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Questions: 
- How do young people in their 15s describe the purpose of social media use? 

 
- How do young people in their 15s describe how they experience the 

consequences when it comes to the use / non-use of social media? 
 

- How can we understand the informants responses based on Uses and 
Gratification, Individualization & Identity, as well as Social Effects of Social 
Media? 

  

Purpose:  This study will, with the help of young people aged 15, strive to increase the 
knowledge about the importance of social media (with a delimitation to 
Instagram and Snapchat) in the everyday lives and social relationships of young 
people. To achieve this, the essay will focus on how young people describe their 
own experiences and experiences through the collection of data in the form of 
interviews through focus groups. 

 

Method: The collection of the empirical material has been done through qualitative 
research method. We have used focus group interviews aimed at five groups 
where the informants were selected by criteria-controlled selection. 

 
Results: Social media provides advantages and disadvantages. It is really just the latest 

tool that makes it possible to do what we have always done through the ages, 
which is to communicate with each other and tell stories, but now in a more 
exciting and creative way than ever with social media as a tool. 
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Introduktion 
Caroline, en tvåbarnsmamma, sitter en eftermiddag och fikar med sina vänner. Hon förklarar 

att hennes 15-åriga dotter Linn under de senaste tre månaderna inte engagerar sig i familjen 

hemma lika mycket som hon brukar. Hon tycker hennes dotter spenderar all sin fritid på sin 

mobiltelefon. Skolan verkar inte längre vara en prioritet, och Linns betyg blir allt sämre. 

Caroline vet inte vad Linn gör på sina sociala medier, och upplever att hon verkar allt mer 

generellt stressad och att hennes användning har utvecklats till ett missbruk. Linn har förklarat 

för hennes mamma att hon varken chattar med människor hon inte känner eller att hennes 

internetanvändning på något sätt kan förklara hennes sämre prestation i skolan, utan det 

istället fungerar som ett hjälpmedel i hennes studier. Linn tycker om att använda internet 

eftersom hon vill dela med sig av idéer, prata om sitt liv och streama tv och musik från hela 

världen. Hon tycker inte att hennes internetanvändning är ett problem eftersom alla hennes 

vänner använder sociala medier lika ofta som hon själv gör. Men det Caroline försöker 

förklara är att någonstans så slutade Linns internetanvändning vara ett tidsfördriv och att det 

istället blivit någonting annat som hela tiden är närvarande i hennes liv, dygnet runt.  

 

Internet och dess sociala medier har orsakat något som kom att kallas för den största 

förändringen i mänsklighetens historia, till och med större än Gutenbergs boktryckarkonst 

(Simonson, 2013). Denna samhällsomvandling skapade en omgivning som vi tydligast idag 

kan se genom de ständigt närvarande mobiltelefonerna. I dagsläget har de flesta tillgång till 

trådlöst internet överallt och i den snabba digitala utvecklingen som sker, förändras och 

utvecklas tekniken kontinuerligt. Vi blir allt mer vana vid allt snabbare uppkoppling där 

sekunder blir vanligare än minuter. Sociala medier ersätter idag sättet individen konsumerar 

underhållning på från de traditionella tillvägagångssätten. Kommunikationen och 

interaktionen mellan människor sker nu till stor del genom sociala medier och då framför allt 

framför en interaktiv skärm. Det blir allt mer lättillgängligt att umgås och kommunicera vilket 

även förändrar hur vi som människor beter oss gentemot varandra och vad vi väljer att göra 

med vår tid (Couldry, 2016). Världen vi lever i är just nu under en pågående transformation 

som kan närmast likna ett pågående experiment, där vi inte har tillräcklig kunskap kring 

vilken betydelse sociala medierna idag har för oss och framför allt ungdomar som aldrig har 

växt upp i en miljö utan sociala medier i sin omgivning. 
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Adam Gazzaley som är en av världens främsta neurobiologer menar på att den ständiga 

uppkopplingen är den största förändringen i människans miljö någonsin (Darmell, 2013). Om 

användandet av den ständiga uppkopplingen fortsätter i samma takt påstår författaren att 

människan kommer att utveckla egenskaper som innebär ökad stress, sämre sömn, ytligare 

förhållanden och sämre prestationsförmågor.  

 

Sherry Turkle (2011) som är en amerikansk psykolog och sociolog, förklarar i sin bok “Alone 

Together” att sociala medier försvårar vår förmåga att leva bekvämt offline. Turkle har genom 

egna studier kommit fram till att människor idag är mer anslutna till varandra och mer än 

någonsin i mänsklighetens historia, tack vare sociala medier, men de är också mer ensamma 

och avlägsna från varandra i sina vardagliga liv.  

 

Sociala medier har medfört även positiva egenskaper. Sociala medier ses idag ofta som ett hot 

mot ungdomar, men de skapar också nya möjligheter till kreativitet, kommunikation och en 

viss självständighet. När vi börjar se bortom den rädsla gentemot att ny teknik provocerar som 

varit ständigt närvarande genom historien finns det växande behov av djup empirisk 

forskning. Den digitala generationen erbjuder en rad spännande och utmanande nya arbeten 

som samhället bör omfamna (Buckingham & Willett, 2013). 

 

I denna studie avser vi att öka kunskap kring sociala mediers betydelser för ungdomar i 

dagens digitala samhälle. Tillgången till sociala medier har påverkat individerna och vår 

omgivning både positivt och negativt. Sättet som vi arbetar på, våra relationer, och hur vi 

kommunicerar med varandra. Tittar vi på vilken skolgård som helst idag ser vi att majoriteten 

av ungdomarna sitter med sin smartphones i handen. Varför gör ungdomarna så och vilken 

betydelse har sociala medier för ungdomarna? Detta är några frågor som denna studien 

kommer undersöka. 

 

 

 

 



 3 
 

 

2. Förberedande kunskaper 
För att ge läsaren en förförståels, kommer centrala begrepp förklaras och definieras nedan. 

 

2.1 Sociala medier 
Internet var från början en plattform som gjorde det möjligt för människor att ta del av 

information. Företag använde internet för att sprida information till människor på ett effektivt 

sätt. Internet gav sina begränsade användare innehåll där det bara var möjligt för användaren 

att söka och läsa informationen. Internet kunde då förklaras som en enkelriktad gata där 

användaren bara kunde konsumera information men inte producera något själv (Wass, 2008). 

Med internets utveckling växte nya tjänster fram. Kommunikationen blev mer dynamisk och 

vem som helst kunde med tillgång till internet inte bara ta del av information utan även skapa 

och erbjuda egna tjänster, tankar och värderingar. Detta i sin tur resulterade i framväxten av 

sociala medier. Internet har således utvecklats från ett bibliotek av dokument till något där 

vem som helst kan producera innehåll, kommentera, sprida, påverka och debattera (Lievrouw, 

2011: 177–178). Sociala medier kan förklaras som kommunikationskanaler som gör det 

möjligt för sina användare att kommunicera direkt med varandra. Till skillnad från 

massmediernas envägskommunikation, kan användarna genom sociala medier idag producera 

innehållet själva. 

 
Studien kommer fokusera på Snapchat och Instagram, med motiveringen att dessa två sociala 

medier är idag dominerande bland ungdomar i 15års åldern, enligt Internetstiftelsen i Sverige 
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(Internetstiftelsen i Sverige, 2018). I studien kommer vi således referera till Instagram och 

Snapchat när begreppet sociala medier används.  

 
Instagram: Är en applikation som tillåter användaren att ta bilder och filmer, lägga på ett filter och 

därefter dela med sig av bilden eller filmen i sitt flöde på Instagram och även till andra sociala 

medier. Materialet kan sedan “gillas” och “kommenteras” av andra användare. Instagram kan 

förklaras som ett socialt nätverk där varje användare har ett antal “följare”, alltså användare som 

valt att följa just din profil (Instagram, 2019). 

 

Snapchat: Snapchat är en foto- och videodelnings applikation. Användare kan ta bilder eller spela in 

videoklipp och sedan lägga på filter, stickers, text eller rita på dem. Materialet användaren skickar 

kallas för "snaps" och kan sedan skickas till vänner eller läggas upp på användarens flöde. Till 

skillnad från Instagram kan användaren välja hur länge mottagare kan visa deras snaps, varefter 

bilden försvinner från mottagarens skärm. Om bilden inte visas för mottagaren sparas den i trettio 

dagar innan den försvinner. I juni 2017 släppte Snapchat en ny funktion vid namnet "Snap map" där 

man kan se var sina vänner befinner sig (Snapchat, 2019). 

 

2.2 FOMO 
I takt med sociala mediers framgång har negativa effekter identifierats genom frekvent 

användning av sociala medier. Bland annat talas det om FOMO som står för “The Fear of 

Missing Out” (Dossey, 2014). Forskare förklarar att FOMO är en känsla som uppstår hos 

individen där en genomgripande frustration bildas eftersom individen inser att andra 

användare eller vänner kanske upplever givande erfarenheter från vilket individen själv är 

frånvarande. Det skapas en viss social ångest som kan kännetecknas som en önskan att 

ständigt vara närvarande. FOMO definieras även som en rädsla för ånger, vilket i sin tur leder 

till en oro att individen kan missa ett tillfälle för social interaktion eller andra givande 

händelser. Således kan FOMO förklaras som rädslan för att ha fattat fel beslut gällande hur 

man spenderar sin tid. I dagsläget kan individen genom sociala medier alltid föreställa sig hur 

saker hade kunnat vara annorlunda (Dossey, 2014). Mogrip (2018) förklarar även att vi 

generellt sätt är uppkopplade därför att vi helt enkelt är rädda för att missa något viktigt.  
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3. Tidigare forskning 
 Forskning inom området vi undersöker bedrivs inom olika vetenskapliga discipliner, och de 

studier vi hänvisar till har olika ämnesbakgrunder inom bland annat Medie-

kommunikationsvetenskap och Psykologi. 

 

Under de senaste årtiondena har användningen av interaktiv och social media ökat och 

forskningen föreslår att denna nya form av media erbjuder både fördelar och nackdelar för 

hälsan på barn och ungdomar. I en studie från The American Academy of Pediatrics har 

forskare analyserat berörande litteratur samt granskat generella möjligheter och risker kring 

frågor gällande sociala mediers betydelse för barn och ungdomars hälsa och välbefinnande 

(Yolanda et al. 2016). Forskarna menar att vanor som riskerar att bortprioriteras vid 

användning av sociala medier, som är essentiella för en hälsosam livsstil är fysisk aktivitet, 

hälsosam näring, goda sömnvanor och en social miljö. Andra negativa aspekter är 

exponeringen för felaktigt, olämpligt eller osäkert innehåll och kontakter som äventyrar 

privatliv och konfidentialitet (Yolanda et al. 2013).  

 

“Social media combine the power of interpersonal persuasion with the reach of 

mass media.” (Yolanda et al. 2016) 

 

Författarna betonar att sociala medier idag ses som det viktigaste framsteget inom 

övertalningsstrategi sedan radio uppfanns på 1890-talet. I rapporten beskrivs hur ungdomar 

som använder sociala medier ofta exponeras för innehåll som inkluderar en viss skildring av 

riskabla hälso-beteenden, som exempelvis alkohol- och drogkonsumtion, och andra beteenden 

som leder till självskada hos individen. Resultaten tyder på att användarna som tar del av 

detta innehåll blir påverkade och ser dessa beteenden som normativa och önskvärda, ett 

påstående som visar på vilken betydelse sociala medier kan ha för ungdomar i sitt vardagliga 

liv (Yolanda et al. 2016). Men vad är det som gör att ungdomar idag använder sociala medier 

så pass mycket som de gör? 

 Tunc-Aksan och Akbay (2019) har haft ambitionen att identifiera de faktorer 

som möjligtvis kan förklara de bakomliggande orsakerna till varför ungdomar idag använder 

sociala medier. Tunc-Aksan och Akbay (2019) har genom en kvantitativ enkätundersökning 

bestående av 296 studenter på en högstadieskola i Turkiet. Resultatet visade att sociala medier 
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har för ungdomar blivit en fråga om oro. Även om det fortfarande inte betraktas som en 

sjukdom säger studien att den markanta användningen av sociala medier är mycket vanlig och 

påverkar ungdomar negativt. Studien visade även att den mest kritiska riskfaktorn för 

missbrukandet av sociala medier kunde förklaras genom det beroende som ungdomarna redan 

kände till sin smartphone. Vidare visade studien att den andra riskfaktorn till missbruket av 

sociala medier var FOMO, alltså rädslan för att ha fattat fel beslut gällande hur man spenderar 

sin tid (Tunc-Aksan, A & Akbay, S. 2019). 

Precis som föregående studie nämner har det framkommit de senaste åren många 

föräldrars och beslutsfattares uttryckta oro över de potentiella negativa effekterna av social 

medieanvändning. Som den tidigare studien visar, kan användningen av sociala medier vara 

en bakomliggande orsak till negativa psykiska hälsoeffekter (Berryman, Ferguson och Negy, 

2018). Författarna har å andra sidan inte funnit bevis för att detta stämmer. Berryman, 

Ferguson och Negy (2018) har undersökt 467 studenter från ett universitet i USA. Med hjälp 

av enkäter undersökte författarna vad studenterna gör med sin tid de spenderar på sociala 

medier. Resultat som beaktades omfattade allmän mental hälsa, självmordstankar, ensamhet, 

social ångest och minskad empati. Resultaten som angavs var att användningen av sociala 

medier inte var en bakomliggande orsak för nedsatt psykisk funktion. Studien påstår att det är 

möjligt att användningen av sociala medier kan leda till en viss moralisk panik som många 

former av media redan genom tiderna har resulterat i, som exempelvis framväxten av datorer, 

videospel, serietidningar och rockmusik.  

Alla har de gemensamt blivit klandrade för barn och ungdomars psykiska problem. 

Berryman, Ferguson och Negy (2018) föreslår att fokus bör istället ligga kring forskning på 

individers beteende på sociala medier istället för att anta att media är grunden till alla socio-

personliga problem. Slutligen visar resultaten från denna studie att oro över användningen av 

sociala medier kan således vara felplacerad och missvisande (Berryman, Ferguson & Negy, 

2018). 

 Fortsättningsvis argumenterar Durgesh Tripathi (2018) att ungdomen är en av de 

viktigaste perioderna i en individs liv, eftersom det är under denna period där individen först 

börjar komma underfund med sin identitet. Fortsättningsvis förklarar Tripathi att i dagens 

digitala samhälle är denna identitetskonstruktion under stor inflytelse av sociala medier. 

Ungdomar experimenterar med sina identiteter mer än någonsin i den virtuella världen. 

Sociala medier har på ett sätt medfört två olika slags möjliga identiteter där individen kan 

jonglera mellan en anonym- och “äkta” identitet. Sociala medier har idag nått stort inflytande 

hos ungdomar i processen av att konstruera sin identitet på grund av den ständiga närvaron av 
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sociala medier. Tripathi (2018) poängterar dock att ungdomar idag är den mest avancerade 

teknologiska generationen, men att deras tolkning av medieinnehållet ofta är felaktig, den 

teknologiska generationen kan inte identifiera innehållets verkliga innebörd. Således anser 

författaren att ungdomarnas ökade aktivitet och beroende av sociala medier leder ungdomarna 

in i en viss missvisande bild med avseende på deras identitetsbildning. Författaren betonar 

även att mediekunskap här fungerar som en möjlig lösning på sådana problem (Tripathi, 

2018). 

Vidare påvisar en brittisk studie hur stress idag är en konsekvens för unga vuxnas och 

barns frekventa användning av sociala medier. McCrae, Gettings, och Purssell (2017) 

undersöker förhållandet mellan sociala medier-användning och stress i olika former hos 12 

646 unga vuxna. Online vänskap och interaktion saknar några av de fördelarna som den 

fysiska interaktionen besitter. Den digitala interaktionen online är ofta ytlig och saknar ett 

genuint intresse från ena parten (McCrae, Gettings, och Purssell, 2017). Författarna menar 

fortsättningsvis att deprimerade ungdomar finner en problematik med att interagera med 

vänner i det fysiska rummet, och istället söker interaktionen digitalt genom internet. Studien 

visade att två femtedelar av deltagarna med depressiva symptom spred sina tankar och känslor 

digitalt för att undvika stressen och ångesten som det fysiska rummet gav dem. För de flesta 

internetanvändare förstärker online-interaktionen olika vänskaper, snarare än att substituera 

dem. Författarna beskriver även att miljön på sociala medier påvisade en strävan efter social 

jämförelse och sökande efter feedback, och de ungdomar som påvisade en osäkerhet i sig 

själva visade en benägenhet att använda sociala medier med detta ändamål (McCrae, Gettings, 

och Purssell, 2017). Utöver de tidigare nämnda fördelarna redovisar författarna den 

problematik som idag råder inom sociala medier och hur fenomenet kan undervärdera 

utvecklingen och välbefinnandet av yngre människor. Psykiska problem tenderar att öka hos 

yngre människor, och användningen av sociala medier är idag en viktig faktor att överväga 

enligt författarna. Även om den förmodade negativa påverkan av sociala medier har 

undersökts av flera forskare, är det ännu inte klarlagt om användningen av sociala nätverk och 

snabbmeddelanden är bidragande orsaker till den ökade stressen bland unga vuxna (McCrae, 

Gettings, och Purssell, 2017). 

 

3.1 Sammanställning av Tidigare forskning 
Tidigare forskning konstaterar att social medieanvändning har ökat bland ungdomar, och hur 

användningen har bidragit med nackdelar respektive fördelar. De nackdelar som forskningen 

talar om är att vanor i det vardagliga livet tenderar bortprioriteras, bland annat goda 
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sömnvanor och fysisk aktivitet. Andra negativa aspekter är exponering för felaktigt, olämpligt 

eller osäkert innehåll. Resultatet tyder även på att användarna som tar del av innehållet blir 

påverkade och ser dessa beteenden som normativa och önskvärda. I dagens digitala samhälle 

är identitetskonstruktionen under stor inflytelse av sociala medier. Ungdomar experimenterar 

med sina identiteter mer än någonsin i den virtuella världen. Vidare visade tidigare forskning 

även att anledningen till användning av sociala medier var bland annat FOMO, alltså rädslan 

för att ha fattat fel beslut gällande hur man spenderar sin tid. Tidigare forskning förklarar även 

att miljön på sociala medier påvisade en strävan efter social jämförelse och sökande efter 

feedback, och de ungdomar som påvisade en osäkerhet i sig själva visade en benägenhet att 

använda sociala medier med detta ändamål. 

 
De fördelar som konstaterades var bland annat att användningen av sociala medier enligt vissa 

studier inte var en bakomliggande orsak för nedsatt psykisk funktion. Samma studie påstår att 

det är möjligt att användningen av sociala medier kan leda till en viss moralisk panik som 

många former av media redan genom tiderna har resulterat i, som exempelvis framväxten av 

dator- eller videospel, serietidningar och rockmusik. Slutligen förklarar samma studie att oro 

över användningen av sociala medier kan således vara felplacerad och missvisande. För de 

flesta internetanvändare förstärker sociala medier olika vänskaper, snarare än att substituera 

dem.  
 

4. Problemformulering 
Vi kan tydligt se att det finns en rad tidigare studier som belyser problematiken och 

möjligheterna kring hur de nya medierna påverkar individen och samhället. Men det som all 

forskning även betonar är att det fortfarande inte finns tillräcklig kunskap kring ämnet 

eftersom tekniken och medierna ständigt utvecklas. Vi strävar efter att med vår studie kunna 

bidra med uppdaterad forskning som bland annat kan förstås genom tidigare- men även hjälpa 

och vägleda vidare forskning. För att adressera kunskapsluckan mer specifikt, har vi valt att 

avgränsa oss till åldern 15. Anledningen till denna avgränsning bygger på statistik från 

Svenskarna och Internet (2018), där vi kunde identifiera vår åldersgrupp som dominerande 

bland Instagram och Snapchat användarna.  
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5. Syfte och frågeställning 
Under detta kapitel kommer vi inledningsvis beskriva studiens syfte och därefter presentera 

våra frågeställningar. 

 

5.1 Syfte 
Med föreliggande studie strävar vi efter att öka kunskap kring sociala mediers betydelse i 

ungdomars vardagliga liv och sociala relationer, med avgränsning till åldern 15 samt sociala 

medierna Instagram och Snapchat. För att uppnå detta kommer uppsatsen inrikta sig på hur 

ungdomar beskriver sina egna upplevelser, erfarenheter och upplevda konsekvenser genom 

insamling av data i form av intervjuer genom fokusgrupper. 

 

5.2 Frågeställning:   
• Hur beskriver ungdomar i 15 års åldern att de upplever syfte med social 

medieanvändning?  

• Hur beskriver ungdomar i 15 års åldern att de upplever konsekvenserna när det gäller 

användning/icke-användning av sociala medier? 

• Hur kan vi förstå informanternas svar utifrån Uses and Gratification, 

Individualisering & Identitet, samt Social Effects of Social Media?  

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt tre teorier som tillsammans ger oss en möjlig förförståelse för vår 

problemformulering och tillhörande frågeställningar. De tre teoretiska benämningar är: Uses 

and Gratification, Social Effects of Social Media, och Individualisering & Identitet.  

 

6.1 Uses and Gratification (U&G) 

Uses and Gratifications (U&G) tog avstamp från forskning gällande radiolyssnare på 1940-

talet. Annan forskning under denna perioden intresserade sig på barnens användning av 

serietidningar och frånvaron av tidningspressen under en pågående tidningsstrejk. Jay 

Blumler & Denis McQuail (1968) startade det primära grundarbetet med deras kategorisering 

av olika publikmotivationer för att undersöka politiska program under 1964-valet i 



 10 
 

Storbritannien. (Blumer & McQuail, 1969). Detta kom att leda till U&G framkomst och 

grundprinciper. 

Harold Lasswell (1948) introducerade en tolkning av media på makro-sociologisk nivå som 

innefattade fyra funktioner; Övervakning, korrelation, underhållning och kulturell överföring 

för både samhälle och individer (Lasswell, 1948: 38). Tanken kring att medieanvändning 

grundar sig i nöje, behov, önskningar och motiv av den potentiella publiken är nästintill lika 

gammal som medieforskningen själv. Publiker är vanligtvis formade på basis av deras likheter 

inom personliga behov och intresse. Många av dessa tycks innehålla ett socialt eller 

psykologiskt ursprung. De mest förekommande behoven är strävan efter information, 

avkoppling, kamratskap, avledning eller försvinna. Teorin innefattar en central fråga som har 

följt dess utveckling genom samtliga år. Den centrala frågan kan formuleras följande: “Varför 

använder människan media? Och vad är det bakomliggande syftet?” (Lasswell, 1948: 37). 

 

Fortsättningsvis förklarar teorin att medier erbjuder en viss belöning för att tillfredsställa vissa 

personliga behov, där skapandet och upprätthållandet av sociala kontakter, samt verktyg för 

att organisera och dela sina intressen kan möjliggöras. (Elihu, Blumler, & Gurevitch, 1973: 

513–514). Även inneboende gratifikationer som bidrar till känslan av lycka har optimerats 

genom sociala medier. När förhållandena är tillräckligt utvecklade och möjligheterna blivit 

synliga, kan även de latenta behoven plötsligt bli synliga. Det första villkoret för att frigöra 

dessa latenta behov är att ett medium har blivit så efterfrågat att över hälften av jordens 

befolkning fått tillträde (Elihu, Blumler, & Gurevitch, 1973: 515).  

 

Mobiltelefoner är idag en teknik som bedöms vara relativt “ny” inom samhället, och med 

teknologin föddes tillslut sociala medier. Tekniken och sociala medier utvecklas idag 

kontinuerligt och presenterar ofta nya funktioner eller uppgraderingar som tenderar att 

påverka människan på ett eller annat sätt. Fenomenen har ett flertal funktioner som tillhör 

Uses & Gratifications forskningsområde (McQuail, 2011: 145).  

 

Slutligen anser vi att de som Lasswell (1948) förklarar som de mest förekommande behoven 

(Strävan efter information, avkoppling, kamratskap, avledning eller försvinna) är de begrepp 

som blir främst relevanta att arbeta med i denna studie.  
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6.2 Social Effects of Social Media.  
Van Dijk (2012) myntade teorin och ger en förklaring kring den press som idag uppstått 

genom ständig uppdatering inom sociala medier och aktiviteten detta medför. Van Dijk 

(2012) resonerar vidare kring uttrycket ”beroende” i kontext till ovanstående område, och 

anser att det är fel ordval i dessa sammanhang angående sociala medier och kontakt-medier. 

Han förklarar vidare att det nödvändigtvis inte behöver vara ett “beroende” att bruka en stor 

mängd sociala medier, då det fastställs av vad uttrycket ”beroende” egentligen betyder (Van 

Dijk 2012: 187). Vidare preciserar Van Dijk (2012) begreppet “beroende” som: 

 

 ”Observationen av tvångsbeteende, abstinens och skador på andra mänskliga vitala 

aktiviteter som att sova, äta, träna, vara ute i naturen och idka samlag.” (Van Dijk, 2012: 

187) 

 

Detta beroende anser Van Dijk (2012) vara något som inte majoriteten av användarna lider 

av, och de användare som visat alla eller några ovanstående symtom är vanligtvis av den 

lindriga skalan. Däremot menar han att de konsekvenser som vanligtvis uppstår är en ökning i 

uppkoppling, men en reducering i socialisering (Van Dijk 2012: 187). 

 

Fortsättningsvis diskuterar Van Dijk (2012) att känslan av ensamhet och minskad 

socialisering kan tendera att kvarstå i och med att initiativet för en person att söka social 

interaktion delvis tillhör termen “nätverksindividualism”. 

Begreppet syftar till att beskriva hur individerna själva har ett ansvar att söka den sociala 

interaktionen för att bevara relationen i längden. Van Dijk (2012) påstår att detta ansvar idag 

är svårt att upprätthålla för vissa individer i samhället, men att balansen upprätthålls med 

hjälp av de som tar sitt ansvar (Van Dijk 2012: 265). 

 

Fortsättningsvis skildras den ständiga uppkopplingen till sociala medier inte som negativt på 

grund av att det bidrar med för många kontakter/relationer, utan problemet är den 

uppmärksamhet det kräver enligt Van Dijk (2012: 265). Vidare hävdar han att det råder en 

ständig stress efter uppmärksamhet och strävan efter att vara i fokus. Problematiken berör 

dock enbart de mer frekventa användarna, närmare bestämt den yngre generationen som idag 

är uppväxta med fenomenet samt kontinuerligt präglas av sociala medier och dess potentiella 

effekter. Den yngre generationen anser sig vara bestulna på uppmärksamhet, trots att 

majoriteten ständigt är uppkopplade och aktiva. (Turkle, 2011: 294) Van Dijk (2012) förklarar 
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att den äldre generationen eventuellt kräver mer uppmärksamhet för att bemästra sociala 

medier och nyfunnen teknologi, exempelvis smartphones. En bieffekt av detta kan innebära 

att föräldrarna blir för självupptagna av sociala medier och inte är lika uppmärksamma på 

nuet och realtiden när deras barn kanske har en fotbollsmatch eller vill visa dem något som 

ligger i linje med deras intressen (Van Dijk, 2012: 265).  

 
6.3 Individualisering och identitet   
Identitet beskrivs som individens egna uppfattning om sig själv som en unik varelse. Den 

personliga identiteten är ett medvetande om jaget och varje individs möjlighet att bestämma 

över ens egna val. Ens identitet handlar ursprungligen om att vara sig själv trots förändringar 

och negativa respektive positiva upplevelser under ens liv. (Giddens, 1991: 123). 

 

Giddens (1991) förklarar att identiteter generellt sätt har blivit mer mångsidig och formbar. 

Alla måste välja ett sätt att leva även om vissa människor känner sig mer aktiva att göra mer 

ovanliga val än andra. Massmedierna föreslår livsstilar, former av självpresentation och olika 

sätt att finna lycka som kanske- eller inte är missvisand (Giddens, 1991: 123). För att förstå 

de val som individen gör, konstrueras en självständig berättelse, som ger en viss struktur till 

våra komplexa liv. Denna berättelse kommer också att påverkas av de olika perspektiv som vi 

exponeras för genom användningen av media. Våra egna känslomässiga behov kommer också 

att påverkas av mediarepresentationer, men på komplexa sätt som kommer att påverkas och 

modifieras av våra sociala erfarenheter och interaktioner (Giddens, 1991: 123). 

 

I och med moderniteten och digitaliseringen ställs individen inför många val och erbjuds 

därmed digitala funktioner i valet mellan dessa valmöjligheter, sociala medier är idag ett 

fenomen som kan innefatta alla dessa val. Därav måste varje enskild individ finna en livsstil 

och handla i enlighet med denna. Processen mot ett mer individualiserat samhälle definierar 

människan och i samband med denna processen blir hen ställd inför flera olika val och 

möjligheter. Dessa val kan beröra ens liv, kön, identitet och sociala relationer. I och med 

individualiseringen tillkommer processer och val som individen personligen måste göra och 

gå igenom (Beck & Beck-Gernsheim, 2001: 1–4). 

 

Beck & Beck-Gernsheim (2001) diskuterar kring människans förutsättningar och utmaningar 

i att skapa sin egen identitet i ett individualiserat samhälle. Den allmänna förståelsen om 

individualisering är, enligt dem, att individen i frågan prioriterar sig själv i första hand. De 
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menar däremot att individens egna fokus kring sig själv enbart är en sida av ett komplext 

förhållande. Individualiseringen av samhället är idag en social situation och kan inte väljas 

bort av individen själv, utan är ofrivillig. Det som för tidigare generationer var nödvändigt 

och självklart i livet, exempelvis vilket yrke eller bostad en individ ska besitta, har idag ersatts 

med en sorts konstnärligt och ytligt fokus där andras uppfattningar om en själv värderas högre 

än någonsin (Beck & Beck-Gernsheim, 2001: 1–4). 

 
6.4 Teorirelevans  
Ovanstående teorier valdes eftersom de bidrar med förståelse för människans 

medieanvändning och bakomliggande motiv. Van Dijks teori diskuterar sociala mediers 

funktion i att skapa och behålla sociala relationer genom användningen av sociala medier som 

ett kommunikationsverktyg. Teorin kommer användas för att hjälpa oss förklara resultaten 

gällande social medieanvändning. 

 

 Vi har även valt att låta Uses and Gratifications fungera som ett supplement till Van Dijk, 

eftersom teorin är ett sätt att förstå varför och hur människor aktivt söker efter specifika 

medier för att tillgodose specifika behov (Elihu, Blumler, & Gurevitch, 1973: 513–514). I det 

moderna samhället är inte vår identitet självklar, det är ett problem som vi behöver arbeta 

med, och skulle således kunna se identitetskonstruktionen som ett behov. Vi anser att U&G 

hjälper oss förstå detta behov. Människor idag prioriterar att konstruera och bekräfta sin 

identitet genom ständiga och kontrollerbara verktyg. Sociala medier ses idag som det 

självklaraste och modernaste verktyget för att skapa och synliggöra ens planerade identitet 

(Stier, 2012: 77). Teorin kring Individualisering & Identitet valdes eftersom den delvis 

beskriver hur sociala medier idag ger upphov till olika valmöjligheter gällande 

identitetsskapande och individualisering.  

7. Metod 
Under kommande kapitel kommer vi presentera vår valda metod och tillhörande 

tillvägagångssätt.  

 

7.1 Kvalitativ metod  
För att kunna undersöka vårt syfte och få svar på frågeställningen gjordes insamlingen av det 

empiriska materialet genom kvalitativ forskningsmetod eftersom formuleringen av de frågor 

vi sökte svar på innefattar tolkning av känslor, upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011: 

340). Vi eftersträvade att i möjligaste mån minimera de intervjuareffekter och nå den 
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neutralitet och distans som Ahrne & Svensson (2018) beskriver i sin handbok om kvalitativa 

metoder. Vi använde oss av intervjuer riktade mot fem fokusgrupper där informanterna var 

utvalda genom kriterie-styrda urval. (Ahrne & Svensson, 2018: 38) 

 

7.2 Fokusgrupper 
För att samla in vår data använde vi oss av fokusgrupper. Det innebär att vi, mer specifikt, 

intervjuade fem mindre grupper av människor kring vårt valda ämne. Detta tillvägagångssätt 

används vanligtvis när forskaren försöker nå kunskap genom att analysera personliga 

erfarenheter som kanske inte är lika lätt åtkomlig utan gruppinteraktion. Forskaren söker 

förståelse kring vad informanterna säger, men också på vilket sätt informanterna säger 

det.  Fokusgrupper kan även vara effektivt eftersom om en informant väljer att öppna upp sig 

och berätta kring sina eller någon annans erfarenheter kan detta i sin tur uppmuntra andra att 

göra samma sak, vilket vi anser var en passande metod för den åldersgrupp vi valt att studera. 

Detta tillvägagångssätt ansåg vi vara ett effektivt hjälpmedel för att främja diskussionen utan 

att vi själva tog för mycket plats och således förhöll oss till neutraliteten och förminskade 

intervjuareffekterna. Vi strävade efter att vara mindre aktiva moderatorer, och således öka 

interaktionen mellan informanterna i diskussionen (Bryman, 2011: 206–207). 

 

7.3 Urval & avgränsning 
Fem fokusgrupper intervjuer genomfördes med fyra deltagare i vardera studerades, totalt 20 

stycken. Samtliga fokusgrupper innefattade fyra informanter i vardera och såg likadana ut. 

Urvalet gjordes efter vi tagit del av statistik från svenskarna och internet (2018). Statistiken 

förklarade vilken åldersgrupp som använde sociala medier främst dagligen under 2018, vilket 

visade sig vara åldern 12–15. Vi valde att avgränsa oss till åldern 15, eftersom de möjligtvis 

besitter mer erfarenhet och således kan reflektera mer djupgående över sin medieanvändning, 

motiv och potentiella konsekvenser.  I processen av att välja ut våra informanter vände vi oss 

till olika gymnasie- och högstadieskolor i Halland som vi fann genom Halmstad kommuns 

hemsida. Deltagarna till våra fokusgrupper valdes ut med hjälp av skolklassernas mentor, 

efter de kriterier som vi förmedlat.  

 

Deltagarna besatt olika perspektiv och åsikter kring ämnet, men hade alla den gemensamma 

komponenten att de använder sociala medier aktivt, som Ahrne & Svensson (2018) förklarar 

är en viktig komponent för att samla in empiriskt material. Detta var ett fenomen som vi 

upptäckte under tiden våra intervjuer ägde rum och var inte ett kriterie för vårt urval. 
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Vi använde oss av målstyrda urval som innebar att vi inte hade som syfte att välja deltagarna i 

vår undersökning på ett slumpmässigt sätt (Bryman, 2011: 350). Vi valde istället ut våra 

deltagare på ett strategiskt sätt genom konstruerade kriterier och ett samarbete med klassernas 

mentorer, som besatt en viss förkunskap gällande sina elevers medievanor. 

 

Kriterier som informanterna behövde uppfylla: 
• Var i åldern 15. 

• Hade en profil på Instagram och/eller Snapchat.  

• Aktivt använde Instagram och/eller Snapchat. 

• Ägde en Smartphone eller surfplatta. 

 
7.4. Semi-strukturerade Intervjuer 
Under en semistrukturerad intervju har forskaren vanligtvis en lista över relativt specifika 

ämnen och områden som ska beröras, listan brukar även benämnas som intervjuguiden, men 

intervjupersonen i frågan har friheten att utforma svaren individuellt och personligt. Frågorna 

i intervjuguiden behöver inte nödvändigtvis följa den nedskrivna ordningen, utan 

diskussionen kan föras fritt och täcka frågorna i en icke-kronologisk ordning. Frågor som inte 

är nedskrivna i intervjuguiden kan även ställas om intervjupersonen i frågan säger något som 

väcker ett nytt spår, som i slutändan kan hjälpa till med att besvara studien eller ett specifikt 

område inom studien (Lindstedt 2019: 211–212). Med tanke på att vi samlade in vårt 

empiriska material genom semi-strukturerade intervjuer i form av fokusgrupper, valde vi att 

följa intervjuguidens ursprungliga ordning. Vi ansåg att denna ordning gav oss kontroll över 

innehållet, samt försäkrade oss om att ingen fråga undveks eller glömdes bort. 

Fortsättningsvis finns det ett samspel och en dynamisk aspekt som tydligt visas i en 

fokusgrupp, där dialoger och argument har en tendens att bygga på varandras resonemang och 

argument. Detta är en aspekt som tenderar att synas, undersökas och kategoriseras simplare 

genom att följa intervjuguidens ursprungliga ordning (Lindstedt 2019: 211–212). 

  

7.5 Validitet och Reliabilitet 
Generellt sett innebär Validitet en bedömning av om de resulterade slutsatser som framställts 

från en studie hänger samman eller inte. Validitet kan mätas på fyra olika sätt enligt Bryman 

(2011): 
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• Mätningsvaliditet som främst berör kvantitativ forskning och syftar till att skapa mått 

på samhällsvetenskapliga begrepp. Denna validitet kan även kallas för 

begreppsvaliditet, och handlar i grunden om huruvida ett mått för ett specifikt begrepp 

speglar det som begreppet syftar till att denotera. 

• Intern validitet har vanligtvis med frågor om kausalitet att göra med. Den interna 

validiteteten berör huruvida en slutsats som innefattar ett kausalt förhållande mellan 

två eller flera variabler är varaktig eller ej. Samt att det finns en god överensstämmelse 

mellan författarnas iakttagelser/tolkningar och de teoretiska ramverk som används.   

• Extern validitet väcker frågan om utifall resultaten från en undersökning kan 

generaliseras förutom den särskilda undersökningskontexten. 

• Ekologisk validitet handlar om huruvida samhällsvetenskapliga resultat är tillämpliga i 

människors vardag och i deras naturenliga sociala miljö (Bryman, 2011: 50–51). 

  

Vår undersökning berör sociala mediers betydelse, konsekvenser och användningssyfte för 

ungdomar i åldern 15, därav anser vi att den externa och interna validiteten är den validitet 

som vi vill vara särskilt mån om. Den externa validiteten väcker frågan om huruvida 

resultaten från vår studie kan täcka majoritetens åsikter av den publik som vi har undersökt 

gällande sociala mediers betydelse, vilket vår studie inte kan. Om detta ska uppnås krävs det 

att volymen i undersökningen ska öka och att insamlingen av det empiriska materialet ska ske 

från fler deltagare än i nuläget (Bryman, 2011). 

  

Den interna validiteten syftar delvis till det ska finnas en god överensstämmelse mellan 

författarnas iakttagelser och de teoretiska ramverk som ska användas (Bryman, 2011). Vi 

strävade efter att undersöka ungdomars motiv till medievanor och vilken betydelse samt 

konsekvenser sociala medier har för dem och på vilket sätt. Som tidigare nämnt undersöker 

U&G individers medievanor och vad individen gör med mediet. Social effects of social media 

behandlar istället några av de effekter som sociala medier idag har skapat hos individen. 

  

Fortsättningsvis berör begreppet Reliabilitet frågan om huruvida resultaten blir identiska om 

studien utförs på nytt, eller om deltagarna influeras av slumpmässiga eller tillfälliga premisser 

(Bryman, 2011). Kortfattat kan begreppet förklaras genom att om en studie har en hög 

reliabilitet, blir resultaten identiska vid en replikation av studien i ett senare skede (Bryman, 

2011). Reliabilitet kan mätas på tre sätt: 
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• Stabilitet syftar till att fråga om måttet över tid är tillräckligt stabilt att man kan vara 

försäkrad om att resultaten som gäller ett urval av informanterna inte skiftar. 

• Intern reliabilitet behandlar frågan om de indikatorerna som innefattar en skala eller 

ett index är pålitliga och följdenliga. Med andra ord syftar denna reliabilitet till hur 

informanternas uttryck på någon av indikatorerna har samband till deras uttryck på de 

övriga indikatorerna.    

• Interbedömarreliabilitet är aktuell om det rör sig om subjektiva tolkningar, då man 

vanligtvis ska observera eller översätta empirisk data till olika teman eller kategorier 

när det finns flera betraktare involverade. I dessa situationer finns det en risk att 

överensstämmelsen mellan deras individuella uppfattningar är alldeles för svaga och 

små. Denna reliabilitet kan vara aktuell när man ska klassificera eller kategorisera 

olika svar och/eller beteenden vid strukturerade intervjuer (Bryman, 2011: 160). 

  

Vi var mån om att ta hänsyn och behandla interbedömarreliabiliteten. Ovanstående 

beskrivning av begreppet förklarar ett delmoment av analys och resultatarbetet väl. Vi valde 

att kategorisera delar av det empiriska materialet som vi ansåg vara innehållsrika och av 

relevans till vår frågeställning, teorier och bakgrund. Genom detta arbetet kunde vi tydligare 

se vilka kategorier som uppnådde empirisk mättnad, och därigenom genomföra både 

analysarbetet och det slutgiltiga resultatet på ett mer effektivt sätt. Detta ska i slutändan leda 

till en förstärkning i interbedömarreliabiliteten (Bryman, 2011).     

 

7.6 Etiska överväganden 
Forskningsetik handlar om hur vi bör bete oss och vad som kan anses vara moraliskt rätt när 

vi utför vår undersökning, men även vid publicering och formulering av resultaten. Våra 

informanter är 15 år och ses således ej som minderåriga, vilket betyder att vi inte behöver 

samla in samtycke från vårdnadshavare, något som underlättade processen i vårt urval.  

 

Först och främst var det viktigt att ta hänsyn till Informationskravet som innebär att vi är 

skyldiga att informera alla personer som är berörda av vår forskning (Lindstedt, 2019: 51). 

Detta innebar således att vi skulle ge relevant information till de individerna som lämnar 

uppgifter och deltog i undersökningen. I vårt fall är det våra informanter, men vi valde även 

att informera vårdnadshavarna för att vi ansåg att de bör veta om deras barn deltar i olika 

studier. Vi utformade ett samtyckesformulär tillsammans med två brev som skickades ut till 

eleverna och deras föräldrar där vi informerade om vad vår undersökning syftar att undersöka 
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och hur intervjuerna kommer att gå tillväga. Vi var noggranna med att tala om att de deltar 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan, dock inte efter att studien är 

färdigställd och inskickad till examinator. I breven redogjorde vi tydligt för vad vårt syfte 

med undersökningen var och att datan vi skulle samla in endast kom att användas i detta 

forskningssyfte (Lindstedt, 2019: 51). I breven presenterade vi även oss själva, samt 

förklarade att vi kom från Högskolan i Halmstad och att vi studerade sista året på medie- och 

kommunikationsvetenskapliga programmet.  

 

Fortsättningsvis har vi även beaktat Samtyckeskravet som kort innebär att våra deltagare i 

undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta innebär således att 

våra deltagare har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill delta. De 

kunde även avbryta sin medverkan när som helst under intervjuerna, eller innan inlämnat 

arbete till examinatorn (Lindstedt, 2019: 52). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om våra informanter som deltog i vår 

undersökning skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet. Allt som sades under våra 

fokusgrupper var således hemligt för utomstående att ta del av, förutom vår tilldelade 

handledare. Inom konfidentialitet kravet finns det flera aspekter som skall beaktas. Bland 

annat att vi skall visa respekt för de personer som ställer upp och deltar i undersökningen, 

genom att även förvara uppgifterna om personerna som medverkar på ett sätt så att inga 

utomstående kan ta del av dem, vi behöver även tänka över hur vi hanterar personerna och 

vårt material när vi skriver vår text. Vi skall exempelvis inte skriva på ett sätt som får andra 

människor möjligheten att räkna ut vem det är i intervjun som sagt vad. Detta kallas för att 

avidentifiera (Lindstedt, 2019: 52–53). 

 

Slutligen Nyttjandekravet, som handlar om att de uppgifter som vi samlat in bara får användas 

i forskningsändamål. Kort sagt innebär kravet att vi ej får lämna ut uppgifter om personerna 

till syften som inte är vetenskapliga. Vi får heller inte använda de uppgifter som vi samlat in 

så att dessa kan användas för åtgärder som direkt påverkar den enskilde individen. (Lindstedt, 

2019: 55) 
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7.7 Datainsamling 
Lindstedt (2019) förklarar att det finns två olika textanalyser, varav ena grundar sig i att låta 

texten tala till en, och den andra att undersöka med förbestämda intressen. Vi valde att låta 

texten tala till oss, vilket gav upphov till ytterligare frågeställningar. (Lindstedt, 2019: 233) 

 

Datainsamlingen som studien bygger på är ljudupptagningar som gjordes under fem enskilda 

fokusgruppsintervjuer. Alla ljudupptagningar blev transkriberade och utskrivna. Vidare lyftes 

empirin fram. Vi sökte efter påståenden och kommentarer som kunde hjälpa oss svara på våra 

frågeställningar. Vi strök sedan över delar av texten med olika färgpennor som hjälpte oss 

kategorisera svaren. Fortsättningsvis blev texten urklippt, sammanställd och presenterad i 

resultatkapitlet.  

 

7.8 Genomförande 
Vi började i god tid att planera för våra fokusgrupper. Det gjorde vi genom att tidigt kontakta 

skolor runt om i Halland för att boka in tid med de som visste att deras klass skulle vilja delta 

i studien. I vår planering bestämde vi hur många grupper som skulle användas och hur många 

informanter som skulle vara i dem. I denna studien resulterade det i fem grupper med 4–5 

personer i varje grupp. Vi avsåg att använda likartade grupper genom att använda oss av fyra-

fem informanter med samma profil i vardera grupper. Vi var noga med att informera och 

samla in samtycke innan intervjuerna ägde rum.  

 

I processen av att välja ut våra informanter vände vi oss till flera olika gymnasie- och 

högstadieskolor i Halland som vi fann genom Halmstad kommuns hemsida. Vi formulerade 

sedan ett mejl där vi presenterade oss själva och vårt ämne.  

Diskussionen introduceras vidare i ett gemensamt brev som vi skickade ut till både föräldrar 

och elever, där vi förklarar att vi avsåg att intervjua fem olika grupper med minst fyra 

deltagare i vardera. Vi förklarade även att diskussionen kommer att som längst hålla på i en 

timme, denna information ansåg vi skulle skapa en avspänd och trevlig inspelningsmiljö. Vid 

fokusgrupperna använde vi oss av ljudupptagning i form av en kamera med mikrofon, vi var 

även här noga med att fråga informanterna om de ville vara med i bild eller inte. Efter 

diskussion med samtliga fokusgrupper kom vi fram till att ej ta med någon av informanterna i 

bild utan bara låta ljudet upptas. Detta för att skapa en mer avslappnad inställning hos 

informanterna. 
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Under vårt genomförande fanns en medvetenhet att en avgränsad bild av resultatet kommer 

att uppstå eftersom resultatet endast kommer att tas fram från begränsade grupper av personer 

med liknande profiler, och att det således inte visar på vad personer i andra åldrar eller städer 

anser om ämnesområdet.  

 

Gällande validitet var vi mån om att förtydliga och ta hänsyn till den interna validiteten 

genom att noggrant analysera det empiriska materialet och placera citaten och det tolkade 

innehållet inom de olika temana som vi kunde urskilja ur empirin. Vi var även noga med att 

undersöka det som vår studie ämnade att undersöka, detta genom att använda oss av en 

helstrukturerad intervjuguide som vi tidigare prövat mot familjemedlemmar för att se om 

frågorna fungerade och om de skulle ge oss värdefull information. Vi märkte att några frågor 

behövde justeras, eftersom de inte ledde till någon diskussion. Vi märkte även att vi hade för 

många frågor genom att våra test-informanter började svara allt mer kortfattat efterhand. 

Gällande reliabilitet i vårt material studeras det hur individer upplever att sociala medier haft 

för betydelse.  

 

Efter våra fokusgruppsintervjuer blev samtliga ljudupptagningar transkriberade och utskrivna. 

Vi när-läste vårt material och lät texten tala till oss, vi fann argumentationer och metaforer 

som hjälpte oss i vår analys vilket ledde till att ytterligare frågeställningar växte fram. Vidare 

blev de mest relevanta svaren överstrukna med olika färgpennor som kategoriserade svaren i 

olika förbestämda teman. Vi valde sen att klippa ur de överstrukna citaten som vi sedan 

sorterade och sammanställde i olika högar efter vilket tema vi ansåg att de tillhörde 

(Lindstedt, 2019).  

 

7.9 Analysmodell 
Lindstedt (2019) beskriver att det blir en tydligare berättelse om du delar upp resultaten i 

lämpliga, tematiserade delar och således söker efter mönster. För att på ett tydligt sätt 

redogöra för våra resultat har vi delat in åsikter och kommentarer som dykt upp under 

fokusgruppsintervjuerna i tre undersökningsteman som kommer vägleda oss genom resultat 

och analys. Nedan kommer vi presentera hur dessa teman kunde sättas i kontext till 

uppsatsens formulerade frågeställningar och syfte. Eftersom vi delvis undersökte vilken 

betydelse Snapchat och Instagram har för våra informanter är det viktigt att innan kommande 

kapitel konkretisera begreppet “betydelse”, eftersom det kan innefatta en bred och vag 

undersökningsform. Kortfattat har vi valt att konkretisera begreppet “betydelse” som 
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informanternas egna upplevelser gällande hur och vad sociala medier haft för roll i deras 

vardagliga liv, och hur de har bidragit med positiva respektive negativa effekter. 

 

De tre undersökningsteman som vi valt att utgå ifrån är följande:  
Anledning till användning av Sociala medier (Snapchat och Instagram) och i vilken mängd (1) 

Upplevda konsekvenser till följd av icke användning av sociala medier (Snapchat och Instagram) (2) 

Upplevda konsekvenser till följd av användning av sociala medier (Snapchat och Instagram) (3)   

 

Undersökningstema (1) växte fram genom första delen av vår intervjuguide, som främst 

berör, bakomliggande orsaker till varför informanterna använder sociala medier och i vilken 

utsträckning. Genom vår analys framkom det att informanternas aktiva användning av sociala 

medier var mycket större än vad vi förväntade oss. De informanter som använde sociala 

medier minst var aktiva i snitt två till tre timmar om dagen. Vi anser att detta tema är av 

relevans eftersom vi ville undersöka om det fanns samband mellan mängden aktiv 

förbrukning och deras upplevda betydelse kring våra valda sociala medier.  

 

Undersökningstema (2) innefattar åsikter och diskussioner som dök upp under andra delen 

av vår intervjuguide, där vi ställde frågor som betonade känslor och åsikter gällande icke 

användning av sociala medier. Här identifierade vi intressanta diskussioner kring vad våra 

informanter ansåg skulle inträffa vid en längre frånvaro från våra valda sociala medier. Det 

var också under detta temat vi kunde bevittna mest diskussioner, tankar och åsikter.  

 

Undersökningstema (3) framkom under den sista delen i intervjuguiden, där vi fokuserade 

på frågor och områden som undersökte informanternas egna upplevelser kring vad 

användningen av sociala medier har skapat för konsekvenser i deras vardagliga liv, och hur 

det har tagit form utifrån informanternas egna upplevelser.  
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8. Resultat 
Följande kapitel kommer redovisa resultatet med hjälp av tre förbestämda intressen, samt 

avslutas med en sammanställning.  

 

8.1 Undersökningstema 1: Anledning till användning av Snapchat och Instagram- och i 
vilken utsträckning. 
 

8.1.1 Redovisning av citat från diskussioner bland fokusgrupper: 

 

Samtliga informanter var enade, och betonade starkt att det råder en markant skillnad mellan 

vilken betydelse Snapchat och Instagram har för dem. 

 

“Snapchat, Det är typ där folk snackar, Och Instagram är där folk lägger ut för att bli 

kändisar eller se hur andra har det.” (I4:2) 

 

Anledningen till att de använder Snapchat är för att kommunicera med vänner. Snapchat har 

enligt informanterna ersatt de traditionella tillvägagångssätten för kommunikation, där man 

nu istället för att ringa eller skicka sms till varandra använder sig av Snapchat. 

 

“Jaa det är väl typ den gamla telefonen, istället för att ringa liksom så skickar man bilder och 

skriver till varandra.” (I2:5) 

 

Vidare förklarar även informanterna att Instagram fungerar mer som underhållning och som 

en viss inspirationskälla. Sociala medier gör det även möjligt för sina användare att 

“övervaka” sina vänner.  

 

“Mmh, alltså kommunicerar med kompisar på snapchat och håller mig lite uppdaterad inom 

olika intressen på instagram.” (I5:22) 

 

“Det var en spännande ny sak, man kunde se vad folk gjorde. Hela tiden.” (I2:20) 

 

Bland våra fem fokusgrupper kunde vi se en variation gällande användningen av Snapchat 

och Instagram. Snapchat visade sig vara en applikation som hade en konstant närvaro i det 

vardagliga livet och visade sig vara det mest dominerande sociala mediet bland 
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informanterna. Informanten som hade högst aktivitet på sociala medier hade spenderat 79 

timmar på Snapchat de senaste 10 dagarna.  

 

“Snapchat använder jag ju konstant hela tiden, vart jag än är så kollar jag hela tiden.” 

(I2:22) 

 “Så 10 dagar 50 timmar snapchat och 5 timmar Instagram typ.” (I5:43) 

 

“Ehhmm dom senaste 10 dagarna har jag varit inne 51 timmar på snapchat” (12:43) 

 

“Jag har varit inne 79 timmar.” (I2:44) 

 

Alla fokusgrupper var enade om sociala mediers roll i deras vardagliga liv. Sociala mediers 

funktioner hjälper användarna att skapa, förstärka eller bibehålla sociala relationer.  

 

“Aa, ja men typ för att hålla kontakten med folk, det är inte lika nära så man 

behöver vara lika bra vänner på snapchat som om man skulle ringa till någon, 

Snapchat gör det möjligt att hålla kontakten med folk som man inte är jättenära vän 

med.” (I1: 29) 

 

“haha nej men asså jag har ju typ fått kontakt med människor som jag inte känt såhär 

jättebra alls. Men har liksom lärt känna dom mycket bättre genom att jag har kunnat snacka 

med dom genom snap så när jag sen har träffat dom i verkligheten så har det varit en helt 

annan sak. än vad det varit mot när man träffats innan.” (I2:59) 

 
8.2 Undersökningstema 2: Generella konsekvenser till följd av icke användning av 
sociala medier. 
 

8.2.1 Redovisning av citat från diskussioner bland fokusgrupper:  

 

Alla fokusgrupper var enade om att det råder en problematik kring att inte använda sociala 

medier när man väl har etablerat sig på plattformarna. Däremot uppmärksammade vi att 

diskussionen intensifierades i fokusgrupp fem. De ansåg att konsekvenserna skulle bli att 

individen i fråga glöms bort. 
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“Man glömmer bort personen.” (I5: 75) 

 

“Ja, men det gör man. Man gör ju det, lägger inte någon ut på en månad… Ett år… 

Så glömmer man ju vem personen är helt, men lägger han eller hon ut då och då så 

blir det liksom ”Ah, just det. Det är hon ja”. (I5: 83) 

 

Informanterna uttryckte sig om att avhållsamhet från sociala medier skulle resultera i att de 

skulle bli mindre sociala. Diskussionen gav upphov till en idé om att begreppet ”social” idag 

innefattar en annan innebörd. Informanterna menar att en social individ idag är aktiv inom 

sociala medier och inte nödvändigtvis i det fysiska rummet.  

 

“Folk blir väl mindre sociala.” (I5: 73)’ 

 

”Jag tror det hade varit skönt, vissa dagar svarar jag inte på någonting, jag är inte inne på 

telefonen alls typ, och det är as skönt dom dagarna. när man bara kan släppa allt och inte 

vara social alls.” (I1:72) 

 

Grupperna uttryckte sig även om en viss oro över vänner som gått från höganvändning till 

låganvändning. Medvetenhet kring den ökade psykiska ohälsa bland unga har skapat en viss 

oro bland informanterna. De berättade att de vid flertalet gånger blivit oroliga över vänner 

som bestämt sig för att logga ut från sociala medier. När personen i fråga bröt sina sociala 

medievanor uppstod oro av att något inte stod rätt till.  

 

 

“Jaa för man blir lite orolig när man inte är inne, när man vet att en person som 

vanligtvis alltid är inne, loggar ut helt plötsligt så vet man inte vad den personen kan 

göra.” (I1: 69) 

 

”Ja det är ju så mycket som händer liksom bland unga. Det är ju jätte många som mår dåligt. 

Och det finns så många som man får läsa om som tagit livet av sig. Så då blir man liksom 

orolig för andra. Och liksom då tänker man oftast det värsta. Ah nu loggade hon ut nu ska 

hon gå och döda sig själv.”  (I1:70) 
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När vi ställde frågor gällande icke-användning av sociala medier, resonerade informanterna 

bland annat att det möjligen hade skapat ett tomrum i deras vardag.  

 

“Jag hade inte haft något att göra.” (I5: 88) 

 

”haha ja 79 timmar hade jag kunnat göra någonting annat med. Men vad vet jag inte.” 

(I2:70) 

 

Fortsättningsvis visade studien att problematiken av icke-användning av sociala medier bidrar 

till känsla av ensamhet, utanförskap och att gå miste om något. Enligt informanterna skulle 

denna känslan bli så pass påfrestande att risken inte skulle vara värd att ta.   

 

”Det resulterade i eftersom, jag inte hade sociala medier. Så resulterade det i att jag blev 

väldigt utanför på mina skolor vilket är en dålig grej men det är så det är nu.” (I1:18) 

 

“Det var typ bara för alla andra hade det. Man vill ju inte hamna utanför.” (I1: 22) 

 

”Mina tjejkompisar, eller många av dem iallafall, säger ju de att dem blir rädda att missa 

nått viktigt som deras favvo-profil lägger ut eller om det kommer något erbjudande 

genom dem och så.”  (I4:122) 

 

“Men om man kollar på loven, när man inte är här i skolan och inte träffar sina 

kompisar så får man ändå reda på vad dem andra gör och dem får reda på vad man 

själv gör. Alltså om man är iväg eller något. Men hade man då slutat använda det så hade 

man ju inte vetat någonting.” (I3: 80) 

 

 
8.3 Undersökningstema 3:  Generella konsekvenser till följd av användning av sociala 
medier.  
 

8.3.2 Redovisning av citat från diskussioner bland fokusgrupper:  

 

Under insamlingen av empirin märkte vi hur sociala medier hade skapat en strävan efter 

bekräftelse. Diskussionen landade i sökandet efter bekräftelse genom likes på Instagram och 
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konversationer på Snapchat. Efter informanterna har publicerat eller skickat en bild, 

förklarade dem att de kunde spendera timmar på att övervaka potentiella aktiviteter.  

 

“Det är ju lite hets, men jag har ingen aning varför det är det, om man väl 

lägger upp någonting så sitter man konstant och kollar hur mycket är det nu, hur 

mycket har jag fått den här timmen, och är det lite?” (I2: 114). 

 

”Nej, för det är alldeles för mycket tänk på det idag bland mina polare tycker jag. Att 

folk får stress över att en bild inte får så mycket uppmärksamhet som personen tror att 

den ska få. Jättemånga får stress över det, iaf bland mina vänner.” (I4:187) 

 

Snapchat har idag en funktion där avsändaren kan se om mottagaren har öppnat meddelandet 

eller inte, om mottagaren inte svarar inom en viss tidsmarginal, skulle de kunna bidra till 

konflikter mellan avsändaren och mottagaren. Informanterna diskuterade även att det 

möjligtvis bottnar i bekräftelse, att avsändaren i frågan kan få en känsla av ensamhet och 

utanförskap. 

 

” På tal om stress, så kan jag känna stress över att missa att öppna någon 

snap. Vi pratade ju om det tidigare om det där med att människor blir lacka på en om 

man inte öppnar direkt, Och jag är ju lite rädd för det idag, att skapa ett bråk eller 

tjafs för att jag inte öppnar en snap liksom…” (I4: 113) 

 

”Ja, man hittar alltid nya sätt. Men det som är så sjukt med dagens plattformar är hur många 

är så bekräftelsekåta, så dem flippar ur om man inte svarar sekunden som man har sett 

meddelandet… En gång så öppnade jag inte en snap på 10 timmar, och denna tjejen blev 

skitarg på mig.” (I4:107) 

 

Diskussionen resulterade i att informanterna kände en viss otillräcklighet om inte mängden 

likes och kommentarer nådde upp till deras förväntningar.  

 

“Då tar man bort den. Alltså jag lägger inte ut så mycket, men om jag hade 

gjort det och inte fått många likes så hade jag nog tagit bort den. Det beror ju på 

också, alltså om jag brukar få 200 likes typ och plötsligt får 20 likes på en så tar man 

ju typ bort den.” (I5: 155) 
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“Ja men 20 likes mår man ju inte bra 

över... haha” (I2: 174) 

 

“jaa så kollar man liksom, har man fått lite likes, så tänker man kanske oj, var jag ful på den 

bilden?” (I2: 115) 

 

Vidare visade studien att sociala medier idag möjligen har skapat ett beroende hos 

informanterna, som är så pass påtagligt att dem själva märker av det. Detta beroende har en 

tendens att utmynna i stress.  

 

“Jag skulle nog känna en viss stress nästan, det är ju typ ett beroende. Det e de. 

Om man är hemma och inte har någonting annat att göra så blir det ju att man tar 

upp mobilen och kollar snapchat såhär.” (I1: 73) 

 

“Jag skulle nog bli lite tokig, för jag är ganska beroende av de.” (I5: 79) 

 

Under undersökningstema (3) kunde vi även se hur informanterna idag tenderar att jämföra 

sina liv med andras, och då sker jämförelsen mellan deras vardagliga liv och andra användare 

som de följer på Instagram och Snapchat. Detta i sin tur märkte vi genom diskussioner och 

kommentarer som resulterade i en viss nedsatt psykisk medvetenhet där Instagram på ett sätt 

vilseledde dom i vad som idag är en normativ livsstil.  

 

“jaa men typ om någon hittar på saker med sina kompisar hela tiden medans man själv ligger 

i sängen och ba, jaha jag har inga vänner jag kan inte hitta på något. Så man får lite såna 

tankar, varför gör inte jag såna saker?” (I1:80) 

 

“Det e ju inte bara ditt eget mående, utan du påverkas ju också av vad andra lägger upp och 

vad dom. Te.x om .. Det finns ju folk som lägger upp, så tänker jag ahh.. varför har inte jag 

det.. så mår man dåligt över det för att man inte har det” (I1:79) 

 

”Man liksom vrider sitt liv till att bli jättebra för alla andra, fast det inte är det.” (I1:87) 
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8.4 Sammanställning av resultat 
Genom att studera vårt empiriska material med hjälp av våra förutbestämda teman kunde vi 

lyfta fram empiri vi ansåg relevant för att hjälpa oss svara på vår frågeställning. En 

återkommande diskussion var i vilken utsträckning sociala medier visade sig vara 

betydelsefull för informanternas kommunikationsbehov. Informanterna ansåg att Snapchat 

idag har ersatt traditionella medel för kommunikation.  

 

Informanterna var eniga om att Instagram och Snapchat fyller diverse funktioner i 

informanternas vardagliga liv. Snapchat möjliggör effektiv kommunikation mellan 

användarna, medans Instagram fungerar som en plattform för underhållning och inspiration. 

Plattformarna hjälper dessutom informanterna att skapa, förstärka, eller bibehålla sociala 

relationer. Snapchats kommunikativa funktioner visade sig resultera i en ständig närvaro i 

informanternas vardagliga liv. En närvaro som de anser vara nödvändig för att inte hamna i 

utanförskap. Informanterna ansåg även att sociala medier idag behövs för att fylla diverse 

sociala behov, att enbart vara social i det fysiska rummet ansågs inte som tillräckligt. En 

återkommande diskussion förklarade att informanterna ofta oroade sig över bekantas psykiska 

välmående om någon skulle gå från höganvändning till låganvändning.  

 

Det empiriska materialet visar på att sociala medier har idag nått stor betydelse hos 

informanterna. Detta exemplifieras genom diskussion gällande informanternas åsikter kring 

icke-användning. De förklarar att ett tomrum hade skapats, ett tomrum som ansågs vara 

avgörande i att undvika känslan av ensamhet, utanförskap och rädslan av att gå miste om 

något. Fortsättningsvis visade sociala medier sig vara avgörande för informanternas 

bekräftelsebehov. Vissa av informanterna berättade om erfarenheter gällande en viss oro för 

att bli avvisad eller övergiven och andras åsikter om dem. Denna bekräftelse visade sig även 

kunna skapa en känsla av otillräcklighet bland våra informanter.  

 

Slutligen ansåg informanterna själva att de utvecklat ett sorts medvetet beroende. De 

förklarade att Snapchat ofta bidrog till känslor av stress. Orsaken var dess funktion som 

möjliggör användare att se om mottagaren har öppnat ens meddelande. Sociala medier bidrog 

även med ett fenomen där komparation mellan användarna sker, informanterna tenderar att 

jämföra sitt liv med andras och få en felaktig eller missvisande bild om vad som skulle kunna 

vara en normativ livsstil.  
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9. Analys 
Genom det empiriska materialet kan vi tyda vilka upplevda betydelser sociala medier har hos 

vårainformanter. Under detta kapitel sker en analys där valda teorier och tidigare forskning 

hjälper oss att tolka det empiriska materialet.  

 
9.1 Undersökningstema 1: Anledning till användning av Snapchat och Instagram- och i 
vilken utsträckning. 
 

De bakomliggande motiven för de fem gruppernas användning av sociala medier visade sig 

vara homogen. Alla grupper var enade om hur Snapchat och Instagram skiljer sig åt och på 

vilket sätt de använder sig av dem. Snapchat är idag den ledande plattformen för att bevara, 

skapa och möjliggöra för nya sociala relationer, medans Instagram är en plattform där 

informanterna valde att skildra sina liv i form av bilder och filmer, men främst följa andra 

användare för att se vad de publicerar för material och således få inspiration. Något som kan 

förstås genom U&G som argumenterar för att medier erbjuder en viss belöning för att 

tillfredsställa vissa personliga behov, Skapandet och upprätthållandet av sociala kontakter 

sker för att organisera och dela sina intressen (Elihu, Blumler, & Gurevitch, 1973). 

 

Ett fåtal av informanterna förklarade att de var mån om att lägga ifrån sig mobilen, medans 

majoriteten förklarade att de var medvetna om att de bör lägga ifrån sig mobilen men ej 

gjorde det. Vissa informanter uttryckte sig använda sociala medier mer än andra. Van Dijk 

(2012) förklarar beroende som ett tvångsbeteende, tilldragande symptom och skador på andra 

mänskliga vitala aktiviteter (Van Dijk, 2012: 187). Vi kunde tyda hur majoriteten av 

informanterna prioriterade sin användning av sociala medier över att sova, träna eller vara ute 

i naturen. Yolanda (2016) förklarar även att vanor som är essentiella för en hälsosam livsstil 

riskerar att bortprioriteras vid användningen av sociala medier. Fortsättningsvis förklarar Van 

Dijk (2012) att konsekvenser som vanligtvis uppstår av ett beroende är en ökning av 

uppkoppling, något som vi även kunde tyda hos våra informanter. Däremot bidrar sociala 

medier till att utveckla sociala relationer, vilket skulle kunna ses som en ännu viktigare vana 

för en essentiell hälsosam livsstil.  

 

I vår studie kunde vi se hur användningen av sociala medier skulle kunna främja den sociala 

miljön. Detta kan förstås genom Van Dijk (2012) som talar om begreppet 

nätverksindividualism, vilket syftar till att användaren själv har ett ansvar att söka den sociala 
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interaktionen för att förankra relationen i längden (Van Dijk 2012: 265). Informanterna 

nämner återkommande att den främsta anledningen till användningen av Snapchat är för att 

alla andra använder det.  Det skulle således kunna tolkas att det inte är själva sociala medierna 

som våra informanter är ute efter, utan genom vilka verktyg de lättast kan kommunicera 

genom. Fenomenet kan förstås genom Van Dijk (2012) som talar om nätverksindividualism, 

som förklarar att individen söker sig till de kommunikationsverktyg som är mest 

lättillgängliga. Informanterna förklarade att Snapchat har ersatt den traditionella 

mobiltelefonens funktioner, och är således den mest lättillgängliga metoden för att 

kommunicera. De uppgav att de inte längre använder sig av att ringa varandra eller skicka 

sms, utan att Snapchat har på ett sätt ersatt detta. 

 

 McCrae, Gettings, och Purssell, (2017) har undersökt konsekvenserna av förhållandet mellan 

social medier-användning och stress i olika former. De kommer fram till att online vänskap 

och interaktion saknar några av de fördelarna som den fysiska interaktionen besitter. De 

menar att den digitala interaktionen online ofta är ytlig och saknar ett genuint intresse från ena 

parten. Fortsättningsvis betonar de att deprimerade ungdomar finner en problematik med att 

interagera med vänner i det fysiska rummet, och istället söker interaktionen digitalt genom 

internet. Samma studie visade även att deltagarna med depressiva symptom föredrog att 

sprida tankar och känslor digitalt för att undvika stressen och ångesten som det fysiska 

rummet gav dem. Vi kunde genom vår studie, med hjälp av våra informanters påståenden, 

tolka att sociala medier idag förstärker deras sociala relationer snarare än att försämra dem, 

men att dessa relationer blivit allt mer ytligare.  

 

Fortsättningsvis förklarar informanterna även att användningen av Instagram fungerar som en 

inspirationskälla och en plattform för att dela med sig av idéer på ett effektivt sätt. 

Informanterna upplevde att Instagram erbjuder funktioner som gör det möjligt att effektivt 

kommunicera med allmänheten istället för intima konversationer. Van Dijk (2012) förklarar 

att den yngre generationen idag känner sig allmänt berövade på uppmärksamheten i det 

verkliga livet och söker sig således till sociala medier till en överdrift för att fylla detta 

tomrum. Van Dijk (2012) skulle kunna skapa förståelse för varför informanterna idag 

prioriterar social medieanvändning framför fysisk interaktion. 

 

Ett annat motiv till användningen av sociala medier kan förstås genom Aikens (2016) 

påstående som säger att individen känner sig tryggare genom att se sina vänners flöde, detta 
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anser Aiken (2016) delvis kan resultera i att individen får en bekräftelse angående sina 

vänners eller familjemedlemmars välmående. Genom Aiken (2016) kunde vi i vår studie 

förstå varför majoriteten av informanterna uttryckte oro över familjemedlemmar och vänner 

som frekvent gått från höganvändning till låganvändning.  

  

9.2 Undersökningstema 2: Generella konsekvenser till följd av icke användning av 
sociala medier.  
 

Vi såg tydliga indikationer på att våra informanter omfamnats av sociala medier och fann det 

sedan problematiskt att ta avstånd från en redan frekvent användning. Sociala medier används 

kontinuerligt av informanterna och fått sådan stor betydelse att avhållsamhet inte är ett 

alternativ i dagens utformade kommunikationssamhälle längre.  

 

Informanterna förklarade att användningen av sociala medier skänker en viss trygghetskänsla, 

eftersom de hela tiden kan ”övervaka” vänner och familjemedlemmar. Vid icke-användning 

hade denna trygghetskänsla upphört. Detta kan förstås genom U&G som argumenterar för att 

ett av de mest förekommande behoven av medieanvändning är strävan efter information 

(Lasswell, 1948: 43–44). 

 

Van Dijk (2012) diskuterar kring hur känslan av ensamhet kan uppstå inom sociala medier 

med tanke på aktiviteten fenomenet skapar hos individen. Som tidigare nämnt var känslan av 

ensamhet en aspekt som även identifierades i denna studie. Informanterna förklarade att 

anledningen till att man inte gör något medvetet och planerat uppehåll med sociala medier var 

för rädslan av att hamna utanför och bli/känna sig ensam.  

 

Fortsättningsvis förklarar Sherry Turkle (2011) att människor förlorar sig själva till 

internetvärlden, och riskerar således att tappa greppet om vad som är verkligt. Hon förklarar 

att oavsett om människor idag är omringade av andra personer större delen av dagen och har 

möjligheten att hälsa på bekanta, prioriterar vi hellre att lägga vår uppmärksamhet kring 

kontakten via sociala medier. Turkle (2011) hjälper oss även förstå att människor idag känner 

sig allt mer ensamma, eftersom individen idag inte tränar på att vara helt ensam pågrund av 

den ständigt närvarande mobiltelefonen och de lättillgängliga kommunikationsverktygen. 
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Under insamlingen av det empiriska materialet tolkade vi att det fanns en viss oro bland 

informanterna kring att bli bortglömd genom icke användning. Informanterna förklarade att 

en användare behöver upprätthålla en viss aktivitet för att försäkra sig om att omvärlden 

kommer ihåg dem. U&G förklarar att det finns ett bakomliggande syfte till människors 

medieanvändning (Lasswell, 1948: 37). Vilket hjälper oss förstå hur informanterna möjligtvis 

använder sociala medier för att upprätthålla sociala kontakter, och säkerställa sin existens 

genom att kontinuerligt dela med sig av tankar och idéer.  

 

Fortsättningsvis visade vår studie att rädslan av att missa något är en aspekt som ofta var 

förekommande bland informanterna och som skulle kunna förklara konsekvenserna av icke-

användning. Dossey (2014) lyfter begreppet FOMO (Fear of Missing Out), som säger att 

människan kan uppleva en viss oro och frustration över att vänner och andra användare 

möjligtvis upplever givande erfarenheter som människan riskerar att gå miste om vid icke-

användning av sociala medier. Fortsättningsvis identifierade studien av Tunc-Aksan och 

Akbay (2019) de faktorer som möjligtvis kan förklara de bakomliggande orsakerna till varför 

ungdomar idag använder sociala medier. Resultatet visade sig ligga i linje med Dossey (2014) 

om att FOMO grundas i oron över att fatta fel beslut gällande hur man spenderar sin tid, att 

man var mån om att spendera rätt tid på rätt sak. Enligt våra informanter var icke användning 

av sociala medier därmed inte ett alternativ för att konsekvenserna blir att de riskerar att gå 

miste om något, exempelvis erbjudanden eller givande upplevelser.  

 

Vidare förklarade informanterna att andra konsekvenser av icke användning medförde en 

nedsättning av deras sociala samspel med andra individer, ett samspel som behövs för att 

kunna utforska sin identitet till fullo. Durgesh Tripathi (2018) förklarar i sin studie att 

ungdomen är en av de viktigaste perioderna i en individs liv, eftersom det är under denna 

period där individen först börjar komma underfund med sin identitet. Fortsättningsvis 

förklarar Tripathi (2018) att i dagens digitala samhälle är denna identitetskonstruktion under 

stor inflytelse av just sociala medier, vilket kan ses som både bra och dåligt. För att kunna 

utforska sin identitet till fullo behövs det sociala samspelet, genom att inte använda sociala 

medier försvårar man möjligheten att utforska sig själv och andra som ligger i linje med ens 

intressen menar våra informanter. 
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Slutligen uttryckte informanterna att konsekvenserna av icke-användning även skulle bidra till 

en rastlöshet som skulle kunna skapa en känsla av likgiltighet till vad samhället annars har att 

erbjuda. Informanterna förklarade att samhället inte kan fylla det tomrum som hade skapats 

om sociala medier inte var tillgängligt för dem. Ett uttryck som ligger i linje med Harold 

Lasswells (1948) forskning inom U&G och hur media delvis fyller funktioner som stimulerar 

ens subjektiva intressen inom underhållning och kulturell överföring för både människan och 

samhället.  

 

9.3 Undersökningstema 3:  Generella konsekvenser till följd av användning av sociala 
medier.  
 
Denna studie påvisade att sociala medier möjligtvis förenklar och främjar den vardagliga 

kommunikationen. Kommunikationen som uppstår genom sociala medier skulle dock kunna 

bidra till missförstådda konversationer, vilket i sin tur riskerar att skapa konflikter mellan 

användarna. Vi tolkade detta som ett återkommande problem hos våra informanter som 

förklarade att de kände sig stressade över att ständigt förväntas vara tillgängliga och svara 

inom en viss tidsmarginal, för att undvika konflikter. Fortsättningsvis förklarar Yolanda 

(2016) att kommunikationen mellan en individ till en annan på sociala medier kan exempelvis 

inte uppfatta känslor och tonfall på samma sätt som i fysisk interaktion. Kommunikationen 

som sker över sociala medier tenderar heller inte att visa användarens riktiga liv, eftersom 

användare ofta tenderar att bara publicera material från sina höjdpunkter i livet enligt våra 

informanter.  

 

Det som uppstår är bland annat exponering för felaktigt, olämpligt eller osäkert innehåll, 

Yolanda (2016) betonar att sociala medier idag ses som det viktigaste framsteget inom 

övertalningsstrategi sedan radio uppfanns. Det studien förklarar är att ungdomar som 

använder sociala medier idag ofta exponeras för innehåll som inkluderar en viss skildring av 

livsstilar som kan påverka individen negativt, eftersom individen ser dessa beteenden som 

normativa och önskvärda (Yolanda et al. 2016). Ett påstående som ligger i linje med vårt 

empiriska material, där flera av informanterna återkommande diskuterar en viss komparation 

som sker när de jämför sitt vardagliga liv med andras. Vi tolkar detta som att informanterna 

jämför sina vardagliga liv med andra användares höjdpunkter och således mår sämre, 

eftersom de inbillar sig att deras liv inte är lika stimulerande. Detta beteende är något som 

sker oavbrutet med hjälp av de ständigt närvarande mobiltelefonerna och sociala medier. 
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Detta är ett beteende som pågått redan innan sociala medier men då i form av radio, tv och 

nöjesbranschens kändisvärld. Nu är det något som dock sker hela tiden, och det är på ett sätt 

länkat direkt till användaren. McCrae, Gettings, och Purssell, (2017) menar att miljön på 

sociala medier påvisar en strävan efter social jämförelse och sökande efter feedback, och som 

således leder till en viss psykisk ohälsa.  

 

U&G föreslår att medieanvändning grundar sig delvis i önskningar hos den potentiella 

publiken (Lasswell 1948), vilket kan förklara varför våra informanter uttryckte sig att sociala 

mediers innehåll i vissa fall kunde ses som något önskvärt i deras vardagliga liv. 

Informanterna förklarade stundtals att innehållet på sociala medier var något som de 

eftertraktade. Problematiskt blir det när sociala mediers innehåll berör ungdomar, eftersom 

det i denna tiden i livet då identitetsskapandet börjar ta plats. Durgesh Tripathi (2018) 

förklarar att i dagens digitala samhälle är identitetskonstruktioner ett prioriterat behov och 

under stor inflytelse av sociala medier.  

 

Tripathi (2018) förklarar att ungdomarnas tolkning av medieinnehållet ofta är felaktigt, och 

kan inte identifiera innehållets verkliga innebörd. Således leder detta ungdomarna in i en viss 

missvisande bild med avseende på deras identitetsbildning. Detta är något som även Beck & 

Beck-Gernsheim (2001) hjälper oss förstå. De förklarar att det som för tidigare generationer 

varit nödvändigt och självklart i livet, exempelvis vilket yrke eller bostad en individ ska 

besitta, har idag ersatts med en sorts konstnärlig och ytligt fokus där andras uppfattningar om 

en själv värderas högre än någonsin, och det med hjälp av sociala medier. Fortsättningsvis 

förklarar Giddens (1991) att individerna idag är medvetna om att det finns flera olika 

alternativa identiteter att välja mellan som är mångsidiga och formbara. Giddens (1991) 

förklarar även att massmedia föreslår livsstilar, former av självpresentation och olika sätt att 

finna lycka som kanske- eller inte är missvisande.  Ovanstående förklaring kan hjälpa oss tyda 

hur våra informanter tenderade att vrida sitt liv till något som det inte var, för att vara förenlig 

med sin önskvärda identitet och den missvisande bild som massmedierna kan bidra med.   

 

 Informanterna förklarade att när de får mycket uppmärksamhet på sociala medier sker det en 

viss belöning som även U&G teorin förklarar (Elihu, Blumler, & Gurevitch, 1973: 513–514). 

Belöningen sker i form av likes och kommentarer och enligt våra informanter så resulterade 

uppmärksamhet i ett högre värde hos användaren. Likes och kommentarer skulle kunna ses 

som en viss social valuta i dagens digitala samhälle. Den digitala valutan kan på ett sätt höja 
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användarnas värde. Precis som pengar, är social valuta något vi använder för att hylla en viss 

tjänst eller produkt. På sociala medier är det vi användare som är själva produkten, vilket i sin 

tur kan påverka användaren negativt eftersom användarna inbillar sig att de inte besitter ett 

visst värde om de inte får tillräckligt mycket av den sociala valutan. Om en produkt inte får 

tillräckligt mycket uppmärksamhet på marknaden tenderar värdet av produkten att sänkas och 

till sist tas bort från marknaden.  

 

Det vi kunde se hos våra informanter var att det skedde en viss känsla av otillräcklighet när de 

inte fick tillräckligt med likes eller kommentarer. I sin tur tolkar vi att detta påverkar 

individens känsla för identitet. Precis som Beck & Beck-Gernsheim (2001) nämner, 

värdesätts idag åsikter kring vad andra tycker och tänker om en bland användarna på sociala 

medier. Detta är även något som sociala medier gör det möjligt för andra att se. I sin tur kan 

detta möjligen skapa ett visst mönster där användarna kontinuerligt strävar efter att ta den 

perfekta bilden, och det sker således en ond cirkel. Användarna börjar jämföra sina liv med 

andra användare som i sin tur strävar efter att ta den perfekta bilden, och således införskaffa 

en större mängd social valuta och ett högre socialt värde.  

 

Slutligen förklarar Van Dijk (2012) fenomenet som att sociala medier inte behöver skildras 

som dåligt eftersom de främjar kontakter och relationer i flera avseenden. Problemet ligger 

istället hos den uppmärksamhet som sociala medier kräver. Det råder en ständig stress efter 

uppmärksamhet och strävan efter att vara i fokus. Van Dijk (2012) nämner även att denna 

rådande problematik berör enbart de mer frekventa användarna, närmare bestämt den yngre 

generationen som idag är uppväxta och präglas av sociala medier och dess potentiella 

effekter. Den yngre generationen anser sig vara bestulna på uppmärksamhet trots att 

majoriteten ständigt är uppkopplade och aktiva.  

 

10. Diskussion & slutsats 
 

Sociala medier har både fördelar och nackdelar. Det är egentligen bara det senaste verktyget 

som möjliggör det vi alltid har gjort genom tiderna, vilket är att kommunicera med varandra 

och berätta historier, men nu på ett mer spännande och kreativt sätt än någonsin med sociala 

medier som verktyg.  
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De fördelar vi kunde identifiera var en effektivisering av den vardagliga kommunikationen, 

som innefattade utvecklade möjligheter- för underhållning och inspiration samt skapa, 

förstärka eller bibehålla sociala relationer. Vi kunde även se att sociala medier idag har stor 

betydelse för ungdomarnas identitetsskapande. Problematiskt blir det när användaren börjar 

anpassa sitt levnadssätt efter sociala mediers villkor, snarare än tvärtom. De nackdelar som 

identifierades genom användning och icke-användning av sociala medier grundar sig i den 

ständiga närvaron som sociala medier idag kräver.  

 

Utan den ständiga närvaron fanns det en ökad risk för känsla av utanförskap, ensamhet och att 

gå miste om något. Fortsättningsvis identifierades en viss oro över vänner och 

familjemedlemmars välmående eftersom sociala medier idag förser användaren med en 

trygghetskänsla genom att de ständigt kan övervaka andra användare. I studien påstår även 

informanterna att de själva har skapat ett beroende kring sociala medier som har resulterat i 

ökad stresskänsla. Utöver nämnda nackdelar kunde vi även tolka ett bekräftelsebehov som 

kunde skapa en känsla av otillräcklighet, vilket grundar sig i en viss komparation som sker då 

användaren tenderar att jämföra sitt vardagliga liv med andras höjdpunkter. Detta kan i sin tur 

resultera i en missvisande bild om vad som är en normativ livsstil. 

 

Utifrån vårt empiriska material tolkar vi att avhållsamhet inte är ett alternativ längre. Snapchat 

ses idag som den kommunikationskanal som de flesta människor av den yngre generationen 

använder sig av. 

 

Vi anser att vår studie skulle kunna förstås med viss tidigare forskning som betonar att fokus 

bör ligga på användandet och inte själva mediet i sig. Vi kan exempelvis inte klandra Sony för 

ett uselt eller stötande tv-program, vi kan inte heller skylla på rockmusiken för en stötande låt. 

Vad det handlar om är att Instagram eller Snapchat inte bestämmer vad deras användare skall 

ladda upp, eller kommentera. Det är användarna själva som är ansvariga för det. Individerna 

skulle kunna ses som antagonisterna i den här studien, inte sociala medier. Mer relevant än 

någonsin är U&G som genom historien alltid har utgått ifrån publiken som aktiv, där fokus 

ligger kring vad människan gör med medierna istället för vad medierna gör med publiken. 

Varför använder vi oss av media egentligen, vad är det bakomliggande syftet?  
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Som vi förklarar i resultat och analys är Snapchat ett verktyg som informanterna behöver i sin 

vardag för att kommunicera, berätta egna historier men även för att skapa nya eller 

upprätthålla sociala relationer. Instagram fyller funktionen av att låta användarna berätta om 

sina liv, dela med sig av idéer och låta sig inspireras av andras innehåll. Tillsammans skapar 

de nya möjligheter för kreativitet, kommunikation och en viss självständighet.  

 

De konsekvenser vi kunde identifiera inom forskningsfältet var att fenomenet ligger ständigt 

under utveckling, vilket gör att forskningen kontinuerligt behöver förnyas. Utvecklingen sker 

i en sådan takt att forskningen inte hinner med. Således kan vår studie bidra med kunskap som 

kan hjälpa vidare forskning att ta avstamp och vidareutveckla förståelsen kring sociala medier 

och dess betydelse för ungdomarnas användning.  

 

Resultatet från vår studie indikerar på att dagens samhälle blir allt mer socialt med hjälp av 

sociala medier, men tillvägagångssättet minskar den fysiska interaktionen mellan 

ungdomarna. Digital interaktion tenderar att värdesättas över fysisk interaktion.  Ungdomar 

kommunicerar mer idag, men på ett sätt som skiljer sig från föregående generationer där det 

fysiska rummet prioriterades. Konsekvenserna för samhället skulle således kunna resultera i 

ytligare relationer och ökad psykisk ohälsa.  

 

Vår studie bidrar med ökad medvetenheten kring sociala mediers betydelse och potentiella 

konsekvenser, vilket vi anser kan resultera i en viss motståndsrörelse som upplyser 

kommande generationer i vårt samhälle om hur de använder sig av sociala medier på bästa 

möjliga sätt.  

 

Den mest tongivande justeringen vi fick göra under denna studie var när vi insåg att enbart tre 

fokusgrupper inte skulle ge oss tillräckligt med empiriskt material för att genomföra studien. 

Efter dessa tre fokusgruppsintervjuer ansåg vi att det fanns en viss avsaknad av empirisk 

mättnad för våra valda teman, vilket resulterade i att vi utförde ytterligare två 

fokusgruppsintervjuer. Efter tillägg av ytterligare data kunde vi se mönster och tydligare 

argumentera för våra tolkningar i resultat och analyskapitlet.   

 

Vi anser att vårt val av fokusgruppsintervjuer är en styrka för denna studien. Orsaken till detta 

berör vårt bestämda urval, ungdomar i åldern 15. Många av dessa ungdomar befinner sig i en 

utvecklingsfas i livet och kan besitta en viss osäkerhet. Detta kan medföra en problematik 
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gällande aktivt deltagande från informanterna i diskussionen, ett problem som informanterna 

själva kan lösa genom att intervjuas samtidigt och omedvetet uppmana varandra till att delta 

aktivt i diskussionen. Vi strävade efter att ta avstånd från diskussionerna som tenderade att 

uppstå bland våra fokusgrupper, och genom att även hålla oss utanför samtalen kunde vi 

förhindra en viss smutskastning av den rena datan som fanns att ta till vara på ur våra 

fokusgruppsintervjuer. En och samma situation kunde beskrivas olika beroende på vilket 

perspektiv individen i fråga utgick ifrån och/eller vilket språkbruk som användes. Således 

blev det främst viktigt att behålla neutraliteten och inte på något sätt påverka vad som sägs, 

eftersom vi undersöker en viss åldersgrupp och deras egna upplevelser (Ahrne & Svensson, 

2018).  

 

Svagheter med vårt val av metod är att det råder en avgränsad bild av resultatet eftersom 

resultatet endast kommer att bygga på begränsade grupper av personer med liknande profiler, 

och att det således inte visar på vad personer i andra åldrar eller städer anser om 

ämnesområdet. Svaren är subjektiva, vilket vi anser som en svaghet eftersom det försvårar 

förståelsen för den generella uppfattningen av vilken betydelse sociala medier har för 

ungdomar i 15 årsåldern. En annan reflektion är att vi som forskare inte fullt kan lita på 

informanternas utsagor, eftersom vi inte kan fastställa att de svar som ges i intervjuerna är 

genuina och speglar informanternas verkliga åsikter. Vi upplevde att det förekom vissa 

begränsningar i vårt val av metod. I genomförandet av våra fokusgruppsintervjuer upplevde vi 

att vissa av informanterna tenderade till att vid vissa tillfällen tala om fenomen och ämnen 

som vi ej ansåg vara relevanta för vår studie.  

 

Interaktionen som skedde mellan informanterna i våra fokusgrupper bidrog främst till 

diskussion och uppmanade samtliga deltagare till diskussionen, men det uppstod även 

tillfällen där vissa informanter fick komma till tals mer än andra vilket vi anser försämrade de 

subjektiva åsikter vi ville komma åt från samtliga informanter. Vi kunde exempelvis se i vissa 

av intervjuerna att tre av fem informanter dominerade stora delar av intervjun. Vi fick således 

söka ögonkontakt med de informanter som ej uttryckte sig lika väl och försöka få dem att 

förklara sina tankar och åsikter gällande frågan. Även om vi strävade från början att framstå 

som mindre aktiva moderatorer, så menar Lindstedt att detta är något som är problematiskt att 

förhålla sig till ibland (Lindstedt, 2019). En annan begränsning är att resultatet endast 

kommer att bygga på begränsade grupper med liknande profiler, och att det således inte visar 

på vad personer i andra åldrar eller städer anser om ämnesområdet. 
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10.1 Vidare forskning 
Vi anser att Medie- och kommunikationsvetenskapliga discipliner och psykologi i framtiden 

bör fortsätta samarbeta gällande forskning som betonar våra medievanor och hur vi använder 

oss av medier. Vi anser att sociala medier inte bör ses som antagonisten, utan forskning bör 

fokusera på motiven hos användarna och inte mediet i sig. En intressant aspekt att studera är 

huruvida länge Snapchat och Instagram kommer att vara det främsta kommunikationsmediet, 

på samma sätt som Facebooks generella användning har minskat bland ungdomar, och 

huruvida dessa nya sociala medier kommer att utvecklas och således få för betydelse för 

ungdomar i framtiden. Forskningen hade kunnat bidra med ökad förståelse kring varför 

ungdomar förändrar sina medievanor och vad de nya medierna kräver av individen. 

 

Eftersom det finns forskning som kritiserar fenomenet sociala medier, samtidigt som de finns 

forskning som komplimenterar fenomenet, anser vi att det alltid kommer att behövas empirisk 

forskning gällande sociala medier och de interaktiva skärmarna. Eftersom den digitala 

utvecklingen sker kontinuerligt bör forskningen även ske parallellt med utvecklingen. 

 

Annan vidare forskning som vi även anser skulle vara relevant är huruvida den digitala 

kommunikationen påverkar människans självidentitetskonstruktion. Kan sociala medier 

möjligtvis bidra med att emotionell intelligens blir allt mer sällsynt, och vad kommer detta 

således få för betydelse för ungdomar? Kommer samhället bestå av individer där kroppsspråk, 

känslor och olika tonlägen knappt existerar? 
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12. Bilagor 
12.1 Intervjuguide 
Inledning 

1. Hur skulle ni beskriva Instagram och snapchat? 
2. När skaffade ni det/Hur gamla var ni? 
3. Varför skaffade ni det? 

 

Instagram- och snapchatanvändning 
4. Hur använder ni Instagram och snapchat? 
5. Lägger ni upp mycket själv eller följer ni bara andras konton?  
6. Är det händelser eller posts då som ni mest lägger upp? 

 
Stress 

7. Hur ofta uppskattar ni att ni kollar er Instagram och snapchat? 
8. Hur ofta uppskattar ni att ni laddar upp något eller skickar något?  
9. Vad händer om ni inte laddar upp bilder eller filmer dagligen? 
10. Hur tror ni att ni hade reagerat utan instagram och snapchat under ett dygn? 
11. Vad har snapchat och instagram för betydelse för er? 
12. Kan man ibland behöva stänga av sociala medier? Varför?  

 
Identitet 
 

13. Finns det bilder som ni väljer att inte lägga upp? 
 vad är detta för typ av bilder? 

14. Vem är ni på Instagram och snapchat och vem behöver ni vara? 
15. Vad för slags användare följer ni på Instagram och Snapchat? 

följdfråga: Vad är det som är intressant med dessa användarna? 
16. Vad kan man göra för att få många likes? 

 

Självkänsla  
17. Är det viktigt för er att få många likes? Isåfall varför? 
18. Är det viktigt för er att ha många följare? isåfall varför? 
19. Jämför ni era profiler med vänner/kändisars? 
20. Jämför ni era bilder med andra vänners/kändisars bilder? Vilka då? Kompisar? 

Kändisar? 
21. Har ni koll på om någon avföljer dig? 
22. Hur? Är det viktigt? Hur skulle ni reagera? 

 
Avslutning 

23. Finns det något ni vill ta upp som ni upplever att vi har missat? 
24. Har ni några frågor kring intervjun som vi precis har haft? 
25. Har den här intervjun känts okej för dig? 
26. Skulle ni vilja ta del av uppsatsen när den är klar? Isf kan vi skicka den till Richard 

Karlsson när den är fullbordad och rättad.   
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12.2  Samtyckesformulär 

 
 

 

 

 

 

 

Samtyckesformulär 
Jag väljer att delta i datainsamlingen för Anton Peterson & Tobias von Porat’s examensarbete, vilket syftar till att 
un-dersöka Instagram och Snapchats CFUZEFMTF GÚS ungdomar.

Jag bekräftar att jag härmed förstår: Ja Nej 

Vad detta examensarbete syftar till att undersöka. 

Att jag kommer att delta i en personlig intervju.

Att intervjun kommer att spelas in för att kunna transriberas 
Transkriberas = intervjun skrivs ner till en text

Att mitt deltagande är frivilligt 

Att jag har rätt att inte besvara frågor eller prata om ämnen som jag inte känner mig 
bekväm med. 

Att jag har rätt avbryta mitt deltagande när jag vill innan examensarbetet har lämnats in.
Examensarbetet planeras att lämnas in vecka 22 år 2019 

--------------------------------                ------------------------------ -------------------------------- 
Datum Deltagarens namn Deltagarens signatur 

Om deltagaren är under 15 år behöver även vårdandshavaren lämna sitt samtycke.

 --------------------------- ----------------------------------- --------------------------------- 

Datum  Vårdnadshavarens namn  Vårdnadshavarens signatur
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