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Abstract 

Introduction: Digital development has caused major changes in how people communicate and 

interact with each other in the last decades, not least thanks to social media. Social media has 

become an important element explaining the development of new behaviors in humans by 

highlighting the active choice of living their lives online or offline. 

 
Aim: The study aims at analyzing the diagnosis of fatigue syndrome by means of qualitative 

interviews with Fear of Missing Out. 

 
Method: The study   uses a qualitative research method with emphasis on interviews. 

 
 

Results: The result is structured three identified themes: Instagram and Facebook usage, The image 

of itself on Instagram and Facebook, as well as positive and negative feelings with Instagram and 

Facebook. 

 
Conclusion: The study concludes that the negative effects of social media use are largely linked to 

FoMO and the pursuit of self-realization. Fatigue syndrome and mental illness go hand in hand with 

the demand for constant digital presence and the dream of "succeeding". 

 

Key words: FoMO, Fatigue Syndrome, Psychological Illness, SNS, Social Media, Instagram, 

Facebook. 
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Sammanfattning 

 
Inledning: Den digitala utvecklingen har under de senaste årtionden medfört stora förändringar i 

hur människor kommunicerar och interagerar med varandra, inte minst tack vare sociala medier. 

Sociala medier har blivit ett viktigt element som orsakar utveckling av nya beteenden hos 

människan genom att lyfta fram det aktiva valet att leva sitt liv online eller offline. 

 
Syfte: Studien syftar att med hjälp av kvalitativa intervjuer analysera om diagnosen 

utmattningssyndrom är kopplad till Fear of Missing Out. 

 
Metod: Studien använder en kvalitativ forskningsmetod med tonvikt på intervjuer. 

 
 

Resultat: Resultatet är uppbyggt av tre identifierade teman: Användningen av Instagram och 

Facebook, Bilden av Jaget på Instagram och Facebook samt Positiva och negativa känslor med 

Instagram och Facebook. 

 
Slutsats: Studien konkluderar att användning av sociala mediernas negativa effekter i stort är 

kopplat till FoMO och strävan efter självförverkligande. Utmattningssyndrom och psykisk ohälsa 

går i hand i hand med kravet på ständig digital närvaro och drömmen om att ”lyckas”. 

 
Sökord: FoMO, JoMO, Utmattningssyndrom, Psykisk ohälsa, SNS, Sociala Medier, Instagram, 

Facebook. 



4  

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning ...................................................................................................................................................... 6 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................................... 6 

1.2 Syfte och frågeställningar ............................................................................................................................. 8 

1.3 Avgränsning ................................................................................................................................................. 8 

1.4 Centrala begrepp .......................................................................................................................................... 8 

2. Tidigare forskning ...................................................................................................................................... 10 

2.1 Relation mellan användningen av Internet och psykisk ohälsa .................................................................. 10 

2.2 Online-kulturens krav på ständig närvaro .................................................................................................. 12 

2.3 Självförverkligande via sociala medier och ”Having it all” ....................................................................... 13 

3. Teoretisk referensram ................................................................................................................................. 15 

3.1 FoMO ......................................................................................................................................................... 15 

3.2 Maslows behovstrappa ............................................................................................................................... 16 

4. Metod ......................................................................................................................................................... 19 

4.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju ........................................................................................................... 19 

4.2 Hermeneutik ............................................................................................................................................... 20 

4.3 Material och urval ...................................................................................................................................... 22 

4.3.1 Presentation av respondenter ..................................................................................................................... 22 

Respondent1 ................................................................................................................................................... 24 

Respondent2 ................................................................................................................................................... 24 

Respondent3 ................................................................................................................................................... 24 

Respondent4 ................................................................................................................................................... 24 

Respondent5 ................................................................................................................................................... 24 

Respondent6 ................................................................................................................................................... 25 

Respondent7 ................................................................................................................................................... 25 

4.4 Metod och tillvägagångssätt ....................................................................................................................... 25 

4.5 Tillämpning av analysmetod ...................................................................................................................... 26 

4.6 Etiska principer .......................................................................................................................................... 26 

5 Resultat ....................................................................................................................................................... 27 

5.1 Användning av Instagram och Facebook ................................................................................................... 27 

5.2 Bilden av Jaget på Instagram och Facebook .............................................................................................. 29 

5.3 Positiva samt negativa känslor med Instagram och Facebook ................................................................... 31 

5.4 Sammanfattning av resultat ........................................................................................................................ 34 

6 Diskussion .................................................................................................................................................. 35 

6.1 Metoddiskussion......................................................................................................................................... 35 

6.2 Diskussion och analys ................................................................................................................................ 35 

7 Slutsats ....................................................................................................................................................... 39 

7.1 Vilka funktioner har sociala medier för användare med utmattningssyndrom? ......................................... 39 

7.2 Hur ter sig FoMO i aspirationen att få vara del i sociala grupper i sociala medier?................................... 40 



5  

7.3 Hur ter sig FoMO i den sociala jämförelse som görs mellan olika användare i sociala medier? ............... 40 

7.4 Förslag till vidare forskning ....................................................................................................................... 41 

Källförteckning ................................................................................................................................................... 42 

Bilagor ................................................................................................................................................................ 45 

Bilaga 1 - Intervjuguide ...................................................................................................................................... 45 

Frågeområde 1: Uppvärmning ........................................................................................................................ 45 

Frågeområde 2: Eget relation till Facebook och Instagram ............................................................................ 45 

Frågeområde 3 – Utmattningssyndrom .......................................................................................................... 45 

Frågeområde 4 – Uppladdning av eget material ............................................................................................. 45 

Frågeområde 5 - Känslor relaterad till sociala medier .................................................................................... 45 

Frågeområde: Avrundning .............................................................................................................................. 45 

Frågeområde: Avslutning ............................................................................................................................... 46 

Bilaga 2 - Brev .................................................................................................................................................... 46 

Bilaga 3-Transkription ........................................................................................................................................ 46 
 



6  

1. Inledning 

 
Den digitala utvecklingen har under de senaste årtionden medfört stora förändringar i hur människor 

kommunicerar och interagerar med varandra, inte minst tack vare sociala medier. Sociala medier har 

blivit ett viktigt element som förklarar utveckling av nya beteenden hos människan genom att lyfta 

fram det aktiva valet att leva sitt liv online eller offline (Slater, 2002). I dagens moderna samhälle 

har radikala förändringar skett i relation till medieteknologisk utveckling som medfört både fördelar 

och nackdelar (Correa et al., 2010). Pressen av att ständigt vara online har visat sig kunna leda till 

psykisk ohälsa och stress. Individer som är och blir alltmer aktiva på sociala medier visar tidigare 

forskning att också i högre utsträckning fort blir utbrända (Boyd, 2007). 

 
Denna studie syftar till att studera utmattningssyndrom kopplat till Fear of missing out (FoMO). I 

serien ”We can’t do it” från Sveriges Television får tittaren en inblick i kopplingen mellan sociala 

medier och utmattningssyndrom. I serien analyseras även hur unga kvinnor alltmer går in i väggen 

till följd av att de flesta ofta är ”online”. Serien har inspirerat till att skriva om ämnet 

utmattningssyndrom och dess relation till sociala medier, så väl som hur relationen snarare har 

kommit att representera ett samhällsproblem snarare än ett individuellt problem (Salmela-Aro et al., 

2016; Oberst et al., 2017). 

 

 

1.1 Bakgrund 

Eftersom information- och kommunikationstekniken har utvecklats och tagit en större del i 

människans liv (genom ökning av kommunikationsmedel såsom datorer, plattor och telefoner) har 

dagliga vanor och beteendemönster förändrats (Salmela-Aro et al., 2016; Oberst et al., 2017). 

Sociala medier är särskilt attraktiva för unga vuxna och har visat sig skapa negativa psykologiska 

effekter hos sina användare. Sociala medieanvändare kan drabbas av negativa konsekvenser till följd 

av att de är online på olika och flera plattformar samtidigt med sitt omåttliga användande (Salmela-

Aro et al., 2016; Oberst et al., 2017). Den ständiga utvecklingen av ny teknik och virtuell 

kommunikation i kombination med den stora användningen av sociala medier har således gjort att 

begreppet internetmissbruk inte är främmande (Mitchell, 2000; Salmela-Aro et al., 2016; Oberst et 
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al., 2017). Forskning har visat att den extrema användningen av internet leder till en högre andel 

drabbade av depressiva- och stressrelaterade symptom i det moderna samhället (Turkle, 2011; 

Salmela-Aro et al., 2016; Oberst et al., 2017) däremot skriver Turkle att “technology helps us 

manage life stresses but generates anxieties of its own. The two are often closely linked” (Turkle, 

2011:243) vilket tyder på, för att undvika kontinuerlig ökning av stressnivåer i vardagen krävs en 

positiv och berikande miljö (Trilling, 2016). Då Online-miljön består av ett flertal komponenter som 

präglas av en viss kultur och ett ”önskat” kommunikationsbeteende får individer idag inte samma 

möjligheter till raster eller ”pauser” från online-kulturens ständiga krav på närvaro (Trilling, 2016). I 

samband med användningen av ny teknik har det emellertid blivit svårare att skapa ett mellanrum 

till informationsintag, nyhetsbevakning m.m. (Trilling, 2016). Medan människan kontinuerligt 

exponeras för ny information i flera olika former ökar komplexiteten i användningen av olika 

medier, vilket dessutom skapar nya stressorer hos unga vuxna till följd av faktorer som FoMO 

(Dosey, 2014; Trilling, 2016). Stunder av stress uppstår hundratals gånger om dagen och påverkar 

psyket, men det kan ta lång tid innan symtomen blir märkbara (Socialstyrelsen, 2003; Trilling, 

2013; Trilling, 2016) därför kan online-kulturen utgöra ett stort hot mot samhället och inte bara 

individen (Salmela-Aro et al., 2016; Oberst et al., 2017). FoMO är ett tillstånd som ökar 

benägenheten av att hoppa över viktiga vilopauser som är av stor betydelse för god psykisk hälsa 

(Houston, 2012; Trilling, 2016), sannolikheten att undvika dessa vilopauser är högre hos de yngre 

generationerna. 

 
Serien ”We can’t do it” lyfter två begrepp ”Fear of Missing Out” (FoMo) som grundar sig i 

rädslan att missa något (Dosey 2014; Crook, 2005). Forskning menar att den utvecklade 

teknologin å ena sidan hjälper människan att hantera vardaglig stress och dylikt, samtidigt som 

den också är boven i dramat och en bidragande faktor till en ökning av psykisk ohälsa som växer i 

dagens samhälle bland unga vuxna. Utöver ökad synlighet av depression och stress stiger även 

diagnoser av utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är ett resultat av att individer under längre 

tid präglats av stress utan möjlighet till återhämtning (Socialstyrelsen, 2003). Utifrån detta 

kommer det att analyseras hur diagnosen utmattningssyndrom är kopplad till FoMO. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativa intervjuer undersöka och analysera hur diagnosen 

utmattningssyndrom bland kvinnor mellan 18–28 år är kopplat till FoMO. Studien avser besvara 

följande frågeställningar 

 
● Vilka funktioner har sociala medier för användare med utmattningssyndrom? 

● Hur ter sig FoMO i aspirationen av att få vara del i sociala grupper och känna tillhörighet i 

sociala medier? 

● Hur ter sig FoMO i den sociala jämförelse som gör mellan olika användare i sociala medier? 

 

1.3 Avgränsning 
 
Studien är avgränsad till att analysera utmattningssyndromets koppling till FoMO hos unga kvinnor. 

För att kunna analysera utmattningssyndrom hos olika användare är studien avgränsad till deras 

nätbeteenden. Studien har därför tonvikt på kvalitativa intervjuer med kvinnliga respondenter 

mellan 18–28 år som dagligen använder sociala medier. Vidare avgränsar också författaren 

utmattningssyndromets koppling till sociala medier genom att endast fokusera på Facebook och 

Instagram.  

 

 

1.4 Centrala begrepp 

 
”Fear of missing out”: handlar om att individen är rädd för att missa något och det kan i sin tur 

leda till ett behov av att vara tillgänglig i sociala medier och visa på ständig närvaro (Turkle, 2012; 

Kvale & Brinkmann 1997) när individen gång på gång kollar sina sociala medier för att ”följa med” 

i händelser individen fysiskt inte kan närvara på. Andra orsaker kan också vara att individen vill ha 

kontroll över vad som sker i sin omvärld genom att nyhetsspana, omvärldsanalysera m.m. ”Fear of 

missing out” kan även vara ett resultat av nyfikenhet som kan leda till ett konstant lidande av oro 

och ångest (Turkle, 2012; Trilling, 2016). I denna studie används förkortningen FoMO. FoMO kan 

också uppstå när individen känner sig otillräcklig, om sociala medier till synes lyfter fram andra 

personers aktiva vardag (som är mycket bättre än den egna vardagen). FoMO existerar i olika 

grader, en individ kan ha antingen hög eller låg grad av FoMO (Dossey, 2014). Vid hög grad kan en 

känsla av ensamhet och avundsjuka uppstå (Dossey, 2014), vid låg grad uppstår liknande känslor av 

mildare natur (Dossey, 2014). 
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“Joy of missing out”: handlar om att hitta balansen i den digitala värld människan lever i. I denna 

studie används förkortningen JoMO Till skillnad från FoMO uppmuntrar JoMO till att njuta av 

sociala medier, men noterar att det är av vikt att finna balans i sitt sociala medieanvändande. JoMo 

beskriver således att det är okej att njuta av informationsöverflöd som individer möts av i t.ex. 

Facebook och/-eller Instagram (Crook, 2005). Det kan vara av vikt att ibland begränsa sin 

medieanvändning genom att inte vara rädd för att missa upplevelser eller händelser (Crook, 2005). 

 
Utmattningssyndrom: är ett brett begrepp som förklarar utbrändhet, ”att gå in i väggen” och är en 

sjukdomsbestämning som går under termen stressrelaterad psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2003). 

Utmattningssyndromets olika termer har gemensamt att beskriva personer som drabbats av stress 

under en längre period och varit i avsaknad av tillräcklig återhämtning (Socialstyrelsen, 2003). 

Faktorer som kan leda till utmattningssyndrom är bland annat ofullständig kontroll, avsaknad av 

erkänsla (belöning, tacksamhet), bristfällig gemenskap, orättvisor och värderingskonflikter 

(Socialstyrelsen, 2003). Att ha utmattningssyndrom innebär att man har flera olika somatiska och 

psykiska besvär. Efter besvären kan den drabbade utveckla olika former av 

personlighetsförändringar som tar uttryck i nedstämdhet och tankemässiga symtom såsom 

koncentrationssvårigheter, sviktande minne och panikångestattacker (Socialstyrelsen, 2003). 

Rehabilitering av utmattningssyndrom avser att återanpassa individen ”i sin vardag” där 

återhämtningstiden är individbaserad (Socialstyrelsen, 2003). 
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2. Tidigare forskning 

 
I denna del redovisas tidigare forskning med relevans för denna studies syfte. Den tidigare 

forskningen är indelad i tre underkategorier: Relation mellan användningen av Internet och psykisk 

ohälsa, Online-kulturens krav på ständig närvaro samt Självförverkligande via sociala medier och 

”Having it all”. Tidigare forskning kommer i kombination med studiens teoretiska referensram att 

vara ett underlag för kommande diskussionsdel. 

 

2.1 Relation mellan användningen av Internet och 

psykisk ohälsa 

Intresse för den potentiella effekten av online sociala nätverk på välbefinnande har ökat (Baker & 

Algorta, 2016; Primack et al., 2017). Med en bredare grad av ny forskning kring faktorer som är 

förknippade med både positiva och negativa psykiska hälsoeffekter, såsom bland annat depression, 

synliggörs det ökade intresset (Kuss et al., 2014; Banjanin et al., 2015; Baker & Algorta, 2016; 

Primack et al., 2017). 

 
En ökning i psykologiska effekter av olika typer av internetanvändning synliggörs mer och mer 

bland forskare (Baker & Algorta, 2016; Primack et al., 2017). Fler studier handlar om tiden som 

spenderas online, att den är överdriven eller att användarna blir socialt isolerade.  Sociala nätverk 

har sedan länge funnits online men har tidigare definierats som en process för att utveckla och 

integrera med ett virtuellt nätverk. Däremot har den snabba tillväxten och utvecklingen i 

funktionaliteten hos sociala medier utmanat hur olika samhällen konceptualiserar fenomenet. Olika 

internetbaserade applikationer gör det möjligt för användarna att ansluta sig till olika plattformar 

och nätverk med andra individer eller grupper. Dessa internetbaserade applikationer utgör också en 

avgränsning kring vad som skiljer sociala nätverk online från andra typer av on- och off-line- 

nätverk (Kuss et al., 2014; Banjanin et al., 2015; Baker & Algorta, 2016). Det finns även 

applikationer på digitala enheter som inte tillåter användaren att gå offline. Dessa enheter kan vara 

iPhones eller iPads som också kan ha direkt anknytning till psykisk ohälsa (Banjanin et al., 2015; 

Baker & Algorta, 2016; ). 

 
Förekomsten av problematisk internetanvändning hos ungdomar i Japan var mer än 20% i en studie 

från Kawabe et al., (2016). I studien observerade författarna en stark korrelation mellan 

internetberoende och psykiska problem. Eftersom smartphones är närmast associerade med 
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internetberoende kan kontrollerad användning av smartphones förhindra eller åtminstone minimera 

internetberoende hos ungdomar (Kawabe et al., 2016). 

 
Betydande föreningar mellan online sociala nätverkande och depression kvarstår i linje med andra 

tidigare studier som gjorts. Exempelvis var negativ jämförelse med andra, vid användning av 

Facebook, något Banjanin et al (2015) kunde förutspå leda till depression till följd av att den 

vardagliga balansen rubbades. Studier föreslår även att depressionssymtom kan bestämmas av 

huruvida användarna engagerar sig i specifika onlineverksamheter, om användarna postar 

uppdateringar ofta, accepterar expartners som vänner eller följer främlingar (Kuss et al., 2014; 

Banjanin et al., 2015; Baker & Algorta, 2016; Primack et al., 2017). I tidigare  forskning har 

forskare identifierat att den stora användningen av sociala medier har stark anknytning till 

depressions- och ångestsyndrom som i allmänhet synliggörs hos unga vuxna (Primack et al., 201). 

Vidare främjar tidigare forskning även sambandet mellan psykisk ohälsa och sociala medier samt 

internetanvändning, vilket visar på betydande konsekvenser av ständig digital närvaro (Kuss et al., 

2014; Banjanin et al., 2015; Baker & Algorta, 2016; Primack et al., 2017). Till följd av att 

välbefinnande kan representera självförtroende, ensamhet och depression m.m. finns flera 

välbefinnande-indikatorer som kan testa om förhållandet mellan tid på sociala medier och 

välbefinnande är positivt eller negativt (Abrahamsson & Andersen, 2005; Baker & Algorta, 2016; 

Huang, 2017). 

 
I en studie från Huang (2017) identifierades korrelationen mellan användning av sociala medier och 

ensamhet, att ensamhet var direkt kopplat till något högre internetanvändning och att denna hade 

koppling till individens självkänsla (Huang, 2017). Slutligen har flera studier forskat kring 

betydande samband mellan depression och personlig användning av teknik som 

beroendeframkallande element. I dessa studier analyserades internetanvändning för icke- 

akademiska eller icke-anställda ändamål, användning av videospel, samt användning av 

informations kommunikationsteknik (ITC) som online chat, e-post, kortmeddelandeservice (SMS) 

och användningen av mobiltelefoner. Dessa studier visar på att vissa människor kan vara mottagliga 

för att utveckla depression när de använder tekniken under långa perioder (Banjanin et al., 2015; 

Baker & Algorta, 2016; Kawabe et al., 2016). 
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2.2 Online-kulturens krav på ständig närvaro 

 
Studier visar att det finns en dominerande online-kultur (Laeeq Khan, 2017). En plattform som 

YouTube visar likväl som Facebook och Instagram på ett innehåll som är mångsidigt och 

globalt. Dessa typer av plattformar ger möjlighet att sprida innehåll till en mycket bred publik 

av besökare och representerar därmed en motivationskonstruktion av användarvänlighet. 

Motivationskonstruktioner som ”likes” och ”kommentera” är gemensamma funktioner som 

möjliggör användarnas deltagande på sociala medier. Det finns dock många olika funktioner 

som används av olika skäl och ställer krav på alla aktiva (Laeeq Khan, 2017). 

 
“The variety in the ways YouTube is being utilized for not only entertainment but also 

social interaction in the form of commenting, and seeking and providing information 

makes the site interesting from a research perspective. “(Laeeq Khan, 2017:237). 

 

Citatet ovan belyser att YouTube-innehållet är mångsidigt och globalt men att det också engagerar 

(Ferguson et al., 2013; Laeeq Khan, 2017). Engagemang har definierats som "en 

användarinitiativåtgärd" som leder till en "samskapande" av värde. ”Visat” engagemang blir i 

kontextet av det digitala ett flerdimensionellt koncept som inte bara omfattar beteende (handlingar) 

utan även kognitiva (tankar) och känslomässiga (känslor) aspekter. Tidigare forskning kring sociala 

medier lyfter ofta fram engagemang som omfattar beteendemässiga aspekter eller klickbaserade 

interaktioner (deltagande), dessa blir faktorer som leder till enkel innehållsvisning och läsning 

(konsumtion). Beteendemässiga online-engagemang på bland annat Facebook manifesteras typiskt 

symboliskt genom handlingar som att ”gilla”, ”kommentera” och dela (Ferguson et al., 2013; 

Bakhshi et al., 2014). Under det senaste decenniet har sociala nätverk via sociala medier vuxit 

snabbare och förändrats mer än någon annan internetaktivitet. Detta sammanfaller med den kraftiga 

ökningen hos vuxna som äger smartphones vilket möjliggör socialt nätverkande när som helst och 

var som helst (Yup & Rosenthal, 2015). Facebooks popularitet har förändrat människans sociala 

landskap genom att ha utvecklat nya intressen och vanor (Yup & Rosenthal, 2015). När Instagram 

lanserades var det därför inte oväntat att den större mängden Facebookanvändare även skulle 

nätverka på båda plattformarna. På båda plattformarna förväntade sig användarna ”likes” och 

kommentarer på egna poster. När engagemanget var lågt från motparter visade detta tydliga 

samband med depression på så sätt att användarna blev besvikna eller ledsna över att inte ha fått 

tillräckligt med likes, och det synliggjordes en direkt koppling mellan lågt antal av likes och känslan 

av att inte vara lika omtyckt som andra (Yup & Rosenthal, 2015). 
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På Instagram visade studier från Yup & Rosenthal (2015) att vid den lägsta nivån av följare fanns 

ett mer positivt samband mellan Instagram och användaren medan vid högsta nivån av följare 

innebar direkta föreningar med större depressiva symtom (Yup & Rosenthal, 2015; Vogel et al., 

2015; Woods & Scott, 2016). Vidare, i en studie från Appel et al., (2016) främjas ett 

jämförelseperspektiv mellan jaget och andra användare. Sambandet lyfter fram det egna missnöjet 

kring kroppen, belyser symptom på ätstörningar och missnöje kring livet (Appel et al., 2016). 

Studien visade att ett lågt engagemang på egna kanaler samt ”peer-konkurrens” förutspådde 

negativa effekter på den psykiska hälsan. Med ”peer-konkurrens” menade Appel et al., (2016) att 

det uppstod spänningar mellan användare, en tävlingsmentalitet gällande att få mest likes och störst 

engagemang. Denna typ av konkurrens mellan användare online visade sig ha negativa effekter. 

Däremot menar även att Appel et al., (2016) att ”peer-konkurrensen” kunde ha potentiellt positiva 

effekter som just att konkurrensen kunde motivera och bland annat inspirera till personlig 

utveckling. I sin helhet konkluderar dock Appel et al., (2016) att bilden av jaget och synen på sin 

egen kropp inte är positivt förknippat med sociala medier. En anledning är att Appel et al., (2016) 

identifierar att ätstörningar i stort korrelerar med kravet på ständig digital närvaro (Bakhshi et al., 

2014; Appel et al., 2016). 

 

2.3 Självförverkligande via sociala medier och ”Having 

it all” 

 
"Att ha allt" på sociala medier har blivit en ny definition av att nå toppen (Laeeq Khan, 2017).  

Olika genrer av social medieproduktion har uppstått av de traditionella medierna som också har lett 

till skapandet av nya yrken som influencers och bloggare (Duffy & Hund, 2015). Aktivt arbete som 

influencers och bloggare domineras av kvinnor inom feminina domäner som mode, skönhet, hushåll 

och hantverk (Duffy & Hund, 2015). Modebloggar, i synnerhet, anses vara en av de mest 

kommersiellt framgångsrika och offentligt synliga former av digital kulturproduktion för att främja 

livsstilar som konsumenterna mest drömmer om (Duffy & Hund, 2015). Kulturen på sociala medier 

och den kommersiella andan att ha allt, vara överallt och leva "det goda livet" har lett till en strävan 

av självförverkligande. Att lyckas på sociala medier kan anses representera ”att ha lyckats i livet” 

(Duffy & Hund, 2015). Sociala medier har blivit ett verktyg för skapandet av personligt varumärke, 

på grund av individualismens samtida ideal och kreativ autonomi ger förståelse av former av social 

medieproduktion med kön som har uppstått de senaste åren (Duffy & Hund, 2015; Khamis et al., 

2016). Mer specifikt har sociala medier blivit ett viktigt verktyg för modebloggare. Däremot 

presenterar modebloggare en förvrängd bild av verkligheten som framförallt gör det svårt för 

konkurrerande användare samt följare att förstå skillnaden mellan verklighet och ett iscensatt 
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”glam-liv” (glamouröst liv). Modebloggarna brukar visa upp en förvirrande bild mellan arbete och 

fritid just på grund av att deras inlägg och posts belyser en lyx som endast få människor i världen 

har råd med, kännetecknat av globala resor, inbjudningar till exklusiva evenemang och användning 

av designprodukter. Marwick (2013a) beskriver modebloggarnas marknadsföring och digitala 

närvaro som "aspirationsproduktion" som identifierar sambandet mellan ”having it all” och hög 

social status (Marwick 2013a; Duffy & Hund, 2015). Vidare visar även tidigare forskning hur 

sociala media uppmuntrar praxis för ”det egna varumärket”, det vill säga stor satsning på att synas 

och höras på sociala medier (Khamis et al., 2016; Hawi & Samaha, 2016). Med den fortsatta 

tillväxten av smartphone och Ipads, framsteg inom ny teknik och avsevärd förbättring av 

applikationer, kommer beroende av sociala medier att fortsätta att vara ett stort problem. Oberoende 

av kultur och kön finns en negativ relation mellan socialt medieberoende och självkänsla och ett 

medierat negativt samband mellan socialt medieberoende och tillfredsställelse med livet. Eftersom 

psykologin bakom sociala medier visar hur förföriskt medieanvändande kan vara, förväntas 

problemet bara förvärras (Vogel et al., 2014; Hawi & Samaha, 2016). 
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3. Teoretisk referensram 

 
Följande kapitel kommer att redovisa studie från Abel et al. (2016) studie om FoMO som teoretiskt 

perspektiv för denna studie. Studien från Abel et al. (2016) är centrerad på FoMO där Abel et al. 

(2016) förklarar hur mänskliga behov prioriteras i relation till sociala medier och kommer därmed 

att ligga som underlag för att besvara studiens syfte. Som kompletterande teoretiskt perspektiv tas 

även Maslows behovstrappa upp i relation till att förklara sociala medier som ett nytt fenomen samt 

verktyg som förändrat människans beteendemönster vilket betyder att Maslows behovstrappa till 

viss del behöver modifieras för att passa dagens samhälle. Med relevans för studiens centrala Fear 

of missing out förklarar teorin hur mänskliga behov prioriteras och är därmed av relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. Den teoretiska referensramen kommer även i kombination med 

tidigare forskning att ligga till grund för studiens analysdel. 

 

3.1 FoMO 

 
Abel et al. (2016) beskriver fear of missing out (FoMO) som rädslan för att missa något. Syftet med 

studien var att undersöka hur FoMO påverkar individer i relation till sociala mediers prägel på 

individen att vara digitalt närvarande. Studien utfördes genom validering av extensiva skalor i 

kombination med utarbetade frågor för att kunna bedöma beteendemässiga och karaktäristiska 

beteenden (Abel et al., 2016). Författarna beskriver i studien att människor är sociala varelser med 

en längtan av att passa in i sociala grupper och känna tillhörighet. Författarna menar att detta 

fenomen inte är nytt utan alltid funnits med i all tid, det som är nytt är dock den digitala prägel som 

finns på samhällen idag som inkluderar faktorer som mediaflöden och långdistans konversationer. 

Den ”moderna” människan vill hålla sig uppdaterad i sociala medier för att kunna följa vad som 

pågår i andra människors liv, både som bekanta och som främlingar. 

 
Beroende av att vara delaktig och i kontroll över vad som sker i sin omvärld bidrar till rädslan av att 

gå miste om något (nyheter, uppdateringar, förändringar, trender). Fenomenet FoMo skapar på så 

sätt också en ny vardag där individer konstant går och jämför sig själv med andra. FoMO omfattar 

känsla av missnöje att andra engagerar sig i något mer givande och trycket på att få en bättre social 

ställning än den som för närvarande är på. 

Det har hävdats att nivån på ens självkänsla påverkar den nivå av FoMO som upplevs. I relation till 

FoMO föreslår studien att dessa känslor av att missa händelser eller möjligheter som härrör från 

utnyttjande av sociala medier kan leda till förändringar i beteende- eller tidsstyrning. 
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Abel et al. (2016) refererar till en studie från 2012 där det framkommer att 40 procent (människor 

mellan åldrar 16–67) upplever att sociala medier bidragit till FoMO. Hos människor i åldrarna 

mellan 18 och 34 stiger siffran upp till 70 procent (Abel et al., 2016). I jämförelse med andra 

åldersgrupper är det mest sannolikt att vuxna använder Facebook för att lösa rädslan utlöst av 

FoMO. 

 
Sociala mediers närvaro i människans liv är oundviklig eftersom sociala medier utgör en stor del av 

dagens kommunikation (Abel et al., 2016). De uppfyller en funktion för kommunikation, kunskap 

och nöje. De mest populära sociala medierna i dag är Facebook, LinkedIn, Pinterest, Twitter och 

Instagram (Abel et al., 2016). Sociala mediers närvaro har förstärkt behovet och möjligheten att få 

ta del av vad andra människor gör för att uppnå känsla av kontroll. Eftersom informationen är mer 

lättillgänglig än någonsin tidigare, föreslås att människor har blivit mer beroende av att konsumera 

information genom dessa informationskanaler (Abel et al., 2016). Sociala medier ger människor 

möjligheter att enkelt dela information med andra samt kontrollera eller följa med vad andra gör 

(Abel et al., 2016). Studiens resultat påpekar även att FoMO kan ge bestående psykologiska 

negativa effekter samt att FoMO är något högre hos unga kvinnor (Abel et al., 2016). Eftersom 

användningen av sociala medier blir alltmer populär i dagens samhälle, fortsätter behovet av att 

förstå sambandet mellan FoMO och sociala medier (Abel et al., 2016). 

 

3.2 Maslows behovstrappa 

 
Maslows behovstrappa kommer också att användas i denna studie som kompletterande teoretiskt 

perspektiv, främst för att Maslows teori förklarar bra hur människan prioriterar sina behov. Det 

behovet som är av intresse med tanke på studiens syfte är det fjärde behovet som handlar om 

självkänsla och detta är något som enligt Maslows teori uppfylls genom bekräftelse och 

uppskattning. 

Den Amerikanske psykologen Abraham Maslow är känd för sin teori som grundar sig på 

människors olika behov. Denna teori som han kallade för behovstrappan publicerades i mitten av 

1950-talet och är en av de mest kända psykologiska teorierna. Maslows efterföljande behovstrappa 

fångade många forskarens uppmärksamhet och än idag används behovstrappan som grund för flera 

forskningsarbeten. Denna teori handlar om hur de mänskliga behoven prioriteras. En människans 

behov kan enligt Maslow delas in i fem kategorier som i sin tur har en viss prioritering för individen 

i fråga (Abrahamsson & Andersen 2005). 

Maslow förutspådde att inom varje människa finns en hierarki med fem behov. Dessa behov är 

grundläggande fysiologiska behov som inkluderar vatten, mat och andra kroppsliga behov. Sedan 
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kommer trygghetsbehov som inkluderar tillgivenhet, tillhörighet, acceptans och vänskap. Till den 

tredje nivån hör gemenskap där kärlek och tillhörighet är det centrala. Därefter kommer behov av 

uppskattning som handlar om att individen känner sig sedd och uppskattad av andra. Här inkluderar 

även interna faktorer som självrespekt och autonomi samt externa faktorer som erkännande och 

uppmärksamhet. Det sista behovet som individen strävar efter är behovet av självförverkligande 

som handlar om att utnyttja alla resurser och potentialer till sin fördel (Abrahamsson & Andersen 

2005). 

 
Figur 1. Abraham Maslow Behovspyramid 

 
 

Den mest grundläggande kritiken mot denna teori är att den saknar empiriskt stöd. Abraham 

Maslow argumenterar att man kan endast uppfylla ett behov i taget och att man inte kan gå vidare 

utan att ha uppfyllt det första. Teorin är även svår att testa av andra forskare då den inte är 

vetenskapligt bevisad (Abrahamsson & Andersen 2005:143f). Maslows behovstrappa ämnar 

förklara människans behov och vad som motiverar denne (Asher, 2014). I behovstrappan 

presenteras olika behov, i trappa tre framkommer bland annat tillhörighet. I tillhörighet finns 

behovet av mänsklig kontakt och sociala relationer. Förfarren kommer att använda Maslows 

behovstrappa som en modell i syfte att förklara betydelsen av det sociala nätverket för att bland 

annat fylla behovet av tillhörighet (Rutledge, 2011). 

 
Behovstrappan utgör en bra grund för att förklara människans behov, däremot fanns inte sociala 

medier på Maslows tid. Idag är sociala medier ett högst betydelsefullt moment, och en naturlig del i 
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människans vardag som utgör ett verktyg för tillfredsställelse och tillhörighet. Enligt Ruthledge 

(2011) anpassar sig människan till sin miljö för att kunna ge stöd åt de psykiska såväl som fysiska 

behovet. Den sociala kontakten har genom åren förändrats och fått ett nytt yttre, innan den 

teknologiska utvecklingen kopplade människor fysiskt med varandra då telefonen uppfanns och  

man började konversera med vänner och dylikt på avstånd. Idag finns ett flertal olika typer av chat- 

funktioner som fyller funktionen av ”mänsklig kontakt”. Sociala nätverk och relation är av hög 

betydelse för den mänskliga motivationen. Rent funktionellt menar Rutledge (2011) att Facebook 

fyller samma funktion som kontakt där människor står ansikte mot ansikte. Den teknologiska 

utvecklingen har en del i processen att underlätta människan att mätta sina behov och nå sina mål, 

Denning (2012) menar på att en moped är en teknologisk innovation som fortfarande tar en individ 

från en destination till en annan, men gör det på ett snabbare sätt. 

 
På samma sätt underlättar sociala medier det för människor att bibehålla sina sociala kontakter 

samtidigt som det också kan tillfredsställa andra mål som bland annat ”självförverkligande” 

(Denning, 2012). Författaren kommer att operationalisera Maslows teori i analysdel i relation till att 

förklara sociala medier som ett nytt fenomen samt verktyg som förändrat människans 

beteendemönster vilket betyder att Maslows behovstrappa till viss del behöver modifieras för att 

passa dagens samhälle. Med relevans för studiens centrala Fear of missing out förklarar teorin hur 

mänskliga behov prioriteras och är därmed av relevans för studiens syfte och frågeställningar. Den 

teoretiska referensramen kommer i kombination med tidigare forskning att ligga till grund för 

studiens analysdel. 
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4. Metod 

 
I denna del redovisas studiens metod och tillvägagångssätt. I denna del benämns skribenten av 

denna studie som författare. 

 

4.1 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

 
Författaren har valt att göra en kvalitativ undersökning med semistrukturerade frågor. Orsaken till 

val kvalitativ intervju med semistrukturerade frågor är att författaren vill få en bredare förståelse för 

respondenterna samt se hur respondenten agerar och reagerar inför vissa frågor. Författaren anser 

denna metod vara lämplig då det ger författaren möjligheten att förstå hur IP ser på sin omvärld 

Trost (2010). Bryman (2011) menar att den kvalitativa forskningsmetodiken är relevant i de 

forskningsområden där forskaren ämnar få djupare förståelse för ett fenomen, till skillnad från 

kvantitativ forskning,därför att den kvalitativa metoden med induktiv ansats lyfter fram att 

kvalitativ forskning lättare kan urskilja en individs upplevelse av ett fenomen än vad en kvantitativ 

metod hade tillåtit. 

 
Vidare menar Bryman (2011) att om en forskare verkligen vill få ett svar på sin frågeställning kan 

kvalitativa intervjuer Trost (2010) tillgodose bredare förståelse gällande hur IP ser på det specifika 

fenomenet, som i detta fall avser sociala medier och utmattning. Med hjälp av enkla frågor menar 

Bryman (2011) att forskaren får möjlighet till en bred insamling av data genom en planerad 

intervjuguide och välformulerade frågor Trost (2010). Till denna uppsats har författare även valt att 

läsa boken ''Den kvalitativa forskningsintervjun'' av Steinar Kvale. I boken nämner Kvale (1997) att 

med hjälp av samtal som forskning kan ''vi lära känna andra människor, vi får veta något om deras 

erfarenhet, känslor och förhoppningar om den värld de lever i'' skriver Kvale (1997). Vidare 

nämner Kvale (1997) även att det finns olika former av samtal och att en forskningsintervju består 

av vardagens samtal som kan sträcka sig från kallprat till livlig diskussion (Kvale, 1997). 
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4.2 Hermeneutik 

 
Hermeneutik, det vill säga läran om att tolka och analysera texter, kan tillämpas för att uttrycka och 

vidarebefordra upplevelser av olika fenomen. Den är användbar när syftet med studien är att erhålla 

möjlighet till informanternas egna upplevelser av fenomen samt när man vill erbjuda informanterna 

utrymme att själva selektera vad de vill skriva eller resonera om. Genom att ha en hermeneutisk 

synvinkel kan man göra en bra anpassning för kvalitativa undersökningar. Olika empiriska 

datamaterial kan analyseras och tolkas inom hermeneutiken (Fejes & R. Thornberg 2015:62–63). 

Exempel på detta kan vara uppsatser, teckningar och intervjuer där man försöker tolka, undersöka 

och förklara. 

 

I hermeneutisk tolkning har förförståelsen en central roll, då vi alla har olika uppfattningar när det 

handlar om hur man ställer sig genom hela tolkningsprocessen. Som forskare skall man kunna 

konfrontera det empiriska materialet med öppenhet och fantasi (Fejes & R. Thornberg 2015:65). 

Hermeneutiken har olika riktningar, vilka är existentiell inriktad hermeneutik, misstankens 

hermeneutik och allmän tolkningslära. Existentiell inriktad hermeneutik som även kallas för 

psykologiskt inriktad tolkningslära uppstår när förståelsen syftar mot att begripa sig på författaren 

bakom texten och påståenden. Misstankens hermeneutik är när man begriper sig på fenomenet som 

texten gäller. Allmän tolkningslära grundar sig på förståelsen av budskap (Fejes & R. Thornberg 

2015:70–71). I denna uppsats har författaren tillämpat hermeneutikens olika riktningar genom att 

främst förstå respondenterna svar men också genom att analysera respondenternas svar ytterligare. 

Författaren har ställt respondenternas svar mot varandra för att värdera ifall empiriska materialet går 

mot helheten. 

 

Insamling av material för studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer i 

kombination med en tematisk analys. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att en forskare 

får möjligheten till en bättre dialog med respondenterna (Patel & Davidson, 2011). Enligt Patel och 

Davidson (2011) är det vanligt att en semistrukturerad intervju inleds med öppna frågor som i sin 

tur blir mer avsmalnande och mer detaljerade. I den semistrukturerade intervjumetoden utgick 

därför författaren från en intervjuguide där specificerade frågor fanns (se bilaga 1). Intervjuguiden 

bestod av frågor som inte gick att svara ja eller nej på i syfte att hålla frågorna så öppna som 

möjligt. Denna frågemetod möjliggör också att svaren respondenterna ger, blir så innehållsrika som 

möjligt. I denna intervjuteknik kan även författaren, vid behov, ställa följdfrågor. Ett exempel på 

detta var när Respondent6 berättade att hennes inlägg på Instagram var genomtänkta och om hon 

inte får mer än 50 likes raderar hon inlägget. För författaren var det då viktigt att fråga varför 
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respondenten valde att radera inlägget. Till skillnad från strukturerade intervjuer behöver inte 

intervjuaren slaviskt följa frågorna vilket också ger respondenten möjligheten att svara med egna 

ord. Nackdelen är däremot att kodningen blir tidskrävande (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 

2011). Uppsatsens valda forskningsfrågor bidrar med förståelse för om respondenternas diagnos 

utmattningssyndrom är kopplad till FoMO genom kvalitativa intervjuer. Ett hermeneutiskt 

perspektiv lämpar det valda forskningsområdet, eftersom för att man ska kunna forma en överblick 

av hur respondenter upplever Facebook och Instagram, behöver man tolka del för del även svar för 

svar. Avslutningsvis kommer författaren med hjälp av intervjusvaren att undersöka vilka positiva 

samt negativa faktorer respondenterna upplever med Facebook och Instagram. 

 

 

Frågorna i intervjuguiden bestod av tre olika teman och tillsammans 19 frågor. Teman skapades till 

syftet att besvara frågeställningarna för uppsatsen. Författaren av denna studie fick möjligheten att 

utföra en pilotintervju innan den riktiga intervjuen hölls och syftet var att testa om frågorna var 

relevanta för frågeställningarna ur uppsatsens synvinkel, vilket är något som Bryman (2011) kallar 

pilotundersökning. Författaren hittade 5 respondenter i två slutna Facebookgrupper som heter 

”UMS – stödgrupp”, frågor och svar (1,2k medlemmar) och ”Vi som drabbats av 

utmattningssyndrom/utbrändhet” (10,5K medlemmar). 

 

Efter pilotundersökningen korrigerades och förtydligades inga frågor utan frågorna var lämpliga för 

studiens syfte. Innan undersökningen skickade författaren ett missivbrev (se bilaga 2), även kallat 

introduktionsbrev där författaren presenterade sig själv och syftet med denna C-uppsats. Enligt 

Trots (2007) ska missivbrevet innehålla presentation av sig själv samt syftet med studien och varför 

man söker en respondent, dessutom ska missivbrevet vara kort och med god ton. Alla intervjuer 

skedde virtuellt av respekt för respondenternas tillstånd. Tre respondenter av sju kunde ta emot 

samtalsintervju medan resten fick frågorna inskickat via mejl. Författaren hade andra respondenter 

med loppet men tyvärr kunde de aldrig skicka in svar pga. deras hälsa. Alla intervjuer genomfördes 

enskilt. Under undersökningen förklarade författaren de etiska principerna för respondenterna som 

även fick godkänna samtycke till inspelning av samtalet. Bryman (2011) nämner att inspelning av 

intervjuerna är möjlig med mobiltelefonen, så att det senare går att transkribera utan att förlora 

fraser eller uttryck. Enligt Bryman (2011) är datainsamling en process där forskaren skriver ner 

(transkriberar) inspelade intervjuer. Författaren genomförde transkribering direkt efter varje intervju 

och avslutningsvis så skickade författaren tillbaka transkriberingen till respondenterna för att öka 

validiteten i intervjusvaret genom att ha en korrekt sammanfattning av intervjun. Transkriberingen 

blev totalt 22 A4-sidor. 
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4.3 Material och urval 

 
Materialet i denna studie består av insamlade data från intervjuer med sju respondenter. Deltagarna 

representerar ett selektivt urval och har alla gemensamt diagnosen utmattningssyndrom. På grund av 

tidsbrist har författaren valt att begränsa studien genom att kontakta och intervjua utvalda kvinnor 

med utmattningssyndrom i åldern 18–28 som använder Facebook och Instagram för både nöjes och 

jobbets skull. Författaren hittade sina respondenter i två slutna Facebookgrupper som heter ”UMS - 

stödgrupp, frågor och svar” (1,2k medlemmar) och ”Vi som drabbats av 

utmattningssyndrom/utbrändhet” (10,5K medlemmar). 

 

 

4.3.1 Presentation av respondenter 

 
Nedan följer en presentation av respondenter och hur samt när de fick diagnosen 

utmattningssyndrom. Samtliga respondenter önskade vara anonyma, därmed har författaren valt att 

benämna deltagarna som Respondent1, Respondent2 o.s.v. Respondenterna är mellan åldern 18–28 

år. 
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Namn Ålder Sysselsättning Diagnoserat Datum och plats 

för intervju 

Respondent1 25 år Eventansvarig/eventchef på 

ett träningsföretag 

1 december 

2017 

Frågorna 

skickades in 

via mejl 

Respondent2 28 år Jobbar med 

verksamhetsutveckling och 

journalistik 

Våren 2014 Samtalsintervju 

1 november 2017 

(16 minuter) 

Respondent3 26 år Jobbar som administratör på 

en tidning och läser en 

kvällskurs i arbetsrätt på 

Stockholms universitet 

Hösten 2013 Frågorna 

skickades in 

via FB 

Respondent4 26 år Heltid egenföretagare och 

deltidstudent 

Hösten 2012 Frågorna 

skickades in 

via FB 

Respondent5 26 år Studerar 

organisationspsykologi och 

praktiserar som receptionist 

på deltid 

Januari 2016 Frågorna 

skickades in 

via FB 

Respondent6 19 år Studerar musik på heltid på 

en folkhögskola och jobbar 

20 % på en förskola 

Svår 

depression 

diagnoserat 

Samtalsintervju 

tisdagen den 7 

november 2017 

(19 minuter) 

Respondent7 26 år Jobbade med marknadsföring 

och bloggat heltid i 

Göteborg. 

Våren 2017 Samtalsintervju 

tisdagen den 9 

november 

(21 minuter) 

 

Figur 1. Presentation av respondenter 
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Respondent1 

Utifrån Respondent1 önskan skickades intervjufrågorna per mejl. Respondent1 berättar att hon 

innan hon blev sjukskriven arbetade som eventansvarig/eventchef på ett träningsföretag. Idag jobbar 

hon deltid (50%) men planerar att börja jobba heltid redan 1 december 2017. Respondent1 fick 

diagnosen utmattningssyndrom fredagen den 25 augusti 2017, ”en lönefredag med strålande sol. 

Alla var glada förutom jag”, skriver hon. Respondent1 misstänkte att hon visade tecken på 

utbrändhet då hon insåg att hon knappast kunde komma ihåg vad hon gjorde för två timmar sedan. 

 

Respondent2 

Tillsammans med Respondent2 bokade vi in samtalsintervju 1 november 2017 och samtalet varade 

16minuter. Respondent2 arbetar med verksamhetsutveckling och journalistik, cirka 80%. 

Respondent2 fick bedömningen utmattningssyndrom 2014 och symtomen var minnesluckor och 

konstant trötthet som inte gick att sova bort. Hon berättar att hon uppsökte läkare efter att ha däckat 

på badrumsgolvet på grund av trötthet. 

 
Respondent3 

Respondent3 valde att få frågorna inskickade på mejl. Respondent3 jobbar som administratör på en 

tidning och läser en kvällskurs i arbetsrätt på Stockholms universitet, det vill säga hon arbetar 60% 

och studerar 50%. Hon fick diagnosen utmattningssyndrom hösten 2013. Under våren 2013 jobbade 

hon som förtroendevald på sin studentkår, och det som fick henne att ana oråd var att hon hade 

mycket ångest, nedsatt aptit och var mycket förvirrad och glömde bort saker. Konstant trötthet och 

koncentrationssvårigheter var ständigt närvarande; därmed blev hon sjukskriven och utvecklade en 

rätt svår depression. 

 
Respondent4 

Respondent4 valde precis som tidigare respondenter att ta frågorna via mejl då hon inte klarade av 

att ta samtal eller personligt möte. Respondent4 arbetar heltid som egenföretagare samt studerar 

deltid (50 %). Hon fick utmattningssyndrom hösten 2012. Hon berättar att hon sökte läkare efter att 

hon hade fallit ihop av panikångest i en gråtande hög på köksgolvet och inte kom upp igen. 

 
Respondent5 

Respondent5 likt Respondent1, Respondent3 och Respondent4 valde att ta frågorna via mejl på 

grund av att utmattningssyndromet. Respondent5 är idag sjukskriven på deltid efter att ha varit 

sjukskriven på heltid sen januari 2016. Dock berättar hon att hon studerar organisationspsykologi 

och praktiserar som receptionist på deltid. Respondent5 berättar att varningssignalen inte slog ned 
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som blixten utan hon upptäckte att hon var utbränd långt innan hon blev sjukskriven. Hon hade nog 

varit utbränd i över tio år innan sjukskrivningen men när hon fick diagnosen var hon ”totalt 

sönderstekt och djupt inne i en depression”, skriver Respondent5 

 
Respondent6 

Respondent6 önskade en samtalsintervju som skedde tisdagen den 7 november 2017. Samtalet tog 

19 minuter. Under intervjun var Respondent6 hemma i sitt rum. Hon berättar att hon studerar musik 

på heltid på en folkhögskola och jobbar 20 % på en förskola. Hon upptäckte att hon eventuellt var 

utbränd när hon var med på Lucia och knappt kunde stå och kände sig svimfärdig. Samma dag gick 

hon till vårdcentralen där läkaren bekräftade att symptomen hjärtklappning, sömnsvårigheter, yrsel 

och minneslucka berodde på stress. Hon fick tid hos en psykolog som skrev ut en behandlingsplan 

på 10 månaders kognitiv beteendeterapi (KBT) för att lära sig stresshantering. Respondent6 har inte 

fått diagnosen utmattningssyndrom utan har en mildare diagnos som är en del av svår depression 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 
Respondent7 

Författen ringer till Respondent7 för att utföra en samtalsintervju tisdagen den 9 november precis 

som planerat. Respondent7 svarar på första signalen och efter att författaren har presenterat sig själv 

blir hon nästan överraskad. Hon berättar hon är på gymmet och blev precis klar med dagens träning 

men hade totalt glömt bort mig men att hon gärna gör intervjun med mig. Notera att 

samtalsintervjun var bestämd dagen innan. Samtalet varade 21 minuter. Respondent7 har innan hon 

blev sjukskriven jobbat med marknadsföring och bloggat heltid. 

4.4 Metod och tillvägagångssätt 

Materialet som författaren har samlat in har kunnat analyseras genom tematisk analys som är en 

metod som går ut på att strukturera material inom olika teman och dra ut det viktiga. Tematisk 

analys är en generell analysmetod som man kan tillämpa för olika ändamål för alla typer av 

kvalitativa frågeställningar (Flick 2014:420). Tematisk analys kan innebära både empiristyrd 

tematisk analys och teoristyrd tematisk analys. Skillnaderna är att den empiristyrda tematiska 

analysen utgår från det empiriska materialet för att hitta teman att klassificera och analysera utifrån, 

medan teoristyrd tematisk analys utgår från utvalda teman och teori. Med både empirisk- och 

teoristyrd tematisk analys kan man anknyta datastyrda och förhandsstyrda teman i analysen (Flick 

2014:421). 
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4.5 Tillämpning av analysmetod 
 

Genom ett induktivt eller deduktivt synsätt kan forskaren urskilja mönster och teman. Med ett 

deduktivt synsätt menas att forskaren drar en slutsats utifrån en eller flera förutsättningar (Braun, 

Clarke 2006). I och med att detta synsätt drivs av forskarens teoretiska intresse inom området har 

författaren valt att tillämpa detta i sitt arbete.För att genomföra den tematiska analysen har författaren 

gått igenom tre steg av det insamlade materialet. I första steget lästes transkriberingen av intervjuerna 

igenom för att hitta nyckelord. Vid andra steget plockades upp återkommande meningar och ord. Vid 

tredje steget kategoriserades de återkommande teman. Dessa är, använingen av Instagram och 

Facebook, bilden av Jaget på Instagram och Facebook samt positiva och negativa känslor med 

Instagram och Facebook. 

 

4.6 Etiska principer 

I den kvalitativa forskningsintervjun menar Bryman (2011) att det finns fyra forskningsetiska 

principer att uppfylla. Det första avser informationskravet, där deltagarna får information kring 

studiens syfte och ämnesområdet. Den andra principen avser samtyckeskravet som menar på att 

deltagarna skall bli informerade om att själva deltagandet är frivilligt och att de själva bestämmer när 

och hur intervjun genomförs, samt att de kan avbryta sitt deltagande när de så önskar (Bryman, 

2011). Vidare nämner Bryman (2011) konfidentialitetskravet som lyfter att intervjuaren måste 

skydda deltagarnas personuppgifter. Den sista principen avser nyttjandekravet som handlar om att 

den information som intervjuaren samlar in endast används till den avsedda studien. I samtliga 

intervjuer har förfaren uppfyllt dessa krav, samtliga respondenter har fått information kring studiens 

syfte både innan själva genomförandet av intervjuer (på mail) samt innan intervjuns start. Varje 

respondent har också fått till sig att deltagandet är frivilligt och att denne kan avbryta intervjun när 

som helst. Författaren har även uppfyllt sekretess kring personuppgifter om deltagarna men valt  (vid 

samtycke) att inkludera hemland, kön och ålder. Studieresultatens citat som redovisas kan inte heller 

spåras tillbaka till respondenten. Vidare har även respondenterna fått ta del av den färdigställda 

studien för att se att deras information enbart används till studiens ändamål. 
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5 Resultat 

I denna del redovisas studiens resultat som baseras på genomförda intervjuer med sju kvinnor som 

har fått diagnosen utmattningssyndrom. Utifrån databearbetning och data-analys har författaren av 

denna studie identifierat följande teman som utgör resultatdel: Användning av Instagram- och 

Facebook, Bilden av Jaget på Instagram och Facebook samt Positiva samt negativa känslor med 

Instagram och Facebook. 

 

 

5.1 Användning av Instagram och Facebook 

Respondenterna har till en stor del funnits på Facebook sedan 2009 och Instagram sedan 2013. 

Orsaken till att respondenterna skapade konton på båda plattformarna förklarades med att de ”red  

på trend vågen”. Till frågan: Kan du berätta hur du använder Facebook och Instagram? visar det sig 

att respondenterna till stor del använder sociala medier för att hålla kontakt med nära och kära men 

att de också använder dem för att hålla sig uppdaterade om vad vännerna gör eller vad som händer 

runtom i världen. Respondent1 anser att: 

“Facebook använder jag till allt möjligt. Jobbet, konversationer med vänner (via messenger), 

för att hålla koll på vad som händer i min bekantskapskrets och i världen. Instagram använder 

jag på ett mer intimt sätt, som i att jag främst publicerar sådant som är helt ointressant för folk 

som inte har ett intresse för mig som person. Ett viktigt användningsområde för Instagram är 

att jag följer många kroppsaktivister för att få en mer varierad bild av hur framför allt kvinnlig 

skönhet kan se ut.” 

 

Respondent4 berättar att hon använder främst Facebook för att scrolla igenom sin profil och hänga 

med vad andra gör 

 
“Facebook är ett sätt för mina vänner, morföräldrar och bekanta att följa med min vardag trots 

jag inte är aktiv. Ett sätt att visa jag finns. Förr i tiden man ringde till folk men idag känns det som 

att det räcker med att finnas på sociala medier för att visa sin existens’’ 

 
Respondenterna beskriver sin användning av Instagram och Facebook på ett likartat sätt. De 

använder Facebook för att hålla sig uppdaterade om världen samt upprätthålla kontakt med vänner, 

familj och släkt medan de använder Instagram för kreativitet och inspiration. 

 
“På Facebook är jag inte så aktiv men den använder jag för att hänga med vad folk skriver om 

och för att stötta antirasism samt feminism, videos eller inlägg. Instagram använder jag till att 
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följa personer/konton som står för det jag tycker är viktigt, det vill säga feminism, anti-rasism 

osv. Jag ser min Instagram som en ”miniblogg” där jag kan sammanfatta mina tankar och 

känslor”. (Respondent7). 

 
 

Till frågan som lyder: Hur många timmar per dag tror du att du använder Facebook & Instagram 

efter att ha fått diagnosen utmattningssyndrom? har flesta respondenter svarat 1–3 timmar per dag 

men andra har svarat följande, 

 
“Vill inte ens veta… 2 timmar (skrattar) nä, jag säger 5 timmar kanske! Händer lätt att man 

scrollar på Facebook och kollar på video efter video…” (Respondent6). 

 
Respondent3 berättar följande; 

 
 

“Jag är kontaktbar på Facebook alla vakna timmar på dygnet. Facebook utöver Messenger är 

nog flera timmar om dagen. Instagram varierar lite från dag till dag, men i snitt någon timme 

om dagen i alla fall” 

 
Respondent2 jobbar med sociala medier och spenderar därmed mycket tid med sociala medier. 

Hon förklarar att hon tjänar pengar på detta men att hon ibland önskade att hon kunde spendera 

mindre tid framför skärmen och med familjen istället. Författaren ställde denna fråga för att veta 

om deras användning av Facebook och Instagram har minskat eller ökat efter att ha fått 

diagnosen utmattningssyndrom. Frågan ställdes med avsikt för att få respondenterna att reflektera 

över hur mycket de använder Facebook och Instagram. För att få så pass bra svar som möjligt har 

författaren även frågat respondenterna följande fråga:”Hur har din medieanvändning (Facebook 

och Instagram) förändrats efter du fick diagnosen utmattningssyndrom?” Här har 

respondenterna själv tagit upp teorin ”fear of missing out” då alla verkade vara bekanta med 

teorin. 

 
Respondenter enas om att de har blivit mer ”medvetna” om sin användning av medier. De väljer 

vilka kanaler de väljer att följa och hur många timmar de använder dessa plattformar. Respondent7 

berättar att hon är mer öppen om sina känslor i Instagram och att hon inte känner samma behov att 

vara en ”superwoman” utan hon använder Instagram för att berätta om sin historia och sina känslor. 

Som följdfråga ställde författare: Vad menar du med ”superwoman”? och här berättade hon att hon 

menar att hon känner inget behov att ha allt hon drömmer om eller ha många bollar i luften. 

Respondent5 har många gånger inaktiverat sina konton på alla sociala medier långt innan hon blev 

sjukskriven och det som ändrades mest för henne var att hon har lärt sig att tacka nej till 
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erbjudanden gällande ideellt arbete och/eller aktivism, som oftast skett via sociala medier. 

Respondenterna kunde enas om att det är viktigt att acceptera att vissa upplevelser kommer man att 

missa oavsett hur tillgänglig man är. Respondent2 berättar att hon bearbetar oron att missa något 

genom att skriva kritiska texter i sociala medier men även fysiska texter. 

 

5.2 Bilden av Jaget på Instagram och Facebook 

 
Under intervjuprocessen så ställde författaren frågan: ”Hur ofta brukar du uppdatera Facebook och 

Instagram?” för att sedan förstå om det finns ett syfte bakom uppdateringar och om ”bilden av sig 

själv” är spontan eller välplanerad. Respondenter uppdaterar Facebook mer sällan än Instagram. 

Respondent6 berättar att hon uppdaterar sin Facebook en gång per månad medan Instagram 

uppdateras lite oftare, helst varannan dag men hon gör det för att få likes eller kommentarer, medan 

på Facebook så delar hon något hon anser vara viktigt eller roligt att dela. På frågan ”Kan du 

beskriva dig själv i några meningar/ord utifrån dina inlägg på Facebook och bilder på Instagram?” 

visar resultatet att respondenterna överlag uppdaterar Facebook sällan men när de väl gör det så är 

det oftast länkar de delar, främst artiklar eller videos som handlar om ämnen som de anser vara 

viktiga. Instagram är till för att inspirera och bli inspirerad enligt respondenterna. De beskriver sig 

själva generellt på Facebook som medvetna personer medan de på Instagram beskriver sig som 

glada, inspirerande och roliga. 

 
“Jag skulle nog beskriva mig som utlämnande och öppen på Facebook. Jag skriver och delar 

mycket om t.ex. psykisk ohälsa, och utgår ofta från mig själv.” (Respondent3) 

 
Vidare menar Respondent1 att, 

 

“I Facebook delar jag främst roliga videos eller viktiga inlägg som jag tycker är värd att sprida 

men Instagram så vill jag helst få så mycket likes som möjligt och jag lägger endast upp bilder 

som jag tycker är snygga. Där vill jag vara snygg medan i Facebook vill jag vara smart och 

roligt” 

 
När Respondent1 sa att hon vill vara snygg och få mycket likes på Instagram blev följdfrågan om 

hon någon gång har raderat ett inlägg på grund av för få likes och hon berättade att hon har gjort det 

många gånger. Hon tycker att hon måste få mer än 50 likes för att bilden ska stå kvar. För att reda  

ut om dessa uppdateringar på Facebook samt Instagram är spontana eller planerade så blev 

författarens följande fråga: ”Har du alltid ett syfte bakom dina uppdateringar eller är de 
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spontana?” Här svarade alla att syftet bakom uppdateringen alltid är genomtänkt. Respondenterna 

har det gemensamt att de lägger ner mer tankekraft innan de publicerar ett inlägg eller en bild på 

Instagram. Vidare menar Respondent1 att, 

 
“Jag är oftast spontan och lägger upp det jag tänker på eller ser (mer för Instagram då) i 

stunden. Ibland, när jag vill få fram något jag tycker är viktigt händer det att jag funderar på ett 

inlägg ett tag innan jag publicerar det. En tendens som jag finner hos mig själv ibland som jag 

tycker är lite obehaglig är att jag kan se eller höra saker i vardagen och tänka ”det här blir en 

bra Facebookstatus/Instagrambild”. Som att man lever lite genom sina sociala medier, och som 

att saker inte känns verkliga ibland om de inte finns dokumenterade på sociala 

medier.”(Respondent1). 

 
 

Under den här delen av intervjuprocessen kunde respondenterna enas om att Facebook är mer 

personligt och till för att hitta och dela med sig av viktiga ämnen samt roliga händelser medan på 

Instagram vill man helst vara kreativ och inspirerande. På frågan ”Hur tror du att andra ser dig när 

de besöker din Instagram och Facebook?” så svarar Respondent5 på följande sätt: 

 
“Jag tror de ser mig som en ganska seriös men rolig person på Facebook, men mer djupsinnig 

och kreativ på Instagram. Gillar att ha mer av min seriösa sida på Facebook medan min mer 

privata och lättsamma sida på Instagram”(Respondent1) 

 
Vidare uppger Respondent2 att, 

 
 

“Jag vet att vissa tycker att mina mer självutlämnande saker är lite olustiga, och att de tänker att 

jag saknar integritet. Men jag ses nog också som öppen och lite galen (eftersom jag skriver 

mycket om psykisk ohälsa).” 

 
 

Respondent4 och Respondent7 svarade i samma bana och de förklarade att de helst vill bli sedda 

som positiva, starka och snygga. Respondent7 menar att, 

 
“Jag vill så klart bli sedd som en person som lever ett hälsosamt liv och det skadar inte att mina 

följare tycker om bilderna jag lägger upp. Jag blir avis när jag ser andra influencers lägga upp 

bilder där de njuter av livet och jag vill också visa att mitt liv duger. Jag vill inte heller ljuga utan 

jag försöker bara bli bättre på att t.ex gå ut på en promenad och sedan lägga upp det på 

Instagram” 
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5.3 Positiva samt negativa känslor med Instagram och 

Facebook 

 
Under den här delen av intervjuprocessen ville författaren förstå de positiva samt negativa  

känslorna med Instagram och Facebook hos respondenterna. De positiva med att finnas på 

Facebook och Instagram är enligt majoritet på Facebook att man kan hitta olika grupper som man 

kan bli en del av. På Facebook kan man även hålla kontakt med nära och kära samt hitta olika 

evenemang man kan delta i. Här nämner 6 av 7 respondenterna att de är medlem i en eller två 

Facebookgrupper som handlar om utmattningssyndrom och att det ger en viss trygghet att veta att 

de inte är ensamma om diagnosen. Respondent3 menar att, 

 
”Lättillgängligheten. Allt från att hålla kontakt med människor man inte hade orkat hålla 

kontakt med om det hade krävts mer (speciellt när man är utmattad) för att gemenskap hos andra, 

man får liksom kontakt med människor man aldrig hade fått det med annars.” 

 
Respondent7 menar att, 

 
 

”Det positiva med att finnas på Facebook och Instagram är att få vara en del av en community, 

då tänker jag på Facebook grupper och att kunna få tips eller kontakta folk man inte har hört av 

sig till på länge. Via Facebook och Instagram så kan man alltid nå ut till folk.” 

 
De positiva med att finnas på Instagram är enligt respondenterna att man får inspiration och kan 

följa ”roliga” människor. Som följdfråga ställdes: ”Vad anser du vara sämst med att finnas på 

Facebook och Instagram?” och här kritiserar respondenterna tillgängligheten och säger att lätt- 

tillgängligheten i sig även är ganska dålig, då nästan alla har tillgång till internet och sociala medier 

genom sin mobil. Respondent5 börjar med att kritisera lättillgängligheten och fortsätter med att  

säga att nackdelen med dessa plattformar är att man kan ”slösa bort” tid och detta är något som 

Respondent6 även tar upp. Hon önskar att hon kunde få tillbaka tiden hon bara har scrollat genom 

Facebook och Instagram. 

 
På frågan ”Har du upplevt stress eller andra negativa känslor när du använder Facebook och 

Instagram?” svarar alla: “absolut!”. De har upplevt stress där man medvetet och omedvetet jämför 

sig med andra personer, oavsett vad det gäller, t.ex. utseende, prestation, vardagsliv och så vidare. 
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En annan stressfaktor är rädslan för att missa upplevelser. Respondent3 berättar att hon lider av så 

kallad fear of missing out i rätt hög grad. Hon noterar även att det inte är bra att kombinera denna 

rädsla med utmattningssyndrom då det skapar ytterligare rädsla, nämligen rädslan av att bli 

bortglömd om hon inte uppdaterar sina sociala medier. Respondent7 uppger att 

 
“Det jag tycker är negativt med Facebook och Instagram är att de tar så mycket tid från ens liv 

och man lever mycket där istället för i stunden. FoMO för mig handlar inte bara om att missa en 

livesändning utan det handlar även om att se vänner vara på en konsert eller i Bali, det skapar en 

inre stress, avundsjuka och längtan efter att göra något annat hela tiden hos mig, om jag ska vara 

ärlig.” 

 
Andra respondenter tar även upp avundsjuka på andras liv samt bekräftelsebehov som negativa 

känslor. Respondent6 likställer bekräftelsebehov med att få många likes och kommentarer. Som 

följdfråga ställdes: ”Varför är likes/kommentarer så viktigt?” och hon svarade att det betyder att 

mina följare tycker om det jag har lagt upp. Här frågade författare ytterligare om hon har raderat en 

bild för att hon inte har fått tillräcklig med likes/kommentarer och hon berättade att hon har gjort 

det. Tillbaka till negativa känslor kopplat till Facebook och Instagram svarar respondent2 följande: 

 
“Ja, tidigare har jag upplevt en del stress i att försöka hänga med i allt som alla gör eller ha koll 

på alla evenemang som skapas på Facebook. Känner numera inte den stressen, i alla fall inte lika 

stor stress, eftersom jag inte engagerar mig lika mycket i att försöka hålla reda på vad alla gör 

jämt och ständigt.” 

 
Respondent1 säger att hon även kände ett konstant behov av att hänga med sociala medier i början, 

att hon även gjorde det utan att tänka på, det vill säga skrolla igenom Facebook och Instagram som 

en vana men idag är hon mer medveten om vilka personer hon följer och hur mycket hon bara 

skrollar igenom sociala medier för att hon märkte att hon fick mer ångest av att vara för mycket på 

sociala medier och följa influencers eller vänner som lever ett liv där de går ut på semester eller 

konserter och äter ute varje dag. 

 
Sociala medier har både sina för- och nackdelar och de bidrar både till stress men även till 

avkoppling i vår vardag. För att reda ut de positiva känslor som respondenterna upplever med 

Instagram och Facebook ställde författare frågan ”Vad för positiva känslor får du av Facebook- och 

Instagramanvändning?” Här svarade alla: känslan av att bli inspirerad men även att inspirera, men 

ett gemensamt svar har även varit att det positiva med Instagram och Facebook är ”community 

känslan”. Respondent3 menar att 
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“Jag är med i ett par grupper på Facebook där man stöttar varandra mycket, och de ger mig både 

en känsla av tillhörighet och en känsla av tillfredsställelse när jag kan hjälpa andra människor 

med saker”. 

 
 

Respondent4 berättar att 

 
 

“Jag känner mig mindre ensam i mitt utmattningssyndrom sedan jag har blivit medlem i 

Facebookgrupper med medlem som också har fått diagnosen. Jag behöver inte känna att mina 

vänner som är friska behöver höra mig tjata om min diagnos utan jag kan alltid vända mig till 

Facebookgruppen där folk peppar och skriver till varandra även fast vi aldrig har träffats.” 
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5.4 Sammanfattning av resultat 

 
Resultatet utifrån intervju-utsagorna visar att det möjligen finns ett nära samband mellan 

utmattningssyndrom och sociala medier. Något som kan bidra med känslan av utmattning är den 

(o)frivilliga användningen av sociala medier, så som Facebook och Instagram som kan öka behovet 

av att synas eller påverka utåt för att finnas med i världen. Speciellt när det kommer till Facebook 

poängterar respondenterna behovet av att hitta gemenskap, nå ut i samhället och upprätthålla sociala 

kontakter, i detta sammanhang lyfter respondenterna den positiva känslan av att hitta gemenskap 

men även den negativa känslan av att jämföra sig med andra. Medan användningen av Instagram 

grundar sig på att hitta kreativitet eller inspiration. Respondenternas svar tyder på att användningen 

av Facebook och Instagram är stor och att det ligger en hög grad på FoMO- eller rädslan för att 

missa något. Behovet av att bekräfta sin egen existens och bli sedd ligger till grund för att vara 

tillgänglig till varandra dygnet runt. Detta i sin tur leder till stress och utmattning.  

 

Innan diagnosen utmattningssyndrom kände vissa av respondenterna behovet av att jämföra sig 

med varandra. Andras ögon var lika viktiga som att uttrycka sig själv och göra sin röst hört. 

Bekräftelsen på Instagram och Facebook yttrar sig genom likes och uppvisat intresse och 

aktivitet. En av respondenterna berättar i sin intervju att hon i början hade ett behov av att vara 

perfekt. Efter diagnosen kunde denna respondent koppla av och vara mer ärlig och öppen om 

sina känslor då behovet av att vara perfekt inte var lika starkt. När det kommer till positiva 

känslor vid användningen av Facebook och Instagram utpekar respondenterna gemenskapen. 

De upplever att dessa kanaler fungerar som en källa till kontakt och gemenskap. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ingen konkret slutsats kan formuleras i denna del av 

studie men att Respondenterna talar vagt om JoMO och ser nödvändigtvis inte FoMO som 

något allt för negativt trots att respondenterna lyfter fram utmattningssyndrom. 
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6 Diskussion 

 
Denna del är uppdelad i en diskussion avseende studiens metodval och tillvägagångssätt 

samt diskussion kring studiens resultat. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Under studiens gång upptäckte författaren att utmattningssyndrom är en känslig diagnos då den går 

in under psykisk ohälsa, och många av respondenterna var ärliga om sitt tillstånd. Det var därför en 

utmaning att hitta respondenter som ville göra en samtalsintervju med författaren, eftersom många 

var alldeles för upptagna eller inte kände sig bekväma med privata samtal. En annan utmaning var 

att några ville vara anonyma då det finns en typ av ”stigma” i själva diagnosen. Författaren tacklade 

denna utmaning genom att fråga respondenten frågan: ”Hur tror du att andra ser dig när de besöker 

din Instagram och Facebook? ”. Första idéen var att författaren med hjälp av semiotik skulle 

analysera utvalda bilder från Instagram och inlägg från Facebook för att sedan få besvara frågan 

”Hur framställer sig mina respondenter sig själva i Facebook och Instagram?” Det hade varit mycket 

intressant om författaren hade kunnat fått till personliga möten med en eller flera respondenter men 

tyvärr hade inte respondenter tid för att mötas. För att få tillräckligt med material har författaren valt 

under studiens gång att respektera respondenternas önskningar och hälsotillstånd, och därmed fick 

författaren även styra om sitt metodval. 

 

6.2 Diskussion och analys 

 
Vid insamling av data identifierade författaren följande tema: Användning av Facebook och 

Instagram, Bilden av Jaget på Instagram och Facebook samt Positiva samt negativa känslor med 

Instagram och Facebook som redovisas i studiens resultat. Studieresultatens röda tråd visar att 

respondenterna i allmänhet delade samma uppfattning om varför de finns på Facebook och 

Instagram. Respondenterna använder samtliga plattformar för att hitta gemenskap samt upprätthålla 

kontakt med vänner/familj/släkt. Däremot finns en tydlig avgränsning i vilken plattform som 

används för vad. Respondenterna menar på att Facebook har blivit den plattform som är mest aktiv i 

att förmedla budskap och hitta grupper där man får gemenskap och samhörighet medan Instagram 

främst används för kreativitet och inspiration. I relation till studiens teori visar detta på direkta 

kopplingar till Abel et al., (2016) där människor är sociala varelser med behov att känna gemenskap 

och vara en del av en grupp. Denna grupp kan därmed representera ett behov att hitta gemenskap 
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som respondenterna lyfter fram som en viktig aspekt i deras internetanvändning. Vidare kan deras 

aktivitet på instagram härledas till teorins belysande Maslows behovstrappa om självförverkligande, 

att den kreativitet och inspiration som respondenterna upplever faktiskt visar på ett slags 

tillfredsställelse (Abel et al., 2016; Abrahamsson & Andersen, 2005). 

 
I det redovisade resultatet har författaren funnit nyckelfynd i varje tema. I första temat: Användning 

av Facebook och Instagram framkommer just hur plattformarna används på olika sätt. 

Plattformarnas olika användning utgör någon slags stimuli samtidigt som kravet på ständig närvaro 

kan vara en faktor som driver fram stress och utmattning. De flesta av respondenterna berättade 

även att de har minskat sin medieanvändning för att undvika medieprofiler som stressar upp och 

låtsas att de har ett så kallat underbart liv. Dessa tankar kan koppla an till FoMO (Dossey, 2014). I 

relation till tidigare forskning från Dossey (2014) tog respondenterna upp FoMO och berättade att 

det inte bara om att missa t.ex. en livesändning på Facebook eller att missa en väns förlovningsfest 

utan det handlar även om känslan att inte ha åkt till Bali för att man har mycket annat att göra, alltså 

känsla av att man inte har tillräckligt med upplevelser eller erfarenhet i livet. FoMO kan tolkas på 

olika sätt enligt svaren som författare fått och för respondenterna så handlar det även om att ha ett 

kritiskt öga och förstå att när det kommer till kritan så finns det ingenting som är perfekt. 

Respondenterna kunde enas om att det är viktigt att acceptera att vissa upplevelser kommer man att 

missa oavsett hur tillgänglig man är. 

 

I det redovisade resultatets andra tema: Bilden av Jaget på Instagram och Facebook framkommer 

det att det finns en användning av begreppet ”superwoman” som vissa av respondenterna indirekt 

vill leva upp till medan en av respondenterna menade på att begreppet inte attraherade alls. Oavsett 

hur begreppet används verkar dess innebörd representera en idealbild av den moderna kvinnan. 

Respondenterna är alla enade om att de har många bollar i luften och att det är viktigt att hålla ett 

sken uppe av att ”man klarar av” det moderna samhällets press. Det moderna samhällets press som 

forskning från Yup & Rosenthal (2015) belyser har en direkt koppling till intervjufrågan om att hur 

ofta man brukar uppdatera Facebook och Instagram. I respondenternas svar på denna fråga 

framkommer det just pressen på att leverera online, men även vara medveten om vad som sker 

offline visar på ett sken av att just vara denna ”superwoman” som kan och skall göra allt samtidigt.  

I relation till tidigare forskning från Yup & Rosenthal (2015) har populariteten med sociala medier 

och de möjligheter som dem bidragit (bland annat yrkesmöjligheter som att kunna bli influencer) 

också skapat utvecklingen av en dominerande roll för sociala medier människors sociala landskap. 

Respondenternas bild av sig själv på sociala medier representerar just ”någon” som är expert på det 

sociala landskapet. 
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Studiens andra nyckelfynd är därmed att det sociala landskapets interaktivitet via sociala medier 

föder en ”falsk verklighet” med orimliga krav på individen. När de orimliga kraven ställs, och 

respondenterna själva upplever att de inte kan leva upp till bilden av en ”superwoman” som kan 

vara överallt samtidigt kan detta leda till ångest och stress. Bilden av Jaget på sociala medier 

behöver därför nödvändigtvis inte kopplas an till antingen FoMO eller JoMO för att det snarare 

handlar om det egna självförverkligandet. På så sätt kan studiens andra nyckelfynd kopplas an 

studiens teoretiska referensram och Maslows behovstrappa avseende den ständiga pressen på att nå 

toppen. ”Att nå toppen representerar dock i denna studie en falsk verklighet som också kan leda till 

att internetanvändaren ”knäcker sig själv”. Vad respondenterna lyfter fram är att sociala medier just 

representerar en falsk verklighet, men att få faktiskt förstår vad som försiggår bakom 

Instagramflödets ”fina vardag” (Abrahamsson & Andersen, 2005; Hawi & Samaha, 2016). 

 
I det redovisade resultatets tredje tema: Positiva samt negativa känslor med Instagram och 

Facebook framkommer just de positiva känslorna genom den kreativitet och inspiration som 

respondenterna finner via sociala medier. På ett sätt beskrivs FoMO som en ”bra rädsla” där den 

aktiva användningen av sociala medier faktiskt håller användaren uppdaterad. I detta framkommer 

respondenternas online-bevakandets negativa effekter i form av stress. Pressen på att alltid vara 

uppkopplad. Problematiken är dock att respondenterna egentligen aldrig är ”offline”. Även om de 

lägger ner telefonen eller dylikt har samhället idag blivit ett online-samhälle, oavsett om de är 

online eller offline har de svårt att finna stunder för avkoppling. I detta framkommer JoMO, att det 

finns ett avkopplande i att inte vara digitalt närvarande hela tiden. Frågan som kan vara intressant 

för vidare forskning skulle därför kunna vara: Hur individen kan ta sig an JoMO i ett online- 

samhälle? Tidigare forskning från Vogel et al., (2015) understryker att frekvent social 

medieanvändning har direkta föreningar med större depressiva symtom trots att det kan finns 

motivationsfaktorer och inspiration online visar tidigare forskning, i linje med denna studies 

resultat, att de positiva effekterna av sociala medieanvändning inte överskrider de negativa 

effekterna. 

 
Respondenterna tar upp känslan av FoMO, men verkar själva ändå inte uppleva sin egen 

internetanvändning som något allt för negativt. Respondenterna lyfter också fram JoMO i liten 

utsträckning kanske för att de själva inte reflekterat kring vad det faktiskt innebär att balansera 

FoMO gentemot JoMO. Bristen på balansen mellan begreppen kan skapa problem på grund av att 

internetanvändningen inte tillåter andningsrum. Därför drar denna studie slutsatsen, i linje med 

tidigare forskning från Yup & Rosenthal (2015) samt Woods & Scott 



38  

(2016), att sociala medier i praxis uppmanar till ”det egna varumärket”. I detta ställs krav på unga 

kvinnor att leva upp till att vara någon slags ”superwoman” som i de flesta fall kan långsiktigt leda 

till ett beroende, dålig självkänsla och stress. Forskning från Khamis et al., (2016) understryker att 

det finns både positiva och negativa effekter med sociala medier men att få klarar av en balanserad 

internetanvändning, detta verkar vara fallet hos respondenterna som deltagit i denna studie. 
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7 Slutsats 

 
Studien har syftat att med hjälp av kvalitativa intervjuer analysera hur diagnosen 

utmattningssyndrom är kopplad till FoMO. I denna undersökning visade respondenterna på 

hur de blivit mer medvetna i sin medieanvändning, hur de väljer ut vad och vilka de vill 

följa och att det finns en press på att visa ständig närvaro. Respondenterna berättade om hur 

de valde att analysera och välja ut vilka kanaler de ville vara aktiva på, i detta identifierade 

resultatdel både för- och nackdelar. Evig press och stress menade respondenterna var 

anledningar till att de hade ”svårt” för att gå offline. På så sätt drar författaren slutsatsen om 

att utmattningssyndromets koppling till sociala medier i allmänt kan vara grovt 

stigmatiserat, framförallt då respondenterna lyfter fram sina utmattningssyndrom men i 

allmänt inte talar allt för illa om sin internetanvändning. 

 

7.1 Vilka funktioner har sociala medier för användare 

med utmattningssyndrom? 

 
Respondenterna i studien lyfter fram begreppet ”superwoman”. Begreppet kan ses som ett 

samlingsbegrepp av den moderna idealkvinnan som många unga kvinnor gärna vill leva upp 

till. Begreppet ”superwoman” kan sammankopplas till tidigare forskning från Duffy & Hund 

(2015) som talar om att modebloggare säger aspirations produkter. I en värld med yrken som 

Influencers och bloggare finns en högst aktuell och verklig dröm att kunna få leva ett liv som 

tidigare var begränsat till Hollywoodstjärnor och oljeshejker. På så sätt har även begreppet 

”superwoman” en anknytning till ett liv respondenterna önskar leva, de aspirerar att ”lyckas”. 

På så sätt går det att tolka att om de klarar av livet som ”superwoman”, då kan de också visa på 

personlig framgång (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Pressen på självförverkligande visar på den stressande funktion som sociala medier har med direkt 

anknytning till utmattningssyndrom i kombination med pressen på att visa ständig social närvaro. 

Verkligheten mellan vad som är ”på riktigt” och online visar på stora diskrepanser. Trots att några 

lyckats skapa framgång via sociala medier är det, som individen i stort ser på plattformar som 

Instagram något som representerar en falsk verklighet. Strävan efter en ”falsk verklighet” eller 

pressen på att lyfta fram ”att mitt liv är minst lika bra som ditt” blir orimligt. 
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7.2 Hur ter sig FoMO i aspirationen att få vara del i sociala 

grupper i sociala medier? 

 
Studien konkluderar att det finns positiva effekter av Facebook och Instagram-användningen som 

synliggörs i att respondenterna kan bli inspirerade av innehåll och budskap. Detta är i sin tur 

faktorer som de själva kan använda i sin personliga utveckling, i skapandet och breddandet av 

nätverk samt upprätthållandet av det ”egna varumärket ”. Problematiken är däremot att de positiva 

effekterna av aktiv sociala medieanvändning kan ha direkt kopplingar till dess negativa effekter. 

Respondenterna talar vagt om JoMO och ser nödvändigtvis inte FoMO som något allt för negativt 

trots att respondenterna lyfter fram utmattningssyndrom. På grund av att JoMo inte får mer plats i 

online-samhället finns risken av att användning av sociala mediers negativa faktorer kan ta över helt 

och leda till större segment drabbade individer av psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. En 

anledning till detta är för att FoMO ter sig i behovet av att känna tillhörighet, att vara lika mycket i 

kontroll över sin egen vardag som sin ”peer-konkurrens” (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Dagens sociala landskap ser annorlunda ut i jämförelse med hur det såg ut för 10 år sedan. Idag ger 

det status att ha många följare på sina sociala mediekanaler, antalet följare indikerar också på att 

användaren tillhör ett specifikt socialt nätverk som många kanske aspirerar att tillhöra eller redan 

tillhör. Oavsett är pressen på att visa ständig närvaro i dessa nätverk just det som visar hur FoMO 

lyfts fram i skapandet och inkluderandet av sociala grupper (det moderna samhället). 

 

7.3 Hur ter sig FoMO i den sociala jämförelse som görs 

mellan olika användare i sociala medier? 

 
I den press som präglar användare synliggörs behovet av att ”ha koll” (på nyheter, uppdateringar, 

förändringar, trender). På en marknad som representeras av sociala medier, med ett oändligt antal av 

användare har några lyckats. Framgången hos de aktiva sociala användarna av medien sprider hopp 

och budskapet att ”du kan också” som kan skapa en enorm press på individen, speciell på den unga 

kvinnan som ”kan och skall” klara av att göra flera saker samtidigt. Respondenterna vill bli sedda 

som starka och oövervinnliga, men i denna studie framkommer beroendet av att vara delaktig och i 

kontroll över vad som sker i sin omvärld bidrar till rädslan av att gå miste om något. Ur detta 

perspektiv kan den egna självbilden ta skada då användarna utsätter sig själva för ständig social 

jämförelse med både sina följare och dem de själva följer i sina nätverk. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

 
Utmattningssyndrom kan drabba både kvinnor och män och under studiens gång kom författaren i 

kontakt med män som har fått diagnosen utmattningssyndrom. Det vore intressant att undersöka 

följande frågeställning: ”Hur har mäns medieanvändning förändrats efter att ha fått diagnosen 

utmattningssyndrom?” Vidare visar denna studie på att ungdomar spenderar mer tid på sociala 

medier och elektroniska enheter, därför skulle det vara intressant att genomföra vidare forskning 

kring hur begreppet JoMO ter sig i den sociala internetanvändningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 
Frågeområde 1: Uppvärmning 

 

· Hur gammal är du? 

 

· Studerar/Jobbar du? Vad studerar du?/ Vad jobbar du med? · 

 

-Jobbar/Studerar du heltid eller deltid? 

 
 

Frågeområde 2: Eget relation till Facebook och Instagram 

 

· Kan du berätta hur du använder Facebook & Instagram? 

 

· Hur länge har du använd Facebook & Instagram? 

 

· Hur började du med att använda Facebook & Instagram? · 

 

Hur många timmar per dag tror du att du använder Facebook & Instagram efter att ha fått 

diagnosen utmattningssyndrom? 

 

Frågeområde 3 – Utmattningssyndrom 

 

• När fick du diagnosen utmattningssyndrom? 

 

• Hur upptäckte du att du kanske är utbränd? 

 

• Hur har dina medieanvändning ( Facebook och Instagram) förändras efter du fick diagnosen 

utmattningssyndrom? 

 

Frågeområde 4 – Uppladdning av eget material 

 

· Kan du beskriva dig själv i några meningar/ord utifrån dina inlägg på Facebook och bilder på 

Instagram? 

 

· Har du alltid syfte bakom dina uppdateringar eller är de spontana? 

 

- Hur ofta brukar du uppdatera Facebook och Instagram? 

 

· Hur tror du att andra ser dig när de besöker din Instagram och Facebook? 

 

Frågeområde 5 - Känslor relaterad till sociala medier 

 

· Har du upplevt stress eller andra negativa känslor när du använder Facebook och Instagram? 

 

· Vad för positiva känslor får du av Facebook- och Instagramanvändning? 

 

Frågeområde: Avrundning 
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· Vad anser du är bäst med att finnas på Facebook och Instagram? 

 

· Vad anser du vara sämst med att finnas på Facebook och Instagram? 

 

Frågeområde: Avslutning 

 

· Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 

Bilaga 2 - Brev 

Finns hos författaren. 

 

 

 

Bilaga 3-Transkription 

Transkribering av intervjuerna finns hos författaren. 


