär att individen inte har tillgång till en 

varaktig social tillhörighet och att en risk för att stå utanför gemenskapen ständigt är 

närvarande. Begreppet optimal differentiering syftar på att de sociala banden är intakta och att 

det finns en tillfredställande balans mellan individen och gruppens behov. Optimal 

differentiering innebär att vid nära relationer där individerna känner varandra finns en öppenhet 

och närhet men samtidigt en distans till andra som gör att individerna kan upprätthålla en 

personlig integritet (Scheff 1994). 

Genom att använda Scheffs teori om sociala band kan förståelse för hur människan söker efter 

sociala band på olika sätt öka. Det kan även förstås genom begreppen under- och 

överdifferentiering, men även diskuteras utifrån ett mellanläge, mellan över- och 

underdifferentiering. I detta mellanläge kan individer kommunicera om olika intressen till 

exempel idrott, sociala medier eller studier. Det behöver inte vara personligt men kan ändå vara 

en vänskaplig aktivitet. Detta kan förklara det som sker via sociala medier, med gemenskap, 

utanförskap, social sammanhållning och hur det kan förstås utifrån olika relationer. 

4.3 Frontstage och backstage 

Goffmans samhällssyn brukar kallas för det dramaturgiska perspektivet där Goffman jämförde 

livet med en teaterföreställning. Denna teori handlar om människors sociala interaktioner och 

de informella beteenderegler som styr dessa. Aktören eller skådespelaren är personen som visar 

upp sig, den som utför en handling. Uppträdandet kan ske på en scen där förutbestämda 

händelser sker. I vardagslivet stöter människor på händelser som är verkliga men som inte alltid 

upplevs som bra framförda. Publiken är ytterligare en del i interaktionen, i teatersammanhang 

är det de som betraktar föreställningen. Goffman undersökte hur individen presenterade sig 

själv och sina aktiviteter inför andra i vardagliga situationer, hur aktören kan styra och 

kontrollera den uppfattning som andra får av denne. Goffmans begrepp intryckstyrning innebär 

att personer försöker styra intrycket andra får av oss. Det innebär att individen försöker 

presentera en bild av sig själv som styr hur andra upplever personen i fråga. Självpresentation 

syftar till hur en individ väljer att presentera sig inför andra. Ett exempel kan vara att aktören 

presenterar sig på ett visst sätt för att uppnå status (Goffman 2014). 
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Frontstage och backstage har en central roll i Goffmans teori. Med dessa begrepp menade han 

att aktören spelar olika roller i sitt vardagliga liv och att beteendet var olika beroende på var 

aktören befinner sig. Frontstage är där framträdandet sker, ett utrymme där aktören är synlig 

för publiken och försöker hålla sig till de normer som finns. Dessa normer kan delas upp i två, 

den ena rör sättet som aktören behandlar publiken när han talar till dem, hövlighetsnormer. 

Dekorum eller anständighetsnorm, är den andra och är när aktören är inom synhåll för publiken 

men inte direkt talar till dem. En individs uppträdande i frontstage kan uppfattas som ett försök 

att ge intryck av att aktiviteterna som sker förhåller sig till dessa normer. I frontstage vet 

aktören att denne blir iakttagna och beter sig därför på ett annorlunda sätt jämfört med när 

aktören inte är synlig. Backstage kan ses som bakom kulisserna, fakta som inte presenteras 

kommer fram i denna region, det som inte ses av publiken. Här kan aktören öva på sina 

framträdanden och vila då det är dolt för publiken. Backstage kan aktören bete sig annorlunda 

då ingen ser vad som händer, eller tron om att ingen ser. Här är aktören mer avslappnad och 

kan vara sig själv utan att bli bedömd. Goffman menar att människor bär olika masker vid olika 

tillfällen och framträdanden för att konstruera smickrande framförhållningar av personen 

(Goffman 2014). 

Genom att använda Goffmans frontstage och backstage kan förståelse för hur människan beter 

sig olika på internet uppnås. Backstage innebär det som inte publiceras på internet medan 

frontstage är det material som är synligt online. Beteenden kan skilja sig åt beroende på om 

personen befinner sig i frontstage, till exempel publicering av bilder online, eller backstage; 

dolda för andra användare. Teorin kan även användas för att öka förståelsen för hur användare 

presenterar sig själva online och val av det som publiceras. Teorin kan också utveckla tankar 

om det som publiceras på sociala medier kan vara i frontstage, det som visas för andra, det som 

andra ska se, det där vackra och roliga som sker i livet, jämfört med de bilder som inte 

publiceras, det som sker i backstage. 

4.4 Hur teorierna förhåller sig till varandra 

Sociala band är viktigt och viljan att behålla sociala band är en stark drivkraft hos människan. 

Stolthet signalerar starka sociala band och skam svaga. På nätet kan flera konversationer och 

aktiviteter i olika forum pågå samtidigt. Detta bidrar till att det är enkelt att avbryta eller 

förändra relationer som sker på nätet, som motsvarar backstage. Detta betyder att om individen 

inte upplever bekräftelse kan känsla av tillhörighet minska och känslor av skam kan uppstå då 

de sociala banden är hotade. I backstage kan ansiktet räddas genom att till exempel radera 

bilderna som lagts upp, de som är synliga för bedömning av andra, i frontstage. Teorierna har 
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valts för att de kompletterar varandra och kan bidra med en förståelse för det som sker på 

sociala medier och användares beteenden. Känslor av tillhörighet är viktigt även online och 

kan signalera om styrkan på banden. 

 

5. Metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod, metodansats, förförståelse och förkunskap, urval och 

avgränsning, validitet och reliabilitet samt det etiska tankesättet presenteras. Resonemang förs 

kring varför intervju valdes som metod för att svara på frågeställningarna vilket innebär att för- 

och nackdelar kommer lyftas fram för vald metod. 

5.1 Intervju som metod 

Det som undersökts var unga studenters, kvinnliga och manliga, användning av sociala medier 

och hur de påverkades av detta. Den kvalitativa metoden ansågs vara mest lämpad för att få 

fram ett relevant empiriskt material. Kvalitativ forskning brukar karaktäriseras av en närhet till 

undersökningsproblemet eller ett inifrånperspektiv. Det finns en närhet och öppen interaktion 

mellan forskaren och informanten. I kvalitativ forskning brukar forskaren själv delta i 

insamlingen av data. I kvalitativa studier finns förutsättningar att både forskaren och 

intervjupersonen genom språket kan ta del av varandras inre för att forskaren sen ska kunna 

tolka informationen (Olsson, Sörensen 2011). Anledningen till valet av kvalitativ metod istället 

för kvantitativ är för att den kvalitativa metoden är mer djupgående och beskriver fenomen som 

tolkas utifrån olika sammanhang och kontexter. Kvalitativ metod var också mest lämpad för 

att besvara frågeställningarna, då syftet var att få informanternas upplevelser av området och 

för att få en ökad förståelse för intervjupersonernas syn och tankar om sociala medier, om det 

bidrar till social sammanhållning inom klassen och i det privata livet. 

Kvalitativa metoder är oftast inte lika generaliserbara som ett kvantitativt perspektiv då 

kvantitativa undersökningar innefattar ett större antal medverkanden. Datainsamlingen i den 

kvalitativa metoden är i många fall också mer resurs- och tidskrävande än den kvantitativa. 

Kvantitativ forskning kan bidra till att objektiva fakta skapas genom exempelvis logiska 

nummer, något som den kvalitativa metoden saknar (Olsson, Sörensen 2011). Kvalitativa 

metoder anses vara bra för att beskriva sociala fenomen, förhållanden och processer. Denna 

typ av metod är lämplig att använda när det kommer till undersökningar som inriktas på sociala 

interaktioner, människors tolkningar, förståelse av sig själv och sin livsvärld (Lindgren 2008). 
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I den kvantitativa metoden finns det en distans mellan forskaren och informanten och ger ofta 

resultat i form av siffror. Denna metod baseras oftast på kortare konkreta svar. Då vi var 

intresserade av att undersöka informanters upplevelser och synpunkter var den kvalitativa 

metoden mer lämplig så att informanterna öppet kunde berätta utifrån frågorna. Intervjuer ger 

informanter möjlighet att beskriva och uttrycka sina tankar om ämnet. Det finns olika typer av 

intervjumetoder, bland annat semistrukturerade intervjuer vilket innebär att frågorna utgår från 

ett eller flera förutbestämda ämnen som valts ut. Denna typ av intervju skiljer sig från öppna 

intervjuer där forskaren vill att informanterna ska berätta så fritt som möjligt. 

Semistrukturerade intervjuer bidrar med en balans mellan frihet och begränsning. Friheten 

bidrar till att informanten får utrymme för att kunna utrycka sig fritt. Samtidigt finns en 

begränsning som underlättar och gör det möjligt att jämföra de olika intervjuerna med varandra. 

Ytterligare en typ av intervjuer är gruppintervjuer. Ibland kan gruppintervjuer vara mer 

upplysande än enskilda intervjuer, då gruppintervjuer kan säga något om hur människor 

resonerar i grupp (Eliasson 2013). Gruppintervjuer kan bidra till att skapa en trygg dialog och 

därmed öppna upp för realistisk gruppdynamik (Bruhn Jensen 2009). 

Nackdelar med den kvalitativa forskningsintervjun är att forskaren kan påverka materialet, 

undersökningen och kvalitén. Det kan till exempel ske missförstånd under intervjun vilket kan 

påverka materialet negativt (Olsson, Sörensen 2011). Det kan även vara svårt för forskaren att 

vid kvalitativa intervjuer hitta en bra balans mellan närhet och distans till informanten (Dahlen 

2007). Nackdel är även att forskaren inte vet om informanterna ger uppriktiga svar och tankar 

kring frågorna då de kan undanhålla information. Det positiva med att använda kvalitativa 

forskningsintervjuer som metod är att empirin kan bli djupgående och forskaren på plats kan 

förklara om det skulle ske något missförstånd. Det är även möjligt att under intervjuernas gång 

ställa följdfrågor. Fördel med att använda den kvalitativa forskningsmetoden är att forskningen 

är flexibel och att frågeställningarna kan studeras och bidra med fördjupning (Olsson, Sörensen 

2011). 

5.2 Metodansats 

För att bearbeta och tolka informationen från intervjuerna användes hermeneutiken. 

Hermeneutiken är ett redskap för att skapa en djupgående förståelse genom att tolka 

informanternas svar. 

En hermeneutisk vetenskapsinriktning går ut på att förstå mänskliga erfarenheter och 

situationer genom tolkning. Att tolka, uttrycka och förstå sammanhang görs med hjälp av 
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frågorna vad, var, hur och varför (Olsson, Sörensen 2011). Hermeneutiken har sitt ursprung i 

renässansens två riktningar, den protestantiska bildanalysen och de humanistiska studierna av 

antika klassiker. En viktig utgångspunkt för hermeneutiken är att meningen hos en del enbart 

kan förstås om den sätts i sammanhang med helheten. En bibeltext kan enbart förstås om den 

sätts i sammanhang med hela Bibeln. Det är genom att gå mellan delen och helheten som en 

fördjupad förståelse för fenomenet kan uppnås vilket kännetecknar den hermeneutiska cirkeln 

eller spiralen (Alvesson, Sköldberg 2017). För att förstå helheten av det fenomen som studeras, 

kan det vara givande att utgå från de olika delarna. De olika delarna studien har utgått från är 

vår förförståelse, tidigare forskning om sociala medier, tidningsartiklar och det insamlade 

materialet från intervjuerna. Genom att analysera materialet utifrån valda teorier och tidigare 

forskning framkom en djupare förståelse för fenomenet. 

Öppenhet är viktigt för att bedriva forskning och bli en bra hermeneutisk forskare, men vid 

uppsatsskrivande kan det medföra svårigheter för att det saknas en definitiv riktlinje för 

metodens utövande. Det som också kan vara svårt i arbetet med hermeneutiken är att förhålla 

sig till forskarens förförståelse på ett konstruktivt sätt, som är en av hermeneutikens 

utgångspunkter. Svårigheter med att utgå från den egna förförståelsen är att även om den kan 

föra forskaren till det som ska undersökas, kan den också förhindra forskaren att se nya mönster 

(Lundin 2008). 

5.3 Förkunskap och förförståelse 

Med förförståelse menas att författaren har en uppfattning om det fenomen som ska studeras, 

att det finns en förkunskap om ämnet och antaganden om verkligheten och att detta kan påverka 

resultatet. Vår förförståelse för studien och av sociala medier var att vi själva använder sociala 

medier och att har gjort det ett antal år. Tillgång till tidigare forskning har även bidragit till en 

ökad kunskap om ämnet och om hur framförallt kvinnor kan påverkas, då det inte fanns så 

mycket tillgänglig information om hur män påverkas. Som kvinnor har vi en förförståelse för 

hur kvinnor kan påverkas av sociala medier och av det som publiceras. Som studenter finns 

också en förkunskap om hur vi använder sociala medier till skolarbetet och i det privata, tankar 

kring sociala medier och om det bidrar med social sammanhållning i klassen och privat. Valet 

att använda en kvalitativ datainsamlingsmetod var för att få en ökad förståelse om sociala 

medier och hur användningen av dessa kan påverka unga studenter, både negativt och positivt. 

Det som var viktigt i undersökningen var en öppenhet för olika synpunkter. Mycket av den 

information och tidigare forskning som tagits del av har påvisat negativa konsekvenser som 

kan komma av att använda sociala medier. 
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Viktigt i forskningssammanhang är att forskaren verkligen är intresserad av fenomenet som 

ska studeras. Det är en grundförutsättning för att arbetet ska genomföras på ett bra och 

tillfredställande sätt (Sjöberg 2008). Detta var ett ämne som är intressant för att det är aktuellt 

och för att det fanns mycket information tillgängligt. Det fanns mycket mer information om 

hur sociala medier påverkar kvinnor än män. Vi har även reflekterat över att alla som intervjuas 

kanske inte är medvetna om de påverkas eller inte, då det kan vara svårt att veta om man inte 

reflekterat över det innan. 

5.4 Urval och avgränsning 

Urval inom kvalitativa intervjustudier är oftast små grupper som används för att samla in 

material med nära förbindelse till studiens syfte. Urval inom forskning handlar om stickprov, 

då populationen oftast är för stor för att hela populationen ska kunna intervjuas och därför 

behöver forskaren arbeta med ett urval. Urvalet ska representera den större grupp som 

undersöks (Olsson, Sörenson 2011). Kvalitativa intervjuer är tidskrävande och därför används 

ett begränsat antal informanter. Vid urvalet strävar forskaren efter att få ett urval som 

återspeglar variationen hos det fenomen som ska undersökas (Dalen 2007). Urvalet till denna 

studie var unga studenter, totalt åtta studenter varav fyra män och fyra kvinnor. Denna studie 

avgränsades till kvinnors och mäns uppfattningar om sociala medier och om det bidrog till 

social sammanhållning inom klassen. Urvalet av studenterna var ett bekvämlighetsurval, med 

avgränsning till Högskolan i Halmstads bibliotek. Bekvämlighetsurval innebär att enbart de 

personer som befinner sig på plats vid den tidpunkt forskaren letar efter personer till stickprovet 

har möjlighet att delta (Eliasson 2013). Det var alltså endast de personer som befann sig på 

biblioteket vid den tid vi sökte efter deltagare till intervjuerna som hade en chans att delta i 

undersökningen. En nackdel med denna typ av urval är att stickprovet kanske inte motsvarar 

hela populationen (Eliasson 2013). 

5.5 Tillvägagångssätt 

För att kunna besvara frågeställningarna och syftet har åtta studenter intervjuats med 

semistrukturerade intervjuer. Inför intervjuerna utformades en gemensam intervjuguide som 

användes vid alla intervjuer och som innehåll frågor för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Samtliga intervjuer spelades in för att sedan transkriberas. Intervjuerna 

genomfördes som gruppintervjuer, informanterna intervjuades två och två. Vi valde att göra på 

detta sätt för att de flesta satt två och två och studerade och även för att det skulle underlätta 

för dem att prata med oss. Informanterna som valdes ut var de som inte såg allt för upptagna 

ut. Vi gick fram till två studenter i taget och frågade om de ville ställa upp på intervjuer för vår 
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studie. De tillfrågades om de ville bli intervjuade direkt på plats eller vid ett senare tillfälle mer 

avskilt. Samtliga informanter valde att bli intervjuade på plats, men det fanns möjlighet till att 

intervjuerna kunde genomföras vid ett senare tillfälle, som var mer avskilt. Innan intervjuerna 

påbörjades tillfrågades informanterna om det var okej om att samtalen spelades in för att få 

med allt som sades, något som samtliga informanter gick med på. Först intervjuades kvinnorna 

och därefter bearbetades och transkriberades deras intervjuer. Den andra dagen i biblioteket 

intervjuades männen. Totalt bestod studien av fyra intervjutillfällen där vi båda var 

medverkande. Intervjuerna lades upp som en diskussion mellan de två informanterna så att de 

kunde diskutera de olika frågorna med varandra. Intervjuerna varande mellan 20–35 minuter. 

Valet att hitta informanter på biblioteket på högskolan i Halmstad var för att informanterna 

skulle vara högskolestudenter. Det fanns en medvetenhet om att svaren kan ha påverkats av att 

informanterna blev intervjuade i par istället för enskilt då de därmed kan ha påverkat varandra 

eller risken att alla inte får samma möjlighet att yttra sig. Vare sig informanter blir intervjuade 

i grupp eller enskilt kan informanterna välja att undanhålla viss information eller inte dela med 

sig om sina tankar. Den öppna miljön var inte något som uppfattades ha påverkat resultatet då 

informanterna öppnade sig och var villiga att dela med sig av sina åsikter. Informanterna gav 

tillfredställande svar på frågorna. Gruppintervjuerna gav intressanta gruppdiskussioner vilket 

var gynnsamt för resultatet. Intervjuerna gick bra och vi upplevde positiv respons från de 

medverkande. Det som gick mindre bra var att vissa frågor kunde ha lyfts fram mer då de i viss 

mån föll bort under någon av intervjuerna eller som inte förklarades tillräckligt tydligt. 

Intervjuguiden bestod av 14 frågor (se bilaga 1). Fråga 1, 2, 3, 4 och 5 var med för att få 

bakgrundsinformation om varför och när informanterna började med sociala medier, hur 

mycket tid de lägger på sociala medier dagligen och hur mycket av den tiden de kommunicerar 

med andra studenter om skolan, med fokus på Facebook och Instagram. Då syftet och 

frågeställningar handlar om hur studenterna påverkas av sociala medier och om det ökar den 

sociala sammanhållningen inom klassen och det privata fanns frågorna 6–12 med. Frågorna 6–

8 berörde det sociala umgänget och om det förändrats sedan de började studera, hur de använde 

sociala medier i skolan och det privata och hur de kommunicerade med andra studenter. 

Frågorna 8–10 berörde hur de påverkas av det som skrivs och vad de tänker kring feedback 

och likes. Fråga 12 var med för att få information om huruvida sociala medier bidrog till social 

sammanhållning inom klassen och det privata. Fråga 13 berörde om sociala mediers 

användningssyfte har förändrats och var med för att få information om hur informanterna 

upplever förändringarna som skett med sociala medier. Den sista frågan 14, som var om de 
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hade något att tillägga fanns med ifall informanterna hade något som de ansågs inte tagits upp 

under intervjuerna. 

5.6 Analysmetod 

Metod och teori hör ihop, och vetenskapliga uppsatser kräver ofta en teoretisk utgångspunkt 

för att analysera materialet. Detta kan uppfattas som krångligt men författaren kan redan vid 

val av metod öppna upp för att analysera materialet utifrån vissa teorier. Genom att belysa 

materialet med teorier kan nya aspekter, skillnader och mönster bli synliga. Teori kan ge 

förklaring till ett fenomen och öka förståelsen (Lundin 2008).  

Det insamlade materialet sammanställdes till resultatet genom att först läsa intervjuerna i sin 

helhet och därefter kategorisera innehållet. Genom att kategorisera materialet ges en överblick 

över materialet vilket underlättar jämförelse av intervjuerna (Kvale, Brinkmann 2014). Utifrån 

kategorierna framkom de teman som användes i resultatet. Analysen av materialet gjordes 

utifrån Mays tillhörighet, Scheffs sociala band samt Goffmans frontstage och backstage. 

Teorierna användes för att de kompletterar varandra och beskriver människans önskan för 

tillhörighet och gemenskap, hur viktiga dessa aspekter är i verkliga livet och via nätet. 

5.7 Reliabilitet och validitet 

Även vid kvalitativa undersökningar kan det vara gynnsamt att tänka på validitet och 

reliabilitet. Reliabilitet är graden av överenstämmelse mellan mätningar med samma 

mätinstrument, om det blir samma resultat vid varje mätning och kan utmärka tillförlitlighet i 

en studie. Hög validitet är också viktigt. Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta 

det som ska mätas, att rätt sak mäts. Validitet kan även förstås utifrån trovärdighet (Olsson, 

Sörenson 2011). Val av gruppintervju är något som kan ha påverkat validiteten i resultatet och 

tillförlitligheten då informanternas svar kan ha påverkats av att de intervjuades två och två 

istället för enskilt. Trovärdigheten kan också påverkas om någon tar över diskussionen och den 

andra inte får tid att reflektera kring sina åsikter. Trovärdigheten kan styrkas genom att 

gruppintervjuer kan bidra med ökade reflektioner kring ämnet då informanterna kan diskutera 

olika synpunkter med varandra och därmed utveckla tankarna kring frågorna.  

Reliabilitet i kvantitativa undersökningar förutsätter att metoderna för insamling och analys av 

data ska kunna kontrolleras av andra forskare på ett acceptabelt sätt. Detta kan vara svårare i 

kvalitativa studier då forskarens roll är en viktig faktor och rollen utformas i samspel med 

informanten samt med hänsyn till situationen. Ett sätt att hantera reliabilitet är att vara korrekt 

i beskrivningarna av de enskilda händelserna i forskningsprocessen. Detta ska medföra att 
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andra forskare kan ta sig an samma uppgift. Beskrivningen måste innehålla omständigheterna 

för forskaren, informanterna och intervjusituationerna. Svårigheter med att eftergranska 

resultat är att omständigheterna och individerna förändras. Genom att ange de analytiska 

metoder som används under bearbetningen av det insamlade materialet underlättas möjligheten 

till att göra om studien (Dalen 2007) 

Pragmatisk validitet är en bedömning av i vilken grad resultaten är användbara inom det 

forskningsfält det inhämtas från (Kvale, Brinkmann 2014). Validitet i forskarrollen kan som 

första steg utgå ifrån att forskaren tydligt förklarar sin individuella relation till det fenomen 

som studeras. På detta vis kan läsarna vara kritiska till huruvida omständigheterna kan ha 

påverkat resultatet. Detta är en viktig aspekt när det kommer till forskare och studenter och hur 

de väljer problemställningar som de själva berörs av. För att kunna värdera validitet till den 

valda metoden för insamlingen av materialet krävs det att metoden är anpassad till 

undersökningens mål, problemställningar och teoretiska anknytning. Validiteten i 

datamaterialet stärks genom att relevanta frågor ställs under intervjuerna och att informanterna 

får den tid som behövs för att svara (Dalen 2007). 

5.8 Etiska överväganden 

Etik handlar om att bygga upp, stimulera och upprätthålla en medvetenhet och en diskussion 

om hur en forskare bör handla. De etiska aspekterna att tänka på vid intervjuer är krav på 

samtycke, krav på att bli informerad, krav på konfidentialitet och nyttjandekravet. Krav på 

samtycke syftar till att det ska finnas samtycke från de personer som blir intervjuade och ingår 

i forskningen. Det ska finnas ett frivilligt samtycke och det betyder att deltagarna inte ska känna 

sig tvingade att delta. Krav på att bli informerad handlar om att de som deltar ska informeras 

om den övergripande planen för forskningen, syftet och metoder som kommer att användas. 

Krav på konfidentialitet handlar om att personuppgifterna ska bevaras så att obehöriga inte kan 

komma åt informationen och att informationen ska vara sekretessbelagd (Dalen 2007). 

Nyttjandekravet syftar till att uppgifterna som insamlas om enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet). Informanterna tillfrågades om det gick bra 

att samtalen spelades in och samtliga informanter gav sitt samtycke. Informanterna 

informerades om att de kommer att vara anonyma i uppsatsen då inga privata uppgifter kommer 

att avslöjas i arbetet. De blev också informerande om att när intervjuerna var transkriberade 

skulle inspelningarna raderas. Vi är medvetna om att intervjuerna genomfördes öppet på 

högskolebiblioteket i Halmstad och att andra kan ha hört intervjuerna, något som informanterna 

ansåg vara okej. Detta var något som både vi och informanterna var medvetna om. Under 
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samtyckeskravet finns en regel om att de som medverkar i en undersökning skall ha rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet). 

 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet från det insamlade materialet presenteras. Resultatet 

presenteras utifrån fyra teman som framkom under bearbetning av det insamlade materialet. 

Denna del syftar till att besvara uppsatsens frågeställningar. Informanterna kommer att 

presenteras med de fiktiva namnen Emil, Tom, Kevin, Anton, Anna, Elsa, Alma och Stina. 

Informanterna var i tjugoårsålder och befann sig på Högskolan i Halmstads bibliotek och 

majoriteten var studerande på Högskolan i Halmstad. 

6.1 Kommunikation via sociala medier 

Kommunikationen sker allt mer via sociala medier i dagens samhälle och därför har det blivit 

en självklar del i vardagen för de flesta. Flera av informanterna angav att sociala medier 

underlättade kommunikationen, både privat och i skolarbetet. Samtliga informanter använde 

sociala medier för att det förbättrade kommunikationen och underlättade att hålla kontakt med 

familj och vänner. I resultatet framkom att studenterna började med Facebook för att alla andra 

hade det och därför blev det naturligt för dem att gå med. De vanligaste sociala medierna som 

informanterna använde var Facebook, Instagram, Snapchat och Messenger. Både männen och 

kvinnorna använde ungefär samma sociala medier. Andra medier som kom upp under 

intervjuerna var Pinterest, Twitter, Tinder, bloggar, redigeringsappar och Whatsapp. 

I resultatet framgick att Messenger användes mycket för att kommunicera med andra studenter 

då det var smidigt att skapa gruppchattar. Det krävdes inte heller att de var vänner på Facebook 

för att kunna kommunicera med varandra, då Messenger har blivit en egen del av Facebook. 

Samtliga informanter uppgav att de använde sociala medier mer i privatlivet än till skolarbete. 

Kommunikationen som skedde om skolarbete var oftast för att planera var och när de skulle 

träffas för att arbeta med uppgifter. 

”Ja då sitter vi ju här. Det är ju snarare för planeringen, vart ska vi ses, när ses vi, vad behöver vi 

göra. Det kan vi ta lite snabbt. Men… annars är det ju inte mycket. Det känns osmidigt att skriva då.” 

Anton 

Anna nämnde att det även kunde handla om tillfällen då alla i gruppen inte kunde ses, till 

exempel vid jul, då kunde kommunikationen om arbeten ske över Messenger och Skype. 
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Samtliga höll med om att de använde sociala medier mindre i skolan jämfört med privat. De 

studenter som hade grupper för hela program på Facebook ansåg att kommunikationen kunde 

underlättas då alla som var med kunde ställa frågor, svara på frågor och diskutera. Snapchat 

kunde också användas av studenterna för att kommunicera med andra studenter. I resultatet 

framkom att studenterna sällan skrev eller publicerade eget material på Facebook, utan använde 

mest Messenger. 

”Ja men jag skriver aldrig nånting på Facebook utan det enda är väl att man använder sig av 

Messenger men det har typ blivit en egen del nu, när man skriver till folk liksom. Och sen Instagram så 

är det väl bara kolla vad som händer helt enkelt.” Kevin 

I resultatet framgick att studenterna kunde använda sociala medier för att hålla kontakten med 

vänner och familj som bodde långt bort och på så vis underlättades kommunikationen när de 

väl träffas. Stina ansåg att sociala medier kunde underlätta när det kom till att hänga med i 

vänners och bekantas liv. 

”Jag tycker ändå det är kul med typ så här gymnasiekompisar och så om de uppdaterar sitt flöde 

på Instagram, jag tycker ändå att det är kul att se hur det går för dem och vad dem gör och då behöver 

man inte ha den kontakten. Alltså såhär supertight hela tiden och sen om man väl träffas då har man 

ändå kanske koll på flödet och så kan man ändå prata om det. Men gud vad kul att du gjorde det här 

eller har du flyttat hemifrån eller blablabla. Ofta ser man ju det där liksom… det är ju mycket enklare 

att skriva med folk” Stina 

I resultatet framkom att då sociala medier hade en så stor roll i det vardagliga livet kunde 

informanter uppleva att det fanns förväntningar på att ha vissa av dem, något som Kevin märkte 

av. 

”Och Instagram var jag också lite seg med, det var väl bara på mig själv tror jag egentligen men 

sen vart det folk när jag sa, när folk fråga har du Instagram, jag bara nej, dom bara va, så här helt 

chockade typ. Så då blev det typ att jag skaffa det sen till slut också” Kevin 

Kevin sade att han hade varit lite sen med Facebook med för att hans föräldrar inte ville att han 

skulle skaffa det för tidigt. Förväntningarna på att alla borde ha Instagram ledde tillslut att han 

skaffade det med. 

6.2 Trender, krav och förväntningar på sociala medier 

Samtliga informanter ansåg att de påverkades och att de trodde att alla påverkas av det som 

händer på sociala medier och av de trender som finns. Kvinnorna konstaterade att det fanns 
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trender och krav att de skulle se bra ut hela tiden. Även om kvinnorna var medvetna om att 

andras bilder inte alltid var naturligt perfekta så påverkades de. Stina nämnde att det kunde bli 

för mycket och att hon inte alltid orkade se hur bra andra hade det. 

”Ja men jag tror att, många lägger upp och visar vad de har det och man ska hela tiden nå upp till 

perfektionism, alltså hela tiden, så var det inte riktigt, skulle jag nog säga. Det har nog ändrats. Det 

märker man ju, i alla fall på mina syskon. Jag var inte alls så som dom liksom. Och hade det kravet 

liksom, att vara snyggt, fin när jag var 14 liksom då sket jag ju totalt i det.” Stina  

Elsa ansåg att utvecklingen av sociala medier har lett till högre krav på hur bilderna ska se ut 

på Instagram och att de påverkas av vad standarden ligger. Kvinnorna ansåg att utvecklingen 

av sociala medier har bidragit till att kvinnor och unga tjejer hela tiden behöver nå upp till 

perfektionism. Mycket idag går ut på att användarna ska visa upp sig, något som kvinnorna 

inte såg förr. Krav på att tjejer ska vara snygga vid 14 års ålder upplevde inte informanterna att 

de hade på samma sätt när de var i 14-årsåldern. 

Männen uppgav att de såg en förändring i det som skett och publiceras på sociala medier. Anton 

angav att det gick att se en trend hos yngre tjejer där en känd kvinna la upp en fin bild och sen 

syns 100 tjejer som publicerade liknande bilder. Detta för att bilden var trendig och kvinnan 

såg proffsig ut samt för att tjejerna också ville få den möjligheten att skapa en karriär på sociala 

medier. I resultatet framgick det att det förr handlade om att visa sig upp själv lite men med 

utveckling av nya funktioner i apparna ska användare idag inte enbart visa vad de gjort vid 

speciella tillfällen utan även vad de gör i vardagen. 

”Ja, det tycker jag. Alltså kollar man på Instagram nu så är det ju jättestort tillskilland från typ, 

ja men 2000-… tre, fyra år sen kan vi säga. Alltså det här att Instagram blir en möjlighet att få en karriär 

helt plötsligt har ju växt nått så kopiöst å man ser dom här trendbilderna å alltså…ja…” Anton 

I resultatet framkom att informanterna såg mycket negativt med utvecklingen av sociala medier 

och att konsekvenserna av detta har lett till självskadebeteende och istället för att hjälpa till står 

andra bredvid och filmar. Förändringarna som informanterna såg har också fört med sig att det 

idag handlar om att tjäna pengar på sociala medier istället för att hålla kontakten som syftet var 

från början. 

”Alltså det har ju verkligen gått wild and crazy liksom. Det är…. många som har hamnat i 

depression på grund av det. Många ser hur folk har det, försöker ha samma sak. Alla drogproblemen, 

alla festerna liksom, folk som blir verkligen utstötta, mobbade, utfrysta å....” Tom 
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Tom ansåg att det negativa som utvecklingen fört med sig påverkade de yngre i större 

utsträckning då de har växt upp med sociala medier, mobiltelefoner, datorer och surfplattor. 

Utveckling av de trender som skett har lett till att folk mår sämre då de kan jämföra sig med 

andra. Förväntningar på sociala medier har medfört att förhållanden på sociala medier har 

försämrats, ansåg Tom. Han angav att användare måste vara som alla andra och om de inte får 

lika många likes så var det något fel på person. 

”[...]du måste vara som alla andra för att få det här, jag menar får du 50 likes, någon annan 150, 

ja men då är det något fel på mig. Man då, gör allt liksom för att synas och höras och det är, det är 

väldigt sorgligt är det faktiskt, det är riktigt synd är det.” Tom 

Emil nämnde att det har utvecklats till en trend att skriva personliga saker på sociala medier 

som kunde bidra till att det var svårare att bry sig. Flödet på Facebook var ofta så mycket att 

informanterna ansåg att det tog för lång tid att gå igenom allt. 

”[...]det känns som att det är ett typ mode nu att alla går efter det skriver typ personliga grejer på 

Facebook eller Instagram eller Snapchat what ever. Också man börjar tappa den känslan att bry sig 

längre för det händer så jävla ofta, så man orkar bara inte riktigt längre, med att skriva mer så. Går 

undan det kanske…. ” Emil 

Detta var något som Tom också kunde se. Han angav att allt fler har valt att lägga ut privata 

saker som inte hör hemma på sociala medier som lett till att det blivit svårare att bry sig, och 

har bidragit till att han bara scrollade igenom och gav en stödlike. Detta kunde bero på att folk 

ville ha uppmärksamhet och att de ville att andra skulle fråga hur de mådde trodde Tom. 

Det framkom i resultatet att männen kunde påverkas en stund men om de inte kunde göra något 

åt det var det inte någon idé att lägga tid på det. När det kom till pressen att få likes angav 

männen att de inte brydde sig allt för mycket. Jämförelse via sociala medier kunde medföra 

tankar om att gå på gymmet. Instagrambilden var att män ska vara vältränade och därmed fanns 

förväntningar på att de ska vara vältränade, något som Anton kommenterade. 

”Jo men det finns alltid där och jag vet själv att man är skadad på ett sätt. För ibland så kommer 

man ju på sig själv att man tänker fan jag måste gå till gymmet typ. Alltså den är ju klassisk. När man 

ser, alltså det här med vad influenser och alla det här Instagramhypet om att vara vältränad och dricka 

Nocco. Åå alltså såna saker…” Anton 

I resultatet framkom att informanterna gärna ville ha positiv feedback på sociala medier men 

att negativ feedback också var viktigt. Fick de inte negativ feedback var det svårt att utvecklas. 

Kvinnorna ansåg att de inte fick negativa kommentarer på Facebook och Instagram. De angav 
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att de trodde att det krävs fler följare och att personen är större på sociala medier för att få de 

negativa kommentarerna. Kvinnorna uppgav även om de lade ut bilder på Instagram så ville de 

ha positiv feedback och likes. Hur männen uppfattade kritik berodde på vem det kom ifrån och 

om den var befogad. 

6.3 Användning av mobilen för att skapa social sammanhållning 

Tiden som informanterna spenderade på sociala medier dagligen varierade mellan 4–10 

timmar. De kvinnliga studenterna sade att de använde sociala medier ungefär fyra timmar per 

dag. Telefonen låg ofta bredvid dem och detta bidrog till att de tittade fem minuter här och sen 

fem minuter där. Flera sade också att de nog spenderade mer tid på sociala medier än vad de 

var medvetna om just på grund av att de tittade på mobilen när de hade tråkigt eller för att 

fördriva tiden. Elsa angav att hon inte själv trodde att hon använde sociala medier så mycket 

som hon nog gjorde och Alma trodde att de flesta använder sociala medier mer än vad de vill 

erkänna. 

”Nej precis men jag har ju såhär, telefonen ligger ju alltid så här bredvid en liksom, eller på bordet 

så här så fort jag inte gör något speciellt så tar jag ju upp telefonen. Så det är nog mycket. Tror jag…” 

Elsa 

De manliga studenterna uppgav att de kunde vara ute på sociala medier mellan 4–10 timmar. 

De flesta av dem angav att det var mellan 4 timmar dagligen men för en del kunde det vara 

längre. Tiden kunde bero på vad de gjorde de olika dagarna, om de jobbade eller var lediga. 

Det hade också utvecklats till en vanesak att titta på mobilen och att de egentligen inte var så 

intresserade av det som hände. 

” [...] det blir ju, alltså det är en vanegrej, det är ju inte för att nånting har hänt liksom, men det 

blir i samband med att man plockar upp telefonen så går man in och kollar, uppdaterar flödet och…å 

egentligen är man inte så intresserad utav vad som händer utan det är mer själva grejen, det har blivit 

som en rutin.” Tom 

Informanterna uppgav att sociala medier har bidragit till gemenskap och social 

sammanhållning bland studenterna vilket har upplevts som en positiv effekt. Bland kvinnorna 

uppgavs gemenskapen som en god källa till kontakt och att användandet inte alltid behövde 

resultera i vänskap. Bland männen upplevdes användandet av sociala medier ha bidragit med 

en ökad grad av gemenskap då de delade samma intresse. 

”Sen har det blivit som en... medlare eller vad man ska säga, alltså att man har skaffat, man inte 

lärt känna så många i ettan och trean så då tillexempel, eller när vi började att man inte kände någon i 
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tvåan och trean. Sen så hade vi en Facebookgrupp och så där så la dem upp grejer, kallade till olika 

evenemang och sånt. Vilket gjorde att man lärde känna mer folk så. Så det vart som en medlare typ” 

Kevin 

För yngre kunde den sociala biten i det verkliga livet ersättas av sociala medier. Stina angav 

att hon kunde se att hennes syskon använde sociala medier istället för att träffas, där de valde 

att kommunicera via sociala medier. De manliga studenterna berättade att den sociala 

sammanhållningen har utvecklats med hjälp av sociala medier då de fick fler vänner på 

Facebook, Instagram och Snapchat. Genom att de lade till en person blev det lättare att lära 

känna fler. Informanterna sade att när de inte kände några vid skolstart kunde de med hjälp av 

Instagram, Facebook och Snapchat få möjligheten att besöka andra studenters profiler för att 

få veta mer om personen. Detta resulterade i vänförfrågningar som kunde öka 

sammanhållningen mellan studenterna. I resultatet framkom att det sociala nätverket hade 

utvecklats på ett positivt sätt som bidragit till att studenterna haft möjligheten till att träffas 

även privat med andra studenter, i form av tentamensinläsning.  

”Ja, får man en vänförfrågan så går man in på dens profil och checkar läget, vad det är för en 

person liksom. Man lär ju känna den där typ. Ja men det har väl absolut utvecklats. Det gör det väl alltid 

när man träffar nya människor” Stina 

Emil studerar utomlands och angav att sociala medier bidragit till ett ökat umgänge för honom. 

När han började på universitetet kände han inte så många så då gick han igenom universitets 

Facebooksida för att hitta andra svenskar och startade en grupp. Nu är de ungefär 20 personer 

i gruppen och de har bra kontakt och kan gå på evenemang och event tillsammans. Emil uppgav 

att det var lättare att skapa kontakter med hjälp av sociala medier, då det var enklare att hitta 

folk. 

I resultatet framkom att Facebook var något som framförallt männen ansåg kunde bidra till 

social sammanhållning inom klassen då de kunde skapa grupper för alla årskurser vilket 

bidragit till att de lärt känna varandra. Kvinnorna uppgav att de inte tyckte att det bidragit till 

social sammanhållning på samma nivå som männen som tyckte att där är alla välkomman, att 

ingen är utesluten och alla har blivit inbjudna till evenemang. På Facebook ansåg männen att 

de kunde samla in alla, planera och bjuda in folk och att det definitivt var ett positivt 

användande för att bygga social sammanhållning. Kvinnorna och männen uppgav att sociala 

medier bidragit till en social sammanhållning på den privata nivån då det underlättade att hålla 
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kontakten med kompisar och gymnasievänner genom att ta del av flödet på bland annat 

Instagram. 

6.4 Bekräftelse online 

I resultatet framkom att kvinnorna ansåg att det var roligt att få likes och att de kunde använda 

något filter för att bilden skulle bli finare. De nämnde även att de lagt ut bilder för att det var 

roligt och att de gjorde det för sig själva. Även om de ville tro att de inte påverkades av vad 

andra skriver så gjorde de det. Ibland upplevdes ett behov att gå igenom vilka de följde för att 

besluta om de skulle avfölja dem, då det kunde bli för mycket. Stina tog upp att det kunde vara 

svårt att se hur bra liv andra visade upp trots en medvetenhet om att det kanske inte var så bra 

som bilderna ville påvisa. 

”För jag kan tycka att det blir för mycket, alla andra lever så jävla bra liv alltid och jag pallar inte 

alltid att se hur de har det liksom. På nått sätt så tror man ju att de har det så bra men ändå vet man att 

de har det inte det.” Stina 

Anna angav att hon själv inte lägger ut vilken bild som helst, bilderna skulle också visa att det 

var fint där hon var. Om det visade sig att bilden inte var så fin lades den inte upp på sociala 

medier. När på dygnet har också en betydelse för att få flest antal likes, i resultatet framkom 

att kvinnorna upplevde att det fanns olika tider de kunde publicerade bilderna för att få flest 

likes. Mycket av det som publicerades ansåg kvinnorna ha syftet att få bekräftelse och likes, 

något de upplevde var sorgligt. 

” Ja om man lägger ut nu liksom då är det ju ingen, eller jo det är ju nån men det är ju inte så 

många för nu är alla i skolan eller alla jobbar. Kanske vid lunch för att då, då kollar nog folk telefonen 

tror jag. Men kanske vid åtta tiden då är folk trötta liksom och scrollar man flödet mycket. På 

vardagarna, inte på en lördag vid klockan åtta, då kollar ingen.”  Anna 

Både Elsa och Alma angav att det var roligt med likes och att det kändes som att det var det 

som var syftet med att publicera material på sociala medier. Bekräftelse kunde nås genom att 

informanterna jämförde likes, att de fick fem fler likes än förra bilden. Emil angav att likes 

även kunde användas på en personmässig nivå, för att få feedback på sina arbeten och se hur 

mycket det växt genom ökning av antal likes på sociala medier. Om de inte skulle få så många 

likes kunde det resultera i att de tog bort bilden, vilket Alma angav att hon trodde att andra 

hade gjort. 
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”Man ser ju folk som tar bort negativt i fem minuter så fick dom inte så många och då tror jag 

folk tar bort dom för att de inte fått så många likes” Alma 

Männen uppgav att om de påverkades av det som händer på sociala medier var att det oftast 

inte var värt att ge sig in i diskussioner. Tom sa att han inte köpte om någon sa att de inte är 

ute efter bekräftelse eller att det inte gav något. Han uppgav att vi alltid gör saker och ting för 

att få bekräftelse sedan vi var små. 

 

7. Analys 

I det här kapitlet analyseras det insamlade resultatet från de medverkande respondenterna. Det 

insamlade materialet från intervjupersonerna har tolkats med stöd av teorierna och begreppen, 

de teoretiska begreppen användes för att förstå/förklara resultatet och på det viset bearbeta 

datamaterialet. Genom tematisering kunde det insamlade materialet tolkas. Analysen kommer 

att presenteras i två teman med kompletterande underrubriker. 

7.1 Användning av sociala medier och social sammanhållning 

7.1.1 Tillhörighet och gemenskap 

May (2013) menar att känslor av tillhörighet är viktigt för individen. May beskriver begreppet 

tillhörighet som en process att skapa en känsla av identifikation med, eller kontakt till kulturer, 

människor och platser samt materiella objekt. Studenterna använde sociala medier till olika 

saker och de kunde spendera flera timmar på sociala medier dagligen. Studenterna använde 

sociala medier för att interagera med varandra och det hade en inverkan på den sociala 

sammanhållningen i klassen. Samtliga studenter ansåg att sociala medier kunde öka 

sammanhållningen till familj och vänner. Detta kan återkopplas till den vetenskapliga artikeln 

Digital belongings: The intersections of social cohesion, connectivity and digital media där 

studenterna i undersökningen ansåg att sociala medier bidrog till social sammanhållning, 

speciellt till familj och vänner. Det var även en informant som angav att hennes syskon valde 

att kommunicera via sociala medier, något Marlowe, Bartley och Collins såg i sin 

undersökning. Detta bidrog till att den sociala sammanhållningen kunde öka till familjen men 

påverka det sociala umgänget i verkliga livet då det blir ersatt av möten online (Marlowe, 

Bartley, Collins 2016). Det var flera av männen som angav att de fått fler vänner på olika 

sociala medier medan kvinnorna ansåg att de inte behövde lägga till alla som vänner då de 

kunde kommunicera på Messenger utan att vara vänner. Sociala medier kunde bidra till en bra 

kommunikation för kvinnorna samtidigt som det bidrog med tillhörighet då fler kunde prata 
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med varandra. Känslor av tillhörighet behövde inte komma av fler vänner på sociala medier. 

Känslor av tillhörighet kunde också utvecklas av att studenterna såg likheter till klasskamrater 

och därmed utvecklade starkare band till vissa. Männen ansåg i högre grad att sociala medier 

bidrog till social sammanhållning i klassen än kvinnorna. Därför kan det vara så att männen 

var mer öppna för att lägga till fler vänner på sociala medier. Detta kan även vara en bidragande 

faktor till att de upplevde att sociala medier bidrog till sammanhållning inom klassen i högre 

grad än kvinnorna. 

Studenterna hade även en uppfattning om att det fanns en trend för yngre tjejer att följa normen 

för att få bekräftelse och därmed känna tillhörighet i de sociala sammanhangen som skapas på 

sociala medier. I relation till artikeln The Skinny on celebreties (F. Young, Shira, B. Sechris 

2012) blir effekterna således att yngre tjejer söker bekräftelse för ett kroppsideal som är trenden 

och som många strävar efter. Följderna resulterar i att respondenterna strävade efter sociala 

band där de söker efter gemenskap för att på så sätt kunna kontrollera relationer på nätet utifrån 

sina individuella behov. 

7.1.2 Tillhörighet och icke tillhörighet 

Genom sociala medier har den sociala sammanhållningen utvecklats inom klassen då det 

underlättade att lära känna varandra och att de kunde ta del av varandras profiler. Det går även 

att avstå från grupper och chattar. Känslor av att inte tillhöra kan vara problematiskt för 

individen, men behöver inte automatiskt vara skadligt och negativt (May 2013). Det finns 

miljontals grupper och länkar på internet idag och det är omöjligt att delta i alla och känna 

tillhörighet, därför kan personer välja att stå utanför gemenskapen. Social sammanhållning 

fungerade bra inom de respektive klasser studenterna tillhörde och sociala medier kunde bidra 

till tillhörighet. Icke tillhörighet inom klassen verkade inte vara ett problem. Utifrån materialet 

fanns det inga tecken på att sociala medier skulle bidra till utanförskap inom klassen. Genom 

att inte ha de vanligaste sociala medierna kunde däremot individer hamna utanför sociala 

sammanhang. Idag förväntas alla ha sociala medier och om de inte har det blir folk förvånade. 

Genom att inte ha sociala medier kunde de inte delta i de olika grupperna och därmed blev det 

en form av utanförskap och icke tillhörighet. 

Samtidigt behöver inte alla studenter känna sig som en del av gemenskapen inom klassen för 

att de var med i de olika grupperna, de kan fortfarande känna sig utanför det som händer i 

verkliga livet eller känna sig ovälkomna i aktiviteter som sker utanför skolan. All inbjudan 

behöver inte ske i de gemensamma klassgrupperna på sociala medier och på så vis kan en del 
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studenter känna sig ovälkomna och därmed frånvaro av tillhörighet. Känslor av icke tillhörighet 

kan leda till att studenter får svårt att identifiera sig med klasskamrater och därmed leda till 

utanförskap. Känner studenterna inte tillhörighet till klassen kan det leda till att de känner sig 

utanför vilket kan få negativa konsekvenser för individen. 

Både män och kvinnor påverkas av sociala medier. Träningsbilder och andra bilder som 

publiceras på sociala medier kan bidra till en osäkerhet för kvinnor när det kommer till 

kroppsbilden (Fardouly, K Willburger, R. Vartanian 2017). Detta var något som kunde iakttas 

i informanternas svar, hur media producerar en bild på hur den perfekta kroppen ska se ut för 

män och kvinnor. Krav på hur bilder ska se ut har ökat enligt kvinnorna och likaså den upplevda 

förväntningen på att vara vältränad för männen. Genom att inte få till den perfekta, fina bilden 

eller att följa de förväntningar som finns på Instagram kan individer hamna utanför 

gemenskapen eller känna en avsaknad av tillhörighet. Kvinnorna ansåg att kravet på den 

perfekta bilden har gått ner i åldrarna och att allt yngre personer får med sig kravet om att 

framstå som perfekt hela tiden. Att få bekräftelse vädjar till känslan av gemenskap, till 

underdifferentiering, samtidigt som kraven på perfektion kommer från ett anonymt 

överdifferentierat sammanhang. 

7.2 Sociala medier och bekräftelse 

7.2.1 Bekräftelse i det främre rummet, frontstage 

Det finns en mängd filter och redigeringsappar för att fotografier ska se bättre ut och bli finare 

på Instagram. Kvinnorna angav att de gillade att använda filter och redigeringsappar. Det 

framkom även att de med omsorg valde vilka bilder som skulle publiceras och de som inte var 

tillräckligt fina att visa för allmänheten, frontstage, valdes bort. Studenterna höll med om att 

likes och kommentarer gav bekräftelse och att det var en viktig del för att uppleva tillhörighet. 

Goffmans (2014) teori om frontstage och backstage bidrar med en bild av hur det går att välja 

att publicera vissa delar av sig själv som passar in i normen, individernas självpresentation, och 

som förhoppningsvis ska ge likes. I backstage kan personerna vara sig själva utan att bli 

granskade av andra och här kan det som ska publiceras i frontstage, på sociala medier, 

förberedas.  

Genom att använda filter kan det som publiceras på sociala medier förändras för att få mer likes 

och bidra med bekräftelse och ökat självförtroende. Det framkom att likes och positiva 

kommentarer var viktigare för kvinnorna än det var för männen. I backstage kan användare se 

vad som händer på nätet och välja det de vill ta del av, här kan de bestämma mer själva. Detta 
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kan också förstås med begreppet överdifferentiering där användarna inte behöver vara starkt 

anslutna till varandra, där personer kan delta tillfälligt eller välja vad som ska delas. Likes ger 

bekräftelse, och därmed bidrar frånvaro av likes till brist på bekräftelse. Strävan efter 

underdifferentiering på sociala medier visar sig i viljan att innefattas i gemenskapen och bli 

bjuden på fester och evenemang. Det finns ett behov av gemenskap även på sociala medier som 

en aspekt av underdifferentiering. Vid datorn befinner sig användarna både frontstage och 

backstage med en konstant skriftning mellan dessa. Individerna befinner sig backstage men så 

fort de skriver eller publicerar bilder på sociala medier är de i frontstage. Frontstage är i en 

betydelse mer omfattande än verkliga livet eftersom personer presenterar sig för en ibland 

anonym offentlighet som också kan vara stor, till skillnad från när de uppträder för en grupp 

människor som är avgränsad och som kan iakttas och värderas. När personer förmedlar 

information på nätet är de i en mening alltid också backstage eftersom de döljer sig själva. Det 

finns en annan typ av sårbarhet på sociala medier där användarna ständigt är utsatta för olika 

former av känslor av tillhörighet och frånvaro av tillhörighet.  

Användare kan även använda sig av intryckstyrning (Goffman 2014) på sociala medier då de 

kan välja att publicera det som de vill att andra ska se och därmed försöka styra andras intryck 

av dem. Detta innebär att användarna kan försöka styra intrycket genom att publicera det som 

anses eftertraktat, som de vill att andra ska se i frontstage, det som kan ge likes och bekräftelse. 

Detta kan kopplas till kvinnornas tankar om när bilder skulle publiceras för att få flest likes, 

användning av filter och val av bilder. Genom att välja vad som publiceras kunde de försöka 

styra det intryck av sig själva som de ville att andra ska ta del av. För männen kunde det handla 

om att inte ge sig in i meningslösa diskussioner på sociala medier för att på så sätt undvika att 

hamna i frontstage. 

7.2.2 Sociala band och bekräftelse 

Sociala band (Scheff 1994) är naturligt och viktigt för människan. Starka band är något 

individer strävar efter och känslor av stolthet uppkommer när de sociala banden är starka. Skam 

uppkommer när de sociala banden är svaga och hotade. De olika grupperna och 

kommunikationen som skedde på sociala medier kunde bidra till sociala band. Genom att 

kommunicera med andra studenter och vänner på sociala medier bildas sociala band, genom 

att få bekräftelse av vänner och följare ges signaler om vilken varierande styrka de sociala 

banden har. Sociala medier bidrar med att människor kan kommunicera med varandra när som 

helst utan att behöva träffas. Social Media Usage of Students, Role of Tie Strength, and 

Perceived Task Performance undersökte hur användning av sociala medier kan öka 
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kommunikation i grupper, speciellt när gruppmedlemmar har svaga band. Frekvent användning 

av sociala medier bland studenterna ledde till ökad kommunikation mellan gruppmedlemmarna 

och förbättrade grupparbeten (Qi 2018). Detta innebär att studenter som har svaga band kan ha 

bättre kommunikation om arbetet än de med starka band. 

Studenterna ansåg att sociala medier ökade möjligheten att kommunicera och att det 

underlättade när alla inte kunde träffas. Bekräftelse är något de flesta söker efter enligt 

studenterna och genom att få positiv feedback på det som publiceras upplevs känslor av 

stolthet. Frånvaro av bekräftelse och likes kunde bidra till känslor av skam och leda till att 

bilder togs bort. Stödlikes, likes som enbart ges för stöd, kunde ibland ges av studenterna men 

kan bidra till missförstånd och skada de sociala banden, då användarna får en felaktig 

bekräftelse. Underdifferentiering (Scheff 1994) är ofta viktigt att uppnå på nätet, där individer 

söker gemenskap och om de inte får bekräftelse kan individen känna sig utanför gemenskapen. 

På nätet påverkas personer av vad andra skriver och av det som publiceras, något som bidrog 

till att informanterna valde att inte publicera vilka bilder som helst. Det fanns en medvetenhet 

om när på dygnet en bild ska publiceras för att få mest likes och därmed uppleva gemenskap 

och tillhörighet på Instagram eller Facebook. Utanförskap på sociala medier kan förklaras som 

överdifferentiering där individen inte har tillgång till varaktig tillhörighet vilket kan medföra 

en risk att hamna utanför gemenskapen. De manliga informanterna angav att Instagrambilder 

och förväntningar om att män ska gå på gymmet kan medföra tankar om att de borde börja 

träna. Detta kan förstås utifrån begreppet överdifferentiering. När individer ser bilder på sociala 

medier om träning, blir de påverkade och uppmanade till att själva börja träna. De tar in ett 

budskap om vad de bör göra för att förverkliga sig själva. Det är också enklare att avbryta 

relationer via sociala medier och nätet. Det är lättare att plocka bort eller avfölja andra 

medlemmar via sociala medier, för när de väl är borttagna så är de borta tills individen väljer 

att lägga till personen igen. Det är ett exempel på överdifferentiering, att andra personer kan 

användas utifrån individens eget behov. Vill personen inte kommunicera eller vill ta bort någon 

från Facebook eller Instagram så gör individen det. 

Optimal differentiering (Scheff 1994) innebär att det finns en balans mellan individens och 

gruppens behov. Det innebär att även om det finns en närhet mellan individerna kan det också 

finnas en distans till andra som gör att samtal inte behöver vara alltför personliga. Detta kunde 

ses hos informanterna då de i grupper kunde skriva om tentaångest eller fråga om litteratur och 

annat skolrelaterat utan att de behövde vara personliga. Den nära relationen finns till de bekanta 



34 

 

och de kvinnliga informanterna angav att de hellre skulle säga till vännen att de mår dåligt än 

att skriva på Facebook där alla kan ta del av det. 

Informanterna som ansåg att för mycket av privatlivet publicerades på sociala medier uppgav 

att det kunde vara svårt att bry sig om vad andra publicerar eftersom alla har ett privatliv av en 

anledning, att allt som publiceras inte alltid är äkta. Sociala band som skapas via sociala medier 

var något som kunde bidra till social sammanhållning inom klassen och privat. Sociala band 

kan skapas och utvecklas via nätet och sociala medier men de behöver inte vara äkta, det är 

svårare att veta vad andra egentligen tycker och tänker via skriven text. Bara för att personer 

får positiv feedback på sociala medier behöver inte de sociala banden vara starka. 

Avslutningsvis kunde både under- och överdifferentiering identifieras i studenternas relationer 

men det är svårt att utifrån ett begränsat resultat avgöra om deras internetanvändande generellt 

utmärks av under-, över-, eller optimal differentiering. 

9. Sammanfattning och reflektion 

Syftet och frågeställningarna som studien har utgått från handlar om hur högskolestudenter 

påverkas av att använda sociala medier, om sociala medier bidrar till social sammanhållning 

inom klassen och i privatlivet och uppfattningen av sociala medier i allmänhet samt eventuella 

skillnader mellan kvinnor och män. Analysen belyser hur sociala medier kan bidra till social 

sammanhållning och tillhörighet i klassen och privatlivet för studenterna. Sociala band och 

känslor av tillhörighet kan skapas via sociala medier genom bekräftelse och kommentarer från 

vänner och bekanta. Avsaknad av bekräftelse kan signalera om svaga sociala band. 

Utvecklingen av sociala medier har fört med sig en medvetenhet om vad som publiceras och 

när på dygnet det ska publiceras för att få bekräftelse. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att studenterna påverkas av sociala medier, både män 

och kvinnor. Det finns en negativ inverkan då det underlättar att jämföra sig själv med andra 

på en helt annan nivå än innan sociala medier fanns. Oftast påverkas personer av vad andra 

skriver eller av hur många likes de får. En positiv aspekt med sociala medier är att de bidrar till 

att öka den sociala samanhållningen då chattar och grupper på Facebook gör att alla får en 

chans att delta och innefattas i det sociala samspelet samt känna tillhörighet till en gemenskap. 

Genom att använda de olika delarna som har varit vår förförståelse, tidningsartiklar, tidigare 

forskning, teorier och intervjuerna, har förståelsen av helheten för sociala medier och deras 

påverkan ökat under den hermeneutiska forskningsprocessen. Vi har alltså klargjort vårt syfte 

med denna studie genom att ha införskaffat förkunskap via vetenskapliga artiklar och valda 
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teoretikers teorier samt beskrivit val av metoder för att besvara problemformuleringen (Kvale, 

Brinkmann 2014). 

Om vi skulle genomföra en ny studie skulle den innehålla fler intervjuer för att komplettera 

och utveckla den studie som genomförts. Det var ett intressant ämne och då vi fick positiv 

respons och bra svar från samtliga respondenter kunde det vara intressant att intervjua fler 

studenter. Intervjuer av studenter i olika åldrar är också något som skulle kunna utveckla 

studien, då fokus för denna studien låg på unga högskolestudenter. Därför kan studien utvecklas 

med att jämföra hur lite äldre studenter upplever sociala medier och om de upplever att sociala 

medier bidrar till social sammanhållning inom klassen. Det skulle kunna vara intressant att se 

hur studenter på andra högskolor ser på social sammanhållning genom sociala medier.  

Studien har varit lärorik och intressant då sociala medier tar en allt större plats i våra liv och 

aldrig har varit större än det är nu, vilket främjar dagens samhälle på många sätt. Det har varit 

intressant att bli belyst om hur sociala medier kan upplevas och påverka den enskilda individen, 

men också att se vilka tankar individen har om vad sociala medier kan ge för möjligheter och 

utvecklingar. 

Intrycket vi fick var att den sociala sammanhållningen var bra inom klasserna, men detta kan 

bero på att de som intervjuades satt två och två och troligen satt de med sina vänner. Det kan 

vara svårt att veta om andra känner sig utstötta i klassen och bara för att personer är med i olika 

grupper kan de fortfarande känna sig utanför.  

Slutsatsen av studien är att individer påverkas av det som händer på sociala medier men att det 

även kan bidra till ökad social sammanhållning inom klassen och i det privata livet för 

studenter. Vidare påverkas både män och kvinnor av sociala medier. Däremot krävs en större 

studie för att få en bredare bild av sociala medier och dess påverkan. Denna studie var 

avgränsad till åtta intervjuer och därför behövs det fler intervjuer för att kunna dra en mer 

generell slutsats.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

1. Vad använder du för sociala medier? 

2. Kommer du ihåg när och varför du började använda sociala medier (FB och Instagram)?  

3. Hur mycket tid spenderar du på sociala medier dagligen?  

4. Hur mycket av den tiden spenderar du med andra studenter? (kommunicerar, arbetar)  

5. Vad använder du Facebook och Instagram till?   

6. Har det sociala umgänget utvecklats sedan du började på högskolan? (via sociala 

medier, vänner på FB från klassen, följer vänner på Instagram) (spenderar fritid med 

klassen, vad pratar ni om)  

7. På vilket sätt använder du sociala medier i skolarbetet jämfört med det privata? (hur 

använda sociala medier)  

8. Hur kommunicerar du med andra studenter? (gynnar det studierna)  

9. Upplever du att du påverkas av vad andra skriver?  

10. Positiv feedback anses vara viktigt för många. Upplever du att du påverkas av den 

feedback du får? (positiv, negativ, bekräftelse eller inte, utesluten)  

11. Användning av sociala medier kan bidra till en press att få likes och ökad jämförelse 

med andra. Hur tänker du kring detta?   

12. Bidrar sociala medier till sammanhållning, inom klassen och privat (hålla kontakt med 

vänner) och på vilket sätt?  

13. Har sociala medier förändrats sedan du började använde dem och har användnings 

syftet förändrats? 

14. Något du vill tillägga?  
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