
Kandidatuppsats 
Hälsopedagogiskt program 180 hp

”Jag känner mig inte bra nog”

En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av hur
sociala medier påverkar deras hälsa

Pedagogik 15 hp

Halmstad 2019-08-12

Linn Broström, Maja Fridehjelm och Ida Olsson



 

Titel ”Jag känner mig inte bra nog”: En kvalitativ studie om 

ungdomars upplevelser av hur sociala medier påverkar deras 

hälsa 

Författare Linn Broström, Maja Fridehjelm, Ida Olsson 

Akademi Akademin för Hälsa och Välfärd 

Handledare Lars Kristén 

Examinator Linn Håman 

Tid VT19 

Sidantal 57 

Nyckelord Hälsonormer, känsla av sammanhang, psykisk hälsa, sociala 

medier, sociokulturell teori, ungdomar 

Sammanfattning 
Bland ungdomar i åldrarna 16-18 i Sverige har den psykiska ohälsan ökat de senaste 

åren och förväntas att fortsätta öka. Sverige är ett av de mest digitaliserade länder där 

99 % av de svenska ungdomarna har tillgång till och estimeras använda sociala 

medier från två till över sex timmar dagligen. Tidigare forskning på området påvisar 

ett samband mellan användandet av sociala medier och uppkomsten av psykisk 

ohälsa. Syftet med studien var att belysa vilka upplevelser ungdomar har om hur 

sociala medier och de rådande hälsonormer som framställs på sociala medier påverkar 

ungdomars självupplevda psykiska hälsa. Studien har en socialkonstruktivistisk 

utgångspunkt med abduktiv ansats. I studien har fyra fokusgruppsintervjuer med 

sammanlagt 17 informanter genomförts som sedan har analyserats med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att ungdomarna upplever att sociala 

medier främst har en negativ påverkan på deras självupplevda psykiska hälsa då de är 

rädda för att missa saker medan de också konstant jämför sig med andra på sociala 

medier vilket framkallar stress och ångest. Ungdomarna upplever också att deras 

självupplevda psykiska hälsa främst påverkas negativt av de rådande hälsonormer 

som florerar på sociala medier då normer kring kroppsideal och livsstil främst leder 

till känslor av ångest, krav, press, besvikelse, misslyckande och otillräcklighet. 

Studiens slutsats är därmed att ungdomarna främst påverkas negativt av vad de ser på 

sociala medier och de rådande hälsonormer som framställs på sociala medier relaterat 

till den självupplevda psykiska hälsan. 



 

 

Title “I don’t feel good enough”: A qualitative study of 

adolescents experiences of how social media affects their 

health 

Author Linn Broström, Maja Fridehjelm, Ida Olsson 

Department School of Health and Welfare 

Supervisor Lars Kristén 

Examiner Linn Håman 

Period Spring 2019 

Pages 57 

Keywords Adolescents, health norms, mental health, sense of 

coherence, social media, sociocultural theory 

 

Abstract 

Among adolescents aged 16-18 in Sweden, mental illness has increased in recent 

years and is expected to continue to increase. Sweden is one of the most digitized 

countries, where 99 % of Swedish teenagers have access to and are estimated to use 

social media from two to over six hours daily. Previous research in the field 

demonstrates a connection between the use of social media and the emergence of 

mental illness. The purpose of this study was to highlight what experiences 

adolescents have about how social media and the prevailing norms of health 

portrayed on social media affect their self-perceived mental health. The study has a 

social constructivist basis with an abductive approach. In the study, four focus 

group interviews with 17 informants were carried out, which were then analyzed 

using a qualitative content analysis. The result showed that the adolescents feel that 

social media primarily have a negative impact on their self-perceived mental health 

since they are afraid of missing things while also comparing themselves with others 

on social media. The adolescents also experience that their self-perceived mental 

health is mainly negatively affected by the prevailing norms of health that flourish 

on social media, since norms about body ideals and lifestyles primarily lead to 

feelings of anxiety, demands, pressure, disappointment, failure and inadequacy. 

The study's conclusion is that the adolescents are mainly affected negatively by 

what they see on social media and the prevailing norms of health that are portrayed 

on social media related to their self-perceived mental health. 
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Introduktion 

Trots de rådande hälsonormer där det sociala kravet att maximera vårt välbefinnande 

har spridits i samhället (Cederström & Spicer, 2015) är psykisk ohälsa enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2017a) den främsta bidragsgivaren till globalt 

lidande som närmare 300 miljoner människor i världen är drabbade av. Psykisk ohälsa 

står för 16 % (WHO, 2018) av den globala bördan av sjukdom, skador och lidande 

bland ungdomar idag (Primack m.fl., 2017) och anses vara ett stort och konstant 

växande problem (Fridh, 2018). Det är uppskattat att en av fem ungdomar upplever 

någon form av psykiska besvär varje år. Trots detta prioriteras sällan ungdomars 

psykiska hälsa och välbefinnande inom världsomfattande hälsointerventioner (Unicef, 

2018). Psykisk ohälsa kan enligt Socialstyrelsen (2017a) definieras som ett 

övergripande begrepp där självrapporterade psykiska besvär som nedstämdhet och oro 

men även psykiska sjukdomar inkluderas. Bland ungdomar i åldrarna 16-18 i Sverige 

har den psykiska ohälsan ökat de senaste åren enligt Folkhälsomyndigheten (2018) 

och förväntas att fortsätta öka (Socialstyrelsen, 2017b). Richards, Caldwell och Go 

(2015) och O’Reilly m.fl. (2018) fick genom sina studier fram att användning av 

sociala medier ökar risken för depression och minskat socialt stöd. Tidigare forskning 

på området påvisar därmed ett samband mellan användandet av sociala medier och 

uppkomsten av psykisk ohälsa, vilket motiverar syftet med föreliggande studie. 

 

Medieanvändandet är också något som har ökat under de senaste åren utifrån ett 

globalt perspektiv då närmare 3,5 miljarder människor använder sociala medier varje 

månad vilket står för 40 % av världens befolkning (Datareportal, 2019). Vidare 

beskrivs att nio av tio av användarna får denna tillgång till de sociala nätverken via 

smartphones och surfplattor (Datareportal, 2019). Dagens ungdom i åldern 16-18 är 

enligt Salmela-Aro, Upadyaya, Hakkarainen, Lonka och Alho (2017) den första 

generationen som växt upp med smartphones och har därigenom en naturlig relation 

till användandet av sociala medier. Denna relation kan därmed utgöra en orsak till att 

ungdomar är den mest uppkopplade målgruppen då de står för en av tre av världens 

internetanvändare (Unicef, 2017; Wartella, Rideout, Montague, Beaudoin-Ryan & 

Lauricella, 2016). Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder 

(Folkhälsomyndigheten, 2018) där 99 % av de svenska ungdomarna har tillgång till 

egna smartphones (Statens medieråd, 2017a) och estimeras använda sociala medier 

från två till över sex timmar dagligen (Folkhälsomyndigheten, 2018). Då ungdomar är 

några av de främsta användarna av sociala medier utgör det en betydande roll då den 

här målgruppen ständigt exponeras för hälsorelaterad information och budskap i 

många olika situationer (Bröder m.fl., 2017). Sociala medier skapar villkor för 

åtkomst och tillämpning av hälsoinformation och hälsobudskap samt möjliggör en 

effektiv förutsättning för kommunikation med andra människor om den individuella 

hälsan eller hälsorelaterad information och budskap (Bröder, m.fl., 2017). Den nya 

medievärlden har förändrat de sätt människor lär, skapar mening och interagerar på 
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(Säljö, 2013). Vidare har sociala medier påverkat lärandet i det avseendet då den 

ständiga tillgången till olika medier gör det möjligt att expandera lärandet (Säljö, 

2013). Till följd av det ökande användandet av sociala medier och den ökande 

psykiska ohälsan bland ungdomar i Sverige föreligger det en betydelse att studera 

detta ämne närmare. Det förekommer både positiva och negativa aspekter med 

användandet av sociala medier kopplat till ungdomars psykiska hälsa enligt tidigare 

studier. Exempelvis belyser Best, Manktelow och Taylor (2014) och Richards m.fl. 

(2015) förbättrad självkänsla vilket påverkar den psykiska hälsan positivt, medan 

negativa konsekvenser kan vara att det kan leda till en mer stillasittande livsstil, 

sömnstörningar, social isolering och negativ självbild (Richards, Caldwell & Go, 

2015; Salmela-Aro, Upadyaya, Hakkarainen, Lonka & Alho, 2017; Goodyear, 

Armour & Wood, 2018; Best, Manktelow & Taylor, 2014). Vidare kan dessutom de 

rådande hälsonormer som framställs på sociala medier påverka ungdomars lärande 

och välmående både positivt och negativt då en ständig exponering av olika 

hälsobeteenden och hälsorelaterade kunskaper sker (Goodyear, Armour & Wood, 

2018). 

 

Mycket av den tidigare forskningen på området kring ungdomars användning av 

sociala medier har oftare fokuserat på föräldrarnas uppfattningar (James, 2014; 

Mascheroni, Jorge & Farrugia, 2014) och mindre på ungdomarnas egna perspektiv 

och erfarenheter (Hausmann, Touloumtzis, White, Colbert & Gooding, 2017). 

Föreliggande studie har därmed främst valt att fokusera på ungdomarnas personliga 

upplevelser kring ämnet. Föreliggande studie är av betydelse då den psykiska ohälsan 

bland ungdomar har ökat i takt med användningen av sociala medier. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vilka upplevelser ungdomar i åldern 16-18 har om 

hur sociala medier och hälsonormer som framställs på sociala medier påverkar 

ungdomars självupplevda psykiska hälsa. 

 

Frågeställningar 

• Vad betyder sociala medier för ungdomarna?  

• Hur upplever ungdomarna att sociala medier påverkar dem och deras psykiska 

hälsa? 

• Vilka hälsonormer upplever ungdomarna finns på sociala medier och hur 

upplever de att dessa påverkar dem? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

Kapitlet inleds med definitioner av olika begrepp som ligger till grund för studien och 

därefter följer bakgrund kring ungdomars psykiska (o)hälsa och ungdomars 

användning av sociala medier. Slutligen presenteras tidigare forskning inom området. 



 

8 

 

 

Begreppsförklaringar 

Hälsa 

Definitionen av hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande, inte bara om frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning (WHO, 

1948; WHO, 2019). Hälsa handlar inte endast om det friska eller det sjuka tillståndet 

utan också om det upplevda måendet samt om att känna sig fysiskt och psykiskt frisk 

och besitta ett socialt och andligt välmående (Axelsson, 2016). 

 

Psykisk (o)hälsa 

NE (u.å.a) beskriver definitionen av psykisk hälsa som ett tillstånd vilket tillåter 

fysisk, emotionell och intellektuell utveckling av individen. Psykisk ohälsa innefattar 

termerna psykiska sjukdomar och psykiska besvär, där påfrestningar kan uppenbaras 

genom symtom i form av stress, oro, ångest och sorg (Socialstyrelsen, 2017b; 

Folkhälsomyndigheten, 2017). I denna studie tas i beaktande att fenomen som ångest, 

stress och depression kan definieras olika för alla människor vilket även stärks av 

Vårdguiden (2019a). 

 

Sociala medier 

Sociala medier är en samling plattformar för kommunikation där användare genom 

text, bild och ljud tillåts kommunicera direkt med varandra (NE, u.å.b). “Sociala 

medier är en kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat 

innehåll och kan användas för socialt umgänge, nyhetsförmedling, marknadsföring, 

organisering, kulturutbyte och underhållning.” (NE, u.å.b, s. 1). Sveriges ungdomar 

lägger mest tid på Instagram, Snapchat och Youtube vilket är tre sociala medier där 

syftet är att dela med sig av livshändelser och erfarenheter samt följa, gilla och 

kommentera dessa delningar (Internetstiftelsen, 2018). 

 

Youtube 

Youtube är en plattform där inspelat material som musikvideor, korta filmklipp och 

utdrag ur TV-program förekommer och som tillämpas av både privatpersoner samt 

professionella brukare (NE, u.å.c). 

 

Instagram 

Instagram är en applikation där bilddelning inom sociala nätverk sker. Appen låter 

användaren ta samt lägga upp bilder, gilla och kommentera andras bilder och följa 

andra användare (NE, u.å.d).  

 

Snapchat 

Snapchat är en applikation för smartphones där användare tillämpar tjänsten för att 

skicka och dela bilder och videos. Innehållet kan användarna själva anpassa och 

justera för hur länge det ska visas för den som mottar meddelandet (NE, u.å.e). 
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Normer 

Norm är det ideal som en person eller samhället förväntas anpassa sig till (Bromseth 

& Darj, 2010). NE (u.å.f) definierar normer som det “normala” beteendet i ett socialt 

praxis där en individs handlingar bör överensstämma med normsystemet, det vill säga 

det normala mönstret. 

 

Ungdomars psykiska (o)hälsa 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2016) innebär begreppet psykisk hälsa en 

“hälsorelaterad livskvalitet där upplevt välbefinnande, symtom och funktion i dagliga 

aktiviteter ingår” (s. 1). Alla människor kan drabbas av psykisk ohälsa någon gång i 

livet och kan påverka människor på olika sätt (NE, u.å.a; Vårdguiden, 2019). Psykisk 

ohälsa är förknippat med en kombination av biologiska, psykologiska och sociala 

faktorer (WHO, 2016). Vidare uppskattar WHO (2016) att ångest och depression nu 

är den näst största orsaken till att livsår förloras i förtid. Ångest och depression 

påverkar en stor del människor i ung vuxen ålder (WHO, 2016). Psykisk ohälsa står 

för 16 % (WHO, 2018) av den globala bördan av sjukdom, skador och lidande bland 

ungdomar idag, där 10-20 % av barn och unga upplever någon form av psykisk ohälsa 

under sin livstid (WHO, 2017b). Sverige är ett land som länge utmärkt sig med höga 

siffror av psykisk ohälsa (Stockholms Stadsmission, 2017) och specifikt bland 

ungdomar i åldern 16-24 (Fridh, 2018) där närmare 190 000 lider av någon form av 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2017a). Socialstyrelsen (2017a) beskriver även att 

den psykiska ohälsan bland ungdomar har ökat kraftigt de senaste åren, där andelen 

fyrdubblats från 9 % till 35 % de senaste tjugo åren (Mind, 2018). Vidare stärks detta 

av Stockholms Stadsmission (2017) då de uppger att andelen unga i åldrarna 16-24 år 

som upplever psykisk ohälsa har ökat från 20,5 % till 28 % på fem år. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) beror en betydande del av sjukdomsbördan bland 

ungdomar i Sverige på detta. Den psykiska ohälsan omfattas till stor del av depression 

och ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2017a) och Folkhälsomyndigheten (2018) 

beskriver att andelen ungdomar som lider av psykisk ohälsa själva uppger att de har 

svåra besvär av oro och ångest. Det finns en förhöjd risk att ungdomar som lider av 

psykisk ohälsa drabbas av långa sjukdomsförlopp, psykiatrisk vård eller 

självmordsförsök (Socialstyrelsen, 2017b). Vidare kan psykisk ohälsa leda till att 

ungdomar inte klarar av att fullfölja skola och utbildning (Socialstyrelsen, 2017b). 

Social jämförelse är ett exempel som enligt Fardouly, Magson, Johnco, Oar och 

Rapee (2018) kan leda till negativa konsekvenser för den psykiska hälsan, inte minst 

för ungdomar. Missnöje kring den egna kroppen och jämförelse med andras kan ha en 

försvagande effekt på alla aspekter av ungdomars liv (Fardouly, Magson, Johnco, Oar 

& Rapee, 2018). Folkhälsomyndigheten (2019) uppger även att ungdomar mår allt 

sämre både vad gäller kroppsuppfattning, självkänsla och välbefinnande. 
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Ungdomars användning av sociala medier 

Reid och Weigle (2014) beskriver i sin studie hur teknologin i form av smartphones 

och surfplattor har möjliggjort för ungdomar att ständigt vara uppkopplade var som 

helst och när som helst. Sociala medier skapar förutsättningar för social interaktion då 

det är en arena som uppmuntrar till diskussion, kommunikation, sociala gemenskaper 

och möjlighet till identitetsskapande (Statens medieråd, 2017b). Ungdomar är den 

målgrupp med de högsta siffrorna för sociala medier-användning av alla 

åldersgrupper (Hausmann, Touloumtzis, White, Colbort och Gooding, 2017). År 2010 

låg ungas internetanvändning i mobilen på 12 % och ökade till 92 % år 2014 

(Internetstiftelsen, 2016a). Enligt Mediebarometern (2019) använder 95 % av 

ungdomar mellan 16-18 år sociala medier. Ungdomarna i samma studie använde 

sociala medier ungefär 129 minuter varje dag (Mediebarometern, 2019). 

Internetstiftelsen (2016a) beskrev att unga mellan 16-17 år använder sociala medier 

ungefär två till sex timmar per dag. De mest populära sociala medierna bland unga är 

Youtube, Instagram och Snapchat (Internetstiftelsen, 2018). Av alla sociala medier är 

Youtube den mest populära då 100 % av ungdomarna i åldern 16-18 tittar på de olika 

inspelade material som återfinns där (Internetstiftelsen, 2016b). Internetstiftelsen 

(2016b) beskriver Instagram som den näst största sociala medien för åldersgruppen 

16-18 vilket Internetstiftelsen (2017) bekräftar i sin årliga undersökning, där det 

påvisas att majoriteten av alla individer med internet använder Instagram. Snapchats 

användarantal ökar och i början av 2018 hade tjänsten närmare 180 miljoner 

användare dagligen (Internetstiftelsen, 2017; NE, u.å.e). Majoriteten av användarna är 

både flickor och pojkar i åldrarna 16-18 (Internetstiftelsen, 2017).  

 

Sociala medier relaterat till ungdomars psykiska (o)hälsa 

Det finns ett samband mellan ungdomars psykiska ohälsa och sociala medier uppger 

Folkhälsomyndigheten (2018) och O’Reilly m.fl. (2018). I en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2015) antas orsakerna till ökningen av psykisk ohälsa för 

ungdomar bero på att de tillbringar mycket tid framför dator, smartphones och 

surfplattor. Richards m.fl. (2015) och O’Reilly m.fl. (2018) fick fram att över tre 

timmars användning av sociala medier i veckan ökar risken för depression och 

minskat socialt stöd. Flera studier kan stärka detta och beskriver hur flera timmars 

användning av sociala medier kan ha en negativ påverkan på hälsa och välbefinnande 

till följd av stillasittande livsstil, sömnstörningar, social isolering och negativ självbild 

(Richards, Caldwell & Go, 2015; Salmela-Aro, Upadyaya, Hakkarainen, Lonka & 

Alho, 2017; Goodyear, Armour & Wood, 2018; Best, Manktelow & Taylor, 2014). 

Däremot menar Reid-Chassiakos, Radesky, Christakis, Moreno och Cross (2016) 

samt O’Reilly m.fl. (2018) att psykisk ohälsa inte beror på hur många timmar 

ungdomar lägger på sociala medier, utan hur de använder samt tar till sig det som 

visas på sociala medier vilket också Richards m.fl. (2015) förklarar och hänvisar till 

sambandet mellan sociala medier, självkänsla och välmående. Negativ feedback via 
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sociala medier kan leda till att ungdomar upplever negativa känslor som tidigare 

nämnt medan positiv feedback kan leda till att ungdomar upplever en stärkt 

självkänsla och välmående (Richards, Caldwell & Go, 2015).  

 

Salmela-Aro m.fl. (2017) menar att tillgång till sociala och kulturella resurser via 

sociala medier kan skapa förutsättningar för positiv utveckling, liksom O’Reilly m.fl. 

(2018) som i sin studie rapporterar att sociala medier kan påverka välbefinnandet 

positivt genom att minska stressen hos ungdomar då det möjliggör en känsla att 

kopplas bort från verkligheten. Däremot visar studier från Barry, Sidoti, Briggs, 

Reiter och Lindsey (2017), Dhir, Yossatorn, Kaur och Chen (2018), Salmela-Aro 

m.fl. (2017) och O’Reilly m.fl. (2018) på hur ökad aktivitet på sociala medier kan 

kopplas till ökad stress, ångest och depression samt förvärrad känsla av självkänsla, 

ensamhet och självmordstankar. Ur en positiv aspekt beskrivs sociala medier 

användas i en stor utsträckning av ungdomar då att det skapar förutsättning för 

kommunikation med andra människor och därmed möjligheter till interaktion vilket 

kan leda till att stärka befintliga vänskapsband, till att nya vänskaper uppstår och att 

ungdomar upplever ett ökat socialt stöd (Reid & Weigle, 2014; Richards, Caldwell & 

Go, 2015; Goodyear, Armour & Wood, 2018; Best, Manktelow & Taylor, 2014; 

O’Reilly m.fl., 2018). I studier av Barry m.fl. (2017), Dhir m.fl. (2018), Salmela-Aro 

m.fl. (2017) och O’Reilly m.fl. (2018) framkom det däremot att det förelåg ett 

samband mellan det tvångsmässiga användandet av sociala medier och rädslan för att 

missa något till följd av sociala medier. Hoge, Bickham och Cantor (2017) menar att 

ungdomar söker sig till sociala medier när de upplever sig mindre engagerade i 

sociala möten med andra människor i verkliga livet och när de upplever att de saknar 

viktiga sociala aktiviteter. Således kan det likväl öka känslan av ensamhet och rädslan 

för att missa något när de ser andra människor vara delaktiga i sociala sammanhang 

genom sociala medier (Hoge, Bickham & Cantor, 2017). En studie av Reid och 

Weigle (2014) beskriver även att sociala medier kan leda till ökat risktagande 

beteende hos ungdomar då de upplevde att information om trakassering, mobbning, 

psykisk ohälsa, alkohol- och drogmissbruk och våld kan leda till att de tar efter ett 

visst riskbeteende då de påverkas av negativa företeelser de ställs inför. Detta stärks 

genom en studie av O’Reilly m.fl. (2018) då ungdomarna erkände att de frestats att 

kopiera riskfyllda beteenden genom sociala medier. Likväl har studier också visat att 

sociala medier kan uppmuntra till inklusivitet och jämställdhet genom den 

globalisering som förekommit genom sociala medier (Al’Uqdah, Jenkins & Ajaa, 

2017). 

 

Hälsonormer på sociala medier 

De rådande hälsonormerna på sociala medier kan påverka ungdomars psykiska hälsa. 

I en studie av Lenne, Vandenbosch, Eggermont, Karsay och Trekels (2018) har totalt 

1 983 ungdomar i åldern 12-19 svarat på ett frågeformulär som handlar om 
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sambanden mellan användning av sociala medier och ungdomars psykiska hälsa 

relaterat till de sociala normer som finns på sociala medier. Författarna argumenterar 

för att den här studien fokuserar på de olika sociala normer relaterat till psykisk hälsa 

som finns på sociala medier jämfört med andra studier som istället ofta fokuserar på 

normer om utseende och jämförelse av kroppen kopplat till psykisk hälsa. Författarna 

till studien menar att sociala medier bidrar till ytliga representationer av samhällsideal 

då det som läggs upp på sociala medier ofta är en förskönad bild av verkligheten. I 

studien beskrivs att ungdomar följer denna idealiserade verklighet genom att lägga 

upp bilder på sociala och akademiska välgångar som kan tyda på status och framgång. 

Författarna kopplar detta till den sociokulturella teorin och menar att lärandet om 

normerna på sociala medier kan leda till internalisering av dessa lärda normer. 

Författarna till studien menar vidare att Instagram är ett socialt medium som ofta 

används för att uttrycka personliga identiteter och följa många olika människor, både 

vänner och kända personer. Studiens resultat påvisar att ungdomar som regelbundet 

exponeras för andra människors liv i större utsträckning tenderar att jämföra sig med 

andra och tro att andra människor är mer framgångsrika. Resultatet visar därmed på 

att de olika normerna som framställs på sociala medier kan påverka ungdomars 

psykiska hälsa negativt då en jämförelse av egna prestationer och egna framgångar 

görs i relation till andras (Lenne, Vandenbosch, Eggermont, Karsay & Trekels, 2018). 

Reid och Weigle (2014) samt Nesi och Prinstein (2015) stärker detta resonemang med 

att beskriva att då ungdomar utforskar sin identitet på sociala medier och jämför sig 

med personer och konton de följer kan det skapa teknikbaserad social jämförelse och 

bekräftelsebehov. Primack m.fl. (2017) beskriver på ett liknande sätt att frekvent 

exponering av orealistiska bilder och videos på sociala medier kan påverka den 

psykiska hälsan negativt då det kan leda till att individer jämför sig med andra och 

erhåller en känsla av att andra lever ett lyckligare och mer sammanhängande liv. 

Ungdomarnas kroppsbild och är också något som kan påverkas av de rådande 

hälsonormer som finns på sociala medier menar O’Reilly m.fl. (2018). Goodyear m.fl. 

(2018) beskriver att den mest framstående faktorn som påverkade ungdomars 

hälsobeteenden negativt i deras undersökning var bilder i form av selfies då det skapar 

möjligheter till jämförelse som sedan leder till negativa känslor om den egna 

kroppsbilden. Salomon och Spears-Brown (2019) stärker detta argument genom att 

förklara att tiden ungdomar spenderar på sociala medier, särskilt på de sociala medier 

där publicering och delning av bilder som kräver att man tänker på sig själv från ett 

yttre perspektiv, är förknippat med större uppmärksamhet till hur kroppen ser ut, 

vilket i sin tur är förknippad med mer negativa känslor om kroppen. Vandenbosch och 

Eggermont (2016) argumenterar i sin studie för att de rådande normerna i relation till 

utseende som ofta framställs på sociala medier är att pojkar ska ha en muskulös kropp 

jämfört med flickor som ska vara smala. De menar vidare att dessa normer påverkar 

ungdomars upplevelser av att kroppsattribut kopplat till utseende anses vara viktigare 

än de kroppsattribut som innefattar uthållighet, kondition och hälsa. 
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Syftet med författarnas studie var att undersöka hur dessa normer kopplat till sociala 

medier har ett samband med en objektifierad självbild. Studiens resultat visar på att 

ungdomar som utsätts för utseenderelaterade normer på sociala medier löper större 

risk att utveckla en objektifierad självbild (Vandenbosch & Eggermont, 2016). De 

Vries, Peter, De Graaf och Nikken (2016) samt Rodgers, McLean och Paxton (2015) 

har på ett liknande sätt i sina studier undersökt sambandet mellan användning av 

sociala medier och missnöje över kroppen. De båda studiernas resultat belyser att det 

finns ett samband mellan i vilken utsträckning ungdomar använder sociala medier och 

missnöje över kroppen (De Vries, Peter, De Graaf & Nikken, 2016; Rodgers, McLean 

& Paxton, 2015). Detta kan förklaras genom ett samband mellan vilka specifika bilder 

och konton ungdomar exponeras för på sociala medier. En studie av Slater, Varsani 

och Diedrichs (2017) visar på att deltagarna som tittade på bilder vilka associerades 

med självkänsla påvisade större tillfredsställelse över sin kropp och bättre självkänsla 

jämfört med de som endast tittade på bilder som inte associerades med självkänsla. 

Därtill upplevde ungdomarna som tittade på bilder associerade till fitness en 

försämrad självkänsla. 

 

Ungdomars lärande relaterat till sociala medier 

För ungdomar är sociala medier enligt Internetstiftelsen (2017) den största 

nyhetskällan men endast en tredjedel av ungdomarna i den undersökningen ansåg 

information de får genom sociala medier som pålitlig. Folkhälsomyndigheten (2018) 

stärker detta i sin undersökning inom samma område där en stor andel 16−18-åringar 

är kritiska till sociala mediers påverkan på människan och samhället. Det rapporteras 

även av Goodyear m.fl. (2018) att många ungdomar är medvetna och ställer sig 

kritiska till mycket av de hälsobudskap de exponeras för. Ungdomar anser sig själva 

påverkas undermedvetet av den hälsorelaterade informationen som visas på sociala 

medier då de anser sig vara en lättpåverkad målgrupp menar O’Reilly m.fl. (2018). 

Detta kan ha att göra med hur tolkningen sker av det som visas menar Goodyear m.fl. 

(2018). Då de mest använda sociala medier även inkuderar bilder enligt Junho, 

Kyungsik, Dongwon och Sang-Wook (2018) kan användare hitta och dela innehåll 

som kan anses svårare att tolka än genom text och video, exempelvis känslor och 

atmosfär. Det anses därmed vara en utmaning för ungdomar vad gäller tolkning av 

budskap och hämtning av information genom sociala medier där språk inte behandlas 

i samma utsträckning. Samtidigt ur en positiv aspekt ger det möjligheter att använda 

bilder och symboler för att få hälsoinformation som inte är tillgänglig via text (Junho, 

Kyungsik, Dongwon & Sang-Wook, 2018). I en studie av Hummel-O’Donnell och 

Fitts-Willoughby (2017) framgår att hälsobudskap i större utsträckning än tidigare 

kommuniceras med hjälp av bilder. Bilder kan, jämfört med text, leda till en djupare 

förståelse och uppmärksamhet som i sin tur resulterar i en förstärkt 

minnesinformation relaterad till hälsa. Visuell formatering av hälsoinformation kan 

påverka mottagandet av ett meddelande eftersom visuell komplexitet kan öka kognitiv 
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uppmärksamhet om vad ett budskap innehåller. Om en person läser ett meddelande 

som består av både foto och text, kommer de eventuellt att spendera mer tid på att titta 

på meddelandet och bearbeta informationen djupare (Hummel-O’Donnell & Fitts-

Willoughby, 2017). 

 

Det framgår att hälsoinformation och hälsobudskap på sociala medier både kan ge 

positiva och negativa hälsorelaterade konsekvenser (Goodyear, Armour & Wood 

2018). Nästan hälften av de som deltog i undersökningen av Folkhälsomyndigheten 

(2018) var oroliga för att de lägger mer tid än vad som är nyttigt på sociala medier. 

Richards m.fl. (2015) och O’Reilly m.fl. (2018) stärker detta resonemang genom sina 

studier där sociala medier beskrevs av ungdomarna själva som beroendeframkallande 

och kan upplevas som ett hot mot den psykiska hälsan. Detta stödjer även Salmela-

Aro m.fl. (2017) då de själva fick fram att sociala medier enligt ungdomarna påstås 

vara beroendeframkallande och anses vara ett slags missbruk där användningen efter 

en tid kan upplevas monoton och upprepande. Däremot visar Best m.fl. (2014) samt 

Richards m.fl. (2015) att ungdomar genom sociala medier anser sig få ökade 

möjligheter till upplysning vilket kan påverka det psykiska välbefinnandet positivt. 

Det ökar även tillgänglighet, effektivitet och bekvämlighet till omedelbar information 

vilket rapporteras vara positiva aspekter med sociala medier enligt ungdomar 

(Richards, Caldwell & Go, 2015; Goodyear, Armour & Wood, 

2018).  Sammanfattningsvis upplever och använder ungdomar sociala medier på olika 

sätt som tidigare nämnts av Richards m.fl. (2015) vilket gör att många ungdomar 

löper större risk än andra att utsättas för hälsorelaterade budskap som påverkar deras 

kunskaper, beteenden och därigenom psykiska hälsa negativt (Goodyear, Armour & 

Wood, 2018). 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 

studien och utgår från teorier som baseras både på hälsa och pedagogik. Teorierna 

är Känsla av sammanhang (KASAM) och Sociokulturell teori. 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) 

Känsla av sammanhang (KASAM) är ett begrepp som tar utgångspunkt i ett 

salutogent perspektiv på hälsa (Antonovsky, 2005). Genom KASAM skapas en 

förutsättning att begripa varför en del människor vidmakthåller hälsan när de utsätts 

för olika påfrestningar i tillvaron. Det är inte tillräckligt att endast undvika 

påfrestningar i livet för att främja hälsa, utan att dessa påfrestningar även måste läras 

in för att hanteras på ett fördelaktigt vis. Vidare menar Antonovsky (2005) att 

tillvaron måste betraktas som sammanhängande för att klara av påfrestningar och 

motgångar, samtidigt som hälsan behålls och utvecklas. Individer med högt KASAM 

har enklare att hantera diverse stressorer som kan orsaka psykisk ohälsa och ser 
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istället hinder, svårigheter och dilemman som utmaningar. Detta är möjligt om vår 

tillvaro görs begriplig, hanterbar och meningsfull. Dessa tre integrerade komponenter 

är centrala och ligger till grund för teorin. Samtliga komponenter behövs för att en 

känsla av sammanhang ska uppnås, men däremot är de inte konstanta utan kan variera 

i storlek (Antonovsky, 2005). 

 

Begriplighet innebär enligt Antonovsky (2005) att en individs tillvaro och omgivning 

är begriplig och innefattar individens förmåga att erhålla den information som krävs 

för att underlätta individens reaktioner vid specifika händelser och formar en större 

förståelse kring hur begripligheten kan hanteras. Det handlar om i vilken utsträckning 

en individ upplever yttre och inre stimuli, antingen som logiska, förnuftsmässiga och 

sammanhängande eller oväntade, oförklarliga och kaotiska. En individ med hög 

känsla av begriplighet kan i högre utsträckning uppleva sin omgivning och de 

stimulin de stöter på som mer förutsägbara och kan därmed hantera de lättare. De med 

hög begriplighet kan förklara överraskningar mer än en individ med låg känsla av 

begriplighet, som istället upplever att motgångar och stressorer i tillvaron uppstår 

genom otur och ser sig själva som olycksfåglar. Det handlar inte om önskvärdhet av 

stimulus utan när tragiska upplevelser som dödsfall och misslyckanden som kan 

förekomma i livet sker kan en individ med en hög känsla av begriplighet förklara eller 

lösa situationen medan en individ med låg känsla av begriplighet istället möter 

påfrestningarna med en känsla av hopplöshet (Antonovsky, 2005). 

 

Hanterbarhet innebär hur individer möter olika krav och därmed i vilken utsträckning 

individer tillägnar händelser och omvandlar dem till något positivt och hur de 

därigenom behärskar diverse situationer (Antonovsky, 2005). En individ med låg 

känsla av hanterbarhet ser sig själv som ett offer för omständigheterna medan en 

individ med hög känsla av hanterbarhet har större möjlighet att hantera situationerna 

de ställs inför. Hanterbarhet handlar följaktligen om förmågan att kunna ta del av inre 

och yttre eller egna samt andras resurser för att kunna styra över sitt eget liv. De inre 

resurserna handlar om individens möjligheter till att kontrollera händelser och 

situationer medan de yttre resurserna främst handlar om personens sociala nätverk 

som de litar på (Antonovsky, 2005). 

 

Meningsfullheten är komponenten i KASAM som är av störst betydelse och innebär 

hur individen angriper nya utmaningar som kan uppstå med ett positivt synsätt och 

strävar efter att uppleva meningen med det som inträffar utifrån situationen 

(Antonovsky, 2005). En individ med hög grad av meningsfullhet känner därmed ett 

stort engagemang och mening i livet där motgångar upplevs som utmaningar värda att 

lägga energi på snarare än som krav och bördor. En viktig aspekt är däremot att 

individer med hög grad av meningsfullhet inte upplever motgångar som positiva, utan 

har en förmåga att hantera och bemöta händelsen positivt. En individ med låg grad av 

meningsfullhet känner istället att händelser i livet inte har någon större mening och 
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upplever ett litet engagemang. Inom meningsfullheten är delaktighet ett centralt 

begrepp och innefattar den förmåga vi själva har att skapa vår egen tillvaro och våra 

egna erfarenheter (Antonovsky, 2005).  

 

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin (Vygotskij, 1978) beskriver hur lärande sker i direkt eller 

indirekt samspel med andra i ett socialt sammanhang. Vygotskijs (1978) filosofi har 

präglat synen på det förhållande mellan människa och miljö där både fysiska och 

sociala aspekter omfattas. Vidare har det samband som föreligger mellan användandet 

av redskap och språkets utveckling en stor betydelse inom den sociokulturella teorin. 

Lärandet är situerat och därmed något som ständigt äger rum i olika sociala kontexter 

och i all mänsklig verksamhet (Säljö, 2014). Inom den sociokulturella teorin beskrivs 

intellektuella och fysiska verktyg vara centrala begrepp som används för att förklara 

hur människor kommunicerar (Johansson, 2012; Säljö, 2014). Därtill är kultur ett 

betydelsefullt begrepp inom teorin vilket människor är präglade av, som i 

sammanhanget innebär de gemensamma värderingar, kunskaper, resurser och idéer 

som förvärvas genom interaktion människor emellan (Säljö, 2014). Kulturen består av 

olika materiella och immateriella artefakter som kan tillämpas för kommunikation, 

informationsdelning och lärande. Böcker, pennor, mätningsinstrument samt 

informations- och kommunikationsteknologi står för några av de materiella redskapen 

(Kroksmark, 2011), medan de immateriella redskapen Säljö (2014) beskriver vara 

språkliga och intellektuella resurser för att skapa förutsättningar för förståelse för 

omvärlden. Språket är ett av de mest centrala, medierande verktygen för utveckling, 

lärande och kommunikation inom denna teori (Johansson, 2012) men där språket inte 

beskrivs som nationalspråk utan istället ett teckensystem som människor använder för 

att beskriva, tänka och förstå omvärlden (Säljö, 2015). Kommunikation är därmed ett 

viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin där ett samspel mellan kollektiv och 

individ är centralt (Säljö, 2014). Begreppet mediering är en synonym för förmedling 

av kunskap där våra högre intellektuella förmågor har ett socialt ursprung (NE, u.å.d), 

således är vårt tänkande framväxt och färgat av kulturen och dess redskap (Säljö, 

2014). Vidare beskrivs språket av Säljö (2014) vara ett sätt att gestalta verkligheten 

genom erfarenheter, utbyte av information, kunskaper och färdigheter i samspel med 

andra för att sedan agera i olika sociala kontexter. När människor kommunicerar är 

språket vänt mot andra individer men även mot dem själva när de tänker och för inre 

dialoger (Säljö, 2015). Detta kan kopplas till appropriering vilket med andra ord kan 

beskrivas som att “ta till sig” något. Appropriering kan på sociala medier gestaltas 

genom att användaren lär av ett visst beteende och uttryck vilket omgivningen 

influerar, men det är viktigt att poängtera att individen är en aktiv part som själv 

bidrar till sin egen socialisering (Säljö, 2015). Inom den sociokulturella teorin 

beskrivs även skriften som ett centralt medierande verktyg och har ett inflytande i hur 

människor utvecklas (Säljö, 2014). Skriften är oundviklig och en nödvändighet för att 
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kunna deltaga i olika kontexter i dagens samhälle då den moderna 

informationsteknologin har tagit framfart och förändrat hur människor kommunicerar, 

bevarar information och tar del av den (Säljö, 2014). Den utveckling av teknologi som 

används idag som materiella redskap samverkar med utvecklingen av idéer och 

tolkningar som framställs i samhället, det vill säga utvecklingen av den immateriella 

kulturen. 

 

Den teknologiska utvecklingen har förändrat de sätt människor tar del av kunskap och 

information och utvecklingen kommer ständigt att framskrida (Säljö, 2014). Internet 

och sociala mediers hastiga utveckling har bidragit till ett nytt sätt att kommunicera 

oberoende av social och fysisk närvaro. Kommunikationen har utvecklats till att ske 

genom nya sätt att använda bilder, läsa text och interagera med andra (Säljö, 2013). 

På arenor som sociala medier framträder dessutom människor genom situerade 

identiteter och förhåller sig därmed på olika sätt beroende på situation och relevans 

(Säljö, 2013). Via sociala medier där text och bild skapar förutsättning för 

kommunikation uppstår samtidigt en problematik då mottagaren obehindrat kan tolka 

det som publiceras, jämfört med fysisk kommunikation där interaktionen mellan 

människor kräver en ansträngning att bevara en förståelse (Säljö, 2014). En vidare 

komplikation Säljö (2014) beskriver med sociala medier är kommunikation via bilder, 

då bilder inte konstituerar tydliga budskap, argument eller förklaringar som text kan. 

Johansson (2012) beskriver att det är nödvändigt att undersöka hur internet och 

sociala medier tillämpas i olika sociala sammanhang då informations- och 

kommunikationsteknologin ingår i sociokulturella lärprocesser. Det är därtill 

nödvändigt att undersöka hur internet och sociala medier framställs och utformas 

utifrån en samhällskontext (Johansson, 2012). 

 

Metod 

I metodavsnittet presenteras hur studien har utformats och de tillvägagångssätt som 

har använts i genomförandet. I avsnittet presenteras vetenskapsteoretiska 

utgångspunkter, design, urval, datainsamling, databearbetning och analys och 

slutligen etiska överväganden. 

 

Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Den föreliggande studien baserades utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt att 

se på lärande. Syftet var att genom fokusgrupper studera ungdomars upplevelser kring 

sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan, vilket med fördel kunde erhållas 

genom deras subjektiva upplevelser och känslor. Berger och Luckmann (1979) 

beskriver socialkonstruktivismen som ett perspektiv på hur människan i social 

interaktion, i samhörighet med upplevelser och annan tro, formar de samhälle 

människan lever i. Samhället är på så vis “en mänsklig produkt” (Berger & 

Luckmann, 1979). I den sociala interaktionen delas erfarenheter och är en bidragande 
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faktor till att en individ tillges nya erfarenheter inom de kunskapsområde som 

diskuteras i en specifik, konstruerad kontext (Dahlin-Ivanoff, 2015; Thurén, 2007). 

Den valda vetenskapsteoretiska utgångspunkten kunde därmed motivera till den form 

av kvalitativ datainsamlings- och analysmetod studien utgick från då det ansågs som 

betydande att få en så genomgripande bild av ungdomars verklighet som möjligt. 

Slutsatser av den insamlade empirin drogs sedan i form av en abduktiv ansats vilket 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver som ett konstant pendlande mellan induktion 

och deduktion, det vill säga den insamlade datan och redan kända teorier och 

kunskaper om området, för att sedan söka efter mönster och sannolika förklaringar 

genom att jämföra och tolka. En professionell abduktiv slutledning är beroende av 

forskarens tidigare kunskaper utifrån ett utvecklat öppet sinne och avvisande av 

dogmatiska övertygelser. Slutsatser abduktion leder till är provisoriska och kan 

revideras i form av ny data (Fejes & Thornberg, 2015). Den föreliggande studien 

utgick från en abduktiv ansats för att vidga och fördjupa förståelsen för de fenomen 

som har valts att undersökas (Pilhammar & Skyvell-Nilsson, 2017). Då det abduktiva 

tänkandet grundar sig i att teoretiskt förstå människor i olika kontexter genom att 

studera utifrån de språk, perspektiv och innebörder som formar en individs världsbild 

(Bryman, 2018) ansågs den abduktiva ansatsen adekvat i relation till studiens syfte. 

 

Design 

Studien utgick från en kvalitativ innehållsanalys med deskriptiv design. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär identifiering, kodning, kategorisering och tolkning av det 

empiriska materialet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Då studiens syfte var 

att belysa om ungdomars upplevelser ansågs den kvalitativa datainsamlingsmetoden i 

form av fokusgruppsintervjuer användbar då frågorna kunde anpassas utefter både 

kontext och intervjuobjekt på ett mer utförligt sätt än vad en kvantitativ metod kunnat 

tillåta (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Enligt Dahlin-Ivanoff (2015) definieras 

fokusgruppsmetoden som en diskussion i en mindre grupp där fokuset ligger på att 

diskutera olika aspekter av ett visst ämne. Fokusgruppsmetoden används med avsikt 

att dela erfarenheter genom interaktion och bygger därmed inte på hur individer 

enskilt förstår världen, utan hur individer inte lever åtskilda varandra. Det handlar om 

att bygga ny kunskap genom samspel mellan fokusgruppsinformanter där modifiering 

av erfarenheter kan leda till utveckling av nya kunskaper (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Fokusgruppsintervjuer skapar även möjligheter till att attityder, känslor, idéer och 

upplevelser i relation till den specifika sociala kontext kan studeras och öka 

förståelsen kring diskussionsämnet (Justesen & Mik-Meyer, 2012; Denscombe, 

2018). 

 

Urval 

Urvalet av den föreliggande studien bestod sammanlagt av 17 ungdomar inom fyra 

fokusgrupper mellan 17-18 år. Könsfördelningen i fokusgrupperna var tre flickor i 

fokusgrupp ett, tre flickor och två pojkar i fokusgrupp två, tre flickor och två pojkar i 
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fokusgrupp tre, två flickor och två pojkar i fokusgrupp fyra. Deltagarna i respektive 

fokusgrupp kände varandra sedan tidigare då de gick i samma klass.  

 

Inklusionskriterierna var flickor och pojkar i åldern 16-18 då de enligt studiens 

tidigare forskning tillhör målgruppen som använder sociala medier dagligen, specifikt 

Youtube, Snapchat och Instagram som studien valt att utgå ifrån, samt erhåller en 

generellt ökande psykisk ohälsa.Exklusionskriterier för studiens målgrupp blev 

således ungdomar yngre än 16 år eller äldre än 18 år samt individer inom 

åldersgruppen som inte använder sociala medier dagligen. Målgruppen ungdomar i 

åldern 16-18 kan med fördel anträffas i skolmiljö och därmed var det fördelaktigt att 

som första urvalssteg kontakta ungdomar via gymnasieskolor. Detta tyder på ett 

ändamålsenligt urval vilket enligt Thurén (2017) innebär att författarna medvetet har 

ett motiv för det handlande som föreligger. Vidare beskriver Denscombe (2018) att 

ändamålsenligt urval innebär att de informanter som deltar i en studie innehar 

upplevelser och erfarenheter som bedöms relevanta för den empiri som efterforskas i 

studien. Detta menar även Dahlin-Ivanoff (2015) är viktigt att ha i åtanke i utförande 

av fokusgruppsmetod, då det är av vikt att välja informanter baserat på förväntningar 

om i vilken utsträckning de är välbekanta med studiens ämne och vad de kan tillföra 

för att få fram empiri av värde. Bortfall i en kvalitativ studie kan gestaltas genom att 

informanter inte längre vill vara med i en studie, vägrar samarbeta, inte besvarar de 

frågor som ställs eller inte går att få tag på (Bryman, 2018). De informanter som 

deltog under fokusgruppsintervjuerna svarade på frågorna och erhöll ett aktivt 

deltagande utan att avbryta eller lämna och det blev därmed inget bortfall i den 

föreliggande studien. 

 

Datainsamling 

En intervjuguide (se bilaga 2) utformades inför fokusgruppsintervjuerna baserad på 

studiens syfte och frågeställningar kopplade till teoretiska utgångspunkter (KASAM 

och Sociokulturell teori) samt tidigare forskning inom området. Intervjuguiden utgick 

från semistrukturerade frågor vilket kan beskrivas som specifika huvudfrågor att utgå 

från med ett motsvarande bedömningsunderlag för att öka förutsättningen för att ett 

syfte kunde besvaras (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015) och därmed ge 

informanterna möjlighet att utveckla sina svar och för moderatorerna att anpassa 

följdfrågor (Dalen, 2015). Intervjuguiden som användes i föreliggande studie 

strukturerades utifrån fyra teman som svarade mot syftet och frågeställningarna; 

sociala medier, hälsa, hälsonormer och lärande på sociala medier samt avslutande 

frågor. Dessa frågor testades sedan genom en pilotstudie för att kontrollera att 

föreliggande studiens frågeställningar och syfte kan besvaras samt att intervjuguiden 

var begriplig och hanterbar för informanterna (Boréus, 2015). I pilotstudien deltog 

fem ungdomar, tre flickor och två pojkar i åldrarna 16-18 år som föreliggande studies 

målgrupp. Författarna hade tidigare kontakt med pilotstudiens deltagare och den 

utfördes i ett grupprum på ett lokalt bibliotek. Pilotstudien resulterade i att en av 
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intervjufrågorna reviderades i en meningsuppbyggnad i intervjuguiden för att göra 

frågan mer lättförståelig. Pilotstudien genomfördes endast för att kontrollera studiens 

intervjufrågor och ingår därför inte i resultatet. Enligt Lundman och Hällgren-

Graneheim (2017) är en pilotstudie fördelaktig då den ökar tillförlitligheten för 

intervjufrågorna samtidigt som den kan förbättra författarnas intervjuteknik vilket kan 

leda till en säkerhet under intervjutillfället. Fokusgruppsintervjuerna bestod av 

grundläggande, specifikt tematiserade frågor där fyra frågor om sociala medier 

inledde diskussionen, fem frågor om hälsa och sedan sex frågor om hälsonormer och 

lärande på sociala medier innan fokusgruppsintervjuerna fullföljdes genom tre 

avslutande frågor. Frågorna var sammansatta i en ordningsföljd för att erhålla 

förståelse och en röd tråd genom diskussionerna (se bilaga 2). 

 

Datainsamlingsprocessen inleddes med utformning av ett informationsbrev (se bilaga 

1) med syfte att informera och väcka intresse för studien. Därefter skickades det ut till 

rektorer vid åtta gymnasieskolor och 23 grundskolor i sydvästra Sverige tillsammans 

med en samtyckesblankett. Skolorna som kontaktades söktes upp via Google för att 

öka förutsättningen att hitta så många skolor som möjligt. En av gymnasieskolorna 

som kontaktades svarade genom en kurator som fått vidarebefordrat vårt mejl av 

skolans rektor. Kuratorn hade både möjlighet och intresse att delta i studien och var 

till hjälp för att kunna genomföra intervjuerna. Efter mejlkontakt i två veckor 

bestämdes datum och tid för två fokusgruppsintervjuer som ägde rum på 

gymnasieskolan under skoltid. Den andra gymnasieskolan där de två sista 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes på togs kontakt med via handledaren till den 

föreliggande studien. Kontakten riktades mot en lärare på gymnasieskolan som var till 

hjälp för att hitta ytterligare deltagare i studien och för att bestämma tid och plats för 

intervjuerna. Fokusgruppsintervjuerna ägde rum under två tillfällen i 49 minuter 

respektive 44 minuter på en gymnasieskola i södra Sverige och sedan ytterligare två 

separata tillfällen 44 minuter respektive 34 minuter på en gymnasieskola i sydvästra 

Sverige. Insamlingen av empirin bestod av fyra separata fokusgruppsintervjuer med 

tre informanter i fokusgrupp ett, fem informanter i fokusgrupp två, fem informanter i 

fokusgrupp tre och fyra informanter i fokusgrupp fyra. Inför fokusgruppsintervjuerna 

var ett önskemål att minst tre informanter skulle ingå i varje fokusgrupp för att erhålla 

både en hanterbar och tillräcklig datainsamling. Fokusgrupperna innehöll både flickor 

och pojkar, förutom en grupp på den första gymnasieskolan som bestod av tre flickor. 

Det kan vara av vikt att tänka på att sätta samman blandade eller genusspecifika 

grupper kan påverka diskussionen och därmed resultatet då det kan förekomma både 

språkliga och emotionella skillnader mellan könen (Dahlin-Ivanoff, 2015). 

Intervjuerna inleddes med en presentation av moderatorerna och en beskrivning av 

deras kompetens och erfarenheter. Därefter presenterades syftet med studien, en 

förklaring om fokusgruppsdiskussionernas tillvägagångssätt och vidare 

informanternas konfidentialitet i studien vilket stärks av Dahlin-Ivanoffs (2015) 

instruktioner för fokusgruppsintervjuer. Därefter betonades det gemensamma intresset 
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för sociala medier som orsak till varför gruppen var utvald för diskussion (Dahlin-

Ivanoff, 2015). Intervjuerna utfördes sedan utifrån intervjuguiden (se bilaga 2) och de 

tematiserade frågorna ställdes i följd utifrån den. Följdfrågor anpassades efter 

situation och ställdes utifrån kontexten för att få en mer omfattande bild av 

informanternas upplevelser kring ämnet i de semistrukturerade frågorna. Enligt 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) är det en fördel att anpassa frågor efter 

situationen då en bredare bild av händelseförlopp och beskrivningar kan tas i uttryck 

under intervjutillfället. Fokusgruppsintervjuerna avslutades sedan med en beskrivning 

av hur empirin skulle bearbetas vilket Dahlin-Ivanoff (2015) menar är en viktig etisk 

aspekt för att förtydliga hur informanternas uttalanden kommer att behandlas. Två av 

moderatorerna höll i intervjuerna medan den tredje antecknade vad informanterna 

delade med sig av. Fokusgruppsintervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner 

vilket Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver som fördelaktig metod då 

denna teknik för inspelning kan underlätta för moderatorerna inom fokusgrupperna 

för att fånga upp allt som sägs i ett gruppsamtal utan att behöva avbryta eller missa 

viktig empiri som diskuteras. Författarna hade även anteckningsböcker till hands för 

att skriva ner eventuella frågor eller funderingar som uppkom under diskussionerna. 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) förklarar att det anses lämpligt att föra 

anteckningar under intervjuer för att försäkra sig om att samtalens innehåll även om 

tekniska problem skulle uppstå. 

 

Databearbetning och analys 

En konventionell kvalitativ innehållsanalys tillämpades för databearbetning och 

analys då detta tillvägagångssätt anses användbar i olika typer av texter (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2017). Efter att empirin samlats in genom inspelning under 

fokusgruppsintervjuerna transkriberades allt material ord för ord. Enligt Eriksson-

Zetterqvist och Ahrne (2015) kan transkribering där varje ord skrivs ut vara 

fördelaktigt för att analysera och få djupare förståelse för intervjun. Författarna delade 

upp de fyra inspelade intervjuerna och transkriberade materialet självständigt.Varje 

transkribering från respektive fokusgruppsintervju sammanställdes i enskilda 

dokument. För att försäkra en tillförlitlig transkribering lyssnade författarna därefter 

på varje inspelning. Vidare sammanställde författarna gemensamt det transkriberade 

materialet från alla fyra fokusgruppsintervjuer i form av en innehållsanalys i ett 

dokument för att få en överblick över all empiri. Ur transkriberingen identifierades i 

första steg de meningsbärande enheterna som svarade mot studiens syfte och 

frågeställningar där de väsentliga delarna färgmarkerades. Enligt Lundman och 

Hällgren-Graneheim (2017) är det av betydelse att de meningsbärande enheterna är 

lagom stora då de annars kan vara för svåra att hantera vilket togs i beaktande under 

processen. I ett andra steg kondenserades de meningsbärande enheterna för att 

tydliggöra innehållet och ta bort ord vilka försvårade sammanhanget vilket Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2017) menar är viktigt vid kondensering. I ett tredje steg 

kodades de kondenserade meningsbärande enheterna med syfte att kort och koncist 
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beskriva och sammanfatta dess innehåll och kontext för att underlätta tolkningen av 

materialet vilket stärks av Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). I det fjärde och 

slutgiltiga steget skapades kategorier och underkategorier utifrån koderna som 

återspeglade det mest väsentliga från fokusgruppsintervjuerna (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Övergripande kategorier skapades då empirin var väldigt 

omfattande och därefter samlades materialet i respektive underkategori för att skapa 

en tydligare struktur. 

 

Den första huvudkategorin som skapades var betydelsen av interaktion och kunskap 

genom sociala medier för välmåendet med underkategorierna att kommunicera och 

interagera, ett underhållande men beroendeframkallande tidsfördriv och ett 

bidragande till kunskap och acceptans. Den andra huvudkategorin som skapades var 

sociala medier skapar negativa känslor av jämförelse och delaktighet med 

underkategorierna en rädsla att gå miste om saker och att jämföra sig. Den tredje och 

sista huvudkategorin som skapades var hälsonormer om kroppsideal och livsstil på 

sociala medier skapar känslor av krav med underkategorierna förväntningar och 

konsekvenser kring kroppsideal, kroppspositivitet, det “perfekta” livet och psykisk 

ohälsa som trend (se tabell 2).  

 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys (se bilaga 4 för mer utförlig 

innehållsanalys) 

Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsenhet (ev.) 
Koder Underkategori Huvudkategori 

IP 17: Asså jag tycker också 

ibland kan påverka lite, jag vet 

inte om man kan kalla det den 

psykiska hälsan men, men att 

man ser hur glamoröst liv alla 

andra har och så sitter man 

själv typ hemma i pyjamas och 

fettigt hår och så liksom att 

man blir lite stressad för att 

man tänker att alla andra har 

det så fancy liv liksom. Även 

fast det kanske inte är så så 

ser det ju ut som det. Jag tror 

det påverkar en mer än vad 

man tror eller så här tänker på 

att det gör.  

[...] jag tycker 

också att det kan 

påverka [...] den 

psykiska hälsan 

när man ser hur 

glamoröst liv alla 

andra har och så 

sitter man själv 

hemma i pyjamas 

och fettigt hår och 

blir stressad över 

att alla andra har 

ett så fancy liv. 

Även fast det 

kanske inte är så 

ser det ju ut som 

det. Jag tror att 

det påverkar en 

mer än vad man 

tror [...]. 

Jämför

else 

med 

andra 

Att jämföra 

sig 
Sociala medier 

skapar negativa 

känslor av 

jämförelse och 

delaktighet 
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Etiska överväganden 

Då studien utgått från människors upplevelser har det tagits hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna som gäller för svensk forskning. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet gäller de krav som studiens informanter behöver ta del av innan 

studiens genomförande (Vetenskapsrådet, u.å.). Informationen innefattar studiens 

syfte, genomförande och de villkor som berör deltagandet (Vetenskapsrådet, u.å) 

vilket delades med samtliga informanter, dels genom ett missivbrev och dels muntligt 

innan intervjuerna genomfördes. För att motivera informanterna till intresse för 

studien var det betydelsefullt att informera om vilka nya kunskaper studien kunde 

tillföra dem. Vad som var viktigt att markera för informanterna var deras rättigheter 

till att, när de än ville, avböja eller avsluta sin medverkan i studien utan berättigande. 

Vidare togs samtyckeskravet i beaktande i medföljande missivbrev (se bilaga 1) och i 

samtyckesblanketten (se bilaga 3) där informanterna och deras vårdnadshavare blev 

kontaktade om att samtycka för deltagande i studien. Utifrån samtyckeskravet får 

informanterna inte påverkas av beroendeställningar eller påtryckningar 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Konfidentialitetskravet innebär att informanterna i studien 

inte ska kunna identifieras och att personuppgifter ska hanteras på så vis att obehöriga 

ej kan nå dem (Vetenskapsrådet, u.å.). Konfidentialiteten i föreliggande studie togs i 

beaktande genom att den information som framkom under fokusgruppernas 

diskussioner behandlades konfidentiellt och användes enbart i studiens syfte då det 

inspelade materialet analyserades och raderades därefter. Endast författarna var de 

som hade tillgång till det inspelade materialet. Slutligen togs nyttjandekravet i 

beaktning som uppfylldes genom att uppgifter om informanterna samt information 

från intervjuerna endast användes i studiens syfte. Nyttjandekravet har således 

betydelsen att insamlad data om enskilda personer inte får nyttjas i kommersiella eller 

icke-vetenskapliga ändamål, tillika handlingar som kan påverka den enskilda 

individen (Vetenskapsrådet, u.å.). De fyra forskningsetiska kraven beaktades i studien 

för att värna om informanternas deltagande och identitet. 

 

Riktlinjerna kring GDPR har i föreliggande studie tagits i beaktande genom att 

inhämta informanternas samtycke till deltagande i studien genom en 

samtyckesblankett. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) innebär samtycke i en studie att 

informanter erhåller självbestämmande över sin medverkan. I samtyckesblanketten 

fanns information om att deltagandet i studien var helt frivilligt och att deltagandet i 

studien kunde avbrytas utan att ange något skäl. Vidare innehöll samtyckesblanketten 

information om att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftning 

och lämnad information. Samtyckesblanketten krävde därtill underskrift och 

namnförtydligande, både av vårdnadshavarna till de ungdomar som inte var myndiga 

men även ungdomarna själva. Inga personuppgifter inkluderat personnummer, namn 

eller mejladresser har behandlats i föreliggande studie då moderatorerna inte ansåg 

det nödvändigt för att erhålla empiri. Det inspelade materialet innehöll endast 
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informanternas röster, vilket kan anses vara något som kan identifieras. Däremot var 

det bara moderatorerna som hade tillgång till inspelningarna och dessa raderades efter 

att transkriberingarna ägde rum. Därmed har de behandlats på ett säkert sätt utifrån de 

forskningsetiska principerna och dataskyddsförordningen. 

 

Resultat 

I följande avsnitt presenteras den empiri som samlats in under de fyra 

fokusgruppsintervjuerna. Empirin har analyserats med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys som resulterade i tre huvudkategorier där de samtliga kategorierna 

sedan genererade nio underkategorier (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Resultatets huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategori Underkategori 

 

Betydelsen av interaktion och kunskap 

genom sociala medier för välmåendet 

• Att kommunicera och interagera 

• Ett underhållande men 

beroendeframkallande tidsfördriv 

• Ett bidragande till kunskap och 

acceptans 

Sociala medier skapar negativa känslor 

av jämförelse och delaktighet 
• En rädsla att gå miste om saker 

• Att jämföra sig  

 

 

Hälsonormer om kroppsideal och 

livsstil på sociala medier skapar känslor 

av krav 

• Förväntningar och konsekvenser kring 

kroppsideal 

• Kroppspositivitet 

• Det “perfekta” livet 

• Psykisk ohälsa som trend 

 

Betydelsen av interaktion och kunskap genom sociala medier för 

välmåendet 

I denna kategori belyses ungdomarnas upplevelser kring sociala mediers betydelse för 

dem och varför detta är av betydelse eller inte. 

 

Att kommunicera och interagera 

Informanterna beskrev att sociala medier är av betydelse då det främst skapar 

förutsättning för kommunikation och social interaktion med vänner och familj, 

speciellt om de bor långt bort och de inte träffas så ofta. 

 

Det har väldigt stor betydelse för mig då min familj bor långt bort och då är det ju 

det enda sättet att hålla kontakten. Informant 9 (FG 3) 

 

Man kan se vad som händer även fast man nödvändigtvis inte måste kontakta 

varandra och man blir en del av varandras liv med hjälp av sociala medier för 

annars känns det som om man inte skulle hänga med i någonting. - Informant 4 

(FG2) 
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Vidare diskuterade informanterna att sociala medier möjliggör en mer frekvent 

kontakt med vänner men ger även förutsättning för att lära känna nya människor med 

om sociala medier inte hade funnits. Ytterligare betydelse med sociala medier som 

diskuterades av informanterna under intervjuerna var möjligheten att själva dela med 

sig av saker som händer i livet. Därmed diskuterades att sociala medier underlättar 

känslan av att vara delaktiga i andra människors liv då sociala medier gör att man kan 

se vad som händer även fast man nödvändigtvis inte måste ha kontakt med varandra. 

 

Ett underhållande med beroendeframkallande tidsfördriv 

Informanterna ansåg att de använder sociala medier främst för att få underhållning. 

 

[…] så då har man sociala medier där och så det är en underhållning när man 

har tråkigt och man vet alltid att man hittar något på sociala medier eller internet, 

det är alltid en överraskning. Ibland kan man bara klicka in på något som inte alls 

var meningen att kolla på så bara fastnar man på det så är man där flera timmar, 

klockan är tre och nästa gång är den sex. Så ja man hittar alltid något det är som 

en underhållning för sig själv. - Informant 5 (FG 2) 

 

Jag får underhållning av det och snackar med mina polare och kollar på Youtube 

och då får jag ju underhållning. - Informant 2 (FG 1) 

 

Informanterna beskrev i allmänhet att de tittar på videos och scrollar genom flöden för 

att det är intressant. Däremot menade dessa informanter på att sociala medier inte har 

så stor betydelse egentligen och att de endast spenderar tid på sociala medier för att 

fördriva tid och används avsiktligen för att koppla bort och undvika att ta tag i saker i 

det verkliga livet som exempelvis skola och vardagssysslor. 

 

Egentligen har det inte så mycket betydelse för mig egentligen men det är ju mest 

att det blir tidsfördriv som ibland övergår att man gör det istället för annat. Det är 

ju inte att det är något viktigt för mig. - Informant 15 (FG 4) 

 

De beskrev vidare att de använder sociala medier mest för att alla andra gör det och 

att de utan problem skulle klara sig utan det, då det främst är ett sätt att spendera tid 

på och att de när som helst kan sluta använda det. Informanterna menade däremot att 

de inte vill missa något vilket kan göra att de fastnar i det vilket därmed kan skapa ett 

beroende. 

 

Ett bidragande till kunskap och acceptans 

Samtidigt har sociala medier ändå en stor betydelse för informanterna då sociala 

medier tillför en multikulturell miljö som skapar villkor för att hänga med i olika 

samhälleliga trender och ett mer accepterat samhälle genom mer kunskap. Därtill 

beskrev informanterna att acceptansen och kunskapen tar sig i uttryck genom att fler 
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vågar känna sig bekväma i sig själva, sina kroppar och sitt mående då sociala medier 

uppmuntrar till detta synsätt. 

 

Det finns mycket gott att ta ifrån det, man kan lära känna nya människor och få 

reda på mer om andras livsstilar vilket kan vara helt underbart. Jag menar vår 

generation är väldigt öppen till till exempel HBTQ+ och sådana saker. Jag skulle 

vilja säga att det till stor del är internet och sociala medier som har gjort det för 

att det har öppnats en ny värld där folk kan vara sig själva. - Informant 6 (FG 2) 

 

Informanterna förklarade även att de får hälsoinformation genom sociala medier och 

om de känner att informationen inte verkar logisk så söker de upp mer om ämnet för 

att försäkra sig om att de får sanningsenlig information.  

 

[...] så det är klart man får information om hälsan men det är ju inte säkert att det 

är rätt information. Det kan exempelvis vara om kosttillskott men sen nämns inte 

bieffekterna [...] så jag tycker att jag är kritiskt till vilken sorts information man 

får om den är rätt eller fel [...]. - Informant 9 (FG 3) 

 

Ibland är det ju svårt men oftast så kan man ju räkna ut det ganska så lätt. Och 

om det är såhär att det är nån som ja det här har hänt så kan man ju bara googla. 

- Informant 15 (FG 4) 

 

Sammanfattningsvis visade ungdomarna att sociala medier har en betydelse för dem, 

då de ger förutsättningar till att inspireras och underhållas, att kunna kommunicera 

och interagera med vänner och familj, både direkt och indirekt. Informanterna menade 

på att de lär sig mycket genom sociala medier om både hälsa, kultur och att sociala 

medier har möjliggjort för större acceptans. Informanterna menade på att sociala 

medier inte har någon betydelse utan mest används för att fördriva tid och undvika 

ansvar i det verkliga livet och genom det kan bli beroendeframkallande. 

 

Sociala medier skapar negativa känslor av jämförelse och delaktighet 

I denna kategori beskrivs ungdomarnas upplevelser kring sociala mediers påverkan på 

deras vardagliga liv, framtid och psykiska hälsa. 

 

En rädsla att gå miste om saker 

Det tvångsmässiga användandet av sociala medier som genereras menade 

informanterna har att göra med att de ständigt är rädda för att gå miste om saker som 

händer på sociala medier om de inte varit uppkopplade på en längre tid. 

 

 

Ja jag tänker på att man missar mycket, eller i alla fall om jag inte har min mobil 

på hela dagen, då känner jag i alla fall att jag har missat jättemycket. Men det har 

jag säkert inte men det känns i alla fall så. - Informant 16 (FG 4) 

 



 

27 

 

Ja, jag kan medge att jag är beroende av att se vad mina vänner gör och vart de 

är och jag har alltid vetat om vad de gör. Det kan göra mig stressad att inte ha 

koll. - Informant 11 (FG 3) 

 

Informanterna beskrev även att när de väl är inne på sociala medier och ser andra 

umgås med kompisar, festa, resa och uppleva saker de inte själva gör vid just den 

tidpunkten kan det enligt informanterna skapa en känsla av att de går miste om saker 

som kan påverka deras mående negativt. Informanterna menade på att de påverkas av 

sociala medier både genom hur de vill framställa sig själva gentemot andra men också 

genom hur andra framställer sig själva. Vidare beskrev informanterna att 

användningstiden på sociala medier varierade från två till tio timmar om dagen, men 

att det däremot inte spelar särskilt stor roll hur lång tid de spenderar på sociala medier 

utan vad det är för sociala medier de är inne på, vad för personer och konton de följer 

samt hur de låter sig själva påverkas. 

 

Att jämföra sig 

Sociala medier påverkar även hur informanterna jämför sin egen framtid med hur 

andra lever sina liv. De beskriver att man kan bli påverkad positivt genom att känna 

sig motiverad och taggad att nå framgång då andra människor har gjort det. De menar 

på att de vågar drömma större på grund av vad de ser på sociala medier.  

 

Ja ibland får du sådana ego-kicks “jag vill vara så”,[...] “åh jag kan göra bättre” 

så försöker man. - Informant 5 (FG 2) 

 

Informanterna påpekade hur lätt de jämför sig med de framgångsrika människorna 

som hunnit uppnå mycket vilket beskrevs framkalla stress, ångest och deprimerande 

tankar angående vad de ska bli när de blir vuxna eftersom informanterna menade att 

de vill leva det liv som visas upp på sociala medier och att de känner att de vill ändra 

på sig själva och sina liv efter hur andra lever.  

 

Jag tycker också att det kan påverka [...] den psykiska hälsan när man ser hur 

glamoröst liv alla andra har och så sitter man själv hemma i pyjamas och fettigt 

hår och blir stressad över att alla andra har ett så fancy liv. Även fast det kanske 

inte är så ser det ju ut som det. Jag tror att det påverkar en mer än vad man tror 

[...]. - Informant 17 (FG 4) 

 

Man mår dåligt för att det känns som att om de kan göra det så borde jag också 

kunna göra det. Jag känner mig inte bra nog. Jag tror man känner att man blir 

besviken på sig själv och att man inte kan uppnå något någon annan har uppnått 

även fast man egentligen bara behöver mer tid. - Informant 9 (FG 3) 

 

Informanterna förklarade dessutom att de påverkas undermedvetet när de scrollar 

igenom de sociala medierna även om de inte tänker på det i stunden. Informanterna 



 

28 

 

förklarade vidare att de är kritiska och har förståelse kring att det som framställs på 

sociala medier inte behöver stämma överens med verkligheten.  

 

Det finns väldigt mycket undermedvetet också som man inte har märkt och 

analyserat själv och kopplat. Det är klart att saker måste påverka på något sätt, 

alla intryck, allting vi ser, vi gör och hör påverkar oss på ett sätt eller något 

annat. Det är lite i människans natur egentligen. - Informant 4 (FG 2) 

 

Jag tror att vissa grejer är väldigt lätt att upptäcka eller vara kritisk till, eller tänka att 

“det här stämmer inte”. [...] Det gäller väl att ta med sig det i bakhuvudet hela tiden att 

det finns många som redigerar sina bilder så att allting man ser inte är verkligheten. - 

Informant 17 (FG 4) 

 

Sammanfattningsvis visar informanterna att de påverkas av att ständigt känna behov 

av att vara uppkopplade för att inte missa något. Att de jämför sig med andra ständigt 

vilket påverkar dem positivt genom att de känner sig inspirerade och motiverade, men 

främst negativt genom att de känner stress och ångest över det andra har som de själva 

inte har. Informanterna förklarade att det inte handlar om hur länge de är inne på 

sociala medier utan att de påverkas beroende på vilka bilder som kommer upp i flödet 

och att det kan påverka både positivt och negativt, men att sociala medier främst 

påverkar ungdomarna negativt. 

 

Hälsonormer om kroppsideal och livsstil på sociala medier skapar 

känslor av krav  

I denna kategori beskrivs ungdomarnas upplevelser kring de hälsonormer om 

kroppsideal som framställs på sociala medier och hur de påverkar deras psykiska 

hälsa. 

 

Förväntningar och konsekvenser kring kroppsideal 

Vid fokusgruppsdiskussionerna om vilka olika hälsonormer som framställs på sociala 

medier framkom övervägande svar som relaterades till kroppsideal. Informanterna 

diskuterade att alla ska se ut på ett visst sätt på sociala medier och ha den “perfekta” 

kroppen. Vidare beskrev informanterna att normerna relaterat till kroppsideal beror på 

om man är kille eller tjej då tjejer förväntas vara smala medan killar istället förväntas 

vara vältränade och muskulösa. Informanterna beskrev att de blir väldigt negativt 

påverkade av de rådande normerna kring kroppsideal då det enligt dem leder till 

jämförelse av den egna kroppen samtidigt som de känner press, mår dåligt och trycker 

ner sig själva. 

[...] det kan skapa ångest [...] jag vill också se ut sådär, jag tänker att jag måste 

förändra mig nu. - Informant 12 (FG 3) 
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När informanterna fick frågan om vad dessa hälsonormer på sociala medier kan leda 

till för konsekvenser för deras hälsa diskuterades att konsekvenser som träningshets 

och ätstörningar kan uppstå.  

 

Ibland så mår man ju dåligt över att man äter någonting som är onyttigt. Jag 

tänker väldigt ofta att äter jag det här så kommer jag bli tjock och det är ju inte 

okej. Eller jag tycker ju egentligen att det är okej för andra människor men inte 

för mig själv. - Informant 3 (FG 1) 

 

De menade att kraven på kroppsidealen kan leda till att de måste träna för att bli 

smala eller muskulösa samtidigt som de måste äta nyttigt, inte unna sig eller i värsta 

fall sluta äta för att de vill vara som de på sociala medier. 

 

Några av informanterna ansåg att normerna i relation till kroppsidealen på sociala 

medier sätter stora krav på dem och säger mot sig själva då informanterna diskuterade 

att det finns normer på att både vara smal men samtidigt ha kurvor och att det därmed 

finns krav från alla möjliga håll.  

 

Man ska vara curvy, men man ska ändå vara smal. Man ska ha formerna, man ska 

ha den stora rumpan och man ska ha brösten men du ska ändå ha den smala 

smala midjan och det är inte logiskt. Det går ju inte ihop. [...] - Informant 1 (FG 

1) 

 

Informanterna förklarade vidare att krav och förväntningar på sociala medier i relation 

till kroppsideal påverkar hur informanterna vill framställa sig själva. De diskuterade 

att det handlar om att visa upp en positiv, attraktiv sida av sig själva då alla andra gör 

det.  

 

Kroppspositivitet 

Däremot ansåg informanterna att normerna kring kroppsideal har börjat gå i en mer 

positiv riktning då det kommer fler och fler konton på sociala medier som uppmuntrar 

till att alla ser olika ut. Informanterna menade även att de följer konton om body-

positivity med anledning att inspireras till att kunna älska sin egen kropp.  

 

När jag var yngre hade jag ätstörningar och kände press men nu till skillnad från 

då har det uppkommit mycket “love your body, love your curves” att man måste 

acceptera sig själv på ett annat sätt [...] innan skulle man vara smal som sagt [...] 

men nu kommer det upp modeller som är plus size [...] och det är mer varierat. - 

Informant 9 (FG 3) 

 

Jag känner att de här body-positivity kontona behöver jag följa för jag tycker inte 

om min kropp så mycket, så det betyder mycket för mig att se när folk visar att 

man kan se annorlunda ut och att det är bra. De som uppskattar kroppen för det 

den är känner jag att jag behöver. - Informant 1 (FG 1) 
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Informanterna beskrev att normerna på sociala medier både finns medvetet och 

undermedvetet och formar dem väldigt mycket. Vidare resonerade informanterna över 

att normerna leder till att de sätter förväntningar både på sig själva och andra. 

Sammanfattningsvis menade ungdomarna att de främst påverkas negativt av 

hälsonormer om kroppsideal på sociala medier då det leder till känslor av ångest, 

jämförelse och otillräcklighet. Vidare menar informanterna att de känner krav på sig 

själva att framställa sig på ett positivt och attraktivt sätt på sociala medier vilket de 

ansåg vara svårt då det finns olika normer att förhålla sig till. Å andra sidan påpekar 

informanterna att en positiv riktning kring kroppsideal har börjat uppmärksammas. 

 

Det ”perfekta” livet 

Informanterna diskuterade att de hälsonormer som framställs på sociala medier inte 

endast har med kroppsuppfattning att göra utan även relateras till livsstil och mående. 

Informanterna beskrev att idealbilden av livet målas upp på sociala medier vilken 

informanterna argumenterade vara att tjäna mycket pengar, vara framgångsrika och ha 

ett rikt socialt liv. Det “perfekta livet” som framställs på sociala medier enligt 

informanterna är att träna varje dag, äta nyttigt, shoppa och resa. Vidare finns det 

även normer på att må psykiskt bra, vara glad och visa det positiva utåt på sociala 

medier.  

 

[...] man ska visa det positiva utåt. På sociala medier visar de aldrig sitt dåliga 

mående eller när de är ledsna [...] du ska alltid vara glad. Det är alltid det som 

visas. - Informant 8 (FG 2) 

 

Informanterna menade däremot att det “perfekta livet” som framställs på sociala 

medier är svårt att uppnå och ofta leder till en känsla av besvikelse och misslyckande. 

Vidare diskuterades att känslor som ångest kan uppstå då informanterna känner att 

människor på sociala medier jämfört med de själva har “allt de inte har”.  

 

[...] man ser hur andra har det och sen så känner man att ens eget liv är 

jättekasst jämförelsevis. Att man borde göra andra grejer och se ut på ett annat 

sätt, vara på ett annat sätt. [...] det är lätt att man tänker att det är så livet ska 

vara och att så är livet för de flesta. Att man har det som mål själv och eftersom 

det är helt omöjligt att uppnå så blir man ganska besviken. - Informant 17 (FG 

4) 

 

Jag tror det finns många som mår dåligt. Just att man behöver lägga upp saker 

hela tiden. Alla kanske inte vill det men så gör de det ändå. De lägger kanske 

mycket mer tid på det än vad de skulle göra på annat. När man väl har lagt ut 

bilden så kommer man ut ur sin bubbla sen och inser att det kanske inte är så 

livet är ändå. Och känner sig ledsen. - Informant 14 (FG 4) 
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Informanterna hade däremot en annorlunda bild av normerna kring livsstil då de 

istället diskuterade att det har blivit allt vanligare att visa upp livet utifrån hur det 

faktiskt ser ut och att de förstår att de inte lever samma liv som stora kontoinnehavare.  

 

Jag tror jag brukar reagera när jag ser “oj här är det nån som har en ärlig 

bild”. Jag tycker det är jättebra för att jag tror att det är för många, inklusive 

jag själv, som kan bli stressade över att allt är så himla perfekt hela tiden. Så då 

är det ändå skönt att veta att “okej denna personen lever ett ganska perfekt liv 

men har även annat som man kanske inte ser”. - Informant 17 (FG 4) 

 

Informanterna har därmed börjat överväga hur olika konton påverkar deras liv och gör 

därefter ett aktivt val genom att avfölja de som får dem att må dåligt. Informanterna 

menade på att vissa saker är lättare att upptäcka ifall det är trovärdigt eller inte, så 

som redigerade och iscensatta bilder men även reklamsamarbeten. Vidare förklarade 

informanterna att de har en förståelse till att det som läggs upp på sociala medier 

relaterat till livet och måendet ska se så bra ut som möjligt och ger en orealistisk bild 

av hur allt egentligen bör vara.  

 

Psykisk ohälsa som trend 

Informanterna menade också på att de normer om att alltid visa de positiva sidorna på 

sociala medier har ändrats och att det nu har blivit mer vanligt att människor visar att 

det är okej att må psykiskt dåligt. Nästan så pass mer vanligt att ha psykisk ohälsa har 

blivit som en trend.   

 

[...] på instagram är allt så bra och fint men på youtube [...] pratar alla om sin 

psykiska ohälsa och man kan undra “är det en trend eller är det att alla mår 

skit?” Jag menar det är jättebra att de pratar om det men man vill ju att det ska 

vara äkta. Det ska ju inte vara att någon sitter och säger att “jag har haft 

självskadebeteende” när man inte haft det. [...] Det vore jättehemskt om det är en 

trend för det är ju folk som lider av det på riktigt. - Informant 11 (FG 3) 

 

Informanterna menade att det är offentliga personer som influencers och youtubers 

som främst följer denna trend, vilket de beskrev som positivt då de har mycket följare 

och många ser upp till dem och om de visar att det är okej att inte alltid må bra kan 

det få många unga som inte heller mår bra att känna att de inte är ensamma. 

Informanterna uttryckte däremot att “det har blivit som en strid om vem som har mest 

problem och vem som kan få mest uppmärksamhet” och att “det är svårt att veta om 

någon verkligen mår dåligt eller inte.” 

 

Jag vill inte sitta och säga vad man ska göra och inte, men att glorifiera 

depression och göra det till en grej […] och ett sätt att vara på, en trend, då 

kommer folk hoppa på den trenden. Det kommer bli ett problem. - Informant 6 

(FG 2) 
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Nu skryter man om att man mår dåligt [...] för jag känner i alla fall [...] att de som 

verkligen mår dåligt de berättar inte det för någon. Eller de lägger inte ut det. 

Man skäms ju också över att man mår psykiskt dåligt [...] och då skryter man ju 

oftast inte om det utan då tar man det för sig själv. - Informant 1 (FG 1) 

 

Informanterna påpekade att den psykiska ohälsan som trend gör det svårt att uppfatta 

vem som mår dåligt och att man därmed erhåller ett kritiskt förhållningssätt till det 

som uppvisas. Sammanfattningsvis menade ungdomarna att det finns normer kring 

livsstil men att de ändrats och att det nu finns en mer nyanserad bild över vad det 

“perfekta livet” innebär. Informanterna beskrev sig främst påverkas negativt av 

hälsonormer om livsstil på sociala medier då det skapar press över det livet man bör 

leva och de välmåendet man bör ha. Vidare menar informanterna att det är av 

betydelse att visa en positiv sida utåt samtidigt som den psykiska ohälsan har börjat 

bli en trend på sociala medier. Informanterna anser att detta gör att de erhåller sig 

kritiska till vem som lever ett bra liv eller inte, och vem som faktiskt har en bra eller 

mindre bra psykisk hälsa. 

 

Diskussion 

I följande avsnitt presenteras studiens metoddiskussion där studiens styrkor och 

svagheter kritiskt kommer att diskuteras i relation till metodval. Därefter presenteras 

studiens resultatdiskussion i relation till studiens tidigare forskning och teoretiska 

referensram. 

 

Metoddiskussion 

Detta avsnitt belyser den föreliggande studiens styrkor och svagheter som anses kan 

ha påverkat studiens giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (Bryman, 2018). 

Dessa begrepp avser att mäta studiens trovärdighet (Bryman, 2018) utifrån de 

metodologiska val som valts. I en kvalitativ studie används dessa begrepp för att 

kunna bevisa hur studien har genomsyrat metodvalen igenom studiens olika skeenden 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

 

Studiens utgick från en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer för att 

synliggöra en mer djupgående förståelse för ungdomars upplevelser jämfört med vad 

en kvantitativ metod, som utgår från att mäta data, kunnat tillåta (Eriksson-Zetterqvist 

& Ahrne, 2015). En svaghet med metoden kan vara att psykisk hälsa och hälsonormer 

kan vara känsliga ämnen att prata om, vilket kan påverka informanternas utsagor 

genom att de inte känner sig bekväma att prata om olika fenomen helt sanningsenligt 

vilket kan påverka empirin negativt, vilket kan vara en orsak till att tillförlitligheten 

reduceras i den föreliggande studien. Hade en kvalitativ metod i form av enskilda 

intervjuer använts istället hade informanternas svar kunnat bli mer utförliga och 

nyanserade då fokuset hade varit på en enskild individ åt gången. Enskilda intervjuer 

hade däremot inte kunnat ge underlag för diskussion och reflektion ungdomarna 
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emellan i samma utsträckning. Den kvalitativa metoden i form av 

fokusgruppsintervjuer anses därmed vara en styrka i den föreliggande studien, vilket 

också kan anses öka tillförlitligheten. Val av kvalitativ metod kan även relateras till 

den socialkonstruktivistiska utgångspunkten studien utgick ifrån då avsikten med 

fokusgrupper var att studera ungdomars upplevelser kring sociala mediers påverkan 

på den självupplevda psykiska hälsan med perspektiv på hur människan lever i social 

interaktion (Berger & Luckman, 1979). Socialkonstruktivism som utgångspunkt för 

insamling av empiri har möjliggjort en insikt i hur lärandet sker i ett socialt 

sammanhang då fokusgruppsintervjuerna har byggt på kunskap och förståelse genom 

samspel i relation till studiens ämne, vilket stärker studiens giltighet. Ungdomarna 

delade erfarenheter men tillgavs även nya erfarenheter (Dahlin-Ivanoff, 2015; Thurén, 

2007) om hur sociala medier och hälsonormer på sociala medier upplevs påverka den 

självupplevda psykiska hälsan genom diskussion mellan varandra. Detta möjliggjorde 

för ett omfattande underlag för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar, 

vilket också med fördel kan anses stärka den föreliggande studiens giltighet då 

ungdomarnas upplevelser var central. En svaghet kan vara att informanternas enskilda 

upplevelser inte får lika stort utrymme att diskutera vilket kan påverka resultatet, men 

då fokusgruppsintervjuerna pågick under en längre tid fanns det tid och möjlighet för 

alla informanterna att delta i diskussionen, vilket anses vara en styrka. 

 

Studiens urval utgick från ett ändamålsenligt urval (Thurén, 2017) då författarna hade 

ett medvetet motiv med val av kriterier för informanter till den föreliggande studien. 

Då det som undersöktes var ungdomars upplevelser kring sociala mediers påverkan på 

den självupplevda psykiska hälsan var därmed inklusionskriterierna flickor och pojkar 

i åldern 16-18 år som använder sig av sociala medier dagligen. Detta stärker studiens 

tillförlitlighet då ungdomarna innehar upplevelser och erfarenheter som bedöms 

relevanta för den empiri som efterforskas i studien. Målgruppen kontaktades via 

gymnasieskolor då ungdomar med fördel anträffas i skolmiljö. En styrka med att 

kontakta skolor är att informanterna är samlade på samma plats men också för att de 

har tidigare historia med varandra vilket ger möjlighet för informanterna att öppet 

diskutera sina åsikter och relatera till varandras kommentarer i en förtroendefull miljö 

(Dahlin-Ivanoff, 2015). En svaghet är däremot att då de är bekanta med varandra kan 

det göra att de kan dela med sig av sina upplevelser mindre fritt och öppet och att 

vissa talar med varandra medan andra utesluts ur diskussionen (Dahlin-Ivanoff, 

2015). 

 

Det är en utmaning att tolka en grupp som utomstående vilket kan vara en nackdel 

gentemot studiens tillförlitlighet. Då ungdomarna i den föreliggande studien till fördel 

ansågs kunna kommunicera och interagera öppet med varandra, vilket i annat fall 

hade kunnat påverka empirin, anses studien som tillförlitlig i detta avseende. 

Ändamålsenligt urval anses vara en styrka i den föreliggande studien då ungdomarnas 

upplevelser frambringade en empiri som ansågs relevant relaterat till studiens syfte, 
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vilket Denscombe (2018) menar är av betydelse och som ökar studiens giltighet. 

Genom reflektion bedömdes ungdomarna som deltog vara välbekanta med fenomenen 

sociala medier och psykisk hälsa vilket stärker argumentet att den föreliggande 

studien fick fram empiri av värde som Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver är av vikt att 

tänka på när informanter väljs ut, vilket stärker studiens giltighet ytterligare. 

Ytterligare ett kriterium i åtanke under urvalet var antal deltagare under 

fokusgruppsintervjuerna, som var tre till fem stycken, vilket Eriksson-Zetterqvist och 

Ahrne (2015) menar är verksamt för att skapa ett gott samtalsflöde i gruppen och 

stärker studiens tillförlitlighet. En heterogen variation i samtliga fokusgrupperna var 

ytterligare ett kriterium med avsikt att målgruppen kan representeras av urvalet på ett 

fördelaktigt sätt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015) vilket kan stärka studiens 

överförbarhet något då studien kan generaliseras i ett större sammanhang än om det 

endast hade fokuserats på ett könsperspektiv. Svagheter med detta kriterium var 

däremot att det inte kunde erhållas då alla fokusgrupper utom en hade heterogen 

variation vilket Dahlin-Ivanoff (2015) menar kan påverka diskussionen och därmed 

resultatet då det kan förekomma både språkliga och emotionella skillnader mellan 

könen. Samtidigt var de främst flickor som pratade i alla grupper, vilket gör att 

studiens resultat främst belyser det kvinnliga perspektivet vilket påverkade studiens 

tillförlitlighet och överförbarhet negativt. Det hade därmed varit fördelaktigt om det 

hade varit en jämn könsfördelning bland informanterna men även fördelning av 

grupper utefter kön. Även om det inte var av prioritet att studera likheter och 

skillnader mellan könen i den föreliggande studien kan det med fördel ha stärkt 

dynamiken i gruppen. Detta kunde ha bidragit till att liknande erfarenheter kunde ha 

diskuterats (Dahlin-Ivanoff, 2015) och genom det ökat överförbarheten.  

 

I den föreliggande studien låg fokuset på ungdomars upplevelser men då antalet 

informanter som deltog i studien inte kan representera en hel population kan resultatet 

därmed inte generaliseras till målgruppen ungdomar i ett större perspektiv i relation 

till överförbarhet. För att ge studien högre tillförlitlighet hade ytterligare 

fokusgruppsintervjuer behövts genomföras, men då tiden var begränsad och 

målgruppen svår att nå kan detta med fördel kompletteras med ytterligare studier om 

ämnet. Däremot kan en stor del av den föreliggande studiens resultat verifieras av 

tidigare forskning på området vilket kan stärka tillförlitligheten till studien ytterligare. 

Intervjuguiden utgick från semistrukturerade frågor för att öka förutsättningen för att 

syftet kunde besvaras (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015). Studiens tillförlitlighet 

och giltighet har genom det ökat då intervjuguiden var noggrant utformad och hade en 

tydlig koppling till studiens syfte och frågeställningar. Under konstruktionen av 

intervjuguiden har tillförlitligheten och giltigheten tagits i beaktande då 

intervjufrågorna har omformulerats och ordningsföljden ändrats ett flertal gånger för 

att de ska svara på studiens syfte och frågeställningar. 
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Vidare genomfördes en pilotstudie innan fokusgruppsintervjuerna ägde rum vilket är 

en styrka i studien då detta ökade tillförlitligheten för intervjufrågorna (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2017). Intervjufrågorna skickades inte ut till informanterna 

innan intervjutillfället vilket kan ha ökat studiens tillförlitlighet då informanternas 

svar inte kunde vinklas genom att de var förberedda på vad som skulle tillfrågas. Det 

går att ställa sig kritisk till insamlingen av empirin då det fanns olika många 

informanter i de fyra fokusgruppsintervjuerna. Detta kan ha haft en påverkan på 

resultatet genom att de olika stora fokusgrupperna kan ha gett en ojämlik förutsättning 

i att föra en diskussion med fler infallsvinklar (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2015) 

som lättare kunde besvara studiens syfte och frågeställningar vilket kan ha minskat 

studiens giltighet. Den ansats som valdes för studiens analys var abduktiv då empirin, 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området samverkade under 

hela analysprocessen med anledning att hitta mönster och sannolika förklaringar för 

att i ett senare skede jämföra och tolka empirin (Fejes och Thornberg, 2015). Denna 

ansats gav utrymme för utvidgning och fördjupning av förståelsen kring sociala 

mediers påverkan på den självupplevda psykiska hälsan som valdes att undersökas 

(Pilhammar & Skyvell-Nilsson, 2017) vilket kan ses som en styrka i studien i relation 

till giltighet. En svaghet kan däremot vara att då tolkning ligger i fokus i denna ansats 

kan det ges utrymme för författarna att kunna påverka empirins analys och därmed 

resultatets framställning genom tidigare kunskaper, förförståelse och egna värderingar 

kring ämnet sociala medier (Fejes & Thornberg, 2015) vilket med nackdel kan minska 

studiens tillförlitlighet. Under analysprocessen erhöll studiens författare både en 

medvetenhet om objektivitet i relation till förförståelse och en medvetenhet om 

författarnas egen tolkning vilket kan ses som en styrka då det ökar studiens 

tillförlitlighet. Studien har även tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, u.å) då studien utgått från människors upplevelser vilket stärker 

studiens tillförlitlighet då metoden och resultatet i studien har säkerställts i enlighet 

med regler som upprätthålls i kvalitativ forskning. Sammanfattningsvis tillgodoser 

den föreliggande studien begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet i den 

utsträckning att studien därmed betraktas som trovärdig. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilka upplevelser ungdomar i åldern 16-18 har om 

hur sociala medier och hälsonormer som framställs på sociala medier påverkar 

ungdomars självupplevda psykiska hälsa. Frågeställningarna var “Vad betyder sociala 

medier för ungdomarna?” och “Hur upplever ungdomarna att sociala medier 

påverkar dem och deras psykiska hälsa?” och “Vilka hälsonormer upplever 

ungdomarna finns på sociala medier och hur upplever de att dessa påverkar dem?” I 

följande avsnitt kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras i relation till 

tidigare forskning och den teoretiska referensramen vilket ligger till grund för studien. 
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Ungdomarnas hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet till sociala medier 

och dess påverkan på den psykiska hälsan  

Ungdomarna i den föreliggande studien beskriver under underkategori Att 

kommunicera och interagera hur de upplever sociala medier som den främsta 

förutsättningen för kommunikation och interaktion med vänner och familj och hur det 

främjar till skapandet av nya relationer. Detta kan kopplas till ett flertal studier som 

beskriver att sociala medier kan öka det sociala stödet vilket i sin tur kan påverka den 

psykiska hälsan positivt (Reid & Weigle, 2014; Richards, Caldwell & Go, 2015; 

Goodyear, Armour & Wood, 2018; Best, Manktelow & Taylor, 2014; O’Reilly m.fl., 

2018). Detta kan vidare kopplas till teorin KASAM:s tredje komponent 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005) då ungdomarna känner en mening med den 

kommunikation och interaktion som inträffar genom sociala medier. Ungdomarna 

visar på en hög grad av meningsfullhet då de erhåller ett positivt förhållningssätt 

gentemot sociala medier och ser det värdefulla i de möjligheter sociala medier skapar. 

Informanterna diskuterar även att sociala medier underlättar känslan av att vara 

delaktig i andra människors liv då sociala medier gör att man kan se vad som händer 

även fast man nödvändigtvis inte måste ha kontakt med varandra. Ytterligare en 

reflektion utifrån delaktighet (Antonovsky, 2005) är att genom kommunikation och 

interaktion underlättas möjligheterna till att vara delaktig i andras liv vilket med 

fördel kan skapa en känsla av samhörighet som påverkar den psykiska hälsan positivt. 

 

En annan positiv aspekt med sociala medier beskrivs i underkategori Ett bidragande 

till kunskap och acceptans vara att det tillför en multikulturell miljö som främjar ett 

mer öppet, accepterat samhälle vilket kan stärka Salmela-Aros m.fl. (2017) argument 

att sociala medier kan skapa förutsättningar för positiv utveckling genom att ge 

tillgång till sociala och kulturella resurser. Detta uttrycker även Al’Uqdah m.fl. 

(2017) kan främja inklusivitet och jämställdhet. En tolkning är att då ungdomarna 

visar på ett positivt synsätt gentemot sociala mediers påverkan på människors 

acceptans och tolerans gentemot intersektionella ämnen och grupper visar det på en 

hög begriplighet (Antonovsky, 2005) till hur sociala medier kan delge kunskap om 

ämnen och därigenom tillföra ett bredare omvärldsperspektiv, men även hög 

meningsfullhet för de som anses tillhöra de intersektionella grupperna och kan främja 

till en god psykisk hälsa för majoriteten. I resultatet av den föreliggande studien 

framkommer dessutom att sociala medier skapar förutsättning för mer kunskap om 

ungdomarnas egen hälsa vilket kan kopplas med tidigare forskning från Best m.fl. 

(2014) samt Richards m.fl. (2015) att ungdomar genom sociala medier anser sig få 

ökade möjligheter till upplysning vilket kan påverka det psykiska välbefinnandet 

positivt. En reflektion är att sociala medier möjliggör för ett direkt lärande (Vygotskij, 

1978) där språket har en central del (Säljö, 2015) då det skapar förutsättning för 

ungdomarna att förstå omvärlden och därmed utvecklas. Förutsättningen för kunskap 

på sociala medier visar på att ungdomarna i den föreliggande studien har en hög grad 

av både begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005) kring sökning av kunskap 
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om den egna hälsan men även hur de genom denna kunskap kan göra val och styra 

över den egna hälsan, vilket enligt tolkning kan tillföra något positivt till den psykiska 

hälsan. Informanterna i den föreliggande studien beskriver även att de känner sig mer 

bekväma med sig själva, sina kroppar och sitt mående då acceptansen på sociala 

medier uppmuntrar till detta synsätt. En tolkning av detta är därmed att ungdomarna i 

den föreliggande studien upplever sociala medier som meningsfullt (Antonovsky, 

2005) då de känner att sociala medier bidrar till något viktigt och värdefullt som har 

en positiv påverkan på deras liv och på deras psykiska hälsa. Ytterligare en tolkning 

av detta är att ungdomarna känner att sociala medier bidrar till att de kan bli delaktiga 

i styrandet över deras egna liv genom att skapa sin egna livssfär vilken Antonovsky 

(2005) menar är centralt inom meningsfullheten. 

 

I resultatet om ungdomarnas upplevelser kring sociala mediers betydelse för dem i 

underkategori Ett underhållande men beroendeframkallande tidsfördriv diskuteras 

även att sociala medier är något de egentligen skulle klara sig utan och att det främst 

används som ett underhållande tidsfördriv för att undvika ansvar och negativa känslor 

och tankar. Med detta anser informanterna att sociala medier har blivit ett beroende 

för dem. En studie av O’Reilly m.fl. (2018) rapporterar liknande resultat att sociala 

medier kan påverka välbefinnandet positivt genom att minska stressen hos ungdomar 

då det möjliggör en känsla att kopplas bort från verkligheten, men att ungdomarna 

själva anser sociala medier som beroendeframkallande och kan upplevas som ett hot 

mot den psykiska hälsan. Informanterna i den föreliggande studien erhåller i och med 

detta en förståelse att även om de anser att sociala medier är av mindre betydelse så 

genererar det ändå ett tvångsmässigt användande och genom det flera timmar av 

uppkoppling om dagen, vilket visar på att de erhåller en hög begriplighet kring hur 

deras låga hanterbarhet (Antonovsky, 2005) av sociala medier kan påverka deras 

psykiska hälsa negativt. 

 

I underkategori En rädsla att gå miste om saker diskuterar informanterna i den 

föreliggande studien att det beroendeframkallande användandet grundas i att de 

känner en rädsla över att gå miste om något som händer på sociala medier om de inte 

håller sig uppkopplade, framförallt efter en längre tid. Liknande resultat fick Barry 

m.fl. (2017), Dhir m.fl. (2018), Salmela-Aro m.fl. (2017) och O’Reilly m.fl. (2018) 

fram i sina studier där de upptäckte att sambandet mellan det tvångsmässiga 

användandet av sociala medier och rädslan av att missa något kan leda till negativa 

konsekvenser för den psykiska hälsan. Informanterna i den föreliggande studien 

upplever att deras mående påverkas negativt när de ser vänner uppleva och erfara 

saker de själva inte får ta del av i stunden vilket skapar en känsla av att de missar 

något. Resultat av Hoge m.fl. (2017) visar också på att ungdomars rädsla av att missa 

något och att känna ensamhet ökar när de ser andra umgås via sociala medier, vilket 

stärker den föreliggande studiens resultat. Detta kan tolkas utifrån den sociokulturella 

teorin på det sätt att när ungdomarna upplever sig gå miste om sociala kontexter de 
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bevittnar genom sociala medier, lär det sig att de är socialt utmärkande vilket kan leda 

till att de utesluts helt (Säljö, 2015). Det går att se ett samband mellan att ungdomarna 

möter krav i sin tillvaro genom känslor av att missa något på sociala medier och en 

låg hanterbarhet (Antonovsky, 2005) gentemot sociala medier. En tolkning är att 

ungdomarna har en relativt låg grad av hanterbarhet då de upplever att de missar 

något när de inte är uppkopplade snarare än omvandlar händelsen till något positivt, 

vilket kan stärkas av Hoge m.fl. (2017). Genom reflektion anses detta visa på att en 

låg hanterbarhet gentemot sociala medier upplevs i en större utsträckning och inte 

endast begränsat till den föreliggande studien. Samtidigt visar informanterna i den 

föreliggande studien på en förståelse till att de förmodligen inte missar något 

egentligen vilket kan tyda på att de enligt Antonovsky (2005) har en begriplighet och 

därmed en god förmåga att erhålla den information som de tar del av på sociala 

medier och kunna forma en förståelse kring vad som visas. Ungdomarna i den 

föreliggande studien anses därigenom visa att de begriper att de har låg hanterbarhet 

gentemot sociala medier och hur de påverkar den psykiska hälsan. 

 

En ständig jämförelse, som är ytterligare en underkategori, är en annan påverkan 

sociala medier diskuteras ha. En fördel med jämförelsen beskrivs vara att se hur andra 

lever sina liv och därigenom motiveras att nå framgång som andra har lyckats göra. 

En nackdel med jämförelsen diskuteras istället vara att det framkallar stress och 

deprimerande tankar då de menar att det är psykiskt påfrestande att ständigt jämföra 

sig med någon annan. Detta kan kopplas till tidigare forskning som argumenterar för 

att sociala medier kan ha en negativ påverkan på hälsa och välbefinnande då det leder 

till en negativ självbild (Richards, Caldwell & Go, 2015; Salmela-Aro m.fl., 2017; 

Goodyear, Armour & Wood, 2018; Best, Manktelow & Taylor 2014). Utifrån 

hanterbarhet (Antonovsky, 2005) går det att tolka att ungdomarna som känner 

motivation när de jämför sig med andra har en högre grad av hanterbarhet jämfört 

med de ungdomarna som istället upplever jämförelsen som psykiskt påfrestande. 

Vidare går det att tolka att ungdomarna som känner motivation när de jämför sig med 

andra även har en hög grad av meningsfullhet (Antonovsky, 2005) då de ser 

utmaningarna i att försöka nå ett mål som värdefullt att lägga energi på. Jämförelsevis 

går det därmed att tolka att ungdomarna som upplever jämförelsen med andra som 

psykiskt påfrestande har en låg grad av meningsfullhet då de istället upplever en 

känsla av krav. Detta kan kopplas till appropriering inom den sociokulturella teorin, 

då ungdomarna lär genom sociala medier hur andra lever sina liv och approprierar ett 

visst beteende beroende på den kontext de befinner sig i (Säljö, 2015) och vilken grad 

av känsla av sammanhang de upplever (Antonovsky, 2005).  

 

Richards m.fl. (2015), Salmela-Aro m.fl. (2017), Goodyear m.fl (2018) och Best m.fl. 

(2014) fick i sina studier fram att flera timmars användning av sociala medier kan 

påverka den psykiska hälsan negativt. Informanterna i den föreliggande studien 

beskriver att sociala medier kan ta upp mellan två till tio timmar om dagen men att de 
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anser att det inte spelar så stor roll hur lång tid som spenderas på sociala medier utan 

vad det är för sociala medier som används, vilka personer och konton som följs och 

hur de låter sig själva påverkas. Detta kan sättas i relation till tidigare forskning av 

Reid-Chassiakos m.fl. (2016) samt O’Reilly m.fl. (2018) som menar att psykisk 

ohälsa inte beror på antal timmar ungdomar spenderas på sociala medier, utan hur de 

använder och tar till sig det som visas på sociala medier. Detta visar på att många av 

ungdomarna har en begriplighet över tillvaron och kan erhålla den information som 

krävs för att underlätta reaktioner vid specifika händelser (Antonovsky, 2005). En 

tolkning är att ungdomarna har förståelse över att det inte är tiden på sociala medier 

som spelar roll, utan snarare vad det är de exponeras för. Med detta kan det tolkas att 

det beror på hur sociala medierna används som avgör i vilken utsträckning en individ 

upplever yttre och inre stimuli som antingen logiska, förnuftsmässiga och 

sammanhängande (Antonovsky, 2005). En reflektion av detta är att ungdomarna för 

logiska och förnuftsmässiga resonemang kring hur de medvetet påverkas av vad de 

exponeras för på sociala medier vilket tyder på en hög grad av begriplighet och 

därmed en bättre förutsättning till att uppleva en positiv psykisk hälsa. 

 

Hälsonormer på sociala medier och hur de påverkar ungdomarnas lärande  

I underkategori Förväntningar och konsekvenser kring kroppsideal framkommer det 

att de hälsonormer som framställs på sociala medier främst kan kopplas till 

kroppsideal. De normer kring kroppsideal diskuteras vara att alla ska se ut på ett visst 

sätt på sociala medier och ha den “perfekta” kroppen där tjejer förväntas vara smala 

medan killar istället förväntas vara vältränade och muskulösa. Detta stärks av 

Vandenbosch och Eggermont (2016) som fått motsvarande resultat i sin studie. 

Informanterna i den föreliggande studien beskriver att de rådande normerna kring 

kroppsideal påverkar dem negativt då det leder till jämförelse av den egna kroppen 

samtidigt som de känner press, mår dåligt och trycker ner sig själva. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning som beskriver att ungdomar jämför sig med personer 

och konton de följer vilket kan skapa teknikbaserad social jämförelse, 

bekräftelsebehov och negativa känslor om den egna kroppsuppfattningen (Goodyear, 

Armour & Wood, 2018; Reid & Weigle, 2014; Nesi & Prinstein, 2015; Salomon & 

Spears-Brown, 2019). Vidare kan det ställas i relation till studien genomförd av 

Vandenbosch och Eggermont (2016) som menar på att ungdomar vilka utsätts för 

normer på sociala medier relaterade till kroppen löper större risk utveckla en 

objektifierad självbild. Utifrån den sociokulturella teorin görs en tolkning att 

ungdomar lär sig om olika normer kring kroppen som skapas genom interaktion med 

andra både direkt och indirekt. En reflektion är att då kommunikation kan ske indirekt 

mellan människor på sociala medier kan ungdomarna lära sig om kroppsidealet 

genom andra utan att direkt kommunicera med dem. Genom detta tolkas det att 

ungdomarna undermedvetet approprierar, vilket Säljö (2015) nämner, mycket av vad 

de ser på sociala medier vilket kan ha en stor påverkan i hur de själva uppfattar sin 

kropp när de ser och lär av bilder kopplat till kroppsideal på sociala medier. Detta kan 
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anses visa på att ungdomarna känner en hög begriplighet till vad de exponeras för, 

men att de har låg hanterbarhet till hur de påverkas av vad de ser (Antonovsky, 2005). 

En vidare reflektion är att ungdomarna konstant lär sig (Säljö, 2014) om kroppsidealet 

genom det som publiceras på sociala medier av andra människor som genom 

situerade identiteter förhåller sig till de normer som finns om kroppen, vilket kan 

skapa problematik då det kan generera en kedjereaktion i hur kroppsidealet fortsätter 

att normaliseras. Ungdomarna i den föreliggande studien menar att det finns normer 

på att både vara smal men samtidigt ha kurvor och att det därmed finns ouppnåeliga 

krav.  

 

I underkategori Kroppspositivitet menar däremot informanterna att normerna kring 

kroppsideal har börjat gå i en mer positiv riktning då det uppkommer fler och fler 

konton på sociala medier som uppmuntrar till att acceptera och älska sin egen kropp. 

Detta kan kopplas till tidigare forskning där individer som tittar på bilder vilka 

associeras med självkänsla påvisar större tillfredsställelse över sin kropp och bättre 

självkänsla jämfört med de som endast tittar på bilder som associeras med självkänsla 

(Slater, Varsani & Diedrichs, 2017). En reflektion kring detta är att ungdomarna 

känner en meningsfullhet (Antonovsky, 2005) i att normerna kring kroppsideal har 

börjat gå i en mer positiv riktning då de kan skapa sin egen tillvaro genom att fler 

kroppar inkluderas som i sin tur leder till en känsla av delaktighet. Utifrån den 

sociokulturella teorin görs en tolkning att då sociala medier består av olika grupper 

med gemensamma värderingar, kunskaper och resurser (Säljö, 2014) har normen att 

ha den “perfekta kroppen” ifrågasatts och utmanats av nya ideal där människor lättare 

kan söka och vända sig till denna kultur för att validera sina egna värderingar, 

kunskaper och resurser. Detta resonemang stärks av informanterna i den föreliggande 

studien då de beskriver hur de väljer att följa människor och konton på sociala medier 

som främst kan stärka deras välmående och attityd gentemot deras egna kroppar. 

 

I underkategorin Det “perfekta” livet ansåg ungdomarna att de hälsonormer som 

framställs på sociala medier inte endast handlar om kroppsuppfattning utan kan även 

relateras till livsstil och mående. Ungdomarna anser att normerna är att tjäna mycket 

pengar, vara framgångsrik och ha ett rikt socialt liv vilket diskuteras vara svårt att 

uppnå och som ofta leder till känslor av besvikelse, misslyckande, jämförelse och 

ångest. Detta kan kopplas till tidigare forskning av Lenne m.fl. (2018) och Primack 

m.fl. (2017) som menar att bilder på sociala evenemang, akademiska välgångar och 

orealistiska bilder som publiceras på sociala medier kan tolkas av ungdomarna som 

den ideala sociala statusen och framgången vilket påverkar den psykiska hälsan 

negativt då en jämförelse av egna prestationer och egna framgångar görs i relation till 

andras. Detta anses visa på att ungdomarna upplever en låg hanterbarhet 

(Antonovsky, 2005) då de påverkas negativt av de jämförelser de gör med andra 

människor på sociala medier, men även låg begriplighet (Antonovsky, 2005) då de 

visar på att de inte alltid är kritiska till vad de exponeras för på sociala medier. En 
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tolkning som görs utifrån den sociokulturella teorin (Vygotskij, 1978) är att 

appropriering sker i de situerade, tekniska rummen på sociala medier (Säljö, 2014) 

där information om hur människor bör leva ständigt delas i den sociala kontexten. En 

verklighet gestaltas utifrån omgivningens influerande men även utifrån ungdomarnas 

aktiva bidragande till deras egna socialisering (Säljö, 2015). Denna verklighet på 

sociala medier blir då något ungdomarna vill eftersträva för att passa in. En fortsatt 

reflektion kring detta kan vara att ungdomarna i den föreliggande studien både direkt 

och indirekt lär sig om olika normer som skapas genom interaktion med andra (Säljö, 

2014) på sociala medier och genom det kan uppleva grupptryck och förväntningar där 

normerna kan leda till internalisering av dessa inlärda normer, alltså att integrera 

normer från en större kontext till den egna livssfären. I detta sammanhang kan sociala 

medier ses som ett kollektiv (Säljö, 2014) som samspelar med enskilda individer där 

grupptryck och normer skapas som leder till krav och förväntningar.  

 

Psykisk ohälsa som trend är en underkategori där informanterna även nämner normer 

för måendet och påstår att man ska må psykiskt bra, vara glad och visa den positiva 

sidan utåt på sociala medier. Primack m.fl. (2017) stärker detta synsätt och menar att 

individer jämför sig med andra och erhåller en känsla av att andra lever ett lyckligare 

och mer sammanhängande liv. Ändå menar informanterna att de normer om att alltid 

visa de positiva sidorna på sociala medier har ändrats och att det nu har blivit mer 

accepterat att människor mår psykiskt dåligt. Nästan så pass accepterat att psykisk 

ohälsa har blivit som en trend. Detta anses visa på att ungdomarna upplever en 

förståelse för hur normerna ständigt förändras på sociala medier vilket visar på en hög 

begriplighet men att den begripligheten i sig kan forma ungdomarna efter normen att 

må dåligt vilket kan reducera deras känsla av sammanhang generellt (Antonovsky, 

2005). En tolkning som görs är att ungdomarna är präglade av den kultur (Säljö, 

2014) om välmåendet som framställs på sociala medier och då den materiella 

teknologin ger ungdomarna en större möjlighet till utveckling av det egna lärandet ges 

också fler möjligheter att påverkas av de hälsonormer om välmåendet som speglas på 

sociala medier. När ungdomar ser bilder och videoklipp på sociala medier relaterade 

till livsstil och välmående kan det skapa förutsättning för egen tolkning som tidigare 

nämnts, vilket i sin tur kan leda till att de tolkar bilderna på ett sätt de inte hade gjort 

om de hade läst en text eller via direkt kommunikation. I den tidigare nämnda studien 

av Junho m.fl. (2018) beskrivs bilder på sociala medier vara svårare att tolka jämfört 

med text vilket kan anses vara en utmaning för ungdomar vad gäller tolkning av 

budskap. Detta enligt tolkning kan leda till en problematik då ungdomarna obehindrat 

kan tolka det som publiceras (Säljö, 2014), jämfört med fysisk kommunikation där 

interaktionen mellan människor kräver en ansträngning att bevara en förståelse. 

Ungdomar i den föreliggande studien visar däremot på ett kritiskt förhållningssätt och 

har förståelse kring att de hälsonormer som framställs på sociala medier inte behöver 

stämma överens med verkligheten. Vidare är de kritiska till hälsoinformation på 

sociala medier och söker upp mer om ämnet om informationen inte upplevs 
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tillförlitlig eller realistisk. Detta stämmer överens med tidigare forskning som menar 

att en stor andel ungdomar är kritiska till sociala mediers påverkan på människan och 

samhället och är medvetna och ställer sig kritiska till mycket av de hälsobudskap de 

exponeras för (Goodyear, Armour & Wood, 2018). Detta visar på att ungdomarna har 

en hög grad av begriplighet (Antonovsky, 2005) i relation till den hälsoinformation de 

exponeras för. Utifrån den sociokulturella teorin (Vygotskij, 1978) visar ungdomarna 

i den föreliggande studien på att de lär sig genom och utifrån hälsonormer på sociala 

medier, både medvetet och undermedvetet. 

 

Slutsatser, implikationer och förslag till framtida forskning 

Utifrån den föreliggande studien går det att dra slusatser om att en stor del av 

ungdomarna upplever att sociala medier kan påverka deras självupplevda psykiska 

hälsa positivt då det kan möjliggöra för kommunikation, interaktion, inspiration, 

underhållning, kunskap och acceptans. Ungdomarna upplever däremot att sociala 

medier främst en negativ påverkan på ungdomarnas psykiska hälsa då de är rädda för 

att missa saker samtidigt som de jämför sig med andra på sociala medier vilket 

framkallar stress och ångest. Vidare upplever ungdomarna att deras psykiska hälsa 

främst påverkas negativt av de rådande hälsonormer som florerar på sociala medier då 

normer kring kroppsideal och livsstil främst leder till känslor av ångest, krav, press, 

besvikelse, misslyckande, jämförelse och otillräcklighet. Utifrån KASAM kan 

ungdomarna beskrivas ha en hög begriplighet om hur sociala medier påverkar deras 

psykiska hälsa, samtidigt som de har en hög begriplighet över deras låga hanterbarhet 

då de väldigt lätt påverkas av saker de exponeras för på sociala medier. Vidare 

varierar ungdomarnas meningsfullhet då en del av informanterna ser faktorer på 

sociala medier som meningsfulla medan andra inte gör det. En slutsats av KASAM är 

därmed att ungdomarnas tillvaro på sociala medier inte betraktas som 

sammanhängande. Utifrån den sociokulturella teorin kan sociala medier ses som ett 

redskap där ungdomar lär sig och påverkas både medvetet och undermedvetet av vad 

de ser på sociala medier. De präglas av olika hälsonormer och är medvetna om att de 

undermedvetet påverkas av dessa. 

 

Det är av stor betydelse att arbeta, diskutera och medvetandegöra ungdomar och 

samhället i stort om hur den psykiska hälsan påverkas av användandet av sociala 

medier och de olika hälsonormer som råder där. Det som belyses i studien kan därmed 

ge en mer fördjupad förståelse kring den psykiska ohälsan bland unga kopplat till 

sociala medier och utifrån nya kunskaper konstruera riktlinjer för skapande av 

hälsofrämjande insatser för att motverka ungdomars känslor av stress, ångest, krav 

och otillräcklighet. Genom det kan hälsopedagoger, skolpersonal, föreningsliv, 

vårdnadshavare och kommunala verksamheter sträva mot att arbeta främjande 

gentemot ungdomarnas psykiska hälsa. Det kan även bidra till kunskap om 

ungdomars upplevelser kring sociala mediers påverkan på deras självupplevda 
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psykiska hälsa som i sig kan omsättas i praktik i olika miljöer, allra främst skolmiljö 

där den föreliggande studien utgick från. 

 

I framtida forskning vore en intressant utgångspunkt att studera och jämföra flickor 

och pojkar för sig och därmed vilka likheter respektive skillnader som finns mellan 

flickor och pojkars upplevelser kring hur sociala medier påverkar deras självupplevda 

psykiska hälsa. Ett annat bidrag till framtida forskning hade kunnat vara att studera 

sociala mediers påverkan på den psykiska hälsan i yngre åldrar då den yngre 

generationen har växt upp med sociala medier på ett annat sätt. Vidare kan det vara av 

intresse att studera vuxnas syn på användningen av sociala medier för att göra dem 

mer delaktiga i vad som händer på sociala medier och öka deras förståelse i hur det 

påverkar dagens ungdom. Slutligen kan ytterligare forskning tillföra ett 

helhetsperspektiv på hälsan relaterat till sociala medier där den fysiska och sociala 

hälsan inkluderas. 
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Bilaga 1: Informationsbrev (missivbrev) 

Ungdomars psykiska hälsa kopplat till sociala medier. 

Hej! 

Vi heter Linn Broström, Maja Fridehjelm och Ida Olsson och vi studerar sista 

terminen på Hälsopedagogiskt program på Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi 

vårt examensarbete som handlar om att undersöka hur ungdomars psykiska hälsa 

påverkas av sociala medier samt hur ungdomar upplever att hälsonormer framställs på 

sociala medier. Vi tänkte undersöka detta genom fokusgrupper som kommer att ske 

genom två olika grupper med minst tre personer i varje grupp. Vi vill träffa varje 

grupp ett tillfälle vardera, i ungefär en timme. Under fokusgruppen har vi tänkt ställa 

frågor till deltagarna kopplat till användandet av sociala medier och hur användandet 

kan påverka deras psykiska hälsa. Deltagarna vi söker är ungdomar 16-18 år som 

använder sig av sociala medier dagligen. Vi önskar er hjälp att förmedla 

informationen till ungdomar, både flickor och pojkar mellan 16-18 år, för att få tag på 

personer som kan tänka sig att delta. Att delta i studien är frivilligt och kan avbrytas 

när som helst utan att ge orsak. Deltagandet är anonymt och informationen som 

framkommer under fokusgrupperna behandlas konfidentiellt och används enbart i 

studiens syfte. Vi kommer att spela in det som diskuteras i fokusgrupperna, för att vi i 

efterhand ska analysera materialet på bästa sätt. När vi är klara med analysen av 

materialet kommer vi att radera alla inspelningar som gjorts. Det är enbart vi som 

genomför studien som har tillgång till det inspelade materialet. Personuppgifterna 

behandlas med stöd av samtycke från deltagarna i studien och med det behövs även 

samtycke från föräldrar till de ungdomar som är under 18 år vilket vi kommer att 

utföra i form av en samtyckesblankett. Har du funderingar eller klagomål kring hur 

dina personuppgifter behandlas kan du alltid vända dig till Högskolans i Halmstads 

dataskyddsombud via dataskydd@hh.se. Dataskyddsombudet är expert på reglerna för 

personuppgifter och har rätt att granska hur högskolans studenter och personal 

behandlar personuppgifter. 

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller funderingar. Stort tack på 

förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

Linn Broström, Maja Fridehjelm & Ida Olsson 

Kontaktuppgifter, studenter: Linn Broström - xxx-xxx xx xx, 

linbro16@student.hh.se  Maja Fridehjelm - xxx-xxx xx xx, majfri15@student.hh.se 

och Ida Olsson - xxx-xxx xx xx, idaols16@student.hh.se 

Kontaktuppgifter, handledare: Lars Kristén - xxx-xx xx xx, Lars.Kristen@hh.se 

Hälsopedagogiskt forskningsarbete, 15 hp, Akademin för hälsa och välfärd 

Högskolan i Halmstad 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Sociala medier (Moderatorer definierar kort begreppet sociala medier) 

• Hur ofta är ni inne på sociala medier och vilka sociala medier använder ni?  

- Varför använder ni dem? 

• Vilka typer av konton, personer och kanaler (youtube) följer ni på sociala medier? 

- Varför följer ni dem?  

• Vilken betydelse har sociala medier för er? (Meningsfullhet) 

• På vilket sätt påverkas ni av sociala medier?  

- Hur påverkar sociala medier de val ni gör, beslut ni tar, hur ni lever era 

vardagliga liv? (Hanterbarhet) 

Hälsa (Moderatorer definierar kort begreppet hälsa) 

• Vad är hälsa för er? 

- Vad innebär det att vara hälsosam respektive ohälsosam för er?  

• Vem eller vad bestämmer om något är hälsosamt respektive ohälsosamt? 

• Hur får sociala medier er att känna/må?   

- Positiva känslor och negativa känslor? (Meningsfullhet) 

• Hur tror ni att ert mående kan påverkas av det ni ser på sociala medier? 

(Begriplighet) 

• Hur påverkar sociala medier hur ni ser på er framtid och visioner/mål inför den? 

(meningsfullhet) 

- Ur ett hälsoperspektiv? 

Hälsonormer och lärande på sociala medier (sociokulturell teori) 

(Moderatorer definierar kort begreppet normer) 

• Lär du dig saker om hälsa på sociala medier som du anser är viktigt?  

- Vad?  

• Pratar ni ofta om saker ni ser och läser om hälsa på sociala medier med varandra?  

- Vad pratar ni om i så fall? 

• Vilka typer av hälsonormer tycker ni framställs på sociala medier? 

• Har ni förståelse och är kritiska till saker som publiceras på sociala medier? 

- Hur bedömer ni vad som anses vara realistiskt? 

• Upplever ni krav och förväntningar utifrån hur hälsa framställs på sociala medier 

idag? På vilket sätt? 

- På vilket sätt framställer ni er själva på sociala medier utifrån de krav och 

förväntningar som finns? 

• Vad tror ni att hälsonormer på sociala medier kan leda till för konsekvenser? 

- För er? För samhället? (Positiva och negativa) 
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Avslutande frågor 

• Har ni andra tankar kring sociala medier? 

• Något annat ni vill tillägga? 

• Tackar för informanternas deltagande och avslutar intervjun.  

Följdfrågor: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni finns med det? 

• Kan ni/du utveckla?  

• Berätta mer?  

• Hur menar ni/du då? 

• Hur får det dig att känna? 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien: Ungdomars psykiska hälsa kopplat till sociala 

medier.  

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är 

medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag 

väljer att delta i studien och godkänner att Högskolan i Halmstad behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad 

information.  

 

................................................ 

 

 Underskrift  

 

................................................ 

 

Namnförtydligande 

 

.......................................................................  

 

Ort och datum  

 

Kontaktuppgifter, studenter  

Linn Broström - xxx-xxx xx xx, linbro16@student.hh.se  

Maja Fridehjelm - xxx-xxx xx xx, majfri15@student.hh.se   

Ida Olsson - xxx-xxx xx xx, idaols16@student.hh.se 

Kontaktuppgifter, handledare 

Lars Kristén - xxx-xxx xx xx, Lars.Kristen@hh.se 

Hälsopedagogiskt forskningsarbete, 15 hp, Akademin för hälsa och välfärd 

Högskolan i Halmstad 
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Bilaga 4: Exempel på kvalitativ innehållsanalys från respektive 

huvudkategori 
Meningsbärande enheter Kondenserad 

meningsenhet (ev.) 
Koder Underkategori Huvudkategori 

Informant 6: Det finns 

mycket gott och ta från 

det ehm man kan lära 

känna nya människor 

och liksom få reda på 

mer om andras livsstilar 

vilket kan vara helt 

underbart. Jag menar 

vår generation är väldigt 

öppen till till exempel 

hbtq+ och såna saker. 

Jag skulle vilja säga att 

de e stor del internet och 

sociala medier som har 

gjort det för att det har 

öppnats liksom en ny 

värld där folk kan vara 

sig själva. 

Det finns mycket 

gott att ta ifrån 

det, man kan lära 

känna nya 

människor och få 

reda på mer om 

andras livsstilar 

vilket kan vara 

helt underbart. 

Jag menar vår 

generation är 

väldigt öppen till 

till exempel hbtq+ 

och sådana saker. 

Jag skulle vilja 

säga att det till 

stor del är internet 

och sociala 

medier som har 

gjort det för att 

det har öppnats en 

ny värld där folk 

kan vara sig 

själva. 

Kunskap 

och 

acceptans  

Ett bidragande 

till kunskap 

och acceptans 

Betydelsen av 

interaktion och 

kunskap genom 

sociala medier 

för välmåendet 

Informant 17: Asså jag 

tycker också ibland kan 

påverka lite, jag vet inte 

om man kan kalla det 

den psykiska hälsan 

men, men att man ser 

hur glamoröst liv alla 

andra har och så sitter 

man själv typ hemma i 

pyjamas och fettigt hår 

och så liksom att man 

blir lite stressad för att 

man tänker att alla andra 

har det så fancy liv 

liksom. Även fast det 

kanske inte är så så ser 

det ju ut som det. Jag 

tror det påverkar en mer 

än vad man tror eller så 

här tänker på att det gör. 

Jag tycker också 

att det kan 

påverka [...] den 

psykiska hälsan 

när man ser hur 

glamoröst liv alla 

andra har och så 

sitter man själv 

hemma i pyjamas 

och fettigt hår 

och blir stressad 

över att alla 

andra har ett så 

fancy liv. Även 

fast det kanske 

inte är så ser det 

ju ut som det. Jag 

tror att det 

påverkar en mer 

än vad man tror 

[...]. 

Jämförelse 

med andra 
Att jämföra sig Sociala medier 

skapar negativa 

känslor av 

jämförelse och 

delaktighet 
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Informant 17: Ja asså 

jag tror jag brukar 

reagera när jag ser oj 

här är det nån som mer 

liksom har en ärlig bild. 

Det är väl bra, jag 

tycker det är jättebra för 

att jag tror att det är för 

många, inklusive jag 

själv, som kan bli 

stressade över att allt är 

så himla perfekt hela 

tiden. Så då är det ändå 

skönt att veta att okej 

denna personen lever ett 

ganska perfekt liv men 

har även annat som man 

kanske inte ser. 

Jag tror jag 

brukar reagera 

när jag ser “oj 

här är det nån 

som har en ärlig 

bild”. Jag tycker 

det är jättebra för 

att jag tror att det 

är för många, 

inklusive jag 

själv, som kan 

bli stressade över 

att allt är så 

himla perfekt 

hela tiden. Så då 

är det ändå skönt 

att veta att “okej 

denna personen 

lever ett ganska 

perfekt liv men 

har även annat 

som man kanske 

inte ser”. 

Stress till 

följd av 

strävan 

efter 

perfektion 

Det “perfekta” 

livet 

 

 

 

 

Hälsonormer 

om 

kroppsideal 

och livsstil på 

sociala medier 

skapar känslor 

av krav 
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