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Sammanfattning 
Studien byggde på associationen mellan att de som främst använde sociala medier, målgruppen unga kvinnor i 
åldrarna 16 till 25 år, även var den samhällsgrupp som dominerade i psykisk ohälsa. Forskning kring varför 
målgruppen lider av psykisk ohälsa mer än andra samhällsgrupper är bristande. Det är samtidigt känt att ungas 
uppväxtmiljö spelar en betydande roll för deras psykiska hälsa. Sociala medier inkluderas inte som en sådan miljö, 
trots att unga kvinnor idag spenderar minst 3 timmar där dagligen. Detta motiverade studiens syfte, att undersöka 
unga kvinnors upplevelser kring sociala medier som uppväxtmiljö i relation till sin identitet och hälsa. Kvalitativ 
metod möjliggjorde insamling av material genom semistrukturerade intervjuer i fokusgrupper. Studiens resultat 
fann att unga kvinnor upplever sociala medier som en miljö lika verklighetstrogen som andra fysiskt anknutna 
uppväxtmiljöer. Studiens resultat redogör även för upplevelser av psykisk ohälsa i samband med sociala medier, 
men att en hög självkänsla fungerar som en skyddande faktor. Konklusionen redogör för om det finns 
bestämningsfaktorer för hälsa på sociala medier, bör dessa kunna betraktas som påverkbara förutsatt att de 
upptäcks och dokumenteras. Därför föreslås framtida hälsoarbete med fokus på säker navigering för unga på 
sociala medier. Konklusionen påvisar vikten av att folkhälsovetenskapens forskning fortgår i linje med den 
rådande samhällsutvecklingen som i studien förstås som digitaliserad, detta för att inte missa värdefull kunskap 
kring vad som leder eller avbryter kurs mot psykisk ohälsa. 
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Abstract 
The study’s background was based on the association between those who mainly used social media, young women 
between the ages of 16 and 25, were also the group that dominated in mental illness. Current research on why 
young women suffers from mental illness more than others is inadequate. Although, it is well-known that 
environments that young people integrates with growing up plays a significant role in youths mental health. 
Despite that young women spend at least 3 hours there daily, social media is not included as such environment. 
This motivated the study's purpose, to investigate young women's experiences about social media as an emerging 
environment in relation to their identity and health. Qualitative methodology enabled the collection of material 
through semistructured interviews in focus groups. The study found that young women perceive social media as 
an environment as realistic as any other environments they interact with growing up. The results of the study also 
describe the experiences of mental illness associated with social media, but that a high self-esteem serves as a 
protective factor. The conclusion explains whether there are determinants of health on social media, these should 
be considered as impactable provided they are discovered and documented. Therefore, future health work is 
proposed focusing on safe navigation for young people on social media. The conclusion demonstrates the 
importance of public health science research continuing in line with current social development, which in the study 
is understood to be digitized, in order not to lose valuable knowledge about what leads or interrupts courses against 
mental illness. 
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Förord  
Denna kandidatuppsats har skrivits vid Kristianstad Högskola under våren 2018. Vi har båda 
ett stort intresse för sociala medier, ungdomsgrupper och normer, vilket gjorde det naturligt att 
behandla dessa i vår uppsats. Hur sociala medier, ungdomsgrupper och normer hängde ihop 
med hälsa presenterades för första gången under kursen Ungdomskultur, massmedier och 
lärande, och har sedan dess hängt kvar i tankarna som ett potentiellt ämne för examensarbete. 
Sagt och gjort, det har det varit otroligt lärorikt och intressant att betrakta sociala medier ur ett 
hälsoperspektiv, och har varit genomförbart tack vare ett flertal nyckelpersoner som vi vill 
uttrycka vår tacksamhet till. Stort tack till vår handledare Marie Nilsson, som givit oss värdefull 
vägledning under arbetets gång. Tack till Bo Nilsson för en intresseväckande kurs som 
resulterade i vår uppsats, och slutligen vill vi även tacka våra informanter som tog sig tiden att 
delta i vår undersökning – Vi hoppas att vi har skildrat era röster med rättvisa. Sist men inte 
minst, ett stort tack till oss själva för vi tillsammans med många koppar kaffe, pepsi max och 
skratt lyckades göra uppsatsskrivande till en rolig upplevelse, high-paw!  
 
 
 
 
Kristianstad, 2018-06-02. 
Louise Nilsson och Evelina Eriksson. 
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1. Inledning 
Siffror från Socialstyrelsen (2017) visar att totalt 40 procent av Sveriges befolkning lider av 
psykisk ohälsa. Av rådande procentsats i psykisk ohälsa utgör unga kvinnor i åldrarna 16 till 
24 år majoriteten. Rhode, Seeley och Baldwin (2001) menar att unga kvinnor löper en sju 
gånger högre risk att drabbas av psykisk ohälsa som ångest och depression. 
Folkhälsomyndigheten (2016a) visar även att det är dubbelt så många unga kvinnor som 
behandlas för självskadebeteende och depression jämfört med män i samma ålder. Mellan 2006 
och 2016 ökade den psykiska ohälsan i Sveriges befolkning med 70 procent hos åldersgruppen 
17-24 år. Socialstyrelsen (2017) menar att forskningen kring varför det skett en alarmerande 
ökning i psykisk ohälsa är bristande. Forskningen brister även i den aspekt att det är okänt 
varför unga kvinnor som samhällsgrupp i större omfattning än andra grupper dominerar i 
psykisk ohälsa. Samtidigt menar både Socialstyrelsen (2017) och Folkhälsomyndigheten 
(2016a) att ungas omgivning spelar en betydande roll när det gäller deras psykiska hälsa. Idag 
är sociala medier en central omgivning som majoriteten av unga väljer att leva stora delar av 
sina liv på. Den genomsnittliga ungdomen använder idag sociala medier minst 3 timmar varje 
dag, och de som använder sociala medier mest är unga kvinnor i åldrarna 16 till 25 år 
(Internetstiftelsen i Sverige, 2017). Trots det, betraktas inte sociala medier idag som en miljö 
likvärdig det Folkhälsomyndigheten (2016a) benämner som en omgivning relaterad till barns 
och ungas hälsa. Samtidigt benämner Hälsojournalistiska programmet (2017) sociala medier 
som en arena för det moderna samhällets folksjukdomar, vilket väcker funderingen, kan unga 
kvinnors ökade användande av sociala medier ha en roll i unga kvinnors ökade psykiska ohälsa? 

2. Kärnbegreppsdefinitoner 
Nedan följer en begreppsdefinition för att tydliggöra kärnbegrepp som är centrala för 
uppsatsens syfte och innehåll. Mer utförlig diskussion som behandlar begreppen sker under 
kapitlets litteraturgenomgång. 

2.1 Sociala medier 
Begreppet Sociala medier förstås i denna uppsats enligt Nationalencyklopedin (u.å) definition 
som lyder att sociala medier är ett samlingsnamn för olika användargenererade plattformar 
vilka möjliggör social kommunikation och interaktion genom bild, ljud eller text. 

2.2 Online respektive Offline  
I vårt arbete talar vi om online respektive offline, vilket kan förstås som vår tolkning av olika 
miljöer att befinna sig i. Online avser den uppkopplade miljö på nätet som sker genom sociala 
medier medan offline syftar till den fysiska platsbundna miljön. 

2.3 Unga kvinnor 
I denna uppsats definieras unga kvinnor som de individer vilka stämmer in under kategorin 
biologiskt kvinnligt kön, och befinner sig i åldersintervallet 16 till 25 år (Nordicom, 2017). 
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2.4 Identitet  
Identitet förstås i denna uppsats som individens upplevelse av sig själv som egen person och 
hur denna kan förändras beroende på kontext eller identitetsstadie (Marcia, 2002). 

2.5 Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa behandlas i denna uppsats som individens subjektiva och objektiva upplevelse. 
Psykisk ohälsa kommer främst att definieras genom upplevd oro, otillräcklighetskänslor, 
ångest, depression, negativ självuppfattning- och kroppsbild (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

2.6 Välbefinnande 
I denna uppsats kommer välbefinnande att definieras i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
(2016a) resonemang, som menar att välbefinnande utgörs av individens subjektiva upplevelse 
som känslan av meningsfullhet, samhörighet, lycka och livskvalitet. 

2.7 Hälsa 
I relation till begrepp som psykisk ohälsa och begreppet välbefinnande, förstås hälsa i denna 
uppsats som det neutrala tillstånden mellan begreppen. Hälsa kan då det höjs begripas som 
välbefinnande, och då det sänks begripas som psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

3. Litteraturgenomgång  
I detta kapitel behandlas begrepp som folkhälsa, sociala medier, unga kvinnor och identitet. 
Kapitlet behandlar även hur identitetsskapande ser ut på och utanför sociala medier samt hur 
klimatet på sociala medier kan förstås. Kapitlet fortsätter sedan med att diskutera hur barn och 
ungas uppväxtvillkor kan förstås som digitaliserade, och avslutas med en problemformulering. 

3.1 Folkhälsa 
Begreppet folkhälsa avser att redogöra för en befolknings totala hälsotillstånd. Inom 
befolkningen avser även folkhälsa att betrakta hur hälsan är fördelad mellan individer och 
arbeta för att hälsan ska vara så jämlikt fördelad som möjligt i befolkningen. Att mäta hälsa 
förstås som mer komplext än att enbart betrakta hälsa som något som sker i frånvaro av fysisk 
sjukdom. Hälsa kan förstås genom tre komponenter: individens sociala, psykiska och fysiska 
välbefinnande. Individens sociala, psykiska och fysiska hälsotillstånd hänger samman, 
överlappar varandra och skapar tillsammans en helhet av hälsa (Pellmer, Wramner & Wramner, 
2012). Begreppet hälsa förstås som något komplext. Komplexitetens betydelse kan redogöra 
för hur någon med kronisk sjukdom fortfarande kan uppleva ett psykiskt eller socialt 
välbefinnande, och någon utan fysisk sjukdom, fortfarande kan uppleva social eller psykisk 
ohälsa. Således besitter alla individer olika förutsättningar för en god hälsa. Bauer, Davies och 
Pelikan (2006) menar att det finns både bestämningsfaktorer för hälsa som individen inte kan 
påverka som arv, ålder eller kön, medan socioekonomiska faktorer kan förstås som sådana 
individen till en viss mån kan påverka baserat på individens förutsättningar och förmåga. 
Förmåga benämner Bauer, Davies och Pelikan (2006) i sammanhanget som att individens 
levnadsvanor som kost och motion, samspelar med individens möjligheter för goda 
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levnadsvanor med ekonomiska-, sociala-, biologiska och geografiska begränsningar. För att 
folkhälsan i en befolkning ska vara så hög och jämnt fördelad som möjligt, krävs det kunskap 
kring vilka faktorer som faktiskt påverkar befolkningen hälsa. Vidare redogör begreppet 
folkhälsovetenskap för en sådan kunskap, och används för att systematiskt strukturera 
kunskapen kring vad som leder till hälsa respektive ohälsa eller sjukdom, för att på så vis kunna 
generera stöd i det hälsofrämjande eller sjukdomsförebyggande hälsoarbetet. Begreppet 
hälsoarbete redogör för metoder som analyserar och tillämpar funktioner för att direkt eller 
indirekt främja hälsa och förebygga sjukdom. Sådana faktorer som studerar hur, när och varför 
ökad risk för ohälsa och sjukdom tenderar att ske benämns som patogenes. Där ohälsa eller 
sjukdom i sammanhanget kan förstås som både individens subjektiva uppfattning, men även 
allmänhetens objektiva definition av ohälsa och sjukdom. Insatser för att förebygga faktorer 
som uppfattas leda till ohälsa eller sjukdom sker sedan genom olika preventioner inom det 
sjukdomsförebyggande arbetet. Faktorer som istället uppfattas öka eller bibehålla individens 
subjektiva- eller objektiva hälsa benämns salutogenes. Insatser för att kan använda hälsa som 
resurs för det hälsofrämjande arbetet benämns som promotioner. 

3.2  Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor 
Folkhälsomyndigheten (2013) skapade 11 målområden som tillsammans utgjort strategier för 
att främja hälsa och förebygga sjukdom i befolkningen. En av dessa strategier benämns 
målområde 3, som inkluderar Folkhälsomyndighetens (2013) prioriterade folkhälsoarbete för 
barns och ungas uppväxtvillkor. Strategier för att främja hälsa och förebygga sjukdom hos barn 
och unga utgår från dokumenterade bestämningsfaktorer som leder till eller avbryter kurs mot 
hälsa. Miljöer som behandlas som centrala i målområde 3 är hem- och skolmiljön. Detta med 
motivering av att barn och ungas hem- och skolmiljön har visat sig vara betydande miljöer av 
det skäl att de innehåller flertalet bestämningsfaktorer som påverkar deras sociala, psykiska och 
fysiska hälsa. Hem- och skolmiljön behandlas även som centrala av det skäl att de utgör de 
omgivningar barn och unga spenderar en stor del av sin fritid på (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

3.3  Unga kvinnor och psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är precis som andra begrepp inom folkhälsovetenskapen svårt att definiera i linje 
med att det ofta handlar om individens subjektiva upplevelse. Per automatik förstås även 
psykisk ohälsa i denna uppsats som individens subjektiva upplevelse, och kommer främst att 
uppskattas genom upplevd oro, otillräcklighetskänslor, ångest, depression, negativ 
självuppfattning och kroppsbild. Förutom individens subjektiva upplevelse, kan psykisk ohälsa 
även betraktas under objektiva förhållanden och då definieras enligt aspekter som statistik över 
antalet drabbade av psykisk ohälsa i befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2018). Utav 
Sveriges befolkning lider totalt 40 procent av psykisk ohälsa. Socialstyrelsen (2017) synliggör 
att det skett en ökning med 70 procent i psykisk ohälsa hos unga vuxna i åldrarna 17-24 år 
mellan åren 2006 och 2016. Den samhällsgrupp som dominerar den rådande procentsatsen på 
40 procent i psykisk ohälsa är unga kvinnor i åldrarna 16-24 år (Folkhälsomyndigheten, 2016a). 
Folkhälsomyndigheten (2016a) påvisar även att unga kvinnor idag upplever oro, ångest, 
sömnbesvär och ängslan i betydligt större utsträckning jämfört med alla andra åldersgrupper 
och kön. I linje med detta menar Stice och Bearman (2011) att unga kvinnor löper nio gånger 
högre risk att utveckla negativ kroppsuppfattning och ätstörningar, samtidigt som Lewinsohn, 
Rhode, Seeley och Baldwin (2001) även påpekar att unga kvinnor löper sju gånger större risk 
att drabbas av depression jämfört med män i samma ålder. Folkhälsomyndigheten (2016a) 
rapporterar även att det är dubbelt så många kvinnor i åldrarna 16 till 24 år som behandlas för 
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självskadebeteende och depression, jämfört med män i samma åldersgrupp. Bauer, Davies och 
Pelikan (2006) redogör för hur faktorer som kön kan vara en bestämningsfaktor för att 
förutsättningarna för hälsa kan fördelas ojämnt i befolkningen. Däremot är forskning gällande 
varför unga kvinnor tycks vara mer utsatta än andra samhällsgrupper och kön bristande. Dock 
problematiserar forskare som Frost (2006) att unga kvinnor har en större press på sig själva vad 
gäller faktorer som kroppsideal och utseendefixering, vilken kan skapa otillräcklighetskänslor 
hos unga kvinnor i större utsträckning än män i samma åldersgrupp. I linje med detta menar 
även Holland och Tiggeman (2016) att unga kvinnor är den grupp i samhället som är mest 
benägna av alla samhällsgrupper att skapa en negativ uppfattning om sig själva som ett resultat 
av medias skildring av orealistiska ideal och normer, och problematiserar detta som möjlig 
orsak för unga kvinnors ökade psykiska ohälsa.  

3.4  Sociala medier 
Sociala medier är ett samlingsnamn för olika kommunikationsverktyg med användargenererat 
innehåll. Användare kommunicerar på sociala medier via bilddelning, ljud eller text 
(Nationalencyklopedin, u.å). Sociala medier kan idag förstås som något centralt i de flestas liv. 
Att använda sociala medier handlar således inte om en tillfällig handling, utan är idag snarare 
något som sker under konstanta förhållanden. Idag har datorer, surfplattor och mobiltelefoner 
en naturlig del i de flestas vardag (Nordicom, 2017). Johansson, Lindgren och Hellman (2013) 
menar att sociala medfört en globalisering kring vart individer idag lever sina liv, där livet 
genom skärmen resulterat i en komplexitet i den mån att individen kan befinna sig på flera 
platser samtidigt. Sociala medier medför nya premisser för hur kommunikation och social 
interaktion idag ser ut. Allt mer social kommunikation och interaktion sker idag online genom 
sociala medier, framför offline, det vill säga utanför sociala medier. Internetstiftelsen i Sverige 
(2017) rapporterar att från och med två års ålder använder 79 procent internet och 98 procent 
av alla 11-åringar har en egen telefon. De som använder sociala medier mest är unga kvinnor i 
åldrarna 16 till 25 år. Unga kvinnor inom detta åldersintervall dominerar användarantalet på de 
främsta plattformarna för social interaktion både sett till antalet användare och uppkopplad tid 
per dygn. De som Instagram, Snapchat och Facebook (Nordicom, 2017). Unga kvinnor i 
åldrarna 16 till 25 år betraktas som högkonsumenter av sociala medier, där begreppet 
högkonsument redogör för de som är uppkopplade på sociala medier minst tre timmar varje 
dag. I linje med detta menar även Nordicom (2017) att begrepp som högkonsument idag 
utmanas sett till att majoriteten av unga användare idag faller under kategorin högkonsument. 
Idag är det alltså vanligare för unga att vara högkonsumenter av sociala medier, framför att inte 
vara det. 

3.5  Identitet 
När det kommer till att förstå ungdomspopulationer är identitetsbegreppet centralt. Det är under 
ungdomsåren som identiteten främst utvecklas och unga för första gången söker efter att 
utveckla något som Dunkel och Sefeek (2009) beskriver som självkontinuitet. Självkontinuitet 
kan begripas som att identiteten är fastställd oavsett omständighet eller omgivning, och 
inkluderar alla de aspekter som gör att varje individ blir unik. McAdams (2001) menar att 
identitet kan förstås som ett pussel, där pusselbitar är en metafor för olika tankar, åsikter, 
egenskaper, personligheter och livserfarenheter som en efter en skapar en helhet som kan 
begripas som den fullständiga identiteten. Dunkel och Sefeek (2009) menar att identiteten är 
individens egna medvetenhet om sig själv som unik, men resonerar samtidigt kring att identitet 
också kan begripas genom hur individen förhåller sig till rådande omgivning. Den fullständiga 
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identiteten beskrivs ofta som att individen är densamma oavsett omgivning och kontext. Innan 
den så kallade fullständiga identiteten överhuvudtaget kan uppnås, menar Marcia (2002) att 
individen måste gå igenom olika identitetsprocesser som lyder: 
 

• Identitetsdiffusion, vilket innefattar det stadie då identiteten inte är fastställd utan 
snarare flexibel och föränderlig. Under denna period tar individen inga 
ställningstaganden anknutna jaget eller utforskar sin identitet.  

 
• Moratorium, detta stadie kan begripas som ett övergångsstadium. Där individen går från 

passiv till vagt utforskande av ställningstaganden och agerande anknutna identiteten.  
 

• För tidig identitet, även kallad brådmognad, förklarar det stadie då individen upplever 
sin identitet som fastställd, men i brist på erfarenhet till mestadels består av 
omgivningens påverkan.  

 
• Fullbordad identitet, i detta stadie kan identiteten begripas som sammanhängande och 

konstant oavsett omgivning. Här har individen förhandlat och utforskat jaget där åsikter 
och agerande är en individuell process framför en spegling av individens omgivning.  

 
Marcia (2002) menar även att det finns en optimal ålder för att befinna sig i respektive stadie. 
I stadiet Identitetsdiffusion är individen fortfarande inte utforskande och detta stadie inträffar 
vanligtvis i individens tidiga uppväxt år när individen ännu inte utvecklat en egen medvetenhet 
om det unika jaget. Identitetsstadier som Moratorium och För tidig identitet inträffar vanligtvis 
under individens tonår och tidiga vuxenår, och innefattar den process där individen går från 
vagt utforskande till aktivt sökande efter sin identitet. Den fullbordade identiteten inträffar 
främst under de senare levnadsåren i vuxenlivet, där individen oavsett kontext tenderar att vara 
så trygg i sin identitet att omgivningen inte har någon inverkan på hur den beter sig eller agerar. 
Ternstedt och Norberg (2014) menar att individens välmående utsätts för den största risken att 
hotas mellan två identitetsstadier, det vill säga då individen tar sig från ett identitetsstadie till 
ett annat. Ternstedt och Norberg (2014) menar att under övergången mellan två olika 
identitetsstadier är unga som mest mottagliga för omgivningens påverkan. Hot mot välmåendet 
beskrivs som sådana situationer då individen försöker leva upp till andras förväntningar eller 
på annat vis överkompromissar med den egna viljan. Dock är kampen eller förhandlingen om 
identiteten nödvändig för att komma närmre den det Dunkel och Sefeek (2009) talar om som 
den fullständiga identiteten. Stadiet då individen befinner sig mellan två identitetsstadier talar 
Ternstedt och Norberg (2014) om som Transitioner, som är ett begrepp som avser att innefatta 
det stadie då identiteten utmanas, omstruktureras och förändras. 
 
Adamson (2004) menar att unga kvinnor går igenom en egen fas under sitt identitetsskapande, 
som infaller under åldersintervallet 16 till 24 år. Medans män i samma ålder passerar detta 
stadie mer eller mindre obemärkta, är unga kvinnor vid detta tillfälle mer experimentella i sitt 
identitetsskapande. Experimentell benämns i sammanhanget som att de unga kvinnorna testar 
vilka de är och vill vara genom att jämföra sina identitet med andras, och försöker att efterlikna 
dessa. Under den experimentella processen är unga kvinnor mer mottagliga och absorberande 
för intryck i sociala miljöer, jämfört med andra åldersgrupper och kön (Adamson, 2004). 
McAdams (2001) menar att det är just under ungdomsåren som majoriteten av individer 
upptäcker att identiteten kan förändras i interaktion med olika miljöer, detta på grund av att 
följa eller ta avstånd från miljöns normer för vad som anses vara ett önskvärt beteende eller 
attribut. Vidare menar McAdams (2001) att en viktig del i ungas identitetsskapande är att söka 
efter meningsfullhet i sociala miljöer, och talar även om identitetsskapande som en reflexiv 
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process. Reflexivitet redogör för hur individen iakttar sig själv i förhållande till sin omvärld och 
på så vis gör en jämförelse. Genom att göra denna jämförelse, anpassar sig sedan individen till 
omgivningens krav och ideal vilket formar identiteten. Samtidigt menar Giddens (2013) att 
sociala medier utmanar betydelsen av såväl individens rådande omgivning, sett till den 
globalisering sociala medier medför gällande vart ungas identitetsskapande idag kan äga rum. 
Sociala medier medför att förutsättningarna för att interagera med sin omvärld idag kan ske 
utan platsbunden hänsyn. Att vara online kan således göra att tid, plats och rum inte har samma 
innebörd som tidigare, när faktorer som geografisk avgränsning nu kan bortses som viktig 
komponent för att möjliggöra skapandet av en identitet. Vidare medför detta bredare 
förutsättningar än tidigare för social interaktion och inflytande på individen (Engdahl & 
Larsson, 2006). Paechter (2013) menar i sin studie att ungas identitetsskapande i störst 
utsträckning idag sker genom sociala medier, jämfört med tidigare då ungas identitet 
huvudsakligen skapades i relation till familj, syskon, traditioner och seder.  

3.6 Identitetsskapande på och utanför sociala 
medier   

Utanför sociala medier är vanliga uttryckssätt för ungas identitet genom sätt att prata, agera 
eller val av kläder och symboler (Lindgren, 2015). Vidare kan identiteten emellertid uttryckas 
genom exempelvis kläder eller sätt att prata även online, men sociala medier medför att 
identiteten kan uttryckas under globala förhållanden. Att uttrycka sin identitet online medför 
även att unga kan presentera sig själva genom text och bildpresentationer på ett sätt som inte är 
möjligt i offlinevärlden. Bullingham och Vasconcelos (2013) menar att det råder stora 
skillnader när det kommer till hur individer väljer att presentera sig på och utanför sociala 
medier, där de presentationer som sker online är en markant förbättrad konstruktion av det 
faktiska jaget (Bullingham & Vasconcelos, 2013). I linje med detta menar även Paechter (2013) 
att självpresentation på sociala medier konstrueras på ett sådant vis där önskvärda attributer 
framhävs och mindre önskvärda egenskaper bortses, vilket i mindre utsträckning kan ske i 
miljöer offline. Sproul och Kiesler (1986) myntade tidigt ett begrepp som kan begripliggöra 
detta fenomen, context cues. Context cues avser att förklarar hur omgivningens förutsättningar 
påverkar individens kommunikation. Begreppet innefattar att omständigheter som var 
kommunikationen sker, och vilka andra individer som inkluderas, påverkar kommunikationen. 
Context cues innebär alltså att det är det sociala sammanhanget som avgör kommunikationens 
förutsättningar. Vidare fortsätter Sproull och Kiesler (1986) att förklara att de sammanhang där 
context cues är svaga, är i sådana situationer där omgivningen kan betraktas som obestämd. 
Med obestämd menas att individen inte är medveten om vilka förhållanden som råder för 
kommunikationen eller vilka andra individer som inkluderas i kommunikationen exempelvis. 
Sproul och Kiesler (1986) exemplifierar att context cues kan vara svaga när du publicerar 
material på nätet exempelvis, där du inte är säker på vilka som tar del av din information. I 
sådana situationer där kommunikationen sker inom ramen för vad som anses vara en medveten 
kommunikation är context cues starka, det vill säga när du vet vem du kommunicerar med och 
vart ni befinner er. I situationer då context cues är svagt, resulterar det i mer impulsiva och 
överdrivna beteenden. I linje med detta fann Sproull och Kiesler (1986) i sin studie där det 
studerades hur individer tenderar att kommunicera i onlinemiljöer jämfört med offline, där 
kommunikationen jämfördes mellan e-post och muntlig kommunikation i verkligt platsbundet 
kontext och fann en betydande skillnad. När individerna kommunicerade genom e-post 
tenderade de att spela ut mer och hade betydligt mer impulsiva beteendemönster jämfört med 
kommunikationen som skedde offline. Sproull och Kiesler (1986) menar att alla tidigare inlärda 
beteendemönster, moralkoder och normer i kontext som är offline, utmanas och rekonstrueras 
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i onlinevärlden.  I linje med Sproull och Kieslers (1986) forskning, studerade även Stone (1995) 
tidigt de psykologiska förändringar som sker hos individen online respektive offline. Stones 
(1995) beskriver i sin studie hur deltagarna i undersökningen innan start upplevt sig som trygga 
i sin identitet, men efter att ha gått online upplevt svårigheter med att behålla denna. I linje med 
Sproull och Kiesler (1986) menar även Turkle (1997) att internet medfört pluralism till 
identitetsskapandet, där internet kan förstås som ett socialt fenomen i vilket vi konstruerar och 
rekonstruerar jaget och växlar mellan dessa i olika situationer. Samtidigt menar Van Dijck 
(2013) att ungdomar skapar och anpassar sina identiteter selektivt online baserat på 
igenkänning, ideal, normer och popularitet. När unga väljer att anpassa och rekonstruera sin 
identitet efter popularitet, ideal, normer och igenkänning, uppstår funderingar kring vilka 
normer det är som egentligen råder på klimatet på sociala medier. 

3.7 Klimatet på sociala medier 
Sociala medier kännetecknas enligt Deuze (2011) som ett kommunikationsverktyg vars 
publicering präglas av snabb publicering med ett innehåll som skildrar det idylliska. Deuze 
(2011) exemplifierar publicering och innehållet på sociala medier som toppen på ett isberg, där 
toppen skildrar idyllen ur ett annars inte alltid så idylliskt sammanhang. Frisén, Gattario och 
Lunde (2014) menar i linje med Deuze (2011) att det råder en rådande utseendekultur på nätet. 
Begreppet utseendekultur redogör för en kultur vilken vidmakthåller, värdesätter och 
producerar utseendeideal och skönhetsnormer. Begreppet utesluter majoriteten, det vill säga att 
idealet är ytterst avgränsat och ofta orimligt att uppnå, dock hindrar det inte majoriteten från att 
försöka efterlikna dessa ideal. Frisén, Gattario och Lunde (2014) menar att nätet framställer 
perfektion som något som förväntas, där underliggande normativa mekanismer producerar 
denna idé. Förutom underliggande mekanismer, problematiserar Frisén, Gattario och Lunde 
(2014) att tillgängligheten av retuscheringsverktyg direkt i applikationer med bildgenererad 
kommunikation i de applikationer unga främst använder. De menar att det även bidrar till att 
retuschering då normaliseras. Dessa redigeringsverktyg hittas exempelvis i applikationer som 
Instagram, Snapchat eller Facebook. Andra fenomen som anknyts begreppet utseendekultur är 
det faktum att den tillskriver egenskaper till särskilda utseenden. Studier visar att de individer 
som är inom ramen för vad normen anser vara attraktivt även anknyts egenskaper av 
allmänheten som lycklig, smart, framgångsrik och omtyckt (Rennels & Verba, 2017). Således 
menar Frisén, Gattario och Lunde (2014) att detta är ett av skälen till varför även unga sedan 
associerar det attraktiva utseenden med faktorer som lycka, och motiverar unga till att sedan 
försöka leva upp till de ideal som produceras i sociala medier.  
 
I linje med Rennels och Verbas (2017) studie, menar även Marwick och Boyd (2014) att 
presentationen av jaget på sociala medier skapas efter medvetna strategier baserade på 
popularitet. Studier visar att unga kvinnor ofta baserar popularitet och social acceptans genom 
allmänhetens tycke och respons (Mascheroni, Vincent & Jimenez, 2015). Mascheroni, Vincent 
och Jimenez (2015) fortsätter i sin studie att beskriva hur unga kvinnor uppfattar att indikatorer 
på att vara socialt accepterad och populär handlar om funktionerna där allmänheten kan tycka 
till om ens självpresentation. Detta i form av exempelvis applikationernas gilla- eller 
kommentarsfunktion. Desto fler av dessa, desto mer upplever unga kvinnor social acceptans. 
Mascheroni, Vincent och Jimenez (2015) menar även i sin studie att unga kvinnor känner press 
inför att retuschera sina bilder på sociala medier för social acceptans, och att de är medvetna 
om hur bilderna bör retuscheras för att anses som attraktiva. Vidare talar även Subrahmanyam, 
Smahel och Greenfield (2006) om att sociala medier och dess tillgänglighet har en betydande 
roll när det kommer till hur unga kvinnor vill uppfattas och vara. Subrahmanyam, Smahel och 
Greenfield (2006) fortsätter att påpeka hur medvetenheten kring hur unga kvinnor vill bli 
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betraktade sedan länge baserats på social acceptans, men problematiserar att sociala mediers 
konstanta tillgänglighet och globalisering kan ha en överväldigande inverkan på unga kvinnor. 
Subrahmanyam, Smahel och Greenfield (2006) menar att anledningen till att unga idag jämför 
sig mer med idealet än tidigare, kan ha att göra med att unga idag oftare presenteras för ideal. 
Tidigare var idealet främst en färdig produkt presenterad av massmedia. Det innebär att 
exponering för ideal skedde under mer kontrollerade tillfällen, som exempelvis i samband med 
tv, tidning eller annan reklam. Sociala medier utmanar ord som tillfällen i den mån att 
exponering för ideal sker överskridande, det vill säga i samband med uppkopplingen på sociala 
medier, framför enstaka tillfällen. Sociala medier medför även att unga både producerar och 
mottar information som erhåller ideal, framför massmedia vars innehåll inte är 
användargenererat. Sociala mediers utformande som ger unga möjlighet att själva producera 
ideal som förr främst mottogs genom massmedia, problematiserar Subrahmanyam, Smahel och 
Greenfield (2006) som en faktor vilken förstärken känslan av att idealet är något som förväntas 
och normaliseras hos unga. 

3.8 Unga kvinnors identitetsskapande online: 
Konsekvenser 

Flertalet indikatorer pekar på att det råder skillnader i hur unga väljer att framställa sig själva 
online respektive offline. Samtidigt visar forskning att det inte är helt riskfritt att vara selektiv 
i sin identitetspresentation på och utanför sociala medier. Ternstedt och Norberg (2014) menar 
att vara selektiv i sin självpresentation, kan förstås som något som kan leda till att unga kvinnor 
är mer tillfredsställda med deras identitet online, framför offline. Ternstedt och Norberg (2014) 
menar att förutom att jämföra sig med andra, medför en seletiv identitetpresentation att unga 
kvinnor även kan jämföra sina faktiska jag med sina förbättrade versioner. Jakten på att nå 
samma typ av tillfredsställelsen unga kvinnor upplever med sig själva offline, kan resultera i 
otillräcklighetskänslor och ångest. Ternstedt och Norberg (2014) talar om en sådan anpassning 
som en överkompromiss i jakten på unga kvinnors sökande efter sin identitet, där 
kompromissen blir för stor och skildrar omgivningens åsikter i betydligt större utsträckning än 
individens egna. När detta sker, menar Ternstedt och Norberg (2014) att välbefinnandet 
tenderar att minska avsevärt. Murray, Maras och Goldfield (2016) fann i sin studie att unga 
kvinnor som jämför sig med normer på sociala medier, upplever otillräcklighetskänslor, oro, 
depressionssymtom, negativa känslor kring den egna kroppsbilden samt löper högre risk att 
utveckla ätstörningar. Vidare fann även Brown och Tiggeman (2016) i sin studie ett samband 
mellan unga kvinnors välbefinnande och bildexponering på det sociala mediet Instagram. I 
studien framkom det att välbefinnandet minskar drastiskt hos de unga kvinnor som utförde 
utseendejämförelser under tiden de betraktade de publicerade bilderna som erhöll sådana 
attribut som infaller inom ramen för ideal. Minskning i välbefinnande beskrivs bland annat i 
studien som ångest och nedstämdhet, där de unga kvinnorna baserat på jämförelsen online, ville 
förändra sig själva offline. 

3.9 Målområde 3: Barns och ungas uppväxtvillkor - 
Genom sociala medier 

Folkhälsomyndigheten (2013) menar att barn och ungas interaktion med sin omgivning under 
uppväxten har stor betydelse för deras nuvarande och framtida psykiska, fysiska och sociala 
hälsa. Idag benämns hem- och skolmiljön värdefulla för barns och ungas uppväxtvillkor med 
motivering av dess dokumenterade bestämningsfaktorer för hälsa. Skol- och hemmiljön 
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betraktas även som relevanta att prioritera av det skäl att utgör de miljöer barn och unga 
spenderar sin fritid på. Samtidigt menar Johansson, Lindgren och Hellman (2013) att sociala 
medier kan med dess komplexitet förändra innebörden av begrepp som omgivning. 
Internetstiftelsen (2017) rapporterar att från och med två års ålder använder 79 procent internet, 
98 procent av alla 11-åringar har en egen telefon och genomsnittligen lägger Sveriges 
befolkning 6 timmar varje dag på att befinna sig på olika medier (Nordicom, 2017). I linje med 
det synliggörs möjligheten för att barns och ungas livsvillkor, uppväxt och närmiljöer idag kan 
innefatta fler miljöer än den geografiskt anknutna miljön, vilket synliggör aspekten att det även 
bör undersökas hur sociala medier idag kan betraktas som en betydande miljö för barn och 
ungas uppväxtvillkor. 

4.   Problemformulering 
Unga kvinnor lider av psykisk ohälsa mest i befolkningen. Det är även unga kvinnor som 
spenderar mest tid på sociala medier av alla samhällsgrupper. Samtidigt benämner 
Hälsojournalistiska programmet (2017) sociala medier som en arena för det moderna samhällets 
folksjukdomar, som bland annat förstås som psykisk ohälsa. Vilket vidare skulle kunna 
redogöra för ett eventuellt samband mellan unga kvinnors uppkoppling på sociala medier och 
unga kvinnors psykisk ohälsa. Idag betraktas dock sociala medier främst som ett sociologiskt 
fenomen, och är där med bristfällig när det kommer till folkhälsovetenskaplig forskning. Idag 
betraktas inte heller sociala medier som en miljö som uppfyller de kriterier 
Folkhälsomyndigheten (2013) benämner som barns och ungas uppväxtvillkor. Detta trots barn 
och unga spenderar flera timmar på sociala medier varje dag. Samtidigt belyser Statens 
medieråd (2017) vikten av att inte betrakta ungas liv på och utanför nätet som något som vore 
åtskilt från varandra. Detta med motivering att både världen online och offline idag utgör 
likvärdiga delar av barns och ungas verkligheter. Johansson, Lindgren och Hellman (2013) 
påtalar vikten av att studera hur konsekvenserna för sociala mediers framfart synliggörs i 
samhället för att inte värdefull kunskap om bestämningsfaktorer för hälsa på sociala medier ska 
gå försummade. 

5.   Syfte 
Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors upplevelser kring sociala medier som 
uppväxtmiljö i relation till sin identitet och hälsa. 

6.   Metod 
Silverman (2013) menar att studiens metod bör baseras utifrån studiens syfte. Då studien 
syftade till att undersöka unga kvinnors upplevelser kring sociala medier som uppväxtmiljö i 
relation till sin identitet och hälsa, valdes en kvalitativ ansats med semi-strukturerade 
fokusgruppsintervjuer för att möjliggöra insamling av användbar empiri för syftet. Studien är 
empirisk vilket redogör för att det är informanternas subjektiva verklighet som studeras, det 
vill säga hur informanterna upplever verkligheten utifrån deras uppfattningar kring hur den 
fungerar (Silverman, 2013). 
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6.1 Fokusgruppsintervju   
Syftet med undersökningen var att fånga attityder, tankar och känslor hos informanterna som 
lättare skulle kunna hjälpa till att besvara studiens syfte. Förhoppningen var att interaktion och 
samspel i form av diskussion som skedde informanterna emellan skulle generera i ny kunskap. 
Ahrne och Svensson (2016) menar att fokusgruppsintervjuer hjälper till att förtydliga hur 
gruppen tillsammans ser på ett fenomen. Genom att deltagarna tar del av varandras åsikter kan 
samtalet utvecklas och ge utrymme åt nya perspektiv men även bidra till ett mer öppen dialog 
där den enskildes tankar tillåts ta plats. Vidare beskriver Ahrne och Svensson (2016) att 
fokusgrupper som metod bygger på idén om att det krävs en uppfattning om gemensamma 
upplevelser för att kunna förstå helheten. 

6.2 Urval 
Urvalet skedde strategiskt och baserades i huvudsak på tre faktorer. Informanterna skulle 
befinna sig inom åldersspannet 16-25 år, tillhöra kvinnligt kön samt dela en viss kunskap kring 
sociala medier. Totalt genomfördes två intervjuer vid två olika tillfällen. Den första intervjun 
utgjordes av en grupp av sammanlagt fyra informanter, där samtliga fyllt 16 år. Urvalet till 
studien skedde genom det Ahrne och Svensson (2016) benämner som ett snöbollsurval. Ett 
snöbollsurval redogör för då författaren tar kontakt med en person som i sin tur tar kontakt med 
resterande personer som tillsammans bildar det totala urvalet. Den person som möjliggör 
kontakten med övriga till urvalet menar Ahrne och Svensson (2016) benämns som studiens 
kontaktdeltagare. Första kontakten med studiens informanter gjordes via Facebook då den ena 
informanten är en släkting till en av oss. Denna släktning var den som gav oss tillträde till 
urvalet och möjlighet för att genomföra våra intervjuer, och kan då benämnas som studiens 
kontaktdeltagare (Ahrne och Svensson, 2016). Kontaktdeltagaren  tog i sin tur kontakt med tre 
klasskamrater som tillfrågades om deltagande i intervjun. Det andra urvalet gjordes i samband 
med det första urvalet, då kontaktpersonen genom sin syster i sin tur tillfrågade bekanta till 
henne om dessa var villiga att ställa upp på en intervju. Detta resulterade i en ny fokusgrupp 
med totalt fyra informanter i åldrarna 18 år. Ahrne och Svensson (2016) beskriver ett 
snöbollsurval som fördelaktigt om syftet med intervjun är att undersöka ett visst fenomen i 
grupp, detta då det är en förutsättning att kunna kontrollera att gruppen erhåller kunskap kring 
det fenomen som syftar att undersökas som inte är möjligt i slumpmässiga urval. 

6.3 Genomförande 
De båda intervjuerna tog plats i hemmet hos de båda kontaktpersonerna, vilket bidrog till en 
avslappnad och bekväm miljö. Intervjuerna skedde vid ett runt bord, vilket gynnade samtalet 
då samtliga deltagare kunde utbyta ögonkontakt samt att ingen hamnade i skymundan. Ahrne 
och Svensson (2016) menar att en avslappnad intervjuomgivning är essentiell då den hjälper 
till att skapa en förtroendefylld miljö, vilket i sin tur underlättar för dialogen. Intervjuerna ägde 
rum dagen efter varandra och varade omkring 45 minuter vardera. Innan varje samtal tog vi 
som författare till studien på oss roller som gruppledare eller bisittare för att underlätta 
intervjuprocessen. Vi var noga med att förtydliga våra roller som gruppledare respektive 
bisittare för informanterna, som syftade till att bisittaren kunde föra anteckningar samt klocka 
intervjuerna, medan gruppledaren intervjuade informanterna muntligt för att inte skapa en 
förvirrad dialog kring vem som skulle styra samtalen framåt. Gruppledaren förklarade även att 
det inte fanns några korrekta eller felaktiga svar på de frågor som planerades att ställas. Därefter 
klargjorde gruppledaren även hur intervjuerna var menade att gå till, således att frågorna som 
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ställdes var ämnade för samtliga informanter och att en dialog önskades informanterna emellan. 
Intervjuguiden (Se bilaga 2) utformades med semistrukturerade frågor vilket möjliggjorde för 
olika teman till samtalen och dessutom gav informanterna chansen att samtala på ett naturligt 
och spontant sätt. Intervjufrågorna återspeglade inte vår förförståelse utan presenterades under 
neutrala förhållanden för att inte styra informanternas svar. Intentionen med intervjuerna var 
att samtalen mellan informanterna skulle flyta på i största möjliga mån utan vår delaktighet. Vi 
som gruppledare och observatör var därför angelägna om att lyssna och inte avbryta 
informanterna utan försöka hålla en neutral position och inte lägga egna värderingar i de 
kompletterande följdfrågorna. Samtalen spelades in för att inte missa viktiga uttalanden samt 
för att underlätta för transkriberingen. Efter utförda intervjuer gick vi tillsammans igenom 
transkriberingsarbetet, detta för att enklare kunna identifiera de teman och kategorier som vi 
ansåg relevanta för arbetet.  

6.4 Forskningsetiska principer  
Det råder fyra etiska huvudkrav vid forskning som tagits i beaktning vid genomförd studie. 
Dessa huvudkrav benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Ahrne & Svensson, 2016). Informationskravet syftar till att samtliga 
informanter i en studie har rätt till information om arbetets syfte och hur deras deltagande 
kommer att gå tillväga. Informationskravets togs i beaktning i genomförd studie genom att de 
involverade informanterna fick före intervjuernas start godkänna sin medverkan via ett 
informationsbrev som de mottog via mejl. I informationsbrevet (se bilaga 1) kunde deltagarna 
ta del av studiens syfte, varför just dem var aktuella som målgrupp samt hur erhållen 
information kommer att behandlas.  
 
Samtyckeskravet innebär den etiska princip som redogör för att varje informant skall 
informeras om att dennes medverkan är frivillig och har chans att avbryta sin medverkan 
närhelst (Ahrne & Svensson, 2016). Samtyckeskravet klargjordes i samtycke med samtliga 
deltagare både i planeringsstadiet vid mejlkontakt, men även innan intervjuerna påbörjades 
muntligt.  
 
Nyttjandekravet skall tillgodose samtliga informanter med en försäkran om att den information 
som samlats in endast kommer brukas i utbildningssyfte (Ahrne & Svensson, 2016). Detta krav 
har i genomförd studie uppfyllts genom att tydligt klargöra för informanterna om att de ljudfiler 
som spelats in i samband med genomförda intervjuer enbart kommer behandlas av oss. 
Informanterna försäkrades om att all inspelad data kommer att förvaras på en av våra 
lösenordskyddade datorer och kommer efter transkribering att raderas. Informanterna 
informerades att den färdigställda studien kommer finnas tillgänglig genom Digitala 
Vetenskapliga Arkivet.  
 
Det är av största vikt att den information som samlas in i samband med utförda intervjuer 
förvaras på ett sådant sätt att den inte kan nås av obehöriga, vilket avser konfidentialitetskravet 
(Ahrne & Svensson, 2016). För att inte personuppgifter eller annan känslig information om 
informanterna i vår studie skall nå någon utomstående har vi behandlat namn och uppgifter 
konfidentiellt. Detta innebär således att det enbart är vi som författare till studien som har 
kännedom om informanternas identitet, och hänvisar till uttalanden genom siffror framför namn 
eller annan identifiering som kan anknytas identitet. 
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6.5 Analys av material 
Resultatet analyserades i denna uppsats genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 
Lundman, 2004). Denna analys innebär att de kvalitativa transkriberade utsagorna studeras 
upprepade gånger för att få ett helhetsperspektiv på samtliga utsagor. Utifrån en 
helhetsuppfattning av utsagorna kunde sedan relevant information urskiljas från sådana 
uttalanden som inte var av betydelse för att testa studiens syfte, där orelevant information 
sållades bort och relevant information i utsagorna delades in i meningsbärande enheter. Detta 
utan att tappa utsagornas innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). De 
meningsbärande enheterna kunde sedan kondenseras och begripas genom nyckelord som 
därefter kunde tillämpas till en underkategori och huvudkategori baserade på dess latenta 
innehåll. Nedan följer ett exempel på analysens tillvägagångssätt (Se tabell 1) 
 
Tabell 1. Tabell som visar exempel på hur innehållsanalysprocessen har gått till. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
mening 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Alltså jag tror att 
vissa kan bli 
stressade och 
känna ångest över 
sociala medier […] 
alltså om man 
använder typ 
Instagram där 
kändisar eller andra 
man följer ofta 
lägger upp bilder 
där allt verkar så 
perfekt. Då kan 
man ju tänka: 
”Varför är inte mitt 
liv så?”typ. 

Jag tror vissa 
kan bli 
stressade och 
känna ångest 
på sociala 
medier. 
Exempelvis på 
Instagram där 
det ofta syns 
bilder som ger 
skenet av att 
allt är perfekt. 
Då kan tankar 
som ”Varför är 
inte mitt liv 
så?” uppstå.  

Utseendekultur, 
reflexivitet, 
psykisk ohälsa  

Utseendekultur 
och ideal 

Sociala medier 

7.  Resultat 
Det transkriberade materialet som utgör resultatet i denna uppsats har sammanställts till olika 
kategorier baserade på likheter och olikheter i informanternas utsagor. De funna likheterna och 
olikheterna i materialet har sammanställts som underkategorier till huvudkategorierna; Sociala 
medier, Identitet och Hälsofaktorer. De underkategorier som bildades av studiens resultat blev 
totalt 8 stycken, och benämns som: Likvärdig verklighet, utseendekultur och ideal, att hitta sin 
identitet genom sociala medier, identitetsskapande på och utanför sociala medier, psykisk 
ohälsa, välbefinnande och självkänsla. Eftersom den gemensamma nämnaren för resultatet i sin 
helhet utgörs av upplevda bestämningsfaktorer som antingen uppfattades skapa psykisk ohälsa 
eller öka välbefinnandet, är resultatets övergripande tema Bestämningsfaktorer för hälsa på 
sociala medier. För att översiktligt redogöra för resultatet och dess huvudkategorier med 
tillhörande underkategori har en tabell sammanställts (Se tabell 2). 
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Tabell 2. Resultatöversikt med övergripande tema, huvudkategorier och tillhörande underkategorier. 

Tema: Bestämningsfaktorer för hälsa på sociala medier 

Huvudkategori Underkategorier 

Sociala medier Likvärdig verklighet 

Utseendekultur, ideal och normer 

Identitet 

  

Att hitta sin identitet genom sociala medier 

Identitetsskapande - På och utanför sociala medier 

Hälsofaktorer Jämförelse och press 

Social acceptans och bekräftelse 

Välbefinnande 

Självkänsla 
 
Då informanternas utsagor behandlas konfidentiellt och det är uttalandet i 
diskussionssammanhanget som är av relevans för vårt resultat, utgörs referering till respektive 
fokusgrupps uttalande, framför referering till den enskilda individen. Detta genom ett 
siffersystem där fokusgruppen med de 16-åriga informanterna refereras till genom siffran 1, 
och fokusgruppen med de 18-åriga informanterna refereras till genom siffran 2. 

7.1 Sociala medier 

7.1.1   Likvärdig verklighet 
Informanterna beskriver hur de uppfattar att en vanlig dag med sociala medier ser ut från 
morgon till kväll, och hur ofta de själva upplever att de är uppkopplade på ett dygn. Det fanns 
en överensstämmande uppfattning hos samtliga informanter, där de upplevde sig vara mer eller 
mindre konstant uppkopplade på sociala medier under hela dagen, med endast sömn som 
medvetet undantag. Informanterna utryckte sitt användande av sociala medier som en naturlig 
del av livet, och menade att de inte upplevde någon skillnad gällande huruvida livet utanför 
sociala medier skulle vara mer verkligt än livet på sociala medier. Det framkom även uttryck 
gällande hur uppkopplingen på sociala medier kunde ske under beroendeliknande förhållanden. 
 
Sociala medier finns ju där hela tiden, jag är väl egentligen alltid uppkopplad utan att tänka 

på det. (2). 
 

För mig är att vara uppkopplad nästan som ett beroende, jag är uppkopplad hela tiden och 
blir stressad om jag inte skulle vara det. Jag får ju ångest om jag inte kollat på mobilen på 

länge. (1). 
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På frågan om vad de tänker när de hör ordet sociala medier beskrivs sociala medier som 
Instagram och Snapchat som de viktigaste sociala plattformarna att befinna sig på. 
Informanterna menar även att sociala medier har ersatt andra kommunikationsmedel som 
samtal och sms, och till viss del även aktiviteter och annan fysisk socialisering.  
 

Det är ju ett sätt att umgås på [...] istället för att ringa eller umgås i “verkligheten” går det 
att umgås där! (2). 

 
Alla använder ju sociala medier, särskilt Instagram och Snapchat. På Snapchat har man mest 

kompisar man pratar med och på Instagram både kändisar, bekanta och nära vänner. (1). 

7.1.2   Utseendekultur, ideal och normer 
Informanterna vittnade om att de upplevde att det fanns tydliga ideal på sociala medier. Detta 
ideal menade informanterna gav skenet av konstant perfektion. Exempelvis resonerade 
informanterna kring att alla på sociala medier tycks leva perfekta och spännande liv. Det 
uppdagades även att idén kring vilka attribut som var värda att eftersträva eller inte, framkom 
från deras upplevelser på sociala medier. Vanligt återkommande attribut som informanterna 
uppfattade tillhöra ideal värda att eftersträva var flera. Det framkom även tydliga föreställningar 
kring vilka ideal som tillhörde respektive kön. Typiska egenskaper som de upplevde tillhöra 
idealet av användare med kvinnligt kön var att erhålla en smal och vältränad kropp. Andra 
attribut som informanterna upplevde eftersträvades var att erhålla en glamorös livsstil. 
Informanterna uppgav upplevelsen av att kvinnor hade högre krav på sig att se ut på ett visst 
sätt jämfört med män. De fortsatte med att exemplifiera hur män förväntas erhålla mer naturliga 
attribut, framför kvinnor som förväntades mer feminina karaktärsdrag som att bära smink. Det 
framkom även att det sällan publicerades innehåll som på något vis kunde relateras till dåliga 
dagar eller på annat vis inte gav skenet av glädje, positivitet och det felfria livet. 
 

Det är ju som en oskriven regel att bara visar upp sina bra sidor på sociala medier. Jag 
menar [...] det enda som typ syns på sociala medier är ju folk som åker på semester hela 

tiden, är sjukt vältränade, smala, snygga och bor i perfekta hem. (2). 
 

Det finns ju sådana typiska instagrambilder och det är ju de fina bilderna, det är inte ofta 
någon lägger ut dom mindre fina bilderna. (1). 

 
“Instagramvänligt” vet väl alla vad det är? När något är sådär överdrivet perfekt? [...] det 

kan vara allt från en snygg selfie eller ett riktigt fint upplägg på maten kanske. (2). 

7.2 Identitet 

7.2.1   Att hitta sin identitet genom sociala medier 
När vi intervjuade informanterna gällande vad de först tänkte på när det hörde ordet identitet, 
framkom det att identiteten var de egenskaper och de attribut som anknyts jaget. Informanterna 
menade att utseende, personlighet och värderingar var sådana saker som tillsammans bildade 
en persons identitet. Informanterna resonerade kring att sociala medier är en bra plats att finna 
och utveckla sin identitet på. Informanterna menade att sociala medier kunde betraktas som en 
miljö där det var enkelt att utforska vem de ville vara genom att antingen differentiera sig eller 
identifiera sig med olika egenskaper, utseenden och intressen. 
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Sociala medier kan ju hjälpa en att hitta sig själv. Där syns ju alla sorters människor, antingen 
vill jag  vara som dem eller absolut inte vara som dem [...] där någonstans så kan jag ju hitta 
min egen identitet. (2). 

7.2.2   Identitetsskapande - På och utanför sociala medier 
När vi sedan intervjuade informanterna gällande deras upplevelser angående hur deras identitet 
var på och utanför sociala medier uppkom flera resonemang och exempel. Informanterna 
menade exempelvis att deras identitet kunde uppfattas olika av olika personer, där de 
exemplifierade att de inte var samma personer med sina familjer som med sina vänner, och 
menade att därför kunde de uppfattas olika även i platsbundna sammanhang. Samtidigt 
resonerade samtliga informanter kring att det rådde en mer medveten skillnad i hur de valde att 
framställa sig själva på sociala medier jämfört med utanför. Informanterna resonerade kring att 
det var betydligt enklare att vara en förskönad version av sig själv i sociala medier, och talar 
om en möjlig orsak till detta som nätets ökade möjligheter för att vara mer eftertänksam och 
noggrann i sin självpresentation. Informanterna talade även kring en förskönad publicering, 
självpresentation och kommunikation på sociala medier som något naturligt och självklart. 
 

Identiteten är ju annorlunda online. Jag är ju inte riktigt mig själv när jag lägger ut en bild 
eller skriver med någon. På sociala medier är jag ju betydligt mer noga med hur jag skriver 

och kollar flera gånger så att bilden jag ska lägga upp verkligen är fin, eller att texten jag ska 
skriva verkligen är rättstavad. Sådana möjligheter finns ju inte i verkligheten. (2). 

 
Det är ju jag på bilderna och mina åsikter som jag skriver på nätet. Men samtidigt är det ju 
enklare att vara bättre version av sig själv online, där går det ju att lite påverka hur andra 

ska uppfatta mig genom att framställa mig själv på ett visst sätt. Det går ju att  ljuga på nätet, 
i verkligheten går det inte att ljuga på det viset. (2). 

 
Ibland vet jag inte om jag är JAG på sociala medier, eller om jag är den jag önskar att jag 

var [...] (1). 
 
Samtliga informanter var eniga i att det finns en upplevt skillnad i hur de beter sig och 
framställer sina identiteter online respektive offline. Samtidigt var det inte lika tydligt när vi 
sedan frågade dem varför de valde att presentera sin identitet annorlunda på nätet och i 
verkligheten. Informanter upplevde att en möjlig orsak till varför de valde att presentera sin 
identitet annorlunda på och utanför nätet, var för att det var så kulturen på sociala medier var. 
Vidare uttalade informanterna fanns en press till att hela tiden framställa sig som lyckad för att 
bli omtyckt. Informanter menade att det var otänkbart att lägga upp en bild som inte var snygg 
eller andra saker som förknippades med att inte lyckas. De framkom även under intervjuerna 
att tillgången till retuscheringsverktyg och liknande, finns tillgängliga på sociala medier men 
inte utanför sociala medier. Informanterna resonerade då kring att olika förutsättningar skapar 
olika möjligheter för att presentera sig själv, där det då föll sig naturligt att förbättra sig själv 
när den möjligheten var så lättillgänglig.  
 

På Instagram och Snapchat finns det ju retuscheringsverktyg direkt i appen som gör en 
snyggare, alla använder ju dom! Ibland kan hade jag ju önskat att den funktionen fanns även 
i verkligheten [...]Eller inte alls på sociala medier, bara så att förutsättningarna hade varit 
samma i verkligheten och på sociala medier. Då hade skillnaderna mellan identiteterna nog 

varit mindre (2). 
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[...] jag har ibland retuscherat mina bilder för att bli snyggare och finare. Det känns jobbigt 

att det är så, jag  kan ju inte vara någon annan än sig själv i verkligheten. (1). 
 

Ibland kan det kännas som sociala medier är en teater där jag spelar en roll jag har tagit på 
mig [...] Det är inte så att den rollen är jätteannorlunda jämfört med mig själv, men alla är ju 

alltid lite bättre och lite gladare på sociala medier (1). 

7.3 Hälsofaktorer 

7.3.1   Jämförelse och press 
Informanterna talade om upplevd psykisk ohälsa vid upprepade tillfällen. Exempelvis 
resonerade de kring psykisk ohälsa vid sådana tillfällen då de använde sociala medier som ett 
facit för hur de kunde och borde se ut. Informanterna exemplifierade att de kunde finna personer 
på sociala medier de velat efterlikna, men där avståndet från deras nuvarande identitet till de 
attribut de avsåg att efterlikna varit för stort. Detta menade informanterna vid flera tillfällen 
kunde ge dem otillräcklighetskänslor eller ångest. Informanterna menade att känslor av press 
på sociala medier blev som störst i de situationer de upplevde att de jämförde sig själva med 
andra på sociala medier. 
 

Jag kan bli stressad och känna ångest av sociala medier [...] Ser man någon som är 
jättesnygg eller har väldigt fin kropp så tänker jag ju direkt “varför ser inte jag ut så?” och 

“hur kan jag göra för att se ut mer som henne?” (1). 
 

På Instagram finns många “fitnesskonton” där alla är så vältränade och smala. Då är det 
svårt att inte jämföra sig med dem. Då kan jag må dåligt, när jag känner att jag inte duger 

som jag är. (1). 
 

[...] När både kändisar och vänner finns i samma flöde är det svårt att inte jämföra sig med 
kändisar. (2). 

 
Informanterna resonerade även kring upplevd psykisk ohälsa vid de tillfällen de inte upplevde 
sig passa in eller vara som alla andra på sociala medier. De menade att det var svårt att vara 
kritisk eller själva kunna bedöma hur sanningsenligt allt som publicerades enligt 
utseendekulturens normer på sociala medier var. Informanterna uttryckte vid flertalet tillfällen 
ångestkänslor över att alltid försöka framställa sig själva som positiva, glada och intressanta 
när så inte alltid var fallet. De resonerade kring att det även resulterade i känslor av 
otillräcklighet och missnöje med sig själva då de flera gånger önskade att de var mer som sina 
versioner av sig själva online, framför offline. 
 
Jag vet ju att jag ibland visar en bättre sida av mig själv [...] samtidigt är det svårt att komma 

ihåg att allt jag ser på internet eller allt alla andra publicerar på sociala medier inte 
nödvändigtvis är sant. (1). 

 
Det är både kul och jobbigt med instagram, det kan ju vara inspirerande och det är kul, men 
det är jobbigt att känna sig dålig om jag inte är lika snygg eller smal, har ett lika roligt liv 

eller äger lika snygga saker som alla andra tycks ha. (1). 
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7.3.2   Social acceptans och bekräftelse 
Även om informanterna vid flera tillfällen upplevde pressen att själva leva upp till de ideal som 
producerades på sociala medier som jobbig och ångestfylld, menade informanterna att de själva 
producerade och upprätthöll det rådande idealet på sociala medier. Detta även fast de upplevde 
idealet som något tröttsamt som fick dem att må dåligt. Informanterna resonerade kring att de 
fortsatte att bete sig enligt rådande perfektionsnormer på sociala medier för att de inte ville vara 
sämre än andra. De resonerade även kring att de trots denna medvetenhet kring att de 
reproducerade idealet de själva mådde dåligt av, inte hade några planer att förändra sina 
bildflöden. 
 

Jag vill ju inte vara sämre än någon annan [...] även om det känns jobbigt så känns det 
samtidigt viktigt att inte vara sämre än någon annan. (2). 

 
Ibland kan jag känna att jag inte vill vara uppkopplad hela tiden eller att jag behöver en paus 

från sociala medier, men då får jag ju ångest och känner mig utanför. (1). 
 
Social acceptans och bekräftelse blev även båda tydligt genomgående motivationsfaktorer 
under samtliga intervjuer när vi talade om hur de väljer att framställa sin identitet och varför. 
Det var social acceptans och bekräftelse som var anledningen till hur informanterna valde att 
presentera sin identitet i sociala forum. Social acceptans kan både enligt litteraturens och 
respondenternas definition förstås som majoritetens beteende, eller helt enkelt att inte bete sig 
avvikande från mängden. Det framgick under intervjuerna att det var andras tycke och åsikt 
som var det centrala i det sociala samspelet på de olika medierna. Informanter redogjorde för 
att social acceptans och bekräftelse synliggjordes genom antal gillamarkeringar och 
kommentarer, och var det de strävade efter när bilder och text lades upp. Informanterna vittnade 
om att det fanns en rädsla att få för lite gillamarkeringar och kommentarer på sina bilder, och 
uppgav det som en möjlig faktor till varför beteendet kunde vara annorlunda på sociala medier 
jämfört med utanför.  
 

Alla vet ju vilka bilder som brukar få “likes” och inte. “Likes” är ju en bekräftelse på att 
bilden är rätt. (1). 

 
Under intervjun med informanterna framkom det tydliga medvetna strategier för hur bilder 
skulle tas och varför. Informanterna menade att det fanns mer och mindre viktiga bilder att 
prestera på, där “selfien” framkom som den viktigaste bilden av alla. En “selfie” förklaras som 
en bild som är tagen på sig själv, oftast på ansiktet men kan även inkludera sådana bilder som 
är tagna på hela kroppen. 
 

Viktigaste bilden är selfies, då är det viktigt att den är snygg och fin, medan en bild på typ 
mat mår jag inte lika dåligt om den skulle få elaka kommentarer, den är ju inte jag. (2). 

7.3.3   Välbefinnande 
Informanterna talade vid flera tillfällen om sociala medier som något meningsskapande. 
Exempelvis redogjorde de för hur sociala medier berikade deras liv socialt genom dess enkla 
utformning för kommunikation, interaktion och samhörighet med likasinnade. Sociala medier 
förklarades även som något roligt, tidsfördrivande och inspirerande. Ett ökat välbefinnande 
beskrevs under förhållanden lika offlinevärlden, där interaktionens innehåll avgjorde om 
välbefinnandet ökade eller minskade. Välbefinnandet upplevdes främst öka i situationer de 



 

 

 

24 

kommunicerade och integrerade med vänner de även kände utanför sociala medier. Det 
upplevdes även öka i sådana situationer de upplevdes infinna sig inom ramen för social 
acceptans, som bland annat beskrevs som antalet gillamarkeringar. 
 

Att få till den där perfekta bilden är ju kul [...] Det är roligt att få många likes! (1). 

7.3.4   Självkänsla 
Vidare blev självkänslans roll genomgående tydlig hos informanterna. Exempelvis blev det 
genom informanternas uttalanden således tydligt att de baserade sitt eget värde efter andras 
tycke och smak, framför deras egna åsikter. Omgivningens högre inverkan på det egna värdet 
kunde exempelvis förstås när informanterna talade om hur antalet gillamarkeringar eller 
kommentarer från omgivningen som avgörande för huruvida nöjda eller inte de var med sin 
publicering på sociala medier. att det fanns bilder som var mer eller mindre värdefulla att 
eftersträva, för att sedan kunna förknippas med dessa. Självkänslans roll belystes även då 
informanterna vid flera tillfällen vittnade om då det varit viktigare att framställa sig själv som 
driven eller lyckad i sociala medier, framför att vara det utanför sociala medier. Informanterna 
exemplifierade bilder som är tagna på gymmet som en sådan trend som ansågs värdefull.  
 
Jag går ju inte till gymmet utan att ta en bild [...] typ på mig själv i gymmets spegel eller bara 

ner på mina träningsskor, gymbilder ger ju alltid många “likes”. (2). 
 

Alltså en gång gick jag ju till gymmet bara för att ta en bild på mig själv och kunna lägga upp 
den i mitt flöde [...] (1). 

8.   Diskussion 
I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras för att besvara studiens syfte. Studiens 
syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser kring sociala medier som uppväxtmiljö i 
relation till sin identitet och hälsa. Teorier som behandlas är den Socialkognitiva teorin, teorier 
om kapital samt begrepp som FOMO. Därefter följer en syntes som behandlar ett av studiens 
eventuella fynd. Avslutningsvis följer en diskussion kring studiens metod som avser att  
redogöra för studiens tillförlitlighet. 

8.1 Resultatdiskussion 
Folkhälsomyndigheten (2013) menar att kriterierna för att hem- och skolmiljö idag definierar 
barn och ungas uppväxtmiljöer samt livsvillkor, är baserat på dess dokumenterade faktorer som 
antingen leder till eller avbryter kurs mot hälsa eller sjukdom. Studiens resultat belyser flertalet 
faktorer som skulle kunna betraktas som bestämningsfaktorer för hälsa, vilka således skulle 
kunna förstås som påverkbara förutsatt att de upptäcks och dokumenteras. Sådana faktorer 
benämns i studien som upplevelser av psykisk ohälsa eller ökat välmående i relation till sociala 
medier. Studiens resultat argumenterar därför att sociala medier kan betraktas som en miljö 
likvärdig hem- och skolmiljö, med motivering av dess eventuella faktorer där hälsa kan främjas 
och ohälsa förebyggas.  
 
Statens medieråd (2017) belyser vikten av att inte betrakta ungas liv på och utanför nätet som 
något som vore åtskilt från varandra. Detta med motivering att både världen online och offline 
idag utgör likvärdiga delar av ungas verkligheter. Studiens resultat redogör för upplevelser om 
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hur livet på sociala medier betraktas som lika verklighetstroget som livet utanför, där social 
interaktion och dess konsekvenser beskrivs genomgående som likvärdiga upplevelser både 
online och offline. Betraktar unga sina liv på och utanför sociala medier som likvärdiga 
verkligheter, men bara en av dessa verkligheter betraktas som en uppväxtmiljö enligt 
folkhälsopolitiska prioriteringar, kan det i enlighet med Statens medieråd (2017) således 
innebära att värdefull hälsorelaterad kunskap kan gå förlorad. Johansson, Lindgren och 
Hellman (2013) menar att ungas ökade användande av sociala medier medför att perspektivet 
kring barn och ungas uppväxtvillkor har förändrats och därför bör vidgas för att fortsätta vara 
adekvat. De resonerar även kring vikten av att fortsätta studera hur inverkan av sociala medier 
synliggörs i ungas uppväxtmiljö. I linje med Johansson, Lindgren och Hellmans (2013) 
resonemang kan studiens resultat styrkas. Studiens resultat argumenterar för att 
folkhälsopolitiska prioriteringar bör fortgå i linje med den rådande samhällsutvecklingen, som 
i studiens resultat förstås som digitaliserad. Finns det en ny uppväxtmiljö för barn och unga, 
medför det nya möjligheter för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
 
Den Socialkognitiva teorin redogör för hur det råder ett samspel mellan individ, omgivning och 
beteende. Bandura (1977) exemplifierar att en miljö kan ge upphov till en individs beteende 
beroende på hur miljön är socialt eller fysiskt utformad. Vidare kan den Socialkognitiva teorin 
styrka studiens idé kring sociala medier som likvärdig uppväxtmiljö för barn och unga i den 
mån att sociala medier upplevs ge upphov till beteenden. Studiens resultat redogör för hur 
beteenden skapades i interaktion med sociala medier vid flera tillfällen. De Bandura (1977) 
talar om som fysiskt utformad miljön och hur den kan skapa beteenden, kan appliceras för att 
redogöra upplevelsen av hur applikationernas retuscheringsverktyg resulterade i publicering av 
retuscherade bilder, då applikationens miljö gav upphov till självförbättring. De Bandura 
(1977) istället talar om som social utformning av miljöer kan redogöra kring hur den rådande 
utseendekulturen på sociala medier skapade beteenden, detta genom oskrivna regler eller i 
strävan efter att inte bete sig avvikande från majoriteten på sociala medier. Bandura (1977) 
menar även att begrepp som utfallsförväntningar är relevanta att förstå inom den 
Socialkognitiva teorin, där begreppet redogör för hur individen, genom att iaktta andra 
individers beteenden och sociala samspel, skaffar sig erfarenhet kring eventuella utfall. 
Individens beteende kan därefter förstås som något som baseras efter sådana utfall som 
individen upplever som eftertraktade. Studiens resultat går i linje med den Socialkognitiva 
teorin, som visar hur en iakttagelse av andras beteenden och på så vis skaffat sig kunskap kring 
hur miljön på sociala medier fungerar. Det synliggörs även genom de faktum att resultatet 
redogör för en kunskap som kan betraktas som de Bandura (1977) benämner som 
utfallsförväntningar, där det upplevdes tydligt vilka beteenden som gav ett utfall värt att 
eftersträva som i sin tur resulterade i ett beteende. Studiens resultat resonerar i linje med 
Bandura (1977) och menar att kan miljön ge upphov till beteenden, kan miljön i den mån förstås 
som en likvärdig miljö att betrakta för barn och ungas uppväxtvillkor. Om sociala medier är 
applicerbart för det Bandura (1977) benämner som omgivning i Socialkognitiv teori, skulle det 
i den mån även kunna uppfylla de kriterier som idag utgör de omgivningar som anses relevanta 
för barns och ungas uppväxtmiljö. 
 
Unga kvinnor är den grupp i samhället som i störst utsträckning lider av psykisk ohälsa i 
befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2016). Socialstyrelsen (2017) problematiserar att 
kunskapen kring varför unga kvinnor är överrepresenterade i psykisk ohälsa är bristande, men 
resonerar samtidigt kring att ökningen antas associera med ungas livsvillkor och uppväxtmiljö. 
Länsstyrelsen (2015) skriver i en rapport att det finns en risk att faktorer relaterade till psykisk 
ohälsa kan gå oupptäckta som ett resultat av avgränsad helhetssyn. Studiens resultat 
överensstämmer i linje med Socialstyrelsen (2017) att ökad psykisk ohälsa skulle kunna 
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associera med ungas interaktion i uppväxtmiljön, med undantaget för en hänsyn till att begrepp 
som uppväxtmiljö inte enbart avgränsas till fysiskt anknutna miljöer. I linje med Länsstyrelsen 
(2015) indikerar studiens resultat för att inkludering av sociala medier som en uppväxtmiljö 
eventuellt skulle kunna förstås som en åtgärd att minska risken för oupptäckta faktorer till 
psykisk ohälsa. 
 
I linje med studiens resultat menar Bourdieu (1999) att det finns rådande maktstrukturer i alla 
sociala rum, det vill säga omgivningar och miljöer, som vi befinner oss i som får oss att agera. 
Dessa maktstrukturer synliggörs när individer i den sociala interaktionen med varandra agerar 
efter symboliskt- socialt- eller kulturellt kapital. Genom att göra detta menar Bourdieu (1999) 
att individen köpslår om sitt välbefinnande genom de olika kapitalformerna. Det symboliska 
kapitalet talar Bourdieu (1999) om som ett av de främsta kapitalen. Det som krävs för att ett 
kapital ska bli symboliskt är att det ska ha ett erkänt högt värde hos individerna inom det 
rådande sociala fältet. Det symboliska kapitalet redogör kring varför individer väljer att hävda 
personliga egenskaper och kompetenser som erhåller det erkänt höga värdet inom samma 
sociala fält. Genom att göra detta kan individen ta sig en fördelaktig position inom det fältet 
gentemot andra individer och då skapa välbefinnande hos individen som skaffat sig det högre 
värdet. I linje med Bourdieus (1999) teori, kan studiens resultat vittna om egenskaper som 
anknutits ett högt värde av andra på sociala medier. Exempelvis kan bilder som erhåller 
utseendekulturen förstås som sådana bilder som innehåller egenskaper vilka har ett erkänt högt 
värde på sociala medier. I resultatet exemplifieras bland bilder tagna på gymmet som sådana 
som kan användas för att bli bekräftade av andra. På så vis kan den fördelaktiga positionen 
gentemot andra skapa välmående. Teorin om symboliskt kapital kan även begripliggöra varför 
upplevelsen av psykisk ohälsa ökade i de situationer då de vittnade om att de inte erhöll de 
egenskaper som det sociala fältet tillskrivit ett högt värde.  
 
Rennels och Verba (2017) menar att jämförelseprocessen med utseendekultur har en riskabel 
inverkan på hälsa. I linje med Rennels och Verba (2017) visar studiens resultat upplevelser om 
jämförelseprocessen på sociala medier som en central faktor för psykisk ohälsa. Ytterligare 
problematik med utseendekulturen är att den tillskriver positiva egenskaper till idealiska 
attribut. Problematik förstås i sammanhanget som att unga kvinnor sedan relaterar egenskaper 
som välmående, lycka eller framgångsrik till attribut som erhåller utseendekultur, och därför 
motiverar dem att försöka efterlikna dessa. I linje med Rennels och Verbas (2017) forskning 
kring hur egenskaper relateras till attribut fann även Rosenberg (1989) att unga kvinnor i tidiga 
tonår förknippar sin självkänsla med utseende, framför inre egenskaper och kompetens. 
Rosenberg (1989) menar att en bra självkänsla redogör för en individ som har en bra förmåga 
att själv värdesätta sin egen kompetens och potential. I den mån kan studiens resultat redogöra 
för hur självkänsla tycks hänga ihop med huruvida sociala medier kan generera ohälsa eller 
inte. Det framgår i resultatet uppfattningar kring att det egna värdet baseras enligt omgivningens 
tycke, framför sitt egna, där ett högt antal gillamarkeringar indikerade på att de lyckats 
exempelvis. Vidare kan resultatet relateras till det Mascheroni, Vincent och Jimenez (2015) 
fann i sin studie. Det som uppdagades var hur social acceptans mättes genom de funktioner där 
allmänheten kan tycka till om ens självpresentation, detta i form av exempelvis applikationernas 
gilla- eller kommentarsfunktion. Desto fler av dessa, desto mer tenderade välmåendet att öka. 
I samma mån tenderade välmåendet att minska vid ett lågt antal gillamarkeringar. Hur 
omgivningens åsikt väger tyngre än den egna åsikten exemplifieras även vid sådana uttalanden 
som visar den upplevda vikten av att skapa en falsk bild av sig själv som erhöll idealiska attribut 
eller egenskaper, framför att faktiskt erhålla sådana. Sådana resonemang kan utläsas i 
uttalanden som talar för upplevelsen av att det var mer viktigt att andra trodde att de utövade 
träning, framför att faktiskt utöva någon form av träning alls. Att låta omgivningens åsikter ha 
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ett större inflytande på individen, framför individens egna åsikter, menar Tornstedt och Norberg 
(2014) har ett negativt korrelationssamband med individens psykiska hälsa. Samtidigt menar 
Adamson (2004) att jämförelseprocessen med andra individer i sociala omgivningar är en 
central process i ungas identitetsskapande. Adamson (2004) menar även att unga kvinnor i tidig 
tonår genomgår en fas i identitetsskapande som ytterligare experimenterar sig fram genom att 
efterlikna andra. Därigenom kan studiens resultat, som vittnar om upplevelser kring 
jämförelseprocessen betraktas som något oundviklig. 
 
Studiens resultat redogör för upplevelsen av ångest i samband med publicerat material på 
sociala medier som gav skenet av det perfekta livet, även förstått som utseendekulturen. 
Resultatet redogör även för upplevd psykisk ohälsa i samband med egen publicering av 
material. Trots det, visar samtidigt resultatet för en upplevd problematik med att både sluta 
betrakta och fortsätta att producera material som upprätthåller utseendekulturen på sociala 
medier. Vidare kan den beskrivna viljan att stå emot utseendekulturen, och hur denna vilja 
utmanas, betraktas genom begreppet Fear Of Missing Out (FOMO). Barry, Sidoti, Briggs, 
Reiter och Lindsey (2017) menar att FOMO redogör för en rädsla av att bli exkluderad från den 
sociala gruppen eller missa intressanta händelser, vilket får individen att kompromissa med sitt 
välmående som resultat. Forskare menar att begrepp som FOMO har funnits i samhället 
tidigare, men i kontext som sociala medier blir dess genomslagskraft mer påtaglig. Presentation 
av idéer kring vad livet borde innehålla samt hur andra lever sina liv, skapar ett ständigt 
ifrågasättande kring individens egna tillvaro som tenderar att skapa missnöje som manifesteras 
som psykisk ohälsa. Hälsojournalistiska programmet (2017) benämner FOMO som det 
moderna samhällets folksjukdom, och menar att FOMO medför samhälleliga konsekvenser 
som psykisk ohälsa. Hur FOMO beskrivs skapa psykisk ohälsa kan även styrkas genom 
Ternstedt och Norbergs (2014) resonemang, som lyder att välbefinnandet tenderar att minska i 
de situationer då omgivningen har ett större inflytande på individens liv framför individen själv. 
 
I studiens resultat synliggörs även en upplevd genusproblematik. Uttalanden som berör 
genusproblematiken benämns som upplevelser av att det finns olika förväntningar för 
beteenden på sociala medier anknutna respektive kön. Exempelvis visar resultatet på 
upplevelsen av att kvinnor förväntas framställa sig själva enligt attribut som tillskrivits kvinnlig, 
som i resultatet beskrivs som vacker, smal och driven. Studiens resultat redogör även för att 
pressen skulle vara större på kvinnor, där män i större utsträckning upplevdes kunna presentera 
sig själva under mer fria förhållanden utan att bli dömda av sin omgivning. I linje med studiens 
resultat menar forskare som Frost (2001) att kvinnor och män kan förstås som inlåsta i ett 
system av könsrelaterade förväntningar, vilka dem agerar utefter. Frost (2001) menar även att 
män genom historien blivit bedömda baserat på dess inre egenskaper som utfört arbete eller 
prestationer inom sport, medan kvinnan istället blivit bedömd för yttre attribut som skönhet. 
Vidare skulle kvarlevande förväntningar på respektive kön kunna återspeglas även i rådande 
samhälle och manifesteras genom det studien benämner som olika förväntningar av 
självpresentation på sociala medier mellan kvinnor och män. Kvarlevande spår av en sådan 
genusproblematik skulle även kunna redogöra kring det Rosenberg (1989) fann i sin studie 
gällande hur unga kvinnor förknippar sin självkänsla med utseende, framför inre egenskaper 
och kompetens. Samtidigt menar forskare som Wharton (2012) att det råder en stigmatisering 
när det kommer till unga män och psykisk ohälsa. Wharton (2012) exemplifierar detta bland 
annat genom det faktum att unga kvinnor är de som utgör den främsta procentsatsen av 
registrerad psykisk ohälsa, men samtidigt begår unga män dubbelt så många självmord som 
unga kvinnor i samma åldersgrupp. Vidare indikerar detta på att kvarlevande förväntningar på 
respektive kön även kan återspeglas i en eventuell stigmatisering kring unga män och psykisk 
ohälsa, och resulterat i ett mörkertal i psykisk ohälsa hos unga män.  
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8.1.1   Syntes   
Rennels och Verba (2017) menar att individens jämförelseprocess med utseendekultur är en av 
de främsta riskerna sett till dess negativa inverkan på individens hälsa. Adamson (2004) menar 
att unga kvinnor söker efter sin identitet genom att jämföra sin identitet med andras och försöker 
att efterlikna dessa. Under denna experimentella process förstås unga kvinnor som mer 
mottagliga och absorberande för intryck i sociala miljöer, jämfört med andra åldersgrupper och 
kön. Absorberande kan i sammanhanget förstås som att identiteten är en återspegling av 
rådande yttre miljö, framför individens egna inre åsikter (Adamson, 2004). Internetstiftelsen i 
Sverige (2017) och Folkhälsomyndigheten (2016) synliggör att de som främst använder sociala 
medier, även är den samhällsgrupp som i störst utsträckning lider av psykisk ohälsa. Samtidigt 
kan Banduras (1977) Socialkognitiva teori redogöra för att sambandet mellan miljö, individ och 
beteende existerar, där individens beteende formas genom observation och imitation av rådande 
omgivning. Vidare redogör studien för en idé kring en tänkbar association, vilken lyder att unga 
kvinnors ökade psykiska ohälsa skulle kunna förstås som ett utfall av att de manifesterar den 
rådande utseendekulturen på sociala medier. Det vill säga att psykisk ohälsa skulle kunna vara 
ett utfall av att unga kvinnor återspeglar utseendekulturen på sociala medier under den 
experimentella fasen i identitetssökandet. För att tydliggöra ovan nämnda resonemang har en 
figur utvecklats baserat på studiens eventuella upptäckt (Se figur 1). 
 

• Unga kvinnor i åldrarna 16-25 är de som använder sociala medier mest av alla 
samhällsgrupper.  

 
• Unga kvinnor i åldrarna 16-25 går igenom ett separat identitetsstadie jämfört med andra 

kön, där identiteten tenderar att vara en återspegling av rådande omgivning framför 
individens egna åsikter. 

 
• Unga kvinnor i åldrarna 16-24 är den samhällsgrupp som utgör den största procenten i 

psykisk ohälsa. 

 
 
Figur 1. Modell som beskriver hur en kombinationen utav händelser som sammanfaller under samma 
tidsintervall hos samma målgrupp, tillsammans kan inverka på unga kvinnors psykisk ohälsa. 
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Modellen avser att redogöra för tänkbara faktorer kring varför och hur komponenter 
tillsammans sammanfaller skulle kunna inverka på unga kvinnors ökade psykisk ohälsa. 
Komponenter betraktas i figur 1 som ett sammanträffande mellan ökad mottaglighet i 
identiteten och ökat användande av sociala medier. Denna kombination kan redogöra varför 
andra samhällsgrupper tycks kunna befinna sig i samma sociala omgivning utan att utsättas för 
samma risk som unga kvinnor i åldrarna 16-25 år. Idén kring hur de som spenderar mest tid på 
sociala medier även är de som främst lider av psykisk ohälsa, kan även styrkas genom Lin et 
al. (2016) forskning, som i sin studie synliggjorde exponeringstidens betydelse på sociala 
medier beträffande psykiska ohälsa. Studien påvisade ett positivt korrelationssamband mellan 
exponeringstid på sociala medier och psykisk ohälsa. Desto längre tid deltagarna spenderade 
på sociala medier, desto tydligare upplevdes psykisk ohälsa som i studien beskrivs som bland 
annat depression. Det framkom även i Lin et al. (2016) studie att efter två timmars uppkopplings 
på sociala medier, var risken att drabbas av psykisk ohälsa fördubblad. Vidare talar det för att 
unga kvinnor som enligt Nordicom (2017) uppges spendera minst tre timmar dagligen på 
sociala medier, även kan utsättas för en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa. I linje med 
detta argumenterar vår studie att de som spenderar mest tid på sociala medier, de vill säga utsätts 
för längst exponeringstid, även är den målgrupp som lider mest av psykisk ohälsa i 
befolkningen. 
 
Forskare problematiserar jämförelseprocessen som en av de faktorer som hade mest skadlig 
inverkan på unga kvinnors välmående och psykiska hälsa (Murray, Maras och Goldfield, 2016). 
Samtidigt menar Adamson (2004) att jämförelseprocessen är vanlig i unga kvinnors 
identitetsskapande vilket gör att processen kan förstås som oundviklig. Förstås 
jämförelseprocessen som oundviklig, synliggör det vikten av att istället rikta insatser för att 
skydda unga kvinnor när de genomgår denna process. Mischner et al. (2013) fann självkänslans 
roll i sin studie som en betydande faktor för huruvida unga kvinnor jämförde sig själva eller 
inte med andra i sociala forum. De unga kvinnorna som i studien erhöll en god självkänsla, 
kunde exponeras för bilder som erhöll normer och ideal utan att jämföra sig med dessa. De unga 
kvinnorna som istället erhöll en låg självkänsla upplevde stora förväntningar på sig själva att 
upprätthålla idealet och de normer som bilderna producerade. I linje med detta kan självkänsla 
begripas som en faktor att använda för att främja hälsa och förebygga ohälsa på sociala medier. 
För att stärka unga kvinnors egna makt över sina egna värden, redogör begrepp inom 
folkhälsovetenskapen som empowerment för denna process. Empowerment avser den process 
som gör att en individ eller grupp skaffar sig makt över sitt eget liv, där individen upplever sig 
själv som någon som har det största inflytandet över sin egen tillvaro (Pellmer, Wramner & 
Wramner 2012). För att ge unga kvinnor rätt redskap för att kunna öka sin egenmakt, menar 
Starrin och Askheim (2007) att optimala förutsättningar för att få empowermentstrategier att 
fungera är att utföra dessa under förhållanden där individen känner trygghet och tillit. Starrin 
och Askheim (2007) menar även att empowerment bör utformas under undervisande 
förhållanden där individen själv får chans att resonera kring sin samvaro för att på så vis skapa 
egna livsstrategier. Vidare utgör skolan en möjlig arena för empowerment, då skolan är en är 
en naturlig plats för målgruppsinriktade strategier (Pellmer, Wramner & Wramner 2012). 
Vidare menar även Pellmer, Wramner och Wramner (2012) att skolan som verksamhet är 
betydelsefull i avseende att främja barn och ungas inflytande och delaktighet i samhället samt 
att skolan möjliggör för ett omfattande hälsofrämjande arbete som kan bidra till att minska de 
skillnader som förekommer i barn och ungas uppväxtvillkor. Elevhälsoportalen (u.å) talar om 
hälsofrämjande arbete och utbildning med skolan som arena som effektivt och att det finns tre 
gånger så stor möjlighet att åtgärden implementeras med gynnsam verkan jämfört med andra 
arenor i ungdomspopulationer.  
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Andra strategier för att minska unga kvinnors jämförande förhållningssätt till sociala medier är 
i enlighet med Royal Society For Public Healths (RSPH) (2017) resonemang. I linje med vår 
studie menar RSPH (2017) att utbildningssystemet för unga måste utvecklas i linje med det 
rådande samhället, där det rådande samhället idag måste förstås som digitaliserat. De fortsätter 
att föreslå skolan som en lämplig arena för en sådan utbildning, och syftar till att lära unga om 
åtgärder för säker uppkoppling på sociala medier. Säker uppkoppling exemplifieras genom att 
via utbildning ge unga rätt verktyg för att kunna navigera i omgivningen på sociala medier utan 
att riskera psykisk ohälsa. Utbildningen ska bland annat innehålla ämnen som 
kroppsuppfattning, normer och ideal för att på så vis skapa ett kritiskt förhållningssätt till social 
medier hos unga. Dunkels (2014) menar att utan ett kritiskt förhållningssätt till sociala medier, 
finns risken att vi betraktar allt som publiceras på nätet som en enda stor sanning. Dunkels 
(2014) problematiserar även ålderns betydelse, desto yngre individen är som befinner sig på 
sociala medier, desto större är risken att individen inte erhåller ett kritiskt förhållningssätt då 
det ofta kan förstås som en produkt av livserfarenhet. Exempelvis kan vikten av 
kunskapshöjande insatser och ett kritiskt förhållningssätt till medier exemplifieras genom första 
gången ett skenande tåg visades på biograf. När tåget inkom på filmduken flydde publiken 
biografen av rädslan att bli påkörda (Loiperdinger & Elzer 2004 se Dunkels & Lindgren 2014, 
s. 53). Idag flyr vi inte från biografen i rädsla av att själva drabbas av de som sker på filmduken. 
Dunkels och Lindgren (2014) förklarar detta som ett resultat av att vi idag genom kunskap vet 
hur en filminspelning går till, och då har avslöjat hur mediet film fungerar. Vidare gör detta att 
vi idag kan ta del av mediet film utan att betrakta det som ett sanningsenligt fenomen. Ger vi 
på samma vis unga rätt verktyg att kunna navigera avslöjande, är chanserna betydligt större att 
de inte betraktar allt material på sociala medier som sanningsenligt. På så vis kan unga ta del 
av sociala medier, utan att nödvändigtvis ta skada. Denna åtgärd syftar till att verka genom det 
Folkhälsomyndigheten (2016b) benämner som en universell prevention, där en insats riktar sitt 
förebyggande arbete mot en skola framför en specifik grupp. Även om unga kvinnor i 
sammanhanget löper större risk att utveckla psykisk ohälsa i samband med sociala medier 
jämfört med män i samma ålder, är det ur ett samhälleligt hållbarhetsperspektiv lämpligt att 
inkludera alla. Dels av det skäl att åtgärden sker i skolmiljön, och dels av den anledning att både 
unga män och kvinnor integrerar tillsammans på sociala medier. Vi har även i åtanke att det 
finns forskare som problematiserar att det råder en stigmatisering när det kommer till unga män 
och psykisk ohälsa, vilket kan innebära att det existerar ett mörkertal av unga mäns psykiska 
ohälsa i sammanhanget  (Wharton, 2012).  
 
Förutom att arbeta med förebyggande preventioner i skolan, kan även motverkande tendenser 
för psykisk ohälsa skapas direkt i den miljön som producerar sådana mekanismer. Dessa 
insatser skulle kunna genomföras direkt på sociala medier genom att markera de bilder som är 
manipulerande. RSPH (2017) föreslår denna markering som en ikon som ska finnas med 
tillsammans med publikationen på de bilder som erhåller digital manipulation och avsevärda 
utseendeförändringar. RSPH (2017) problematiserar att unga idag överöses med digitalt 
manipulerade bilder, som gör att dessa förstås som normen och skapar en generation unga 
vuxna med skev kroppsuppfattning och självförtroende. Förändrar vi rådande 
manipuleringsmöjligheter, skulle det indirekt kunna förstås som att förebygga psykisk ohälsa 
hos unga kvinnor. Vidare kan avslöjandets betydelse i sammanhanget även synliggöras genom 
det Fardouly och Vartanian (2015) fann i sin studie, nämligen att den negativa jämförelsen var 
som störst med de konton som tillhörde kända personer av kvinnligt kön, och som minst när de 
jämförde sig med konton tillhörande personer de kände som familj och vänner. Här kan 
jämförelseprocessen betraktas som störst då unga kvinnor inte erhöll någon fysisk platsbunden 
erfarenhet av personen bakom kontot på sociala medier. När de unga kvinnorna däremot erhöll 



 

 

 

31 

en sådan erfarenhet, minskade inte deras välmående i samband med interaktionen på sociala 
medier. 

8.2 Metoddiskussion  
Bryman (2011) menar att studiens metoder redogör för studiens tillförlitlighet. Begreppet 
tillförlitlighet avser studiens kvalitetssäkerhet och är uppdelat i underkategorier som 
trovärdighet, konfirmerbarhet, överförbarhet och pålitlighet. Bryman (2011) menar att 
konfirmerbarhet avser hur forskaren gått tillväga för objektivitet i sin studie och inte låtit sina 
egna värderingar eller uppfattningar påverkat studiens resultat. Konfirmerbarheten togs i 
hänsyn i vår studie genom att inte låta informanterna veta om vår förförståelse i ämnet. Detta 
genom att exempelvis objektivt utforma intervjufrågorna så att vår förförståelse i ämnet inte 
skulle kunna styra informanternas uttalanden. Emellertid bör det trots det beaktas att 
möjligheten finns att vi som författare till studien under intervjun samt innehållsanalysen kan 
ha tolkat informanternas svar utefter den förförståelse vi besitter, vilket skulle kunnat haft en 
inverkan på resultatet och därmed studiens konfirmerbarhet. De semistrukturerade 
intervjufrågorna möjliggjorde för informanterna att diskutera fritt samtidigt som nya 
infallsvinklar framkom och det fanns tillfälle för följdfrågor. Genom att under intervjuernas 
gång återge informanternas svar kunde vi säkerställa att vi uppfattat svaren på ett korrekt sätt, 
vilket kan ha haft en positiv inverkan på studiens konfirmerbarhet.  
 
Wibeck (2011) menar att trovärdigheten i kvalitativa studier avser hur studien undersökt det 
studien avsett att faktiskt undersöka. Wibeck (2010) exemplifierar att trovärdigheten av en 
kvalitativ studie kan minska om förutsättningarna för studiens metod på något vis kan ha 
påverkat studiens resultat. Påverkan beskrivs som bland annat att platsen där intervjuerna äger 
rum, eller de andra deltagarna under intervjun, inte gör att deltagarna är bekväma med att ge 
sanningsenliga utsagor. Wibeck (2010) föreslår att en trivsam miljö deltagarna är vana vid är 
att föredra. I linje med Wibeck (2010) kan trovärdigheten i informanternas uttalanden förstås 
som trovärdiga i den mån att intervjuerna ägde rum i en av deltagarnas hemmiljö, vilket bidrog 
till en avslappnad och bekväm miljö för informanterna. Samtidigt kan trovärdigheten utmanas 
genom den aspekt att informanterna var vänner sedan tidigare, detta kan betraktas som 
problematiskt i den mån att vi upplevde en av informanterna som den i vänskapskretsen som 
kan ha haft en ledande roll. En ledande roll synliggjordes i en av grupperna bland annat genom 
att det var en informant som främst styrde dialogen medan de andra instämde vid uttalanden. 
På så vis kan ledarens roll förstås som något som kan ha inverkat på övriga informanternas mer 
reserverade uttalanden och därmed kan ha påverkat studiens trovärdighet. Samtidigt kan 
studiens trovärdighet betraktas som stark genom det faktum att informanternas nära relation till 
varandra och till oss som författare även kan ha bidragit till mer ärliga diskussioner under 
intervjuerna. Fokusgruppsintervjuer som metod finner vi i efterhand passande då den gav oss 
möjlighet att ta del av upplevelser och uppfattningar genom informanternas interaktion med 
varandra, som inte hade varit möjlig genom exempelvis enskilda intervjutillfällen. Vald metod 
för insamling av empiri var även lämpligt sett till dess möjligheter för följdfrågor eller 
motfrågor kring om v uppfattat deras uttalanden korrekt. Vidare är metoden även lämplig i 
relation till att undersöka studiens syfte, där värdefull fakta kring ungas upplevelser om sociala 
medier och deras välbefinnande berikade vårt resultat genom gruppdynamikens funktion i 
sammanhanget, vilket talar för studiens trovärdighet. Diskussion huruvida antalet informanter 
vid intervjuerna varit för få till antal har i efterhand uppstått, vilket bidragit till en medvetenhet 
om att resultatet hade kunnat bli mer tillförlitligt med fler deltagande informanter. Däremot var 
den ursprungliga tanken att utföra intervjuer vid fler tillfällen på en högstadieskola samt en 
gymnasieskola, för att på så vis nå ut till fler informanter och kunna inkludera ett bredare 
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åldersspann. Då dessa intervjuer ställdes in med kort varsel blev ett nytt urval nödvändigt. 
Studiens urval som utgjordes av 18 respektive 16 åringar har där med ingen medveten funktion 
i genomförd studie. Huruvida det slutliga resultatet blivit tillräckligt omfattande med tanke på 
informanternas angränsande åldrar har därför tagits i beaktning för studiens trovärdighet. Ett 
större åldersglapp informanterna emellan hade inneburit fler aspekter att överväga samt fler 
utsagor för att styrka studiens trovärdighet samt möjligheten att studera en åldersrelaterad 
jämförelse i informanternas utsagor. Ett äldre åldersspann hade dessutom kunnat tillföra svar 
baserade på en ökad medvetenhet kring deras beteende och agerande, vilket i sin tur hade kunnat 
bidra till mer nyanserade utsagor och ett mer varierat resultat. Däremot anser vi att vald 
åldersgrupp och dess utsagor som erhållits är intressanta ur den aspekt att de återspeglar ett mer 
omedvetet perspektiv av rådande sociala normer, framför medvetna förhållningssätt som ökar 
med åldern. Studiens urval av informanter var strategiskt då det var av relevans att deltagande 
informanter besatt en viss kunskap i ämnet sociala medier för studiens trovärdighet. Bryman 
(2011) menar att ett strategiskt urval avser ett sådant urval där slumpen inte valt vilka som ska 
delta vid studiens insamling av empiri, och är lämpligt när en viss förförståelse krävs för att 
möjliggöra en adekvat undersökning. Då vår studie utgick från ett snöbollsurval där en individ 
gav tillgång till ytterligare individer som tillsammans skapade urvalet, gav det oss möjligheten 
att välja ett urval som erhöll den erfarenhet som krävdes för att få värdefull kunskap till studiens 
syfte. Vidare menar Bryman (2011) att det är essentiellt vid kvalitativ forskning att 
informanternas utsagor bygger på erfarenhet och förförståelse i ämnet studien avser att 
undersöka. Detta då det är djupet i utsagorna som är väsentligt framför ett slumpmässigt 
resultat, vilket indikerar att urvalet för vår studie i den mån kan betraktas som lyckat för studiens 
trovärdighet. Majoriteten av rådande forskning som motiverat studiens urval av målgrupp, unga 
kvinnor i åldrarna 16-25 år, pekar på att unga kvinnor är mer utsatta än män när det kommer 
till psykisk ohälsa samt använder sociala medier mest. Samtidigt menar forskare som Wharton 
(2012) att det råder en stigmatisering när det kommer till unga män och psykisk ohälsa, och 
menar att det råder ett mörkertal kring den korrekta fördelningen av psykisk ohälsa i 
befolkningen. Vi är därför medvetna om att urvalet kan beaktas som bristande i den mån att 
unga män också kan lida av psykisk ohälsa i samma utsträckning som unga kvinnor, men har 
med hänsyn till studiens disposition och befintlig vetenskapliga relevans, exkluderats.  
 
Fortsättningsvis menar Bryman (2011) att överförbarhet inom kvalitativ forskning avgör 
huruvida studiens resultat kan appliceras i andra kontext. Då majoriteten av tidigare forskning 
främst påvisar ett skadligt samband mellan sociala medier och unga kvinnors välbefinnande, 
och detta samtidigt bekräftades genom informanternas uttalanden, kan studiens överförbarhet i 
den mån betraktas som hög. Detta då genomförd studie indikerade på ett liknande resultat som 
andra forskare hittat i liknande populationer men i andra situationer. Samtidigt är det inom 
kvalitativ forskning svårt att garantera överförbarhet. Studiens pålitlighet menar Wibeck (2010) 
avser hur studien skulle kunna reproduceras igen baserat på samma metod med ledning av 
annan forskare. Detta har tagits i beaktning då studien tydligt beskriver tillvägagångssättet som 
lett fram till studiens resultat. Dock menar Wibeck (2010) att kvalitativa studier trots tydligt 
beskrivna tillvägagångssätt, inte kan garantera en pålitlig reproduktion av samma studie på 
samma vis som inom kvantitativ forskning. Eftersom kvalitativa egenskaper som kompetens 
hos såväl informanterna och författarna skiljer sig åt och spelar en avgörande roll för studiens 
resultat. För att öka studiens tillförlitligheten med hänsyn till pålitlighetsaspekten, spelades 
samtliga intervjuer in i kombination med förda anteckningar under samtalens gång. Dessutom 
skedde analys och bearbetning av insamlad empiri kort efter varje intervju ägt rum för att inte 
gå miste om några uttalanden och för att säkerställa att dessa skulle återges ordagrant utan att 
förlora sammanhangets innebörd. Samtidigt kunde pålitligheten ökats ytterligare i studien om 
analys och bearbetning av det transkriberade materialet som skapade resultatet och dess 
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kategorier, om tolkningsprocessen skett separat framför gemensamt. Separat tolkning framför 
den gemensamma tolkningen, skulle kunnat öka pålitligheten i den mån att vi inte haft möjlighet 
att influeras av varandras tolkningar. Samtidigt menar Bryman (2011) att alternativa forskare 
som önskar att upprepa studien trots pålitlighet, alltid bör betrakta studien utifrån ett kritiskt 
perspektiv. För att bidra till studiens pålitlighet i den mån har vi även bifogat den intervjuguide 
som använts för att andra forskare själva ska kunna avgöra huruvida ett kritiskt förhållningssätt 
vid vidare applicering av studien behövs (Se bilaga 1). 

9. Konklusion 
Nedan följer en sammanfattning av studiens huvudsakliga resultat och förslag på hur framtida 
strategier för hälsoarbete och forskning bör fortgå.  
 
Studien fann att unga kvinnor upplever sociala medier som en miljö lika verklighetstrogen som 
andra fysiskt anknutna uppväxtmiljöer. Studiens resultat redogör även för upplevelser av 
psykisk ohälsa i samband med sociala medier, men också om upplevelser av ökat välmående i 
samband med dess interaktion. Resultatet fann att jämförelseprocessen upplevdes öka psykisk 
ohälsa hos unga kvinnor, men att en hög självkänsla samt ett kritiskt förhållningssätt till sociala 
medier hade en skyddande effekt mot den skadliga jämförelseprocessen. Genomförd studie 
talar för att om det finns bestämningsfaktorer som leder till psykisk ohälsa och välmående, bör 
dessa kunna betraktas som påverkbara bestämningsfaktorer för hälsa förutsatt att de upptäcks 
och dokumenteras. I framtiden skulle därför relevanta förslag för folkhälsan vara att skapa 
strategier för att förstå hur ohälsa kan uppstå i samband med sociala medier för att möjliggöra 
ett förebyggande hälsoarbete. På samma vis bör insatser riktas för att förstå hur hälsa skapas 
genom sociala medier för att främja sådana resurser. Resultatet argumenterar för hur en 
hälsorelaterad kunskapsbrist kan förstås som en produkt av att unga inte betraktar livet på och 
utanför sociala medier som något separat, men bedöms inte som en prioriterad miljö för att 
undersöka hälsa. Studien talar för hur idén om ett vidgat perspektivet kring vad som kan 
betraktas som en uppväxtmiljö inom folkhälsopolitiska prioriteringar, kan medföra ett nytt 
kunskapsläge för nya möjligheter att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett vidgat perspektiv 
skulle kunna möjliggöra framtida hälsoarbete med fokus på att ge unga rätt verktyg för att kunna 
navigera säkert på sociala medier. Framtida studier bör fortsätta utforska till synes sociologiska 
områden som sociala medier ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. På så vis kan forskning 
inom folkhälsovetenskapen fortgå i linje med den rådande samhällsutvecklingen som i studien 
förstås som digitaliserad. Studien redogör även för att framtida studier bör ifrågasätta att unga 
män i mindre utsträckning skulle lida av psykisk ohälsa jämfört med unga kvinnor då ett 
mörkertal kan förekomma. Slutligen talar studien för att sociala medier inte nödvändigtvis 
behöver förstås som en skadlig miljö trots dess upplevelser relaterade till psykisk ohälsa, utan 
kan snarare förstås som en outforskad sådan.  
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11. Bilaga 1 

11.1    Intervjuguide 
 
Fokusgruppsintervjuerna kommer att börja med att vi presenterar oss för deltagarna och sedan 
muntligt förklarar hur undersökningen kommer att gå till, undersökningens syfte samt 
deltagarnas rättigheter. Samtycke inhämtas från samtliga deltagare innan vi går 
igenom  upplägget för diskussionerna. Vi kommer berätta att första delen av diskussionen 
kommer beröra sociala medier och mående, och andra delen kommer ta upp sociala medier och 
identitet. Vi kommer sedan att starta vår inspelningsutrustning. 

 
  
Bakgrundsinformation deltagare 
Hur gamla är ni? 
Vart bor ni för någonstans? 
Sysslar ni med några fritidsaktiviteter? Sport? Hobby? 
Kan ni berätta om hur en dag med sociala medier ser ut från morgon till kväll? 
Hur ofta skulle ni säga att ni använder eller tittar på er mobil? 
  
Mående och sociala medier 
1. Vad tänker ni på när ni hör ordet sociala medier? ← Huvudfråga 
2. Vilka sociala medier använder ni mest? Varför just de? 
3. Vilken är den främsta anledningen till att ni använder sociala medier? 
4. Hur tänker ni att sociala medier och hur man mår kan hänga ihop? 
  
5. Upplever ni att det finns för- och nackdelar med att använda sociala medier? Isåfall, 
vilka? ← Huvudfråga 
6. Hur skulle ni beskriva sociala medier som omgivning, vad är vanligt att se och inte? Hur 
upplever ni att det kan hänga ihop med hur man mår? 
7. När ni tar del av information och bilder på sociala medier, har det hänt att ni jämfört er med 
någon annan? Om ja, hur fick det er att må? 
  
Identitet och sociala medier 
8. Vad tänker ni på när ni hör ordet identitet? ← Huvudfråga 
9. Hur upplever ni att er identitet online är jämfört med offline? Om den är annorlunda, varför 
är det så tror ni? 
10. Om man är en person på nätet, och en annan i verkligheten. Hur tror ni det kan hänga ihop 
med personens mående? 
11. Har ni någon gång velat vara som någon ni sett på sociala medier? Kan ni isåfall beskriva 
den personen och dess egenskaper? 
  

Slutligen tackar vi alla deltagare för deras medverkan. 
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12. Bilaga 2 

12.1    Informationsbrev 
 
Förfrågan om att delta i en studie om sociala medier och identitetsskapande på nätet. 
  
Sociala medier har idag en central del i de flesta ungas vardag. Syftet med vår studie är att 
undersöka huruvida unga kvinnor upplever att deras användande av sociala medier kan 
associeras till deras psykiska hälsa. Vår studie vänder sig till dig som definierar dig som ung 
kvinna inom åldersintervallet 15 till 25 år. Studien är ett examensarbete på kandidatnivå och är 
en del av Folkhälsopedagogiskt program vid Högskolan i Kristianstad.  
 
Deltagandet i studien innebär att du tillsammans med 3-4 andra personer kommer att intervjuas 
och diskutera era upplevelser om sociala medier. Intervjun kommer att pågå under ca 60 
minuter och kommer att spelas in för att underlätta användning av materialet. 
  
Resultatet av enkätundersökningen kommer endast att användas i syfte att färdigställa vårt 
examensarbete samt när detta godkänts att finnas tillgängligt i Högskolan Kristianstads databas 
DiVA. Du som deltar i studien gör det på frivilliga villkor och kan när som helst under 
undersökningen välja att avbryta din medverkan utan orsak. Du som deltar i undersökningen 
gör även detta under konfidentiella förhållanden, det innebär att de uppgifter du lämnar vid 
intervjun kommer inte att kunna återkopplas till dig, dina svar kommer noggrant att bevaras 
från allmän åtkomst samt efter färdigställt examensarbete att förstöras. 
  
Vi undrar med detta om du är intresserad av att delta i denna undersökning. Du lämnar ditt svar 
muntligt till Evelina eller Louise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


