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Sammanfattning 

Denna studie avser att, genom semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor, studera 

kvinnornas egna upplevelser av de sociala medierna Facebook och Instagram, samt hur deras 

användning av dessa sociala medier eventuellt påverkar deras psykiska välmående. Detta 

förväntas bidra till en ökad förståelse om sociala mediers inverkan på människors hälsa. De 

teoretiska utgångspunkter som är centrala i denna studie är socialkonstruktivism, 

identitetsteori samt social jämförelseteori. Studien utgår från en fenomenologisk ansats vilket 

innebär att vi genom intervjuer ämnar studera kvinnornas subjektiva livsvärld utifrån deras 

egna erfarenheter och upplevelser kring ämnet sociala medier. Vi har genomfört 

semistrukturerade intervjuer med åtta kvinnor i åldern 18-25 år, där en form av snöbollsurval 

har använts. Vidare har en tematisk analys genomförts, där teman identifierades utifrån vad 

som framkom i intervjumaterialet, som i sin tur analyserades i relation till de teoretiska 

utgångspunkterna samt tidigare forskning. Studiens resultat visar att det bland informanterna 

finns en stor variation i upplevelser av sociala medier som innefattar både positiva och 

negativa aspekter. Vidare framkom det att samtliga informanter upplevt att deras psykiska 

välmående påverkats av de sociala medierna Facebook och Instagram. Men hur och i vilken 

utsträckning de upplever sig ha blivit påverkade anger de främst berott på det dagliga 

humöret. Utifrån kvinnornas upplevelser gällande hur deras psykiska välmående påverkas av 

de sociala medierna, framträder känslor såsom avundsjuka och otillräcklighet kopplat till att 

de jämför sig med andra. Ur detta framträder känslor kring att vara missnöjd med sig själv 

och sin tillvaro, vilket i sin tur påverkar kvinnornas syn på sig själva. Kvinnornas upplevelser 

tolkades utifrån Giddens identitetsteori, då kvinnorna berättade om att de framställer och 

granskar sig själva och sina identiteter i förhållande till andra personer i dessa sociala medier. 

Att kvinnorna jämförde sig med andra och hur detta inverkade på psykiskt välmående 

tolkades utifrån Festingers sociala jämförelseteori. Vidare kunde den medvetenhet kring 

normer och beteenden som kvinnorna upplever konstrueras genom sociala medier tolkas i 

relation till socialkonstruktivismen. Detta har lett fram till en ny kunskap och ökad förståelse 

om sociala mediers påverkan på unga kvinnors psykiska välmående. Däribland att det finns 

en medvetenhet gällande sociala mediers påverkan samt hur denna påverkan visade sig vara 

högst individuell och föränderlig utifrån dess subjektiva kontext.  
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1. Inledning 

Sociala medier har kommit att bli en allt mer viktig och självklar del i dagens samhälle. 

Resultat från Internetstiftelsens årliga rapport visar att användningen av sociala medier har 

mer än fördubblats sedan år 2010 (Davidsson & Thoresson, 2016:4-6). Möjligheten till att 

ständigt kunna vara uppkopplad på internet och att ta del av det enorma informationsflödet 

inom olika sociala medier såsom Facebook och Instagram, har fått en betydande roll i 

människors vardagliga liv. Sociala mediers existens i samhället gör det möjligt för människor 

att, oavsett avstånd, interagera och kommunicera med varandra inom olika sociala nätverk. 

Genom sociala medier kan vi på ett smidigt och effektivt sätt sprida, samt ta del av kunskap 

och information (Ibid:103). Men i skuggan av detta erhåller sociala medier flertalet negativa 

effekter på den enskilde individen och dennes liv. Bland dessa negativa effekter betonas 

framför allt risken att ungdomar påverkas negativt av sociala medier. Utifrån 

Internetstiftelsens rapport framgår det att de största användarna av sociala medier, såsom 

Facebook och Instagram, är unga kvinnor i åldern 16-25 år (Ibid:44). Vidare framförs 

internetanvändningens negativa påverkan på unga människors välmående, där mobbning 

samt förstärkta normer och ideal riskerar att skada individen (Davidsson & Thoresson, 

2016:105, Carlsson, 2010). Enligt Carlsson (2010) kan sociala medier leda till psykisk ohälsa 

då de bland annat förmedlar dessa förstärkta normer och ideal. Hon menar vidare att 

användningen av sociala medier även kan vara en riskfaktor för stress. Salmi med kollegor 

skriver i rapporten Psykisk ohälsa bland unga (2013) att psykisk ohälsa bland unga ökat 

under 1990- och 2000-talet. Resultat baserat på det senaste insamlade materialet år 2011 visar 

en fortsatt ökning och utvecklingen beskrivs som ett oroväckande folkhälsoproblem. Därmed 

framförs det som viktigt att följa utvecklingen och att i fortsättningen även försöka hitta 

förklaringar till den ökade psykiska ohälsan bland unga. 

  

Föreliggande studie syftar till att genomföra intervjuer med unga kvinnor där vi specifikt valt 

att inrikta oss på de sociala medierna Facebook och Instagram och hur dessa eventuellt 

påverkar på kvinnornas psykiska välmående. Begreppet psykiskt välmående definieras i 

denna studie som en subjektiv känsla av att må bra och att känna sig nöjd med sig själv och 

sin tillvaro. Med bakgrund av den problematik som tidigare forskning kopplat till 

användningen av sociala medier samt den allt mer betydande roll sociala medier har kommit 

att få i unga kvinnors vardagliga liv, anser vi det vara viktigt att fokusera på kvinnornas egna 
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upplevelser av de sociala medierna Facebook och Instagram. Genom att intervjua unga 

kvinnor i åldern 18 till 25 om hur de upplever de sociala medierna Facebook och Instagram, 

vill vi få en ökad insikt och förståelse av kvinnornas egna upplevelser av de sociala medierna 

och dess eventuella påverkan på deras psykiska välmående. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom semistrukturerade intervjuer med unga kvinnor, studera 

samt få en ökad förståelse för kvinnornas egna upplevelser av de sociala medierna Facebook 

och Instagram, samt hur deras användning av dessa sociala medier eventuellt påverkar deras 

psykiska välmående. Frågeställningarna som studien utgår från är följande: 

 

- Vilken roll upplever kvinnorna att sociala medier har i deras liv? 

- Vilken erfarenhet har kvinnorna av sociala medier? 

- Upplever kvinnorna att deras användning av sociala medier påverkar hur de mår och 

i så fall på vilket sätt? 

-  Finns det specifika händelser som kan förklara dessa upplevelser? 

- Hur kan de upplevelser kvinnorna haft förstås utifrån de teoretiska perspektiven 

socialkonstruktivism, social jämförelseteori samt identitetsteori? 

 

2. Centrala begrepp  
I det här avsnittet förklarar vi två av studiens centrala begrepp, sociala medier och psykiskt 

välmående. Vi anser det vara av betydelse att redogöra för begreppens respektive innebörd i 

relation till denna studie. 

 

Sociala medier 

Sociala medier är ett samlingsnamn för olika kommunikationskanaler, där användare virtuellt 

kan kommunicera med varandra genom bland annat bild, text och ljud. Sociala medier skiljer 

sig från massmedier då de bygger på ett innehåll som produceras av de som använder dem 

(NE, 2017). I denna studie avgränsas sociala medier till att endast beröra 

kommunikationskanalerna Facebook och Instagram. Facebook utgör idag det största sociala 

nätverket av svenska internetanvändare, tätt följt av Instagram som sedan år 2013 fortsatt att 
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ökat markant (Davidsson & Thoresson, 2016:47-49). “Facebook utgörs till stor del av dess 

användares profiler, vilka knyts samman till olika nätverk inom vilka interaktionen sker. Den 

främsta formen för kommunikation på Facebook sker genom text och bild “ (NE, 2017). 

Instagram är en mobilapplikation där användare har ett konto där de publicerar bilder och 

videos. Användare kan även här välja att ”följa” andra användare och på så sätt prenumerera 

på dennes konto.  Sedan år 2012 äger Facebook även Instagram, vilket gör att det finns en 

samordning mellan nätverken där exempelvis bilder man lägger upp på Instagram kan delas 

vidare till sin Facebook-profil och omvänt (Instagram, 2017). 

 

Psykiskt välmående 

Psykisk hälsa är ett svårdefinierat begrepp (NE, 2017). WHO (2001) definierar hälsa som att 

individen upplever fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och att hälsa 

innebär mer än bara frånvaro av sjukdom. I denna studie har vi valt att inte utgå från det 

bredare begreppet som också inkluderar fysiska symptom. Istället har vi valt att använda oss 

av begreppet psykiskt välmående, som vi menar är en mildare variant av begreppet psykisk 

hälsa då det inte förutsätter att man sökt vård för sitt mående. Då denna studie ämnar 

undersöka huruvida sociala medier har en möjlig påverkan på unga kvinnors psykiska 

välmående, innefattar begreppet psykiskt välmående en subjektiv känsla av att må bra och 

känna sig nöjd med sig själv och sin tillvaro. 

      

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras de teorier vi funnit relevanta för vår studie. Syftet med studien är 

att få en ökad förståelse kring unga kvinnors upplevelser av de sociala medierna Facebook 

och Instagram, samt huruvida användningen av dessa sociala medier påverkar deras psykiska 

välmående. Socialkonstruktivismen kan vara ett lämpligt perspektiv för att diskutera hur 

gemensamma normer och beteenden konstrueras genom kvinnornas användning av de sociala 

medierna. En viss form av interaktion sker på Facebook och Instagram, där andra reagerar på 

inläggen genom exempelvis Likes, och personen förstår då vilka åsikter eller utseenden som 

är att föredra. Vidare har vi valt att använda oss av identitetsteorin, som beskriver hur 

identiteter skapas och konstrueras, vilket är relevant för deras användning av sociala medier 

men också för hur de förhåller sig till dessa. Slutligen har vi även valt att tillämpa 

jämförelseteorin, som förklarar varför människor tenderar att jämföra sig med andra. 
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Tillsammans ger dessa teorier oss möjlighet att förstå om och hur kvinnorna på olika sätt 

påverkas av dessa sociala medier. I slutet av detta avsnitt ges en sammanfattande reflektion 

kring dessa teoretiska utgångspunkter. 

 

3.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen belyser att människors verklighet är socialt konstruerad och ett 

resultat av mellanmänsklig interaktion och kollektivt uppförande (Berger & Luckmann, 

1966:13). Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet skapas sanning såsom normer och 

gemensamma regler genom samspel och interaktioner individer emellan. På så sätt är all 

sanning i samhället subjektiv och konstant föränderlig genom dess sociala konstruktion 

(Ibid). Berger och Luckmann menar även att människor utvecklas genom social påverkan och 

att individen konstruerar sig själv då denne genomgår en andra socialisation för att bli en 

fulländad samhällsmedborgare. I socialisationsprocessen tar individen till sig normer och 

beteenden från personer som finns i dennes omgivning, för att sedan ta efter dessa och göra 

dem till sina egna subjektiva sanningar. Denna socialisationsprocess innefattar tre steg, 

externalisering, objektifiering och internalisering (Ibid:79-80). Vid externalisering skapas 

kunskap ur det sociala samspelet mellan individer, där det sker en handling som bär på en 

subjektiv betydelse av ett visst fenomen. Därefter förs denna handling vidare och 

objektifieras till ett ingående mönster i samhället (Ibid:48–49). Vid objektifieringen 

socialiseras den subjektiva sanningen allt mer och cementeras till att bli en objektiv och 

självklar verklighet i samhället. Vid internaliseringen socialiseras därefter sanningen och 

kunskapen vidare till nya individer och generationer. På så sätt förs dessa mänskligt skapade 

typifieringar om ett specifikt fenomen vidare, där nya individer tar del av denna kunskap och 

gör det till sina egna sanningar (Ibid:79). Att ta del av information, interagera och 

kommunicera via sociala medier kan ses som en del av den socialisationsprocess som 

konstruerar och utvecklar individen samt är del i att skapa gemensamma samhällsnormer. 

 

3.2 Identitetsteori        

Giddens (1991) menar att individens identitetsskapande i dagens moderna samhälle skiljer sig 

från tidigare epoker. Människans identitet är idag reflexiv, vilket betyder att man inte föds 

med en identitet utan där identiteten skapas i interaktionen med andra människor (Giddens, 

1991). Han menar vidare att individer strävar efter att hålla sig uppdaterade och att 
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identitetsskapande därför även sker i takt med förändringar i omvärlden. En reflexiv identitet 

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

kontinuerligt (Giddens, 1991). Eftersom identitetsskapande sker i interaktion med andra 

människor kan det tänkas vara så att människan granskar sig själv i förhållande till övriga 

individer inom samma kontext. Även om interaktionen inom sociala medier är visuell kan 

den påverka individens identitetsskapande på ett liknande sätt. Därmed är Giddens teoretiska 

ansats om den reflexiva identiteten relevant i koppling till att studera om och i så fall hur 

människor upplever att deras användning av sociala medier påverkar dem.  

 

3.3 Social jämförelseteori 

Människor lär sig vilka beteenden och åsikter som framträder som ”rätt” i samhället, där ett 

sätt att lära sig detta är genom att jämföra sig med andra. Att jämföra sig med andra är ett sätt 

för människor att utvärdera sig själva. Dessa tankar utgör grunden i Festingers (1954) teori 

om social jämförelse. Teorin förklarar att om en individ jämför sig med personer med 

annorlunda åsikter, utseenden eller beteenden ökar tendensen att individen ändrar sig utefter 

dessa för att passa in. Om vissa åsikter, utseenden eller beteenden framställs som ”rätt” i 

sociala medier, är det möjligt att de unga kvinnorna vill efterlikna dessa. Festinger (1954) 

menar även att det finns en strävan efter att prestera bättre än den eller det man jämför sig 

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

uppnår det ”rätta” som framställs, kan det tänkas skapa en känsla av missnöje eller 

otillräcklighet. På så sätt anser vi att teorin om social jämförelse är tillämpbar på unga 

kvinnors upplevelser av sociala medier och huruvida kvinnornas användning av dessa 

påverkar deras psykiska välmående.  

 

3.4 Reflektion kring teoretiska utgångspunkter 

Samtliga av dessa tre teorier är relevanta för vår uppsats, då vi tänker att kvinnornas 

identiteter påverkas och förändras bland annat genom den visuella interaktionen i de sociala 

medierna. Det har betydelse för hur de själva framställer sig i sociala medier, men även hur 

de upplever sig själva i jämförelse med andra och hur de reviderar sitt beteende eller sin 

framställning av sig själva i förhållande till andras kommentarer. Samtliga teorier belyser hur 

vi människor på olika sätt socialt påverkas och förändras av samhället och av interaktionen 

med människor i vår omgivning. Dessa teoretiska utgångspunkter kan därmed tillsammans 

bidra till en ökad förståelse gällande kvinnornas upplevelser av sociala medier, samt huruvida 
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användningen av sociala medier påverkar deras psykiska välmående. Att ta del av 

information, interagera och kommunicera via Facebook och Instagram kan tänkas vara en del 

av den socialiseringsprocess som Socialkonstruktivismen menar utvecklar och konstruerar 

individen.Vidare kan kvinnornas normer och beteenden tänkas påverkas av bland annat 

andras inlägg på Facebook och Instagram, gällande vilket utseende eller vilka åsikter som är 

att eftersträva eller föredra. Hur kvinnorna agerar på sociala medier kan på så sätt också 

påverka samhällsnormer. Enligt identitetsteorin kan den visuella interaktionen även tänkas ha 

en påverkan på individens identitetsskapande, bland annat genom att man granska sig själv i 

förhållande till andra i sociala medier. Denna aspekt är även något som teorin om social 

jämförelse betonar. Att jämföra sig med andra beskrivs som något som får individen att 

granska sig själv i förhållande till andra, vilket på så sätt kan skapa missnöje om man inte 

upplever att man håller måttet, och därmed ha en negativ påverkan på individens psykiska 

välmående. Med utgångspunkt från teoriernas gemensamma fokus på hur den sociala miljön 

kan påverka individers tankar, normer och handlingar är de därmed relevanta för vårt syfte att 

få en ökad förståelse för kvinnornas upplevelser av de sociala medierna Facebook och 

Instagram, samt hur deras användning av dessa sociala medier eventuellt påverkar deras 

psykiska välmående. 

 

4. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskning kring sociala medier som vi anser är 

intressant att föra fram i relation till vår studie. Därmed avser vi att presentera en 

sammanfattande bild av tidigare empiriska resultat kring sociala medier och dess påverkan på 

individens psykiska välmående. Inledningsvis presenterar vi forskning gällande ungdomar 

och sociala medier för att i följande delavsnitt fokusera på den forskning som på olika sätt 

berör sociala medier och dess påverkan på individen och dennes psykiska välmående. 

 

4.1 Ungdomar och sociala medier 

Utifrån Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och Internet (Davidsson & Thoresson, 

2016) framgår det att sociala medier i dagens samhälle spelar en allt större och betydande roll 

i människors vardagliga liv. Detta styrks utifrån resultat som visar att den dagliga 

användningen av sociala medier mer än fördubblats under de senaste åren, från 28 procent år 
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2010 till att uppgå till 58 procent år 2016 (Ibid:4-6). De sociala medier som används i störst 

utsträckning är Facebook och Instagram (Ibid:47-49). Vidare visar resultat presenterade i 

rapporten att det är unga personer i åldern 16-25 år som använder sociala medier mest. Det 

framkommer även att de största användarna är kvinnor inom åldersgruppen 16-25 år, vilka i 

genomsnitt tillbringar cirka 12 timmar i veckan på sociala medier (Ibid:44). Samtidigt visar 

Salmi med kollegors rapport Psykisk ohälsa bland unga (2013), att psykisk ohälsa bland unga 

har ökat under 1990- och 2000-talet. Resultaten från det senaste insamlade materialet år 2011 

visar på en fortsatt ökning och utvecklingen beskrivs som ett oroväckande folkhälsoproblem. 

Därmed förespråkas vikten av att följa upp denna utveckling och att försöka hitta förklaringar 

till den ökade psykiska ohälsan bland unga. Vi vill därför genom intervjuer med unga kvinnor 

generera en ökad kunskap kring sociala mediers eventuella roll i psykisk ohälsas utveckling. 

  

Carlsson reflekterar kring ungdomars flitiga internetanvändning och hur det i dagens 

samhälle vuxit fram ett interaktivt och mobilt kommunikationssamhälle med nya 

kommunikationsmönster (Carlsson, 2010: 9-10). Där förs det fram oro för och risker med att 

sociala medier kan ha en negativ påverkan och inflytande på ungdomars välmående. Bland de 

negativa riskerna nämner hon bland annat mobbning, hatfyllda budskap, förstärkning av 

stereotypa normer och ideal, självskadebeteende och självmord. På grund av dessa påvisade 

risker resonerar hon också kring hur sociala medier kan leda till ohälsa hos ungdomar och att 

de kan ses som en riskfaktor för stress (Ibid:13). Enligt henne bör problematiken mellan 

ungdomar och sociala medier synliggöras och diskuteras mer än vad det görs idag. Hon 

menar också att det finns en tendens till att sociala mediers positiva inflytande främst 

uppmärksammas, såsom att stärka ungdomar i deras utveckling och att stimulera kreativitet 

och skapande (Ibid:15). Dunkels (2010) lyfter också de sociala mediernas positiva inflytande 

då hon menar att sociala medier fungerar som en mötesplats för ungdomar där de kan dela 

med sig av sina tankar och möta likasinnade. Därigenom menar hon att mötesplatser inom 

olika sociala medier gör det möjligt för unga personer som exempelvis har en viss sjukdom 

eller diagnos, att dela med sig av sina tankar kring detta och komma att i kontakt med 

likasinnade personer. På så sätt främjar sociala medier betydelsefulla mötesplatser som i sin 

tur genererar en gemenskap och trygghet för ungdomar (Dunkels, 2010: 37-38). Livingstone 

och Haddon (2010) lyfter såväl möjligheter som risker i projektet EU kids online, då de 

studerar internetanvändningen bland barn i åldern 6-17 år. De tar upp möjligheter för dessa 

unga brukare i termer av möjligheten till undervisning och lärande samt deltagande och 

samhällsengagemang. Vidare diskuteras det hur internetanvändningen kan fylla en viktig 
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funktion gällande barnens möjlighet till att uttrycka sig och utveckla sina identiteter. 

Projektets studier tyder på att socialt nätverkande främjar en inspiration som stimulerar 

skapande och deltagande bland barnen, där de har möjlighet att uttrycka sina identiteter och 

att dela med sig av sina upplevelser med andra (Livingstone & Hadden, 2010: 71). Trots att 

Livingstone och Hadden undersökte en yngre population än vad som är i fokus i denna studie 

anser vi att projektet är relevant att nämnas i relation till vår studie, då resultaten ändå kan ha 

likheter med de upplevelser som beskrivs i intervjumaterialet bland vår något äldre 

åldersgrupp. 

 

4.2 Sociala medier och dess påverkan 

Internetstiftelsens rapport (Davidsson & Thoresson, 2016) redovisar även enkätresultat kring 

internetanvändningens positiva och negativa effekter utifrån användarnas egna upplevelser. 

Bland det positiva med internet framförs den stora tillgängligheten och all den information 

som finns att ta del av. Dessutom nämns kommunikationen och möjligheten till att hålla 

kontakt med familj och vänner. Å andra sidan framförs negativa upplevelser med sociala 

medier, såsom den falska informationen som cirkulerar på nätet, samt risken för att utsättas 

för mobbning eller hatbrev (Ibid:103-105). De sociala mediernas negativa effekter diskuteras 

även i en dansk, experimentell studie av Tromholt (2015) där man genom ett experiment har 

undersökt hur användningen av det sociala nätverket Facebook påverkar en individs 

subjektiva välmående. I studiens experiment deltog 1095 individer vilka slumpmässigt 

delades in i två olika grupper. En grupp blev ombedda att fortsätta använda Facebook som 

vanligt medan individerna i den andra gruppen blev ombedda att under en hel vecka utesluta 

Facebook från sina vardagliga liv (Tromholt, 2015:5). Efter en vecka rapporterade den grupp 

som ändrat sitt Facebookanvändande en högre grad av tillfredsställelse med sina liv. 

Individerna upplevde att de kände sig gladare och mer tillfreds med sina sociala liv samt 

uppgav att de kände sig mindre stressade, ledsna och ensamma än innan experimentet (Ibid:6-

8,10). Vidare har en liknande Facebook studie genomförts av Steers, Wickham och Acitelli 

(2014). I denna studie fann de ett samband mellan mängden tid spenderad på Facebook och 

konsekvenser på den mentala psykiska hälsan av detta. Resultaten visar på att användningen 

av Facebook kan leda till depressiva symtom, lågt självförtroende och avundsjuka. De 

konsekvenser Facebook har på psykisk hälsa kopplar de samman med social jämförelse och 

hur människan tenderar att jämföra sig med andra människor på sociala medier (Steers, 

Wickham och Acitelli, 2014: 728). 
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 Utifrån den tidigare forskning som presenterats ovan upplever vi att det finns förhållandevis 

lite forskning som specifikt inriktar sig på sociala medier och dess eventuella påverkan på 

psykiskt välmående. För de studier som har fokuserat på detta så skiljer sig urvalet åt i 

förhållande till vår studie, då de antingen studerat båda könen eller en annan åldersgrupp. 

Vidare är den tidigare forskningen inom ämnet till största delen kvantitativ. Därmed anser vi 

att det finns ett behov av att göra en kvalitativ studie och vi hoppas att nya synvinklar på 

fenomenet framkommer då vi utgår från unga kvinnors egna upplevelser av sociala medier 

och dess eventuella påverkan på deras psykiska välmående. 

 

5. Metod 
I detta avsnitt redogör vi för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt och därefter de avgränsningar vi 

gjort. Vidare följer redogörelser kring urvalsmetod, genomförande, forskarroll, analysmetod 

samt reflektioner kring studiens forskningsetiska aspekter och vetenskapliga kvalité. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från den vetenskapsteoretiska inriktningen fenomenologi. Inom ett 

fenomenologiskt synsätt ser man individen som meningsskapande och där varje individ ger 

en subjektiv tolkning utifrån dennes egna erfarenheter och förförståelse (Brinkmann & Kvale, 

2015:44-45). Denna vetenskapsteoretiska inriktning anser vi passar studiens syfte, då vi vill 

nå intervjupersonernas egna subjektiva upplevelser och på så sätt främja en ökad förståelse 

kring ämnet. Därmed har vi i våra intervjuer strävat efter ett öppet, fenomenologiskt 

förhållningssätt för att nå intervjupersonernas egen livsvärld och därigenom deras subjektiva 

uppfattning kring ämnet. Vår användning av kvalitativa intervjuer i studien innebär en form 

av mellanmänsklig situation där vi som intervjuare och intervjupersonen integrerar och agerar 

i förhållande till varandra. Därmed skapas en subjektiv och unik kunskap i interaktionen 

mellan oss och intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2014:49). Kvalitativ forskning 

hamnar oftast inom det socialkonstruktivistiska paradigmet, vilket fokuserar på hur 

intervjupersonen konstruerar och skapar mening som intervjuaren måste ta hänsyn till. På så 

sätt påverkar interaktionen den kunskap som produceras i intervjun, där vi som intervjuare är 

med och konstruerar verkligheten och den kunskap som erhålls (Sohlberg & Sohlberg, 

2013:274). Detta kommer att belysas närmare under delavsnitt 5.5 “Forskarroll”. 
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5.2 Avgränsningar 

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till kvinnor samt en åldersmässigt yngre målgrupp 

mellan 18-25 år. Dessa avgränsningar gjordes främst mot bakgrund av tidigare studier som 

visat att unga kvinnor är den grupp som ägnar mest tid åt sociala medier. I och med detta kom 

vi fram till att unga kvinnor är en relevant målgrupp för studiens syfte, då vi förväntar oss att 

denna målgrupp är förhållandevis representativ för en typisk användare av sociala medier och 

därför kan bidra med ingående tankar och upplevelser kring ämnet. Ytterligare en 

avgränsning vi gjort är att specifikt inrikta oss på de sociala medierna Facebook och 

Instagram. Därmed har vi i intervjuguiden medvetet ställt frågor kring informanternas 

upplevelser kopplat till deras användning av Facebook och Instagram, samt dess möjliga 

påverkan på deras psykiska välmående. Denna avgränsning gjordes på grund av att sociala 

medier är ett mångfacetterat begrepp som inrymmer många olika innebörder. På så sätt 

bidrog denna avgränsning till en ökad tydlighet av begreppet sociala medier i vår studie vilket 

i sin tur underlättade både insamling och analys av materialet.  

 

5.3 Urval  

Gällande vår sökning av relevanta informanter till studien valde vi att använda oss av 

snöbollsurval, vilket är en form av bekvämlighetsurval. Denna urvalsmetod innebär att vi 

som forskare tar kontakt med personer för att genom dessa få kontakt med relevanta 

informanter (Bryman, 2011:196). Vidare har urvalet varit målstyrt, vilket innebär att vi 

strategiskt har valt ut relevanta informanter utifrån en önskan om att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan urvalet och studiens syfte (Ibid:434). Då vi sökte efter relevanta 

informanter utifrån studiens målgrupp av unga kvinnor som har erfarenheter av sociala 

medier upplevde vi en god tillgänglighet. Det framgick att många hade en daglig användning 

av sociala medier såsom Facebook och Instagram, vilket gjorde att de i en väldigt stor 

utsträckning kunde relatera till ämnet. På så sätt kom vi fram till att snöbollsurval var ett 

smidigt och effektivt tillvägagångssätt för oss att få tag på informanter. För att få tag på 

informanter lade vi upp en intresseanmälan på våra respektive Facebooksidor med ett kort 

stycke information om studien samt med en tydlig önskan om att detta skulle delas vidare för 

att på så sätt få tag på informanter flera steg bortom vår egen vänskapskrets. Detta ansåg vi 

vara av stor betydelse då vi inte ville ha informanter som vi känner till eller som personer i 

vår egen vänskapskrets på något sätt har eller tidigare haft kontakt med. Det hade kunnat leda 
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till stor problematik, både utifrån flertalet etiska aspekter men vore även en betydande 

nackdel vid insamling av material (Brinkmann & Kvale, 2014:111-112). 

 

Genomgående i vår sökning av informanter och i vårt bemötande med dessa har vi varit 

medvetna om vikten av att skydda informanternas identiteter och att de ska känna sig så 

trygga som möjligt i sin medverkan. De informanter vi sedan valde att intervjua befann sig tre 

till fyra steg bortom vårt egna kontaktnät på Facebook, vilket gjorde att vi inte kände till 

personerna eller på något sätt hade hört talas om dem tidigare. Vidare försökte vi se till att 

intervjupersonerna, utifrån vår nådda kännedom, inte kände till varandra för att i så stor mån 

som möjligt skydda informanterna och deras anonymitet. Dock kan snöbollsurvalet innebära 

en begränsning då det finns en risk kopplad till att de personer som hjälpte oss att få tag i våra 

informanter känner till dessas deltagande i studien. Detta kan bidra till etisk problematik, där 

bland annat intervjupersonernas anonymitet inte kan garanteras fullt ut (Vetenskapsrådet, 

2002:12). Mot bakgrund av denna möjliga problematik och att ämnet psykiskt välmående kan 

vara känsligt för våra informanter att prata om, valde vi att på flera sätt skydda deras 

identiteter. Det gjordes exempelvis genom att vi i vår redovisning gav alla informanter 

fingerade namn och angav inte heller deras exakta åldrar. Dessutom valde vi att utifrån det 

insamlade materialet utesluta vissa detaljerade återgivelser från informanterna, som hade 

kunnat möjliggöra för andra att identifiera dem. Vidare kan ett kritiskt ifrågasättande 

framföras gällande om snöbollsurval fångar ett representativt urval för målgruppens 

population (Bryman, 2011:196-197). Denna möjliga problematik har vi förhållit oss till 

genom det som redogjorts för ovan, det vill säga att vi strategiskt valde ut informanter som vi 

inte kände till, men som gav uttryck för att ha tankar och upplevelser kring ämnet. 

 

5.4 Genomförande 

I denna studie har vi valt att använda oss utav kvalitativa semistrukturerade intervjuer för 

insamling av vårt material. Metodvalet gjordes i relation till studiens syfte av att få en ökad 

förståelse kring kvinnornas upplevelser av sociala medier och dess möjliga påverkan på deras 

psykiska välmående. Kvalitativa intervjuer är ett passande tillvägagångssätt för att få en mer 

djupgående förståelse (Brinkmann & Kvale, 2014:17). Då vi inför intervjuerna utformade en 

intervjuguide med frågor, reflekterade vi över huruvida våra frågor skulle kunna bidra till en 

alltför strukturerad intervju. Detta kan i sin tur medföra svårigheter att komma åt 

intervjupersonens livsvärld (Ibid:43-44). Därför valde vi att göra intervjuer av 
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semistrukturerad form med övergripande teman, vilket innebär att det finns utrymme för en 

viss flexibilitet, såsom möjlighet till att kasta om eller lägga till andra frågor utifrån det som 

förs fram av intervjupersonen (Ibid:45), samtidigt som intervjupersonernas svar inte styrs i 

lika stor utsträckning. Genom denna typ av intervju fanns det möjlighet att fokusera på 

intervjupersonens egna ståndpunkter, samtidigt som vi kunde följa en strukturerad 

intervjuguide och söka svar på studiens frågeställningar. Strukturen bidrar till att 

intervjupersonerna inte glider ifrån ämnet alltför mycket, vilket i sin tur underlättade analysen 

av intervjuerna. Vi genomförde intervjuer med totalt åtta stycken informanter som vi delade 

upp mellan oss och intervjuerna tog ungefär trettio till fyrtiofem minuter vardera. Vi kom 

överens med respektive intervjuperson om vart intervjuerna skulle äga rum, för att de skulle 

känna sig så bekväma som möjligt. Sex av våra intervjuer genomfördes hemma hos 

intervjupersonerna, då detta var önskemål från deras sida. De resterande två intervjuerna 

genomfördes på olika caféer, vilket även det var önskemål från deras sida. I dessa fall gav vi 

varandra olika förslag om caféer med en lugn miljö där vi kunde prata ostört och bestämde 

gemensamt om vilken tid och plats som passade bäst. I nästa delavsnitt diskuteras ytterligare 

aspekter kring intervjusituationen med fokus på vår roll som forskare.  

 

5.5 Forskarroll 

Som forskare besitter vi en egen förförståelse kring ämnet sociala medier, exempelvis 

gällande hur vi upplever att vår egen användning av de sociala medierna Facebook och 

Instagram påverkar oss och vårt psykiska välmående. Därför har det varit viktigt för oss att 

vid utformandet av intervjuguiden och under intervjuerna reflektera kring vad för slags 

kunskap vi är ute efter med våra intervjuer. Det främsta syftet har varit att komma in på 

djupet av intervjupersonernas upplevelser och få detaljerade beskrivningar kring deras 

känslor och uppfattningar kring ämnet sociala medier. Vidare kan interaktionen i respektive 

intervjusituation upplevas som jobbig för intervjupersonen. Detta kan försvåra intervjun 

eftersom vi som intervjuare och intervjupersonen ömsesidigt påverkas av varandra 

(Brinkmann & Kvale, 2014:49). Denna form av asymmetriska maktrelation är tämligen 

ofrånkomlig i intervjusituationen, då vi som intervjuare format frågorna och på så sätt styr 

intervjun, vilken riktning den tar och när den ska avslutas (Ibid:51-52). Denna maktrelation är 

något vi varit medvetna om och reflekterat över, vilket gjorde att vi lät respektive 

intervjuperson vara med och besluta om bland annat var intervjun skulle äga rum. Dessutom 

valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss och självständigt genomföra fyra intervjuer var 
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med respektive intervjuperson. Trots att det vid intervjusituationen kan ha många fördelar att 

vara två som intervjuar, kom vi fram till att det vore bäst att genomföra intervjuerna enskilt 

utifrån både ett makt- och tidsperspektiv. Vi ville inte vara ‘‘två mot en’’ under intervjuerna, 

vilket hade kunnat förstärka vår maktrelation gentemot intervjupersonen ytterligare. Att 

istället genomföra intervjuerna självständigt upplevde vi gjorde intervjupersonerna mer 

trygga i situationen, vilket i sin tur kan ha bidragit till att de öppnade upp sig mer i sina svar.  

 

5.6 Analysmetod 

Vidare vid analysen av det insamlade materialet, var transkriberingen en viktig del i 

processen att komma nära inpå materialet och för att kunna göra en korrekt analys 

(Brinkmann & Kvale, 2014:220). Eftersom transkriberingen är ett tidsmässigt krävande 

moment (Bryman, 2011:429-430), valde vi att dela upp transkriberingen av intervjuerna 

mellan oss. Vi skapade dock ett gemensamt dokument där det fanns möjlighet för oss båda att 

läsa igenom alla transkriberingar och analysera dessa. Transkriberingarna gjordes 

kontinuerligt allt eftersom intervjuerna genomfördes. Detta upplevde vi gav möjlighet till att i 

ett tidigt skede börja analysera materialet samt att få en överblick av viktiga teman som vore 

av intresse att gå djupare in i under de intervjuer som återstod (Ibid). Vid detta skede var vi 

huvudsakligen helt frånkopplade från vår intervjuguide och valde istället att vid den senare 

analysen ta in i intervjuguiden och sedan gemensamt komma fram till vilka centrala teman vi 

ville ha med i resultat och analysavsnittet. Detta gjordes på grund av att vi i analysens tidiga 

skede inte ville bli allt för styrda av vår intervjuguide utan där vi i så stor mån som möjligt 

ville låta det insamlade materialet tala för sig själv. Vid transkriberingen valde vi att återge 

intervjuerna ordagrant och tog endast bort vissa språkliga upprepningar för att på så sätt 

underlätta den vidare analysen. Därefter valde vi att använda oss av en tematisk analys av det 

insamlade materialet. Denna analysform innebär att man lägger tyngd på det som sägs i 

materialet och utifrån detta kategoriserar in materialet i olika centrala teman. Den tematiska 

analysen var ett givande tillvägagångssätt i studien då det gav oss en strukturerad överblick 

av det insamlade materialet. Vidare fungerade indelningen av olika teman som riktlinjer till 

vad vi sedan i resultatavsnittet valde att fokusera på samt hur avsnittet skulle struktureras 

(Ibid:527-528). Den tematiska analysen genomfördes via ett Microsoft Office Word program 

där vi gemensamt delade in materialet i olika teman och underteman med hjälp av olika 

färgskalor. Utifrån respektive tema letade vi efter centrala underteman och vidare efter citat 

som vi ansåg på ett tydligt sätt kunde illustrera dessa. 
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5.7 Forskningsetiska aspekter 

För att kunna genomföra en god forskningsstudie bör man som forskare förhålla sig till 

Vetenskapsrådets etiska principer (2002). Dessa principer innefattar fyra huvudkrav som vi 

genomgående i studien har tagit hänsyn till och reflekterat kring. Inledningsvis informerade 

vi i enlighet med informationskravet, vid intervjuernas början, intervjupersonerna om studien 

och dess syfte. Vidare gav vi även information gällande intervjupersonens egna rättigheter 

såsom att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt till att avbryta sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:7). Dessutom bad vi, utifrån samtyckeskravet, varje 

intervjuperson om deras samtycke till att delta i intervjun samt att få spela in intervjun och 

använda oss av den insamlade empirin i vår analys (Ibid:9). Vidare har uppgifter om 

intervjupersonernas identiteter getts största möjliga konfidentialitet genom att de förvaras på 

ett sätt att endast vi kan ta del av dem. Dessa kommer vidare att raderas när studien är 

avslutad och uppsatsen blivit godkänd. Vi har garanterat intervjupersonerna anonymitet i 

studien och har därför gett personerna fingerade namn vid framställningen av empirin i 

resultat och analysdelen. Vidare har vi även uteslutit detaljer som gör det lätt för andra att 

känna igen dem (Ibid:12). Slutligen har vi även förhållit oss till nyttjandekravet genom att det 

insamlade materialet endast har använts till detta forskningssyfte (Ibid:14). Eftersom studien 

berör personens egna upplevelser av sociala medier och hur dessa möjligen har påverkat 

dennes psykiska välmående kan ämnet upplevas som etiskt känsligt för intervjupersonerna att 

prata om. Denna etiska problematik är något vi var medvetna om och försökt förhålla oss till. 

Detta bland annat genom att vi i början av intervjun ställde mer öppna och generella frågor 

och inte för många ledande frågor, för att mer fritt låta intervjupersonen styra samtalet. Att 

berätta om sig själv och sina egna upplevelser och känslor kan vara krävande och ibland 

jobbigt. Etiska hänsynstaganden har därför inte endast utgått från de ovanstående nämnda 

principerna, utan även handlat om att komma överens vart intervjun ska ske för att 

intervjupersonerna ska känna sig bekväma och trygga. Vår förhoppning är att intervjuerna har 

varit en positiv upplevelse, men vi har samtidigt funderat kring vilka konsekvenser intervjun 

skulle kunna få för intervjupersonerna och därmed försökt se till att risken att skadas negativt 

varit så liten som möjligt. På så sätt har vår etiska kapacitet och öppenhet under 

forskningsprocessen möjliggjort genomförandet av en etiskt god intervjustudie (Kvale & 

Brinkmann 2014:105-106).  
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5.8 Vetenskaplig kvalité 

Då vi genomfört intervjuer har det varit viktigt att fundera på hur vi själva påverkar den 

kunskap som produceras (Sohlberg & Sohlberg 2013:274). Vår bakgrund, position och 

perspektiv påverkar utformningen av studien. Det höjer studiens vetenskapliga kvalitet att 

visa medvetenhet kring att vi inte kan vara helt objektiva, utan där vi i vår forskarroll och 

förförståelse kring ämnet är med och konstruerar den kunskap som erhålls (Brinkmann & 

Kvale, 2014:292). Validitet och reliabilitet är två begrepp som kopplas till denna studies 

vetenskapliga kvalité. Validiteten bestäms utifrån huruvida vår metod undersöker vad den är 

avsedd att undersöka. Vi upplever att vi genom denna intervjustudie har lyckats fånga upp 

resultat kopplade till studiens centrala syfte och frågeställningar. Dock kan vi som forskare 

omöjligt veta hur det ligger till med tillförlitligheten i informanternas svar (Ibid:301). Det vill 

säga huruvida frågorna i intervjun faktiskt frambringar informanternas egna upplevelser och 

om svaren på intervjufrågorna kan anses värdefulla för att besvara studiens frågeställningar 

(Ibid:298-299). Vidare bestäms reliabiliteten i studien utifrån hur intervjuerna utförts och 

bearbetats. Därför är det viktigt att inga missförstånd eller feltolkningar sker. Det har funnits 

en medvetenhet gällande hur intervjuerna utformas samt vilka frågor och följdfrågor vi valt 

att ställa, vilket är avgörande för att främja en god reliabilitet (Ibid:295). Då denna studies 

insamlade material inhämtas ur en egen kontext baserad på kvinnornas egna subjektiva 

upplevelser, medför detta att studien inte kan generaliseras i någon högre grad (Bryman, 

2011:49). Det huvudsakliga syftet med denna studie har dock inte varit att kunna 

generalisera, utan att istället förmedla en ökad insikt kring unga kvinnors egna upplevelser 

om ämnet sociala medier och psykiskt välmående. Vidare är studiens transparens viktig att 

belysa, där vi i studiens samtliga steg genomgående strävat efter att läsaren på ett strukturerat 

sätt ska kunna följa vägen till våra slutsatser. Vi har därför försökt redogöra för de olika 

stegen i studien på ett klart och tydligt sätt (Brinkmann & Kvale, 2015:296,298, Sohlberg & 

Sohlberg, 2009:20). 

 

6. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras vår tematiska analys av det insamlade materialet samt de resultat vi 

kommit fram till utifrån våra centrala huvudteman, ‘‘upplevelser av sociala medier’’ och 

‘‘sociala mediers påverkan’’. För respektive huvudtema kommer i sin tur separata 

underteman att presenteras för att på ett tydligt och strukturerat sätt kunna redogöra för vår 
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analys. I det första huvudtemat är våra underteman ‘‘positiva och negativa upplevelser’’ samt 

‘‘ungdomen och sociala medier’’. Vidare i det andra huvudtemat är våra underteman 

följande: ‘‘psykiskt välmående’’, ‘‘jämförelse’’, ‘‘identitetsskapande’’ och ‘‘medvetenhet’’. 

Avsnittet inrymmer även reflektioner gällande hur vi tolkar och kopplar de unga kvinnornas 

upplevelser i relation till de teoretiska utgångspunkterna samt den tidigare forskning som 

presenterats ovan. Slutligen följer ett delavsnitt där vi sammanfattar de resultat vi kommit 

fram till.  

 

6.1 Upplevelser av sociala medier  

6.1.1 Positiva och negativa upplevelser 

Kvinnorna förde under samtalen fram flertalet positiva upplevelser av sociala medier och 

dess roll i deras liv. Informanterna hade den generella uppfattningen att deras dagliga 

användning av sociala medier fyller en positiv och viktig del i deras liv som skulle vara svår 

att vara utan: 

 

Alltså sociala medier ger oss ju så mycket egentligen, det är ju så viktig i samhället, för alla liksom. 

När man tänker på hur det skulle sett ut utan sociala medier idag liksom, det hade ju inte gått. Så ja 

min uppfattning är faktiskt positiv, sociala medier är sjukt viktiga tror jag, det har öppnat nya dörrar 

och möjligheter för mig att lyckas i livet.                                                                                     [IP 1] 

 

Men oj ja... det spelar väl en stor roll, alltså sociala medier i mitt liv. Jag använder ju det varje dag så 

det är klart, det är ju viktigt.                                                                                                         [IP 4] 

 

Det är nice att använda det. Det ger en liksom inspiration och glädje på nått sätt i vardagen. Jag går 

ju in på Facebook och sådär för att det ger mig något bra.                                                [IP 3] 

 

Kvinnorna menade att orsaken till att sociala medier är så viktigt för dem beror till stor del på 

att de genom sociala medier på ett smidigt sätt kan hålla sig uppdaterade kring den senaste 

informationen, samt ha möjlighet till att enkelt hålla kontakt med vänner och familj. Detta 

kan återkopplas till Internetstiftelsens rapport, där just möjligheten till information och 

kommunikation framfördes som de två mest positiva delarna med sociala medier (Davidsson 

& Thoresson, 2016:103). Kvinnorna uppfattar att sociala medier är en viktig del av samhället, 

som bland annat öppnar nya dörrar och möjliggör gemenskap. Detta är i linje med Dunkels 

(2010) resonemang kring att sociala medier främjar betydelsefulla mötesplatser där unga 

finner gemenskap och trygghet. Även om gemenskap och de sociala kontakterna upplevs som 

lättillgängliga via de sociala medierna, så antyder citaten att det inte bara är något som är 

positivt. Två av kvinnorna uttryckte följande uppfattningar gällande deras användning av 

sociala medier: 
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Man blir så beroende liksom att hela tiden kunna gå in och kolla på Facebook eller att skriva med 

vänner. Att man kan prata och höra av sig enkelt med andra. Man är typ uppkopplad dygnet runt och 

har koll på läget, vad som händer, vad andra gör och sådär.                                                     [IP 1] 

 

Men sen, jag pratar ju med mina kompisar och sådär via sånt här, man taggar ju varandra och sånt, så 

på så sätt är det ju positivt, en fördel med sociala medier. Det är lätt att kommunicera.  

                                                                                                                                                      [IP 7]                                                                            
 

I dessa beskrivningar tycks användandet av Facebook och Instagram möjliggöra för 

kommunikation och gemenskap genom att man på ett enkelt sätt har kontakt med sina vänner, 

vilket är i linje med Dunkels (2010) resonemang. Vi menar dock att hur kvinnorna beskriver 

gemenskapen och att de känner ett behov av att ständigt vara uppkopplade samtidigt skulle 

kunna tolkas mer eller mindre som ett beroende. Användandet beskrivs som en självklar del i 

kvinnornas liv, vilket kan kopplas till den socialisationsprocess som betonas i 

Socialkonstruktivismen (1966). Användandet av Facebook och Instagram beskrivs av 

kvinnorna som en vanemässig rutin i vardagen som i sin tur har utvecklats till ett beroende av 

att ständigt vilja hålla koll på vad som händer och att kunna ha kontakt med närstående. Den 

vanemässiga användningen av sociala medier kan därmed tänkas vara ett resultat av en 

socialisationsprocess, där sociala medier som ett nytt socialt fenomen i samhället har 

externaliserats och objektiverats samt vidare internaliserats till andra personer. På följande 

sätt kan sociala medier därmed ha blivit en självklar och viktig del i kvinnornas liv, eftersom 

de påverkas av sin omgivning i denna socialisationsprocess. I skuggan av de positiva 

uppfattningarna framförde majoriteten av kvinnorna även en medvetenhet kring sociala 

mediers negativa inflytande på personer i dagens samhälle. Däribland framförs risken att 

personer kan påverkas genom att denne inte är stark nog att stå emot det vederbörande får ta 

del av på de sociala medierna Facebook och Instagram, vilket kan ha en negativ påverkan på 

psykiskt välmående: 

 

Sociala medier kan påverka människor väldigt negativt, eller det är så som jag upplevt det. Exempelvis 

så tar väldigt många personer åt sig av det de får se eller helt enkelt påverkas för mycket. Personer 

med dålig självkänsla eller självförtroende som bara suger upp allt de ser eller hör [...] Det blir ju en 

problematisk effekt liksom. Att vissa personer tar åt sig av vissa saker trots att det egentligen kanske 

inte är så eller finns en sanning i det. Och sen liksom går och tar åt sig av det eller bara mår dåligt 

över det. Men sen så tänker jag också på all mobbning och hur mycket hat som finns på internet och 

sådär. Det är som gjort för att svaga personer ska påverkas negativt.                                        [IP 3]                                                                                                                                        

Vidare berättar en annan av kvinnorna om liknande upplevelser kring sociala mediers 

negativa påverkan, där hon beskriver en generell uppfattning kring hur denna påverkan ofta 

är kopplad till förstärkta normer kring hur man ska vara eller se ut.  
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Jo men jag tror sociala medier påverkar människor väldigt mycket, framför allt idag liksom när alla 

kollar sina mobiler hela tiden och sociala medier har blivit så stort. Jag tror liksom att allt har en 

negativ baksida också, även just sociala medier för det är så lätt att nå ut till människor. Kanske mest 

just att många påverkas kring normer och typ hur ska göra eller inte göra, eller hur man ska se ut eller 

inte. Från egna erfarenheter är det mycket med utseende och vad som snyggt liksom och hur man ska 

se ut eller vara.                                                                                                                             [IP 4]   

 

Gällande kvinnornas uppfattning av sociala medier som både positivt och negativt, 

framfördes de positiva delarna som mer påtagliga för informanterna medan de negativa 

delarna var något som det fanns en medvetenhet kring, men som de själva tidigare inte hade 

reflekterat över i samma utsträckning. Vidare förde kvinnorna fram upplevelsen av att det 

främst är de “svaga” personerna med sämre självkänsla eller självförtroende som riskerar att 

påverkas negativt av sociala medier. Ett centralt tema som uppkom i relation till detta var 

deras upplevelser av att unga personer är den grupp som påverkas av sociala medier i störst 

utsträckning. Informanterna kom in på ungdomar samt upplevelser kopplat till sina yngre 

ungdomsår i relation till de sociala mediernas påverkan på deras psykiska välmående, vilket 

kommer belysas närmare i följande delavsnitt. 

6.1.2 Ungdomen och sociala medier 

Som ovan nämnt lyfte flera av informanterna fram sociala medier kopplat till ungdomen, 

både deras egna upplevelser men också beskrivningar kring hur de upplever att yngre 

personer generellt sett påverkas av sociala medier i större utsträckning:  

 

De som är små, yngre, typ, nej men de som är yngre påverkas mer. För de har väl inte riktigt byggt upp 

den här självsäkerheten och det här självförtroendet än, med tanke på att de inte vet riktigt hur man 

ska vara och hur det ska, eller hur det ser ut i livet och allt sånt liksom. Jag tror att de som mår dåligt 

bryr sig för mycket, bryr sig vad andra tänker, hur andra har det. Också att de jämför sig mer, alltså 

betydligt mycket mer vad jag skulle göra och vad jag gör liksom. Äh, och därför tror jag att det 

påverkar dem mer på ett dåligt sätt.                                                                                             [IP 5]               

 

Flera av kvinnorna har en uppfattning av att ungdomar ofta har ett sämre självförtroende eller 

självsäkerhet, vilket gör att sociala medier enklare kan komma att ha en negativ påverkan på 

deras psykiska välmående. Detta är i linje med den tidigare forskning som framfört oro och 

risker kring att sociala medier kan ha en negativ påverkan och inflytande på framför allt 

ungdomars välmående (Carlsson, 2010). Dessa risker menar Carlsson bland annat innefattar 

mobbning, förstärkta ideal och självskadebeteende. I vårt material fann vi dock inget stöd för 

att kvinnorna skulle ha haft erfarenheter av självskadebeteende. Däremot framkommer det, 

som svar på vår direkta fråga kring huruvida sociala medier har påverkat synen kvinnorna har 

på sig själva, att de erfarit en form av utseendefixering under sina ungdomsår: 
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Ja jo när jag var yngre. När man hade sämre självförtroende och sådär, man va liten och osäker helt 

enkelt. Men sociala medier är ju liksom, ganska utseendefixerat skulle jag säga. Eller i alla fall i de 

yngre åldrarna. Så det är ju inte så konstigt att det blir sådär att man tänker att man själv inte duger 

just när det gäller det. Men jag skulle inte säga att det har påverkat min syn på mig själv nu, alltså 

idag.                                                                                                                                             [IP 8] 

 

Vad som ytterligare blir intressant i koppling till citatet ovan är den beskrivning som en av 

kvinnorna gör kring hur detta har påverkat hennes syn på sig själv när hon var yngre, men att 

det inte påverkar hennes syn på sig själv idag. Detta förstärker Carlssons (2010) resonemang 

kring att det är just ungdomar som i störst utsträckning riskerar att påverkas av sociala 

medier. Vidare kan detta även knytas an till den statistik som Salmi med kollegor (2013) 

redovisar kring den oroande utvecklingen av psykisk ohälsa bland unga rent allmänt. Flera av 

kvinnorna framför liknande beskrivningar angående ungdomsåren, i vissa fall tonåren, men 

att man nu är lite äldre och har fått andra perspektiv: 

 

Jag har upplevt det där otroligt jobbiga med att man är osäker i sig själv och jämför sig med andra, ja 

på bilder och så på Facebook. Man tänkte då liksom ’’varför har inte jag det sådär bra?’’ eller så här 

’’varför ser inte jag lika bra ut som dem?’’ det blev att man jämförde sig och kände sig mycket sämre 

än alla andra. Men nu idag så har jag fått en annan synvinkel om man säger så och sen att man liksom 

pratar mycket mer om det där ’’perfekta livet’’ som man får ta del i sitt flöde och att det är så himla 

falskt egentligen. Alla har sina ‘’up and downs’’, ingen är perfekt.                                           [IP 1] 

 

Kvinnorna betonar sociala mediernas påverkan utifrån egna upplevelser från sin egen 

ungdom, vilket ytterligare förstärker uppfattningen av att unga personer har lättare att 

påverkas av sociala medier. Sämre självförtroende och en ökad osäkerhet kopplat till att det i 

sociala medier förmedlas en form av ytlig utseendefixering beskrivs av kvinnorna vara 

faktorer som påverkar ungdomars psykiska välmående negativt. För att få en ökad förståelse 

för kvinnornas egna upplevelser gällande huruvida deras användning av sociala medier har 

påverkat deras psykiska välmående, framförs i nästa delavsnitt informanternas centrala tankar 

och känslor kopplat till deras subjektiva upplevelser av sociala mediers påverkan.  

 

6.2 Sociala mediers påverkan 

6.2.1 Psykiskt välmående 

Samtliga av kvinnorna uppgav att deras egen användning av sociala medierna Facebook och 

Instagram på något sätt har påverkat deras psykiska välmående. Det framträdde dock 

skillnader i kvinnornas upplevelser gällande i vilken utsträckning och på vilket sätt deras 

psykiska välmående har påverkats. Även om det varierade en del framkom några 

gemensamma upplevelser kring att om och hur mycket de påverkas ofta beror på hur deras 

dagliga humör är vid det specifika tillfället: 
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Men typ om man har en dålig period, dålig självkänsla och bara känner att mycket går emot en. Då är 

de ju inte så kul att ta del av det som ofta på sociala medier är så bra. Alltså folks perfekta liv [...] Ja 

det påverkar om du är deppig eller sådär, då kan du ju ta åt dig av saker lättare och sådär. Om man är 

i fas liksom, mår bra, då är de ju mer som att inget kan stoppa en typ [skratt]. Nej men att man inte tar 

åt sig och påverkas lika lätt då.                                                    [IP 6] 

 

Flera av kvinnorna upplever att de i större utsträckning är mer mottagliga för att påverkas 

negativt av sociala medier om de befinner sig i en “dålig fas” i livet, såsom att inte må bra 

psykiskt eller känna sig missnöjd över något. Denna upplevda påverkan kan även appliceras 

på motsvarande sätt, där kvinnorna berättar att då de befinner sig i en fas där de å andra sidan 

mår bättre, gör i sin tur att de blir mindre mottagliga för att påverkas. Användningen av 

sociala medier tycks på så sätt förstärka både det bra eller det dåliga måendet ytterligare. 

Detta kan till viss del anses vara i linje med vad som framkom i den experimentella studie 

som genomfördes av Morten Tromholt vid Happiness Research Institute (2015). Där 

framkom det att personer som uteslöt Facebook ur sin vardag kände sig gladare och mer 

tillfreds med sina sociala liv. Dock har Tromholts studie (2015) inte tagit hänsyn till 

skillnader mellan olika livsperioder hos individen, och detta bidrar till en större variation i 

vårt datamaterial. Exempelvis framkommer det att positiva aspekter ytterligare kan förstärkas 

av positiva perioder i våra data, vilket saknas i Tromholts empiriska material. Vidare gällande 

hur kvinnorna har påverkats psykiskt av sociala medier beskrevs flera gemensamma känslor. 

Däribland känslan av avundsjuka gällande vad andra har som man själv inte har, vilket en av 

kvinnorna uttryckte på följande sätt: 

 

Jo, men exempelvis om jag läser något eller ser något som jag tycker är väldigt bra, typ att man går in 

på en persons Instagram och går igenom personens bilder och känner liksom att ’’Gud vad fina 

bilder’’ och ’’Herregud vad snygg hon är jämfört med mig’’. Man blir imponerad och på nått sätt 

avundsjuk för det hon gör eller har som man själv kanske önskar att man hade.                        [IP 3] 

 

Vidare berättar informanten om hur denna avundsjuka och jämförelse med andra inom de 

sociala medierna Facebook och Instagram i sin tur gett upphov till känslan av att känna sig 

misslyckad:                                                       

 

Man mår dåligt helt enkelt av allt. I vissa stunder kan jag känna mig väldigt misslyckad, att man på 

nått sätt har misslyckats med sig själv och allt det man egentligen vill vara eller uppnå i livet.    

                                                                                                                                                      [IP 3]                                                                          

 

Just känslan av avundsjuka samt att känna sig otillräcklig och misslyckad med sig själv i 

relation till det man tar del av via de sociala medierna, framträder som en gemensam 

upplevelse bland kvinnorna. Detta är i linje med vad Giddens (1991) menar är en del av 

identitetsskapandet. Han menar att identiteten är reflexiv och handlar därmed inte bara om 
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individens egenskaper utan där identiteten påverkas och förändras med omvärlden. Då 

kvinnorna observerar andra människor i sociala medier kan det tänkas vara så att de granskar 

sig själva i förhållande till andra personer eller information de tar del av via sociala medier. 

På frågan om sociala medier har påverkat deras syn på sig själva svarar två av kvinnorna 

såhär: 

 

På sätt och vis ja, för när jag jämför mig eller vad man ska säga så blir jag väldigt nedstämd efteråt 

och på dåligt humör. Man känner sig på sätt och vis dålig eller otillräcklig som själv inte har det som 

andra har liksom.                                                                                                                          [IP 4]     

 

Det är väl det som blir tydligt som man kan påverkas mycket av skulle jag säga och som liksom gör att 

man börjar må dåligt och helt enkelt gör att man ser ner på sig själv och hur man själv ser ut. Mitt 

självförtroende och syn på mig själv och mitt utseende blev ju negativt påverkat av att hela tiden ha det 

där, att liksom se hela tiden vad andra har som jag själv inte har. Det är ju påfrestande psykiskt, ja det 

tär på ens psyke helt enkelt om du förstår.                                                                                   [IP 1] 

  

Då sociala medier påverkat synen de har på sig själva tycks det vara på grund av att de på ett 

eller annat sätt granskar eller jämför sig med andra. Denna jämförelse med andra personer på 

sociala medier upplevs av kvinnorna ha gett upphov till flera känslor som även påverkat deras 

psykiska välmående. Känslan av att vara avundsjuk eller känna sig misslyckad, dålig och 

otillräcklig är återkommande i kvinnornas svar på frågan hur de upplever att användandet av 

sociala medier påverkat dem. Att sociala medier kan skapa känslor såsom avundsjuka och ett 

sämre självförtroende är något som betonats i en studie av Steers, Wickham och Acitelli 

(2014). Sambandet de funnit mellan mängden tid spenderad på Facebook och konsekvenser 

på den mentala psykiska hälsan, såsom lågt självförtroende och avundsjuka, återfinns bland 

kvinnornas berättelser. I studien framkommer även att jämförelse med andra i sociala medier 

medför konsekvenser på psykisk hälsa, såsom depressiva symtom. I nästa avsnitt redogörs 

bland annat kvinnornas tankar och upplevelser kring denna jämförelse i förhållande till vilka 

faktorer hos andra personer kvinnorna tenderar att jämföra sig med. 

 

6.2.2  Kvinnornas jämförelser med andra 

Som ovan nämnt uppger kvinnorna att de tenderar att jämföra sig med andra i sociala medier, 

vilket de upplever påverkar deras psykiska välmående på olika sätt men i huvudsak i negativt 

avseende. Detta är något som går i linje med teorin om social jämförelse (Festinger, 1954). 

Teorin betonar att det kan skapas en känsla av missnöje eller otillräcklighet om man jämför 

sig med andra och inte känner att man inte presterar lika bra eller uppnår samma framgångar 

som andra. Kvinnorna upplever att man på olika sätt jämför sig med andra i sociala medier 
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och att det tenderar att vara vanligare att man gör det på Facebook och Instagram än i 

verkligheten:  

 

Ja, det tror jag väl att i princip alla som använder sociala medier gör. Att det känns som att kanske de 

andra har ett roligare liv, ett finare hus, ett mer välstädat sovrum och så vidare. Det är lättare på att se 

konkreta exempel på vad man kan jämföra med. Man kan till exempel se hur många följare man har. 

Man kan se hur många vänner man har på Facebook. Hur många likes, kommentarer och sådär.    

                                                                                                                                                        [IP 5]  

 

Jo det tror jag, även om jag inte vill det. Även om jag är nöjd med min vardag och min tillvaro så vill 

man väl alltid ha det lite bättre och lite mer av något. Så är det väl ofta, att man aldrig är nöjd.   

                                                                                                                                                        [IP 6]  

 

Vad teorin om social jämförelse (Festinger, 1954) också belyser är att det finns en tendens till 

att man ändrar sitt beteende, utseende eller åsikter efter de man jämför sig med, då man vill 

efterlikna dessa. Dessa tankar återfinns även inom socialkonstruktivismen (1966), där man i 

socialisationsprocessen tar till sig normer och beteenden från omgivningen. Vidare beskriver 

en av kvinnorna ovan att man i sociala medier har konkreta exempel på vad man kan jämföra 

sig med, vilket kan kopplas till de förstärka ideal Carlsson (2010) menar förmedlas i sociala 

medier. Dessa menar hon kan riskera att skada individen negativt. Kvinnorna beskriver att de 

jämför sig själva och sitt liv med andras på olika sätt och att det bland annat kan få en att bli 

avundsjuk och må dåligt. Det uttalas däremot inte att man förändrat sitt sätt att vara eller se ut 

på grund av att man vill vara som någon annan person. Snarare framkommer en medvetenhet 

hos kvinnorna kring att man inte ska förändra sig själv, även om jämförelsen påverkar en 

negativt:  

 

Idag gör jag säkert det lite mer omedvetet liksom. Jag tänker ju inte sådär att jag ska sträva efter att 

bli som någon annan eller titta vad den där har det har inte jag. Men samtidigt går det skitbra för 

någon som får värsta jobbet på en räkmacka, värsta lönen, värsta huset och sådär, då kan väl jag 

känna att jag vill också.                                                                                                                [IP 8]  

 

Även om det framkommer en medvetenhet kring att man inte ska förändra sig till att bli som 

någon annan, beskrivs ändå en frustration kring att man inte uppnår vissa saker som man 

genom sociala medier ser att andra gör. Detta kan knytas an till det som teorin om social 

jämförelse betonar, att man även utvärderar sig själv när man jämför sig med andra. Till viss 

del kan kvinnornas upplevelser kring jämförelse i sociala medier kopplas till den tidigare 

forskning som betonar att sociala medier förmedlar förstärkta ideal (Carlsson, 2010). Även 

om kvinnorna inte uttalat beskriver att de upplever en förstärkning av stereotypa ideal eller 

normer, framkommer det berättelser om att de ofta tenderar att jämföra sig själva och sina liv 

med en typ av perfektion som de upplever att sociala medier förmedlar: 
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Jo men precis, det gör jag väl till viss del kanske. Men inte alltid utan mer ibland typ att man verkligen 

rannsakar sig själv utifrån det man ser och liksom tänker att jag är inte sådär smal eller jag har ingen 

pojkvän som jag kan komma hem till på kvällarna som alla andra, eller jag jobbar på en mataffär 

medans alla andra har ett så sjukt lyckat jobb och är sådär framgångsrik som man själv bara kan 

drömma om. Ja man tenderar att jämföra sig liksom med allt det där som är så bra och perfekt, men 

finns det nått som är perfekt egentligen?                                                                                      [IP 4] 

 

På något sätt så gör man nog det men jag tror att det blir mycket mer, vad säger man, påtagligt när det 

sker på sociala medier där många ofta är ”ännu finare och bättre” än i verkligheten om man får säga 

så.                                                                                                                                                  [IP 6] 

 

Utifrån kvinnornas upplevelser tycks det vara vanligt att de jämför sig med det som i sociala 

medier framträder som perfekt, eller något som anses vara eftersträvansvärt i relation till dem 

själva och deras liv. Informanternas upplevda jämförelse uttrycktes till störst del vara kopplad 

till utseende men även andras framgångar såsom yrkeskarriär. De sociala medierna Facebook 

och Instagram beskrivs underlätta denna jämförelse ytterligare. Sociala medier möjliggör för 

kvinnorna att kunna ta del av en stor mängd information under en relativt kort tid, vilket i sin 

tur gör att de under väldigt kort tid blir exponerade för fler intryck än vad de skulle bli i en 

naturligt social miljö. På så sätt tycks sociala medier synliggöra vad andra har i jämförelse 

med vad vederbörande själv inte har. Därmed verkar jämförelsen med andra personer eller 

information inom sociala medier ha en påverkan på deras psykiska välmående samt hur 

kvinnorna utvärderar och ser på sig själva. Detta är även något som upplevs ha en inverkan 

på och betydelse för individens identitetsskapande genom sociala medier, vilket vi kommer 

belysa närmare nedan.   

 

6.2.3 Identitetsskapande 

I intervjuerna berättade kvinnorna om hur de sociala medierna på olika sätt spelar en viktig 

roll i deras liv. De betonade att användningen av Facebook och Instagram är ett sätt för dem 

att framställa och uttrycka sig själva: 

 

Det blir ju ett sätt för mig att typ uttrycka mig och visa vem jag är och vad jag tycker gentemot andra.  

                                                                                                                                                      [IP 3]                                                                                                                                                                                                                       

Sen så är det ju viktigt för det är ett sätt för mig att nå ut till andra och liksom uttrycka mig, vem jag är 

och vad jag tycker och så. Genom min profil på Instagram exempelvis så lägger jag ju ut massa bilder 

på mig själv, vänner och vad jag gör liksom. Så det blir ju väldigt personligt och ett sätt för mig att 

visa vem jag är för andra såklart. Det är väl därför man kanske tänker så mycket på vad man lägger 

upp, vilka bilder och sådär för det är ju vad man nu säger, ansiktet utåt för vem man är så då vill man 

att det ska se bra ut.                                                                                                                     [IP 4] 

 

Vidare berättade informanten om hur hon kan ägna lång tid till att noggrant tänka igenom vad 

hon ska lägga upp för bild på sociala medier och hur hon då vill framställa sig själv: 
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Det är väl kanske inget man vill erkänna egentligen men så är det för mig faktiskt, och det tror jag det 

är för väldigt många andra också liksom att man bryr sig väldigt mycket om hur man liksom 

framställer sig själv. Jag kan lägga mycket tid på att bara fundera på vilket filter jag ska ha ibland 

[skratt] eller vad man ska skriva till bilden liksom, man får sån där beslutsångest.                  [IP 4] 

 

Utifrån kvinnornas berättelser framkommer att de sociala medierna är en sätt för dem att 

framställa sig själva och sin identitet samt att förstärka en positiv image av dem själva. Detta 

kan kopplas till projektet EU kids online (Livingstone & Hadden, 2010) där 

internetanvändningen beskrivs fylla en viktig funktion för individen att uttrycka sig samt 

utveckla sin identitet, genom att de bland annat kan dela med sig av sina upplevelser med 

andra. Utifrån detta kan framställandet av sig själv i sociala medier ses som något 

möjliggörande och som ett sätt att visa vem man är. Däremot framkommer även upplevelser 

kring hur kvinnorna påverkats av hur andra framställer sig i sociala medier vilket ibland lett 

till en jämförelse och att de som ett resultat på olika sätt förändrat sig själva. Två av 

kvinnorna berättar om en strävan efter att efterlikna andra på sociala medier för att det på så 

sätt anses förändra dem själva till det bättre: 

 

Det är väldigt lätt att bli påverkad, om man liksom kanske är lite missnöjd med någonting så är det 

väldigt förståeligt att man kanske börjar träna mer för att någon annan tränar och får bra kropp, eller 

äter mindre för att någon annan gör det. Eller sminkar sig mer för att någon annan gör det på 

Instagram liksom.                                                                                                                           [IP 5]  

 

 Jag tänker typ på mode och sånt, kläder, alltså det ser man ju jättemycket på sociala medier som är 

snyggt också. Och det vill man ju kanske härma.                                                                          [IP 7]  

 

Genom kvinnornas användning av sociala medier tycks det utifrån deras upplevelser fungera 

som en viktig arena för dem att visa vilka de är samt att kunna uttrycka sig själva och sin 

egen identitet. Dessutom tycks de sociala medierna kunna påverka och vara en del i deras 

identitetsskapande, då kvinnorna uppgett att de ibland valt att förändra sig själva efter någon 

de vill efterlikna. Även detta kan kopplas till Giddens identitetsteori (1991), där den reflexiva 

identiteten kontinuerligt förändras genom interaktionen mellan människor och sociala medier. 

Den visuella interaktionen inom sociala medier skiljer sig till visso jämfört med verkliga 

sammanhang, där den upplevda påverkan sociala medier har på kvinnornas identiteter kan 

anses vara tämligen mer utseendefixerade och ytliga. Trots det kan sociala medier ändå ses 

som en betydelsefull arena för kvinnorna att framställa sig själva och därmed tolkas vara en 

viktig del i hur kvinnornas identiteter konstrueras. Kvinnornas granskning av sig själva i 

förhållande till andra upplevs kunna leda till att de förändrar sig och på så sätt omarbetar sina 

identiteter. Informanternas identitetsskapande inom de sociala medierna kan även förstås i 

relation till Socialkonstruktivismen (1966), som betonar att människor utvecklas genom 
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social påverkan och där individen konstruerar sig själv då denne genomgår en 

socialisationsprocess. Utifrån kvinnornas berättelser kan sociala medier anses utgöra denna 

sociala påverkan inom deras socialisationsprocess, där kvinnorna genom de sociala medierna 

Facebook och Instagram, tar åt sig normer och beteenden från personer inom den virtuella 

världen, som kvinnorna i sin tur utvecklar till deras egna sanningar och hur de vill framställa 

sig själva. 

 

6.2.4 Medvetenhet 

Även om kvinnorna upplever att de sociala medierna på olika sätt har en påverkan på deras 

psykiska välmående, framträder även en medvetenhet kring sociala medier och dess 

påverkan. Bland annat betonar kvinnorna att det som dem tar del av i de sociala medierna inte 

alltid återspeglar en sann bild av verkligheten: 

 

Men jag tänker mer att människor som har väldigt fina bilder och publicerar mycket att allt går bra. 

Jag tror ju inte riktigt på det, för jag tror ju att det ska vara lite mer äkta. Att man kanske inte alltid ser 

ut som man gör på sin finaste ‘’selfie’’ liksom.                                                                             [IP 5]  

 

Man får typ mer, ja men acceptera att det alltid kommer finnas personer som man tycker är bättre än 

en och som man kan jämföra sig med och sådär. Någonstans gör det väl mig lite irriterad kanske att 

det ska va så men man får bara vara medveten om det själv liksom. Ingen är perfekt så allt det man ser 

på sociala medier är ju en så förfinad bild av verkligheten egentligen, det finns ju brister bakom allt.    

                                                                                                                                                       [IP 4] 

 

Vidare framkommer upplevelser från kvinnorna av att denna medvetenhet bidragit till att de 

har blivit mer trygga i sig själva och därigenom blivit mer eftertänksamma inför hur deras 

egen användning av sociala medier kan påverka deras psykiska välmående. Denna 

eftertänksamhet och medvetenhet som kvinnorna berättar om, tolkar vi som att det har 

bidragit till en större möjlighet för kvinnorna att stå emot sociala mediers påverkan på deras 

psykiska välmående. Två av kvinnorna berättade kring detta på följande sätt: 

 

Men jag känner mig rätt trygg i mig själv ändå och tror väl ändå att jag är ganska medveten om det 

här med att sociala medier visar liten del av ens verkliga liv och att jag inte ska låta mig påverkas. 

Därför är det ju också problematiskt att jämföra sig själv utifrån andras sociala medier där det mesta 

kanske är perfekt eller snyggt.                                                                                                        [IP 5]    

 

Så det tror jag ändå är bra idag, att man uppmärksammar det mer och liksom bjuder in andra bilder 

på det mer operfekta livet eller vad man ska säga. Personer lägger liksom upp mer och mer bilder på 

sig själva när de är osminkade eller på sina kroppar trots att man har lite kurvor och fett här och där 

liksom. Man är nöjd över sin kropp ändå och det är ju så det ska vara, att vi kan gå emot de där 

hemska idealen där allt liksom framstår som så jäkla perfekt hela tiden.                               [IP 1] 

 

Denna medvetenhet som kvinnorna framför kring det som förmedlas i sociala medier kan 

kopplas till det teoretiska perspektivet Socialkonstruktivismen (1966). Kvinnorna berättade 
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om att den medvetenhet som vuxit fram hos dem i och med att de blivit äldre, var ett resultat 

av att man i dagens samhälle i större utsträckning pratar mer om sociala medier och den stress 

och press som ofta finns där. Därmed har det vuxit fram en arena inom sociala medier som 

välkomnar och ger plats för det som går emot de stereotypa idealen och normerna kring hur 

man ska vara eller se ut. Denna utveckling kvinnorna beskriver kan analyseras utifrån 

Socialkonstruktivismen (1966), där en ökad medvetenhet kan ses som ett resultat av en 

socialisationsprocess. Genom att personer externaliserar och objektifierar problematiken 

kring sociala medier kan det i sin tur tänkas leda till att medvetenheten kring detta 

internaliseras vidare och att fler personer blir medvetna och uppmärksammar denna arena. 

 

6.3 Sammanfattning  

Utifrån ovanstående avsnitt vill vi sammanfatta de resultat vi kommit fram till i denna studie. 

I samtalen med kvinnorna framkom en variation gällande deras upplevelser av de sociala 

medierna Facebook och Instagram, men där samtliga betonade att dessa sociala medier spelar 

en positiv och betydande roll i deras liv. Vidare fördes både positiva och negativa aspekter av 

sociala medier fram. Bland de positiva aspekterna framförde kvinnorna möjligheten till att 

hålla sig uppdaterad, samt att de på ett enkelt och smidigt sätt kan hålla kontakt med vänner 

och familj. Bland de negativa aspekterna framträdde gemensamma uppfattningar gällande att 

sociala medier även kan ha ett inflytande som riskerar att påverka individers psykiska 

välmående negativt. Utifrån detta framträdde ett centralt tema gällande upplevelser av sociala 

medier kopplat till deras ungdomsår. Detta låg till grund för deras generella uppfattning att 

unga personer i större utsträckning påverkas mer av sociala medier. De upplevelser kvinnorna 

beskrev gällande sociala medier kunde återkopplas till tidigare forskning som framfört 

liknande positiva och negativa sidor med sociala medier, samt en liknande problematik 

gällande unga personer och den psykiska ohälsans utveckling. 

 

Vidare uppgav samtliga kvinnor att deras psykiska välmående har påverkats av de sociala 

medierna Facebook och Instagram. Denna påverkan varierade dock gällande hur och i vilken 

utsträckning de ansågs sig ha blivit påverkade. Upplevelsen av hur mycket de påverkas av de 

sociala medierna berodde enligt kvinnorna till stor del på hur det dagliga humöret var vid det 

specifika tillfället. Om kvinnorna befann sig i en fas där de mådde sämre psykiskt, uppgavs 

det i sin tur leda till att de var mer mottagliga för att jämföra sig med andra och på så sätt 

påverkas mer negativt. Denna påverkan fann vi även vara applicerbar på motsvarande sätt. 
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Då kvinnorna å andra sidan befann sig i en fas där de mådde bättre, var de i sin tur mindre 

mottagliga för att påverkas i lika stor utsträckning. Kvinnorna framförde att de både 

omedvetet och medvetet tenderar att jämföra sig med andra i sociala medier. Utifrån vår 

analys av dessa upplevelser framgick det hur denna jämförelse oftast var kopplad till 

utseende eller andras framgångar. Vidare var känslan av att bli avundsjuk när man jämför sig 

med andra återkommande i kvinnornas upplevelser kring hur deras psykiska välmående 

påverkas av sociala medier. Denna jämförelse inom sociala medier upplever de i sin tur 

väcker tankar om sig själv som otillräcklig och misslyckad. Ur detta framträdde även känslor 

kring att vara missnöjd med sig själv och sin tillvaro vilket i sin tur påverkade kvinnornas syn 

på sig själva. Därmed tycks det vara så att kvinnornas tendens till att jämföra sig med andra 

på sociala medier och i förlängningen påverkas psykiskt, beror på det egna humöret och 

självkänslan under den givna perioden. Vidare tycks det vara så att möjligheten till jämförelse 

genom sociala medier blir mycket mer massiv och komprimerad på Facebook och Instagram 

än i verkliga sammanhang. Vidare kunde dessa känslor och tankar hos kvinnorna gällande de 

sociala mediernas påverkan till stor del förstås utifrån Festingers sociala jämförelseteori 

(1954), där kvinnornas upplevelser kan ha uppstått till följd av att de utvärderar sig själva 

genom att jämföra sig med andra inom sociala medier. Vidare kunde kvinnornas upplevelser 

av de sociala mediernas påverkan på deras psykiska välmående i flera avseenden återkopplas 

till den tidigare forskning som presenteras. Vi kunde se flertalet likheter utifrån dessa kopplat 

till de resultat vi fick fram gällande sociala mediers negativa påverkan och bidragande 

konsekvenser på de unga kvinnornas psykiska välmående. 

  

Vidare uppgav kvinnorna att deras visuella interaktion i de sociala medierna Facebook och 

Instagram även är ett sätt för dem att framställa sig själva och sin identitet. Denna 

interaktions påverkan på deras psykiska välmående ansåg vi kunde länkas samman med 

informanternas identitetsskapande genom sociala medier. Kvinnorna framförde upplevelser 

av att de till följd av det dem tar del av inom de sociala medierna Facebook och Instagram, 

framställer och granskar sig själva där utefter. Dessa upplevelser kunde vi i sin tur förstå 

utifrån Giddens identitetsteori (1991). Då kvinnorna upplevde att de framställer och granskar 

sig själva, kopplas detta till att de omarbetar sina identiteter genom de sociala medierna 

Facebook och Instagram. Detta identitetsskapande kunde vi även koppla samman till teorin 

Socialkonstruktivismen (1966), där sociala medier kan anses utgöra en social påverkan i 

kvinnornas socialisationsprocess. Genom de sociala medierna kan kvinnorna ta del av normer 

och beteenden som de i sin tur påverkas av och efterliknar när det exempelvis gäller hur de 
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vill framställa sig själva. Kvinnornas upplevelser kring identitetsskapandet som en del i 

sociala mediers påverkan på deras psykiska välmående kunde även återkopplas till tidigare 

forskning som betonat sociala mediers roll gällande individens möjlighet till att uttrycka sin 

identitet. Vidare framfördes dock inga direkta exempel på hur kvinnorna själva upplevde att 

deras personlighet förändrats genom deras användning av sociala medier. Istället kopplas 

detta mer till hur man vill framstå inför andra och att det i sin tur kunde leda till att de 

förändrade sig själva utifrån mer ytliga och utseendemässiga aspekter av deras identiteter.  

Detta ansåg vi återigen kunde knytas an till Festingers sociala jämförelseteori (1954), på så 

sätt att då vissa åsikter, utseenden och beteenden framställs som ”rätt” i sociala medier tycks 

bidra till att kvinnorna upplevde sig vilja efterlikna dessa. Slutligen kunde vi även se 

medvetenhet som ett centralt tema gällande kvinnornas upplevelser av de sociala mediernas 

påverkan. De gav uttryck för att ha en insikt i sociala mediers risker och konsekvenser på 

psykiskt välmående, samt en medvetenhet kring hur de själva kunde påverkas. Detta ansåg vi 

kunde förstås i relation till Socialkonstruktivismen (1966), där en ökad medvetenhet kring 

sociala medier och dess påverkan kan vara en del av en socialisationsprocess. 

 

7. Avslutande diskussion 

Syftet med denna studie var att få en ökad insikt och förståelse gällande kvinnornas egna 

upplevelser av de sociala medierna Facebook och Instagram, samt hur deras användning av 

dessa sociala medier eventuellt påverkar deras psykiska välmående. Studiens resultat 

gällande kvinnornas upplevelser av att sociala medier spelar en betydande roll i deras liv, 

ligger i linje med den statistik Internetstiftelsen tagit fram (Davidsson & Thoresson, 2016). 

Resultaten visar att de största användarna av sociala medier är just unga kvinnor i åldrarna 

16-25 år. Tidigare forskning betonar likt kvinnornas egna berättelser att sociala medier kan ha 

både en positiv och en negativ inverkan på individen. Bland de positiva aspekterna av sociala 

medier anses möjligheten till kommunikationen vara den mest centrala, vilket även betonats i 

Internetstiftelsens rapport (Ibid). Dunkels (2010) resonemang gällande att sociala medier 

genererar en gemenskap och trygghet för ungdomar, kan kopplas till kvinnornas berättelser 

om hur de genom sociala medier håller kontakt med familj och vänner, eftersom de på så sätt 

bibehåller en form av gemenskap. Dock framkom inga upplevelser hos kvinnorna gällande att 

sociala medier ger möjlighet för unga personer att skapa gemenskap med likasinnade 

människor kring en specifik angelägenhet som för de samman, vilket Dunkels betonat. Detta 
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kan bero på att på att vi i intervjuerna inte ställde direkta frågor som berörde sociala medier 

och gemenskap utifrån det perspektivet. Gällande ungdomar betonar dock kvinnorna snarare 

att dessa är mer utsatta för att påverkas negativt av sociala medier än vad de själva är. Det 

skall påpekas att de negativa berättelserna i störst mån framkommer i berättelser om andra, 

yngre personer snarare än om egna upplevda händelser. Utöver sociala mediers positiva 

aspekter tenderar användandet av Facebook och Instagram vara något kvinnorna upplever att 

de på ett eller annat sätt är beroende av. Detta kan knytas an till tidigare forskning som visar 

att användningen av sociala medier fördubblats sedan år 2010 och har fått en allt större roll i 

människors vardagliga liv (Davidsson & Thoresson, 2016). Vidare kan detta förstås utifrån 

det Socialkonstruktivistiska perspektivet (1966), då användningen av sociala medier kan 

tänkas ha blivit ett rutinmässigt handlingsmönster i vardagen för många personer som leder 

till normstyrda handlingar, där dessa normer externaliseras, objektiveras och internaliseras 

hos personen själv och hos andra personer tills en ny reviderad samhällsnorm formats. 

  

Den tidigare forskningen som avsett barn eller ungdomar tenderar att främst belysa negativa 

konsekvenser och riskfaktorer som sociala medier kan ha på just barn eller ungdomar. Detta 

kan tänkas vara påverkat av den negativa utveckling som Salmi med kollegor (2013) lyft 

fram angående ungdomars psykiska ohälsa. De menar att det är viktigt att följa utvecklingen 

och att fortsätta försöka hitta förklaringar till den ökade psykiska ohälsan bland unga. De 

resultat vi fått i denna intervjustudie visar att unga kvinnor upplevt att sociala medier 

påverkat dem. De menar även att sociala medier hade störst påverkan på dem när de var 

yngre, vilket de kopplar till osäkerhet och bristande självförtroende. Detta förstärker intrycket 

som tidigare forskning förmedlat, att det främst är hos barn och ungdomar användningen av 

sociala medier riskerar att påverka psykiskt välmående negativt (Carlsson 2010). I relation till 

detta framkommer en reflektion hos oss gällande att unga personer rent generellt kan anses 

påverkas mer av sociala medier. Unga personer befinner sig i en mognadsprocess av att bli 

mer säkra i sig själva och sina identiteter, vilket gör att de indirekt kan anses befinna sig i en 

riskzon av att påverkas mer negativt av sociala medier. Tidigare forskningsresultat gällande 

sociala mediers enorma framväxt i dagens samhälle, framförallt bland unga, kan tänkas bidra 

till att unga personer matas med en större mängd information idag än hos tidigare 

generationer (Davidsson & Thoresson, 2016), vilket i sin tur kan påverka deras psykiska 

välmående. Vissa aspekter av denna utveckling är något som tidigare forskning till visso har 

antytt. Vi upplever dock att vår studies resultat bidrar med en betydelsefull dimension av 

ökad insikt och förståelse för sociala mediers roll i unga personers psykiska välmående. Det 
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annorlunda fokus som vår undersökning haft nyanserar tidigare kunskap och bidrar därmed 

med nya aspekter. 

  

Mot bakgrund av att det fanns en variation i materialet kring kvinnornas upplevelser gällande 

om och hur sociala medier påverkar deras psykiska välmående, framträder hos oss en 

intressant reflektion. Då det dagliga humöret och hur kvinnornas psykiska mående var vid det 

specifika tillfället verkade ha stor influens på i vilken utsträckning deras psykiska välmående 

påverkats, blir det enligt oss tydligt att denna påverkan är högst individuell och konstant 

föränderlig utifrån dess subjektiva kontext. Tidigare forskning har inte belyst detta vilket gör 

att vår studie bidrar med en intressant skillnad gällande sociala mediers påverkan på unga 

kvinnors psykiska välmående, nämligen att det tycks vara något som kommer och går, och 

därmed inte är stabilt över tid. Ytterligare en intressant reflektion kring detta, som tidigare 

forskning kring sociala mediers påverkan inte fokuserat på, är den medvetenhet kring sociala 

medier vi funnit i kvinnornas berättelser. Denna medvetenhet tycks ha vuxit fram med åldern, 

då kvinnor reflekterar över sina reaktioner under olika perioder av sitt liv. De menar att de 

själva kunde må dåligt av sociala medier när de var yngre, samt kring hur olika kohorter har 

påverkats, där de ser en större inverkan på den grupp som är yngre idag. Trots att kvinnorna 

upplever att de även idag jämför sig själva med andra på sociala medier och ibland också blir 

avundsjuka på andra, framkommer en distans och medvetenhet om att sociala medier 

presenterar en förskönad bild av verkligheten. Mot bakgrund av denna medvetenhet anser vi 

det vara intressant att reflektera kring hur det kommer sig att detta distanserade perspektiv har 

vuxit fram hos våra informanter. I relation till studiens resultat är vår hypotetiska slutsats att 

ålder och personlig mognad kan vara två viktiga faktorer gällande hur pass mycket man 

påverkas och att en större levnadserfarenhet bidrar till att respondenterna lättare kan förhålla 

sig kritiskt till enskilda händelser. Utifrån kvinnornas berättelser tycks det vara så att ju äldre 

de blir, desto mer självsäkra blir de också, vilket i sin tur ger dem en starkare förmåga att stå 

emot sociala mediers påverkan. 

 

Vidare anser vi det vara av vikt att föra fram aspekter kring hur vi genom denna studie kan 

anses reproducera sociala mediers negativa inflytande och påverkan på unga kvinnors 

psykiska välmående. Studiens resultat belyser upplevelser och känslor hos våra informanter 

som kan anses återspegla en mer negativ bild av de sociala medierna Facebook och 

Instagram. Detta har dock inte varit vår mening, utan vår avsikt har varit att föra fram 

respondenternas egna upplevelser så sanningsenligt som möjligt och detta har lett fram till en 
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komplex bild av såväl positiva upplevelser som av den problematik som interaktionen i 

sociala medier ibland innebär för unga kvinnors psykiska välmående. Utifrån kvinnornas 

berättelser framgår det att dess påverkan på deras psykiska välmående innefattar en 

dubbelhet, som både går mot det negativa och positiva hållet. Därmed bör det betonas att 

sociala medier även kan tänkas innebära flera positiva aspekter och att de på så sätt utgör en 

viktig del i dagens samhälle. 

  

En aspekt som kan vara bra att ha i åtanke då slutsatser dras kring resultaten är att psykiskt 

välmående kan upplevas som ett känsligt ämne att tala om utifrån ens egna upplevelser. 

Ibland kan kvinnornas berättelser tolkas som att de tenderar att bortse från att deras 

användning av sociala medier skulle påverka dem negativt eller vara ett problem för dem 

även idag. Även om det finns ett visst mått av medvetenhet, kan det även tolkas som att de 

inte vill erkänna att de även i sin nuvarande ålder påverkas negativt av sociala medier. Dessa 

upplevelser beskrivs istället som enstaka händelser och undantagsfall. Därmed är det av vikt 

att belysa denna möjliga problematik och reflektera kring hur vårt urval kan ha påverkat de 

resultat vi fått fram. Att majoriteten av kvinnorna inte upplever att deras användning av 

sociala medier påverkar deras välmående negativt idag, kan därmed bero på att de under 

intervjusituationen helt enkelt inte har velat eller vågat berätta om hur de egentligen upplever 

det. På så sätt kan vi genom denna studie ha fått erhålla socialt önskvärda svar som inte helt 

speglar deras sanna upplevelser kring ämnet, även om vi som intervjuare upplevde att de 

berättade ärligt. Vidare kan det även ha varit så att de som upplever att de mår psykiskt dåligt 

eller upplever att de påverkas negativt av sociala medier i sin tur valt att inte ställa upp på en 

intervju. Men andra ord kan vi i denna studie ha fått informanter som känner sig bekväma 

kring att prata om sina upplevelser av sociala medier i relation till sitt psykiska välmående, på 

grund av att de själva inte upplever att det innebär något problem för dem.  

 

Vidare kan det även vara så att vår urvalsmetod för att få tag på informanter via Facebook har 

lett till att vi fått en överrepresentation av personer som kontinuerligt använder sig av sociala 

medier. Det är därmed möjligt att en annan typ av urvalsmetod hade lett till att vi fått tag i en 

annan typ av personer, exempelvis som inte använder sociala medier i lika hög utsträckning 

eller haft andra erfarenheter. Det går inte att utesluta att ett annat urval hade kunnat ge andra 

resultat än de vi kommit fram till i denna studie. Vi tyckte dock att det var rimligt att i första 

hand intervjua personer som hade en mer omfattande användning av de sociala medierna 

Facebook och Instagram, för att kunna komma in på djupet av intervjupersonernas 
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upplevelser och för att få detaljerade beskrivningar kring deras känslor och uppfattningar 

kring ämnet sociala medier. Ett urval där användningen varit mer sporadisk hade förmodligen 

gett mindre detaljerade berättelser och också säkerligen bidragit med färre negativa 

upplevelser. Utifrån en liknande aspekt bör vi även reflektera kring hur våra teoretiska 

utgångspunkter kan ha styrt de resultat vi fått fram. Det är av vikt att reflektera kring om vår 

teoretiska ram har bidragit till vissa tolkningar och slutsatser som, om vi hade tillämpat andra 

teorier vid vår analys av materialet, inte hade kunnat göras. Vi har dock inte upplevt detta 

som en större problematik, utan anser att de teoretiska utgångspunkterna vi tillämpat i denna 

studie har bidragit med ytterligare stöd och förståelse i de tolkningar och slutsatser vi gjort. 

Därmed anser vi att denna studie har många styrkor, och där vi också bidragit med nya 

synsätt och resultat än vad som belysts inom tidigare forskning. Genom denna intervjustudie 

har vi även bidragit med resultat som endast baseras på unga kvinnors upplevelser, vilket 

utifrån tidigare forskning kan motiveras som en relevant målgrupp att studera i relation till 

ämnet. Vi har även bidragit med en kvalitativ studie vilket i jämförelse med kvantitativa 

studier har producerat en annan typ av kunskap, såsom en mer djupgående förståelse och 

insikt kring unga kvinnors upplevelser av sociala medier. Vidare har de likheter vi funnit 

mellan vår studies resultat och tidigare forskning ytterligare förstärkt den redan befintliga 

kunskapen kring sociala medier. Likaledes stärker det de delar i vår studie som är gemensam 

med tidigare empiri om kvinnors upplevelser av sociala medier och dess påverkan på deras 

psykiska välmående. 

 

7.1 Framtida forskning 

Denna studie upplever vi har gett en god grund för förståelsen av unga kvinnors upplevelser 

av sociala medier, samt hur dessa har påverkat deras psykiska välmående. Vi anser samtidigt 

att vår studie öppnat upp för flera andra infallsvinklar som vore intressanta att studera vidare. 

Exempelvis anser vi att det hade varit intressant att med utgångspunkt i resultaten som 

framkom i vår studie genomföra intervjuer med personer under arton år. Detta med anledning 

av den tidigare forskning som förts fram om att ungdomars psykiska hälsa har blivit sämre 

under senare år. Även kvinnornas berättelser om deras ungdomsår och ungdomar i deras 

omgivning, tyder på att det i störst utsträckning är ungdomars psykiska välmående som 

riskerar att påverkas av sociala medier. Vidare hade det även varit intressant att med 

utgångspunkt från sociala medier och dess påverkan på psykiskt välmående, genomföra en 

studie där man intervjuar både unga kvinnor och män. Detta menar vi hade gett en intressant 



33 
 

inblick i om det finns skillnader mellan könen gällande om, och i så fall hur, sociala medier 

påverkar psykiskt välmående. Avslutningsvis hade det även varit intressant att studera 

påverkan på psykiskt välmående utifrån andra typer av sociala medier än Facebook och 

Instagram. Eftersom sociala medier är ett brett och mångfacetterat begrepp som innefattar 

många olika typer av sociala nätverk, vore det intressant att i framtida studier av psykiskt 

välmående utvidga begreppet till andra typer av sociala medier. 
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