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Förord 

Samtliga delar av uppsatsen har vi ansvarat för och skrivit gemensamt. Vi vill ge ett stort tack 

till de kvinnor som deltog i fokusgrupperna samt intervjupersonen som bidrog med 

professionella erfarenheter, utan Er var inte uppsatsen genomförbar. Vi passar även på att 

tacka vår handledare Stefan som stöttat och hjälpt oss under arbetets gång. 

Karlstad 20/3 2016 

Johanna Ström och Isabell Wiksten 

  



Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka och uppmärksamma unga kvinnors uppfattningar 

och erfarenheter avseende hur sociala medier påverkar deras identitetsutveckling och psykiska 

välbefinnande. Det är en kvalitativ studie baserad på två fokusgrupper med tre högskole- och 

universitetsstuderande kvinnor, i åldern 18 - 25. Det genomfördes även en individuell intervju 

med en professionell som är verksam på en stödmottagning för psykisk ohälsa. Den teoretiska 

utgångspunkten i analysen är symbolisk interaktionism, social interaktion, stigma och skam. 

Kvinnorna upplever att sociala medier har positiv och negativ inverkan på deras 

identitetsutveckling och psykiska välbefinnande. Kvinnorna upplever att sociala medier ökar 

en medvetenhet om skönhetsideal, att en större omfattning av människor kan döma ens egen 

presentation av en själv samt att stress och negativ självbild kan försämra det psykiska 

välbefinnandet och påverka identitetsutvecklingen. 

Nyckelord: Sociala medier, identitet och psykiskt välbefinnande 

  



Abstract 

The purpose of this study is to examine and highlight young women’s opinions and 

experiences of how Social Media affect their identity development and psychological well-

being. It’s a qualitative study based on two focus groups, including three women in each 

group who studies on an academic level and are in the ages 18-25. One individual interview 

was also conducted with a professional, who works at a support clinic for mental illness 

amongst youth. The theoretical basis of the analysis is symbolic interactionism, social 

interaction, stigma and shame. The study is based on a symbolic interactionist perspective 

which highlights social interaction, stigma and shame. According to the women, Social Media 

can have both positive and negative impact on their identity development and psychological 

well-being. The women experiencing that Social Media increases users’ awareness of beauty 

standards; others judgement of one others’ presentation of themselves; stress caused by 

constant availability and exposure of information. The study shows that stress and a negative 

self-image can decrease the psychological well-being and affect the identity development. 

Keywords: Social Media, identity, psychological well-being 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sociala medier är digitala plattformar som erbjuder olika former av gemenskap och 

kommunikation (Deuze 2011). Unga i åldern 12-25 är mer aktiva på sociala medier än andra 

och de använder sociala medier bland annat för att skapa nya och utveckla äldre kontakter 

samt för att dela med sig av sin vardag (Findahl & Davidsson 2015; Eek-Karlsson 2015). 

Unga skapar identiteter, får respons samt självbekräftelse genom sociala medier och kvinnor 

är den grupp som är mest aktiv då hälften använder Facebook och en av tre använder 

Instagram dagligen (Rydin 2010;Lindwall 2011; Findahl & Davidsson 2015). 

Sociala mediers dagliga exponering av skönhetsideal talar om för kvinnor hur deras kroppar 

kan samt borde se ut, vilket kan leda till psykisk ohälsa (Collin et. al 2015; Frost 2001). 

Hammrén & Johansson (2009) analyserar medias delaktighet i att forma vardagen och de 

nämner att det finns en utbredd mediedeterminism i tolkning av dagens kroppsideal, skönhet 

och kön. De anser att skönhetsideal kan leda till homogenisering, vilket innebär att mindre 

variationer av identiteter skapas (Hammarén & Johansson 2009; Nationalencyklopedin 2016). 

Media blir allt mer genomgripande och närvarande i människans vardag och under det senaste 

decenniet har det psykiska välbefinnandet hos unga försämrats, speciellt bland unga kvinnor 

(Deuze 2011; Socialstyrelsen 2013). Undersökningar från Statistiska centralbyrån samt från 

den årliga nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” påtalar att psykiskt 

välbefinnande stadigt försämras hos kvinnor i åldern 16-29 varje år sedan 2012 

(Folkhälsomyndigheten 2014, 2015). Under 2013 hade en av tio kvinnor mellan 18-24 år 

någon form av kontakt med psykiatriskt öppen- eller slutenvård och enkätundersökningar talar 

för en upplevd psykisk ohälsa som uttrycker sig främst i from av ängslan, oro och sömnbesvär 

(Socialstyrelsen 2013; Folkhälsomyndigheten 2014). Collin et.al (2015) beskriver att dålig 

integration av sociala medier kan stärka social isolering men även att sociala medier kan 

stödja det individuella lärandet och agera som socialt stöd. 

1.2 Problemformulering 

Under människans unga år sker det förändringar psykologiskt, biologiskt och socialt (Frisén 

& Hwang 2006). Individen får ett större ansvar med högre krav från omgivningen och 

samtidigt blir mer medveten om de ideal och normer som existerar i samhället (ibid.). 
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Från 2012 har det psykiska välbefinnandet stadigt försämrats bland kvinnor i åldersgruppen 

16-29 (Folkhälsomyndigheten 2015). Socialstyrelsen (2013) uttrycker en oro över den ökade 

psykiska ohälsan hos unga och att det på sikt kan bli ett växande folkhälsoproblem. Media 

som Facebook och Instagram blir alltmer genomgripande och närvarande i unga kvinnors 

vardag (Findahl & Davidsson 2015). Samtidigt påtalar Rydin (2010) och Lindwall (2011) att 

allt fler unga skapar identiteter, observerar andras beteenden, får respons och självbekräftelse 

genom sociala medier. De prestationskrav och ideal som framställs genom sociala medier kan 

påverka användare negativt genom sämre självbild, stress, känsla av otillräcklighet och 

misslyckande (Jenner & Svensson 2003). Hälften av de svenska instagramanvändarna uppgav 

år 2013 att Instagram bidragit till hälsostress (Proviva 2014). Att uppleva stress samt ha 

negativ självbild skapar nedstämdhet och psykisk ohälsa hos unga (Johansson, Brunnberg & 

Eriksson 2007). 

1.3 Koppling till socialt arbete  

Den sociala verkligheten har förlängts idag då vi även interagerar med andra genom sociala 

medier. Denna kommunikation, liksom all social interaktion, har betydelse för individers 

psykiska välbefinnande och identitetsutveckling. Idag finns det en medvetenhet om att 

innehåll på sociala medier påverkar till psykisk ohälsa och unga kvinnor har störst chans att 

påverkas då de är mest aktiva. En hög aktivitet medför större erfarenhet och kunskap och de 

unga kvinnorna besitter viktig information kring användning, hur sociala medier upplevs samt 

påverkar dem.  

Denna information kan ge professionella en djupare förståelse, både på en individuell- samt 

generell nivå. Unga kvinnors kunskap kan skapa en ökad medvetenhet och öppna upp för nya 

perspektiv hos professionella som kan medföra mer adekvat hjälp. Att uppmärksamma unga 

kvinnors aktivitet och upplevelser på sociala medier kan ge svar på varför det sker en ökad 

psykisk ohälsa bland den benämnda gruppen idag. Det är viktigt att professionella tar del utav 

ungas utveckling och formar arbetet därefter, både för att se till ett brukarperspektiv i arbetet 

samt i visande av intresse. Vi ser gärna till att alla professionella som arbetar med unga tar det 

utav denna kunskap och sociala utveckling, men vi vill med uppsatsen specifikt vända oss till 

de socionomer som arbetar i nära kontakt till barn och unga. De socionomer som arbetar med 

barn och ungas psykiska välbefinnande, exempelvis kuratorer inom barn- och 

ungdomspsykiatrin, socialarbetare, kuratorer på skolor, samt verksamma på HVB-boenden.  
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1.4 Syfte & frågeställning 

Syftet med studien är att, ur ett generellt perspektiv med fokus på kvinnor som grupp,  

undersöka och uppmärksamma deras uppfattningar och erfarenheter kring sociala medier. 

Studien har även syftet att undersöka sociala mediers påverkan, detta för att skapa ökad 

reflektion och kunskap om sociala medier för att förhindra framkomsten av psykisk ohälsa 

som upplevs av kvinnor genom sociala medier idag.  

Studiens frågeställningar: 

- Hur upplever kvinnorna att sociala medier påverkar identitetsutveckling? 

- Hur upplever kvinnorna att sociala medier påverkar deras psykiska välbefinnande? 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att undersöka unga kvinnor i åldern 18-25 då Jeffery Arnett’s (2000) teori 

”Emerging adulthood” talar om en utvecklingsfas som sker under denna åldersperiod. Arnett 

(2000) förklarar att ungdomsåren förlängts eftersom unga introducerar arbetslivet, gifter sig 

och skaffar barn i allt äldre åldrar. Det är i åldern 18-25 ungdomen upptäcker identitet och 

börjar granska livsval annorlunda samtidigt som det sker förändringar psykologiskt, biologiskt 

och socialt (Arnett 2000; Frisén & Hwang 2006). Vi har valt att undersöka sociala mediers 

påverkan på kvinnor då de är den grupp som är mest aktiva på sociala medier (Findahl & 

Davidsson 2015). Samtidigt visar forskning på ökad psykisk ohälsa inom samma grupp 

(Socialstyrelsen 2013; Folkhälsomyndigheten 2015). Facebook och Instagram är de sociala 

medier som unga kvinnor är mest aktiva på (Findahl & Davidsson 2015), därför har vi valt att 

begränsa oss till dessa i studien. 

1.6 Begreppsdefinitioner 

Sociala medier är plattformar på internet där användarna skapar innehållet och interagerar 

med varandra (Gripsrud 2011). Skapandet av sociala medier syftar enligt Eek-Karlsson (2015) 

till att människor ska få möjlighet att interagera med varandra oavsett tidpunkt eller 

geografisk placering. Det som karaktäriserar sociala medier är att de flesta kräver 

medlemsskap, inloggning samt är gratis att använda (Johansson 2015). Användare kan 

publicera innehåll och bestämma hur offentlig sin egen profil ska vara (Johansson 2015; 

Instagram 2015b). Sociala medier möjliggör för användare att följa andras vardag, 

kommentera och gilla andras innehåll (Facebook; Instagram 2015a). 
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Facebook används för att hålla kontakt med familj och vänner, utforska vad som pågår runt 

om i världen samt uttrycka och dela med sig om vad som är betydelsefullt (Facebook). 

 

Instagram används för att dela med sig av sitt liv till andra användare genom foto eller video 

(Instagram 2015a). 

 

Identitet är ett mångfacetterat begrepp och kan exempelvis refereras i analys till sociala 

strukturer, positioner, levnadsmiljöer och samhällsnormer (Hammarén & Johansson 2007, 

2009). Den symboliska interaktionismen anser att människans identitet konstrueras av den 

sociala miljö vi lever i och att människan konstant påverkas av sin omgivning (Hammarén & 

Johansson 2007). Det är de sociala interaktionerna som formar vilka vi är, både hur vi 

upplever oss själva samt hur andra uppfattar oss (Hammarén & Johansson 2007, 2009). Den 

egna uppfattningen om sig själv och sin egen identitet formas omedvetet av det sociala 

samspelet (ibid.). 

 

Psykiskt välbefinnande är en definition som beskriver hälsa, ett omfattande begrepp som 

enligt WHO beskrivs enligt fyra komponenter: psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande  

samt frånvaro av sjukdom eller skada (World Health Organisation).  

 

Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som innefattar allt från enstaka psykiska symtom till 

fullt utvecklad psykisk sjukdom (Forsell & Dalman 2004). Psykisk ohälsa kännetecknas av att 

individer upplever konsekvenser av sitt mående så som nedstämdhet, stress, lättare depression 

och sömnstörningar i sin vardag eller i sitt sociala liv (ibid.). 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Identitet 

2.1.1 Ens egna och andras uppfattningar av en själv 

Stier (2003) beskriver att identiteter formas och omformas efter de olika sammanhang 

individen ingår i. Människans identitet och självuppfattning påverkas medvetet och omedvetet 

av omgivningens olika kontexter som utgörs av bland annat fysiska, kulturella och sociala 

sammanhang (ibid.). Enligt Stier (2003) har självuppfattning en stor betydelse i hur individer 

förhåller sig till sin sociala omgivning då människan jämförs med sin ideala självbild och 

andras uppfattning om hur en borde vara. 

Sociala medier har gett möjlighet för användare att forma och dela händelser ur livet och 

individen kan skapa den bild hen själv vill presentera (Lindwall 2011). Självpresentation 

definieras enligt Lindwall (2011) som en av två självbilder. Han menar att vi har en bild av 

oss själva som vi känner är sann (ibid.). Samtidigt har vi en bild av hur vi vill presentera oss 

inför andra, detta är något människan spenderar mycket tid och energi på (ibid.). Samhället 

förändras och utvecklas i snabb takt samt att användare kan välja vilken information hen vill 

dela på sociala medier och Denti et al. (2012) menar att det utgör en liten del av den verkliga 

helheten samt att verkligheten kan förskönas. Genom sociala medier kan användare observera 

andras beteenden som både medvetet och omedvetet påverkar identitetsutvecklingen (ibid.). 

Unga skapar identitet, får respons och självbekräftelse genom sociala medier och de söker 

reaktioner från den sociala omgivningen för att se om den egna uppvisade bilden eller 

uttrycken är uppskattade, vilket kan skapa stress och prestationsångest (Dunkels 2009; 

Lindwall 2011). 

2.1.2 Ideal  

Hur en människa ska vara och leva visas upp i media och en bild skapas om att människan är i 

behov av förändring (Raisborough 2011). Kändisar och andra framstående människor 

porträtteras i media, detta formar de ideal människan ska uppnå och skapar tro om att idealen 

går att uppfylla (ibid.). Detta skapar en vilja och strävan till att förbättra sig själv och sitt liv 

(ibid.). Olika grupper av kvinnor har olika erfarenheter av ett skönhetssystem där kvinnor 

döms i en skala från otillräcklig till perfekt (Frost 2001). Ett system som potentiellt skadar 

alla kvinnor (ibid.). Systemet värderar en del kvinnor högre, de anses ha mer status och 

prestige än andra samtidigt granskar, värderar och dömer kvinnor varandra (ibid.). De är 
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medvetna om sin plats i detta skönhetssystem och att det är ofrånkomligt att anta detta 

beteende (ibid.). Den ständigt observerade kvinnan identifierar sig med de som värderar 

henne samtidigt som hon värderar sig själv (ibid.). 

2.1.3 Prestationskrav 

Från en undersökning Renstig och Sandmark (2005) genomfört framkom det att många 

kvinnor bär på duktig flicka syndromet. Dessa kvinnor har stora ambitioner och höga krav på 

sig själva samtidigt som de vill prestera högt inför sin omgivning för att få bekräftelse (ibid.). 

Det är en bekräftelse unga kvinnor ofta söker inom familjen men även hos övriga i samhället 

och bedömning görs utifrån vad de unga kvinnorna gör, inte hur de är (ibid.). De 

prestationskrav som skapas och visas genom sociala medier kan påverka användare negativt 

genom sämre självbild och stress (Jenner & Svensson 2003). Att uppleva stress samt att ha en 

negativ självbild skapar nedstämdhet och psykisk ohälsa hos unga medan en positiv självbild 

med en känsla av tillhörighet samt stöttning är betydande för individers psykiska 

välbefinnande (Johansson, Brunnberg & Eriksson 2007; Armstrong, Hill & Secker 2000). 

2.2 Psykisk ohälsa och välbefinnande 

2.2.1 Ökad psykisk ohälsa bland kvinnor 

I Folkhälsomyndighetens rapport (2014) visar flera enkätundersökningar en upplevd psykisk 

ohälsa. Statistiska centralbyråns undersökning (2012) om levnadsförhållanden uppgav att en 

av fyra kvinnor mellan 16-24 år upplevde ängslan, oro eller ångest samt att en av tre upplevde 

sömnbesvär (Folkhälsomyndigheten 2014). Dessa symtom rapporterades oftare av kvinnor än 

män (ibid.). Den senaste enkäten visar att psykiskt välbefinnande hos kvinnor i åldern 16-29 

stadigt försämrats med en procentenhet varje år sedan 2012 (Folkhälsomyndigheten 2015). 

2.2.2 Självkritiskt utseende- och kroppsuppfattning 

Unga oroar sig ofta om deras utseende och deras fysiska attraktionskraft (Frisén 2006). 

Sociala medier framför kroppsideal och normer för social status samtidigt är det den press 

som unga kvinnor vanligtvis upplever (Ghaznavi & Taylor 2015; Frost 2001). När kroppen 

har förändrats efter tonårsperioden söker individen en kroppsuppfattning av sin egna självbild 

men också från samhällets normer, ideal och genom omgivningens uppfattning av en själv 

(Wrangsjö 2006). Kroppsuppfattning är en del av människans identitetsskapande och starkt 

anknuten till ungas självkänsla varav sambandet mellan dessa framträder mer hos unga 

kvinnor än män (ibid.). En självkritisk kroppsuppfattning kan skapa negativa tankar om sig 
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själv, vilket kan leda till nedstämdhet, ätstörningar och depression (Wrangsjö 2006). De 

normer och skönhetsideal som framställs på sociala medier kan skapa stress och ångest hos 

människor samt ge en känsla av otillräcklighet, dessa känslor kommer av att vi jämför oss 

med andra (Rysst 2010; Frost 2001). Populariteten som kommer med ökad personlig 

exponering på internet kan leda till en ännu större tonvikt på utseende samt ökad medvetenhet 

om hur en ser ut (Vandenbosch & Eggermont 2012). Exponering av bilder som beskriver det 

smala idealet ökar fokus på vikt, utseende och kan orsaka ångest, kroppsmissnöje, 

ätstörningar samt depression (Ghaznavi & Taylor 2015).  

2.2.3 Positiva och negativa effekter på det psykiska välbefinnandet 

I en undersökning från USA uppgav unga att sociala medier kan vara en stöttande miljö i 

utforskandet av exempelvis social status och vänskap (Carroll & Kirkpatrick 2011). Många 

användare utvidgar sina sociala kretsar via Facebook och de unga som saknar stöd i 

traditionella relationer kan uppleva det genom sociala medier (ibid.). Att accepteras av andra 

samt känna gemenskap är en viktig faktor i ungas liv (Edson et al. 2014; Clarke-Pearson & 

O´Keeffe 2011). 

Samtidigt existerar det sidor på Facebook som skapas med syftet att håna eller reta någon 

annan (Carroll & Kirkpatrick 2011). Undersökningen visade att en av fem unga var i risk för 

att hamna i depression orsakat av hån och trakasserier i någon form på sociala medier (ibid.). 

Avvisning och brist på sociala relationer är faktorer som kan utveckla depression och negativ 

självbild (ibid.). Facebook depression är enligt forskare ett nytt begrepp och kan upplevas av 

unga som tillbringar mycket tid på sociala medier (Clarke-Pearson & O´Keeffe 2011). 

Information exponeras och konsumeras även mer av högaktiva användare vilket kan bidra till 

att användaren anpassar sig själv efter andras uttryck eller utseende (Edson et al. 2014; 

Clarke-Pearson & O´Keeffe 2011). Intensiteten av den uppkopplade världen tros vara en 

faktor som kan trigga igång depression hos vissa unga (Clarke-Pearson & O´Keeffe 2011). 

I en sifo-undersökning om instagramanvändning uppgav fyra av fem svenskar i åldersgruppen 

15-29 att de hade vänner som delade statusuppdateringar om hälsosam mat och träning varav 

hälften upplevde detta som stressfullt (Proviva 2014). Allt fler uttrycker att de blir stressade 

över att den livsstil de lever, att de inte är tillräckligt hälsosamma (ibid.) 

Stressforskningsinstitutet påtalar att sociala medier samt att den nya tekniken medför negativa 

effekter på människors sömnvanor vilket kan leda till stress (Hasson 2016). 
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2.3 Sammanfattning tidigare forskning 

Kvinnor upplever i större utsträckning mer psykisk ohälsa än män, en psykisk ohälsa som 

yttrar sig bland annat genom depression, stress, sömnbesvär och ångest 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Forskning visar att det psykiska välbefinnandet stadigt 

försämras bland unga kvinnor i åldern 16-29 (Folkhälsomyndigheten 2015). Unga kvinnor är 

den grupp som använder sociala medier mest, där normer och skönhetsideal framförs och kan 

skapa stress samt ångest (Findahl & Davidsson 2015; Rysst 2010). Den press ungar kvinnor 

vanligtvis upplever handlar om kroppsideal, social status och de oroar sig om sitt utseende 

och sin attraktionskraft (Frost 2001). 

Unga skapar identitet, får respons och självbekräftelse via sociala medier och ger användare 

möjlighet att utforma den bild hen själv vill presentera (Rydin 2010; Lindwall 2011). Att 

personlig exponering av sig själv blir mer populärt på sociala medier kan leda till ett större 

fokus på utseende och en ökad medvetenhet om hur en ser ut (Ghaznavi & Taylor 2015). 

Samtidigt kan exponering av objektifierade bilder som beskriver det smala idealet utveckla 

psykisk ohälsa (ibid.). Individer jämför sig med andra och den ständigt observerade kvinnan 

identifierar sig med de som värderar henne samtidigt som hon värderar sig själv (Frost 2001).  
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3 Teori  

Vi har valt att tillämpa symbolisk interaktionism, social interaktion samt Erving Goffmans 

antaganden gällande stigma och skam som stöd vid analys. 

3.1 Symbolisk interaktionism 

Begreppet symbolisk interaktionism är en utgångspunkt för analys av den sociala verkligheten 

och kan bidra i förståelsen för det samhälle vi lever i eller studerar om (Trost & Levin 2010).  

Jan Frost och Iréne Levin (2010) skriver om symbolisk interaktionism där de, förutom att 

lyfta fram de historiska vetenskapmännen som introducerade begreppet; bland annat George 

Herbert Mead (1863-1931) samt Herbet Blumer (1900-1987), även belyser perspektivet 

tillsammans med skam, skuld och identitet. 

 

Symbolisk interaktionism bygger på följande fem grundläggande hörnstenar; definitionen av 

situationen, all interaktion är social, symboler, människan är aktiv samt nuet. Definitionen 

utav situationen innebär att det människan uppfattar som verkligt blir verkligt i sina 

konsekvenser (Trost & Levin 2010). Det människan uppfattar styr hens beteende och hur vi 

uppfattar situationer beror på det synsätt den enskilda människan har (ibid.). Människan är 

aktivt interagerande med andra genom hela livet och all interaktion är social där 

kommunikation sker med kroppsspråk och röst (Trost & Levin 2010). De vanligaste symboler 

människan kommunicerar med är ord och för att orden ska bli symboler behöver den enskilda 

samt dess närmaste omgivning dela samma uppfattning av dem (ibid.). Människan definierar 

situationer olika och för att skapa förståelse i varför en annan agerar på ett visst sätt behöver 

dennes situation definieras samt hens kommunikationssymboler (Trost & Levin 2010). 

Människan befinner sig i en process och är förändringsbar. Eftersom hon är aktiv befinner hon 

sig därför alltid i nuet (ibid.). 

3.2 Social interaktion 

Erving Goffman (2009) studerar det normala samspelet mellan människor som befinner sig i 

fysisk närhet till varandra, där de kan se, höra, och röra. Informationsteknologin har lett till att 

individer kan fästa sina kroppar på fotografier eller film och stereotypa föreställningar som 

företrädelsevis kopplas till kön samt etnicitet förstärks på internet (Boyd 2007). I virtuella 

miljöer är kroppar inte är direkt synliga vilket innebär att människor tolkar situationer och 

hanterar intryck olika (Boyd 2007). Även om text, bild, ljud och video är värdefulla medel för 
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att utveckla en närvaro, skiljer det sig från hur människan förmedlar meningsfull information 

genom sina kroppar (ibid.). I interaktion ansikte-mot-ansikte kan de som samspelar föra över 

information till varandra genom kroppsspråk (Persson 2012). Sådan information kan 

genomdriva normer för uppförande som reglerar vad vi förväntas göra och säga i närvaro av 

andra (Goffman 1990). 

 

Det är möjligt för användare på sociala medier att ha direkta samtal med människor oavsett 

geografiskt avstånd då internet och sociala medier är inte tid- och rumsbegränsade (Eriksson 

2009). Detta medför förändringar i den sociala interaktionen eftersom sådana möten inte 

kräver interaktion anikte-mot-ansikte samtidigt som de kommunikationssymboler människan 

använder sig av och förståelsen för dem förändras (ibid.). Ett förändrat socialt samspel ger 

människan möjlighet att närma sig främlingar på internet, något som kan vara svårt i 

interaktion ansikte-mot-ansikte (ibid.). 

3.3 Stigma och skam 

Det räcker med ett första intryck för att kategorisera en individ utifrån inlärda normer om hur 

hen bör se ut eller bör vara (Goffman 2014). Genom dessa intryck skapar omgivningen en 

social identitet åt individen, en identitet som inte behöver stämma överens med individens 

verkliga identitet (ibid.). En individ kan vara avvikande vid fysiska attribut, egenskaper och 

personlighetsdrag (ibid.). Därmed granskas hela identiteten och om individen anses avvikande 

från norm kan hen uppleva sig själv som otillräcklig (Frost 2001). Individer är avvikande 

benämner Goffman (2014) som stigmatiserade och delar in begreppet i tre kategorier varav de 

som stigmatiseras för sitt kön tillhör gruppstigma.  

Kvinnor kan uppleva kroppsförakt, något som kan orsaka känslor av skam och otillräcklighet 

då de inte uppfyller de ideal som framställs (Frost 2001). Övervikt kan bedömas vara mindre 

estetiskt tilltalande enligt norm i västvärlden och kan ses som oattraktivt och skamligt (ibid.). 

De negativa föreställningarna som är kopplat till övervikt är något som individer kan påverkas 

av och det är sannolikt att de upprätthåller en känsla av skam över sin egen kropp (ibid.). 

Frost (2001) påtalar att kvinnor generellt är under ständig observation och känslan av skam 

kan kopplas samman med att känna sig observerad. Kan en kvinna inte leva upp till de 

förväntningar hon har på sig uppstår en känslomässig dimension (ibid.). Om kvinnan inte kan 

uppnå den normala sociala identitet som samhället kräver och är medveten över att hon inte 

kan nå upp till den standard kan det upplevas som ett personligt misslyckande (ibid.).  
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Individer kan hantera stigmat bland annat genom att distansera sig från situationer och miljöer 

där det finns en risk för stigmatisering och dölja tecken på avvikelse (Frost 2001; Goffman 

2014). Tecken som blivit stigmasymboler där symbolernas betydelse bestäms utifrån 

kulturella föreställningar och normer (Goffman 2014). Informationskontroll möjliggör för 

individen att själv bestämma om stigmat ska hållas dolt eller inte (Goffman 2009). Individen 

kan dölja information om sitt stigma för att passera som normal genom att bestämma hur 

mycket som informeras; när, var och till vem (ibid.). Människor har mer kontroll på internet 

eftersom användare själva kan välja vilken information som lämnas ut (Boyd 2007). De kan 

välja att inte belysa situationer som ger känslomässiga reaktioner och det kan vara lättare för 

människor att låta andra tro att de har det perfekta livet för att slippa hantera negativa känslor 

andra människor kan reagera på (ibid.). 
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4 Metod 

Detta avsnitt förklarar studiens tillvägagångssätt där vi även diskuterar för- och nackdelar 

med de valda undersökningsmetoderna. Detta avsnitt redogör även för hänsynstagandet till 

forskningsetiska principer samt vikten av validitet och reliabilitet. 

4.1 Urval 

Deltagare valde vi utifrån ett snöbollsurval genom att be två bekanta att delta i studien och 

bjuda in någon av deras bekanta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2014). En risk med detta 

kunde vara att vi skulle få allt för allsidig information då de personer som deltar i 

fokusgruppen redan har kontakt med åtminstone en av de andra deltagarna och eventuellt 

delar gemensamma upplevelser och attityder (ibid.). I valet utav intervjuperson till den 

enskilda intervjun utgick vi från verksamheter som arbetar med psykisk ohälsa. 

4.2 Datainsamling 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie där vi besvarade våra frågeställningar utifrån två 

fokusgrupper med tre universitetsstuderande kvinnor i vardera grupp. Fokusgrupp som 

undersökningsmetod är till för att studera en viss målgrupps verklighet samt spegla en bild av 

hur målgruppen tänker och talar (Dahlin-Ivanhoff 2011). Deltagare i fokusgrupper har oftast 

något gemensamt med varandra och de som undersöker (ibid.). I vår studie var samtliga väl 

bekanta med sociala medier. Det var viktigt att deltagarna bidrog med skillnader i 

diskussionen (Dahlin-Ivanhoff 2011) vilket vi anser att de gjorde då uppfattningar och 

erfarenheter från sociala medier stundtals yttrades olika. Då fokusgruppdiksussioner handlar 

om att byta erfarenheter bör kollektiva perspektiv framhävas mer än individuella (ibid.). Vi 

genomförde fokusgrupperna i grupprum på ett universitet samt på en högskola i två städer i 

Sverige. Dahlin och Ivanhoff (2011) rekommenderar att fokusgrupper genomförs i en 

avslappnad miljö då det ger större möjlighet att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter. 

Vi ansåg att den valda miljön var avslappnad i den mån av att deltagarna själva var bekanta 

med den. Via fokusgruppdiskussion kan deltagarna bli medvetna om saker de kanske inte 

tänkt på tidigare och diskussionerna som uppstår kan stärka deltagares åsikter eller dementera 

dem samtidigt som nya sätt att tänka kan skapas (Dahlin-Ivanhoff 2011). 

 

Vi valde även att genomföra en kvalitativ intervju med en professionell som är verksam på en 

stödmottagning för psykisk ohälsa. Den kvalitativa intervjun genomfördes på 



18 

 

intervjupersonens arbetsplats och den data som samlades in var hennes egna ord och 

uppfattningar kring våra frågeställningar. Det är viktigt att tänka på att det är olika individer 

som möts vid intervjutillfället och om personkemin är bra mellan den som undersöker och 

intervjupersonen kan det leda till att intervjupersonen känner sig tryggare för att prata 

(Eriksson-Zetterquist & Arhne 2011). Intervjuareffekt kan uppstå vilket betyder att den som 

undersöker påverkar den som intervjuas då intervjun formas efter de som deltar samt att 

intervjupersonen kan påverka den som undersöker (Jacobsen 2012). Klädsel, kroppsspråk 

samt samtalstonen kan påverka under en intervju (ibid.). Vi upplevde en god personkemi 

mellan oss som undersökare och intervjupersonen. 

 

Vi valde att göra två separata semistrukturerade intervjuguider som stöd för att inte gå miste 

om något vi ansåg vara av vikt att fråga. Intervjuguiden för den kvalitativa intervjun delade vi 

upp i tre olika teman; bakgrund, arbete samt unga kvinnor. Vi valde att inte skapa några 

teman i intervjuguiden till fokusgrupperna för att diskutera sociala medier, identitet och 

psykiskt välbefinnande generellt. Efter samtyckte från intervjupersonen samt 

fokugruppdeltagarna användes ljudinspelning och anteckningsblock för att samla in data 

(Jacobsen 2012).  

4.3 Bearbetning av data 

Vi valde att använda oss av innehållsanalys gällande bearbetning av data. Innehållsanalys 

syftar enligt Jacobsen (2012) till att följa sex steg för att förenkla och berika data. Under det 

första steget strukturerade vi och förenklade intervjun och fokusgruppernas transkriberingar 

genom att ta ut den information som var relevant för att besvara uppsatsen syfte och 

frågeställningar, för att sedan tematisera dem. De teman som belystes var; sociala medier, 

identitet och psykiskt välbefinnande. Steg två kallar Jacobsen (2012) för kategorisering som 

innebär att flera ord och meningar tillsammans bildar en meningsbärande enhet. De 

underrubriker som skapades i temat sociala medier var att vara aktiv samt att skapa och 

utveckla sociala relationer. Under temat identitet är underrubrikerna; att forma och utveckla 

identitet, att se ut och bete sig på ett visst sätt som kvinna, att framställa sig själv samt att få 

bekräftelse. Temat om psykiskt välbefinnande har underrubrikerna; att vara tillgänglig och 

delaktig samt att inte känna sig tillräcklig. Därefter fyllde vi samtliga kategorier med innehåll 

och citat från både fokusgrupperna och intervjun, detta är enligt Jacobsen (2012) steg tre. Det 

fjärde steget talar för att skapa en tabell som belyser antalet uttalanden från intervjuerna som 

tillhör de olika kategorierna (ibid.). Sedan jämförde vi de tre intervjuerna, letade efter likheter 
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och skillnader för att sedan avslutningsvis söka förklaringar till skillnaderna vilket är steg fem 

och sex enligt (Jacobsen 2012). I analysavsnittet behandlar vi resultatet tillsammans med 

tidigare forskning samt våra teoretiska utgångspunkter. I samma avsnitt besvarar vi våra 

frågeställningar; Hur upplever kvinnorna att sociala medier påverkar deras 

identitetsutveckling?; Hur upplever kvinnorna att sociala medier påverkar deras psykiska 

välbefinnande? Under den första frågan belyser vi svaren i följande underrubriker; fokus på 

utseende samt bekräftelsesökande. Den andra frågan har följande underrubriker; förändrat 

socialt samspel, stress av tillgänglighet och delaktighet, försköning av verklighet, 

upprätthållande av normer samt synen på sig själv.  
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4.4 Reliabilitet och Validitet 

Reliabilitet innebär att olika forskare ska komma fram till samma resultat när ett material 

studeras oavsett tidpunkt för forskning (Wibeck 2010). Det är viktigt för reliabiliteten att det 

finns tillräckligt med data samt att den redovisas ordentligt och ett sätt att försäkra sig om en 

hög reliabilitet är att även låta andra forskare göra översiktsanalyser (ibid.). Validitet handlar 

om att forskare studerar det som är sagt att studera och något som kan vara problematiskt för 

validiteten är att hitta de individer som kan genera bästa möjliga svar utifrån studiens syfte 

och frågeställningar (Wibeck 2010; Jacobsen 2012). Samtidigt kan vi som undersöker inte 

vara säkra på att de som intervjuas ger sanningsenlig information och det kan bero på att 

deltagare i fokusgrupper kanske inte uttrycker vad de egentligen vill säga på grund utav 

exempelvis grupptryck eller enbart berättar det som är socialt accepterat och kan därmed 

utelämna information som inte är normativ (Wibeck 2010). Det kan även vara problematiskt 

för validiteten om deltagarna försöker förstora intryck eller övertyga andra deltagare om en 

specifik åsikt (ibid). 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Wibeck (2010) är fokusgrupp som undersökningsmetod mer etiskt tilltalande än till 

exempel intervjuer där frågorna är mer styrda. Deltagare kan avstå att besvara frågor som de 

upplever som känsliga vilket inte alltid är önskvärt för den som undersöker men måste 

accepteras då deltagarna själva bestämmer när och om de vill komma till tals (ibid.). Vi tog 

hänsyn till de forskningsetiska principer och riktlinjer som framtagits av vetenskapsrådet. Det 

var av vikt att deltagarna inte upplevde att dem själva eller deras privatliv kränktes av oss som 

undersöker som även kallas för individskyddskravet (Vetenskapsrådet).  

 

Det finns fyra huvudkrav som individskyddskravet delas in i som vi tagit hänsyn till. 

Informationskravet informerade vi om genom att berätta för deltagarna om undersökningens 

syfte samt att vi informerade om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta 

undersökningen när som helst (Vetenskapsrådet). Konfidentialitetskravet tog vi hänsyn till då 

vi bevarat deltagarnas anonymitet i vår studie (ibid.). Vi använde oss utav ljudinspelning och 

förvarade filerna otillgängligt för obehöriga samt att deltagarnas och intervjupersonens namn 

figurerades vid transkribering (ibid.). Vi har enbart använt deltagarnas information till den 

gällande studien och därmed har vi tagit hänsyn till nyttjandekravet samt tagit hänsyn till 

samtyckeskravet då deltagarna gav samtycke över att bli intervjuade (ibid.). 
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5 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet från de två fokusgrupperna och den individuella intervjun. 

Kvinnorna från fokusgrupperna benämns som deltagare och den professionelle benämns som 

intervjuperson. 

5.1 Sociala medier 

5.1.1 Att vara aktiv och uppkopplad 

Samtliga deltagare och intervjupersonen uppgav att de använder Facebook och fem av sju 

använder Instagram. Det framkom ur fokusgrupperna att de har svårt att uppskatta hur ofta de 

är aktiva då de är uppkopplade en eller fler gånger om dagen. De är mer aktiva på vissa 

sociala medier än andra. En deltagare nämnde att hon är uppkopplad på Instagram ungefär 

”hela tiden” och en annan nämnde att hon är uppkopplad på Facebook ungefär 40 gånger om 

dagen. 

5.1.2 Att skapa och utveckla sociala relationer 

Något båda fokusgrupperna ansåg positivt med sociala medier var att man enkelt och smidigt 

kan hålla kontakt med vänner och andra användare oavsett geografiskt avstånd. Deltagarna 

uttryckte att sociala medier kan ha en positiv inverkan i skapandet utav nya sociala relationer 

då det är lättare att finna nya vänner och bekantskapskretsar. Intervjupersonen delade denna 

synpunkt och uppgav att en del klienter enbart har sociala relationer genom spel, sociala 

medier och andra forum på internet. Hon betonade vikten av denna gemenskap och att den 

inte bör glömmas bort: ”[…] men vi har också dem här ungdomarna som av en eller annan 

anledning har väldigt svårt med de sociala relationerna, då blir de sociala medierna ett annat 

forum för dem, som kan ha en positiv mening […].” 

Deltagarna uttryckte hur tillgängligheten med sociala medier gör det lättare att visa omtanke i 

sina relationer vilket en av deltagarna uttryckte: ”Den dyrbara tiden kostar också, när det är så 

enkelt, klicka like så har man visat att man bryr sig. Så är jag också mot vissa, man kanske 

inte ses på två månader men man kanske pratar på Facebook.” 
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5.2 Identitet 

5.2.1 Att forma och utveckla identitet 

Deltagarna och intervjupersonen var överens om att människans identitet formas av bland 

annat omgivningen, samhällets normer och sociala interaktioner. En av deltagarna uttryckte: 

”Ja det är kulturella normer och föreställningar som styr och typ att man utvecklas hela tiden, 

den är aldrig fast.” Intervjupersonen ansåg att identitet utvecklas i relation till andra genom att 

man testar vad som är accepterat och inte. Intervjupersonen ansåg även att sociala medier 

påverkar identiteten, något som deltagarna även reflekterade över. En deltagare uttryckte: 

[…] hur jag utvecklas igenom hur man upplevs vara, vilka vänner man har […] Mest 

kanske hur man tänker hur andra ser en men samtidigt också att man kanske följer 

saker i sociala medier som gör en inspirerad, utvecklar saker kring, utbildningssyfte 

och man lär sig nya saker. 

5.2.2 Att se ut och bete sig på ett visst sätt som kvinna 

Deltagarna uttryckte tankar om hur sociala medier lyfter fram samhällets kvinno- och 

skönhetsideal. Deltagarna och intervjupersonen var överens om att sociala medier har ett stort 

fokus på kvinnors utseende varav en deltagare uttryckte: ”[...] Normer i samhället och normer 

i sociala medier återspeglas och det är väldigt viktigt hur kvinnor ser ut, de framställs efter 

utseende och inte prestation.” I den ena fokusgruppen diskuterade deltagarna om hur 

skönhetsideal speciellt framställs genom Instagram. En av deltagarna berättade att hon 

uppmärksammat en ökad fokusering kring utseende bland instagramanvändare samt att mer 

innehåll delas om hur kvinnor ska se ut, sminka och klä sig. Intervjupersonen stärkte 

deltagarens tolkning då hon i intervjun förklarade att det cirkulerar filmklipp om hur unga ska 

se ut och vara på sociala medier. Hon uttryckte en oro över att de kan påverka unga negativt. 

Hon reflekterade över den genomslagskraft sociala medier kan ha på unga kvinnor och hon 

upplever att idealen tilldelas allt yngre åldrar idag: ”[…]och dem här tjejerna som är nio, tio år 

som lär sig sin morgonrutin med sminkning och ja, det sätts ju press att man måste vara på ett 

visst sätt.” I en av fokusgrupperna reflekterade de över deras högstadietid varav en deltagare 

berättade att hon började sminka sig när hon var tolv år och nämnde att det skulle vara svårt 

att gå utan smink idag. En annan deltagare uttryckte att hon eftersträvade ett ideal hon aldrig 

var bekväm med: 

Jag började raka benen i 7:an för att alla andra gjorde det. För mamma gjorde det och 

storasyster gjorde det. Eller att jag la platspåsar i bh:n för att få lite större tuttar, jag 

eftersträvade det ändå men jag var aldrig bekväm i det. 
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Deltagarna diskuterade över att kvinnor ska bete sig fint och vara omsorgsfulla samt att 

kvinnor ska beakta detta i verkligheten och på sociala medier. Deltagarna i fokusgrupperna 

diskuterade över en medveten och omedveten eftersträvan som finns hos kvinnor. De 

reflekterade över att alla kvinnor vill vara mer eller mindre kvinnliga och en deltagare 

uttryckte: 

Det kan absolut va så att man eftersträvar någonting, annars hade jag inte suttit här 

med längre hår. Men jag känner mig mer kvinnlig. Men när jag hade kort hår 

kompenserade jag det med något annat för att känna mig kvinnlig, en klänning eller 

någonting [...] 

Deltagarna diskuterade över att man inte vill se konstig ut eller vara avvikande gentemot sin 

omgivning. En deltagare uttryckte:  

Sen tycker jag att människor som inte ser ut som, inte uppfyller normen eller hur en 

kvinna ska se ut. Dom görs det nästan narr av tycker jag ibland också på sociala 

medier. Du vet som på facebook, när det kom den här ”who would tap that” eller den 

där vem, typ tagga en vän som skulle ha sex med den här kvinnan. Typ och så är hon 

jättetjock eller ful. 

En deltagare upplevde att hon behöver vara med kvinnlig på sociala medier medan en annan 

deltagare uttryckte att sociala medier bidragit till större acceptans för variationer av kvinnors 

utseende. ”[...] man kan få va smal och inte för tjock. Det känns som det finns ett bredare 

spann, kort och långt hår [...].” Den ena fokusgruppen reflekterade över hur både kvinnor och 

män uttrycker sig dömande gentemot kvinnor, där en deltagare uttryckte: ”Alla är bra på att 

döma kvinnor.” De reflekterade även över att kvinnan själv upprätthåller och för vidare en del 

av de könsnormer och ideal som upplevs på sociala medier. En deltagare uttryckte att ett 

upprätthållande sker när användare på sociala medier visar den fina bilden utåt vilket 

förstärker de skönhetsideal och krav på att kvinnan ska se så bra ut som möjligt. 

5.2.3 Att framställa sig själv 

I fokusgrupperna reflekterade deltagarna över osynliga regler om hur man som användare bör 

yttra sig på sociala medier. Deltagarna diskuterade att det är mer accepterat att framställa sitt 

liv och yttra sig positivt. De reflekterade över att de själva exempelvis inte yttrar sig om allt 

för privata händelser eller om de är ledsna, samtidigt uttryckte en deltagare: 
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Jag tror jag inte framställer mig som jättepositiv i sociala medier, men det 

representerar mig också. Jag tycker att det kan vara kul att skriva om negativa saker 

som händer mig, men då är det ju inte större saker som händer [...] 

Fokusgruppen reflekterade över den bild användare visar upp av sig själva på sociala medier, 

där en deltagare uttryckte: ”Men den bilden av det som jag lägger upp tycker jag representerar 

vem jag är som person väldigt bra, det blir en liten del av mig själv, men sen vet jag inte hur 

andra uppfattar det som läggs ut heller”. Intervjupersonen uttryckte att man genom sociala 

medier endast visar upp en liten del av sig själv, en representation som oftast framställs 

genom det positiva som upplevs i livet och på så vis skapas framställningar av perfekta liv. 

Hon hoppas på en förändring till att användare ska ges mer utrymme för det som är svårt då 

ingen är ensam i sin situation och att man på så sätt kan stötta varandra. Fokusgruppen 

diskuterade om att användare själva skapar det innehåll som visas upp på sociala medier och 

att man alltid påverkas av det. En deltagare uttryckte: ”Jag tror att alla vill framstå som att det 

är ganska bra, man vill ju själv att det ska vara bra, inte dåligt, så då framställer man det bra 

och det har blivit normen i sociala medier.” 

5.2.4 Att få bekräftelse 

Deltagarna reflekterade över hur de själva ibland tar flera bilder för att välja ut den finaste att 

dela på sociala medier. En deltagare uttryckte: ”[...] Man tänker på hur andra ser en mycket, 

för annars skulle man låta allt ligga kvar, antar jag.” De reflekterade även över att man gör det 

för andras skull, för att få likes, kommentarer eller någon annan form av bekräftelse. 

Intervjupersonen uttryckte: ”Du ska ju vara väldigt duktig på att ta kort och veta vilka vinklar, 

det har jag också sett. Andra tjejer visar hur man gör med filter och hur man ska stå för att få 

mellanrummet mellan låren.” Några av deltagarna uttryckte att det är svårt att självmant lägga 

ut en ful bild på sig själv om inte någon annan lagt ut den, en deltagare uttryckte: 

[...] jag väljer ut den bästa, eller den jag ser bäst ut på. Fast sen skiter jag i om någon 

annan lägger ut en bild , alltså om någon ska ta ett kort på oss tre, och jag ser jätteful 

ut så skulle jag skita i det om det kom på facebook. [...] 

I en av fokusgrupperna diskuterade de om en självmedvetenhet som skapas genom sociala 

medier, hur sociala medier gör det möjligt för vem som helst att se ens profilbild. Detta 

uttryckte de som en bidragande faktor till ett större fokus på hur man framställer och visar upp 

sig själv. Idag är det inte enbart individens fysiska omgivning som uppfattar en utan flera 

tusentals människor kan göra det. En deltagare uttryckte: 
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Förut levde jag i villfarelse att ingen annan tittar på mig, nu kanske det inte är så för 

nu kanske folk glor på mig, det vill inte jag att folk ska göra, jag börjar ju tänka på hur 

jag ser ut. 

5.3 Psykiskt välbefinnande 

5.3.1 Att vara tillgänglig och delaktig 

Deltagarna diskuterade om att sociala medier både skapar en medveten och omedveten stress 

som kommer utav att vara konstant tillgänglig för andra, informerad om vad som händer samt 

att vara delaktig. En deltagare uttryckte: 

[...] älskar att hålla koll på sociala medier eller bara ha telefonen nära och veta att jag 

är tillgänglig, men kan komma på mig själv […], det har blivit som en vana […] en 

inneboende stress som man kanske inte alltid är medveten om. 

Intervjupersonen träffar oftast tjejer från högstadiet och gymnasiet. Klienterna söker främst 

hjälp och stöd för ångest, nedstämdhet och depression samt för press och krav. 

Intervjupersonen berättade att klienterna i första hand inte söker hjälp gällande sociala medier 

men att det är något som oftast framkommer under samtal. Intervjupersonen berättade att det 

finns en del klienter som väljer att stänga av sina sociala medier i perioder då det tar för 

mycket tid och energi ifrån dem. Detta var något en av deltagarna valt att göra periodvis. Att 

alltid vara delaktig och uppdaterad via sociala medier kan påverka klienternas välbefinnande 

enligt intervjupersonen. En deltagare uttryckte: ”Många skaffar för att inte hamna utanför, 

man vill vara med och se vad som händer eftersom det har blivit så stor del av vardagen [...].” 

5.3.2 Att inte känna sig tillräcklig 

Intervjupersonen talade om att hon möter en stor grupp högpresterande tjejer, som har höga 

mål på sig själva samtidigt som de funderar över vilka dem ska bli. Dessa tjejer är oftast som 

upplever tryck utifrån och känner att de måste leva upp till något. Deltagarna reflekterade 

över hur sociala medier påverkar dem samt att de var medvetna om att de jämför sig med 

andra. En deltagare uttryckte: 

[…] när jag ser vissa som är superglada på såna här småvideos, […] och ibland kan jag  

känna att jag vill också vara sådär eller att man försöker. Nu ska jag också vara glad 

eller så, sprallig och hittepåig […] 

Några av deltagarna från fokusgrupperna nämnde att de själva kan uppleva prestationskrav 

och känsla av otillräcklighet från de ideal sociala medier framställer, där en deltagare 
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uttryckte: ”Man känner sig otillräcklig, jag är inte tillräckligt snygg, inte tillräckligt vältränad, 

jag är inte tillräckligt nyttig, jag vet inte, man kan bara känna sig otillräcklig”.  
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6 Analys 

Analysen behandlar det redovisade resultatet gemensamt där deltagarnas uppfattningar samt 

intervjupersonens erfarenheter tolkas på en generell nivå.  

6.1 Hur upplever kvinnorna att sociala medier påverkas deras 

identitetsutveckling? 

6.1.1 Fokus på utseende 

Skönhetsideal var inte främmande för kvinnorna då de upplevde skönhetsideal redan i 

högstadiet genom att exempelvis börja sminka sig. Idag förstärks dessa ideal på sociala 

medier (Ghaznavi & Taylor 2015), vilket kan leda till att yngre tjejer tar del av idealen och 

tidigt kan bli medvetna över hur de ser ut. Detta bekräftas av Frost (2001) som hävdar att 

kroppsideal och social status är den press unga kvinnor vanligtvis upplever. Dessa 

skönhetsideal påverkar kvinnornas identitetsutveckling beroende på användning och aktivitet. 

Detta för att människan ständigt utvecklar identitet, att sociala medier utvecklas i snabb takt 

samt i den aspekt av att det är tillgängligt för många människor (Hammarén & Johansson 

2007; Eriksson 2009). Kvinnorna upplever en ökad självmedvetenhet över utseende dels på 

grund utav att användarna skapar innehållet på sociala medier samt att det är plattformar där 

många människor möts. Sociala medier håller sig därför föränderligt och kvinnorna upplevde 

att de befintliga idealen antingen förstärks eller byts ut mot nya. 

 

Rydin (2010) och Lindwall (2011) hävdar att unga skapar identitet, får respons och 

självbekräftelse genom sociala medier samtidigt upplever kvinnorna att andra 

instagramanvändare alltmer delar foton och videoklipp på hur en kvinna ska klä och sminka 

sig rätt, vilket kan påverka identitetsutvecklingen. Människan fokuserar på hur man 

presenterar sig inför sin omgivning (Lindwall 2011), genom dessa bilder och videoklipp kan 

användare påverkas och formas utefter de ideal som framförs. Frost (2001) hävdar att det 

existerar ett skönhetssystem som kvinnan oundvikligen är en del av. Ett system där en del 

kvinnor värderas högre än andra genom prestige och social status (ibid.). Detta system 

förstärker prestige och social status i sociala medier som kan kopplas till hur mycket utrymme 

och bekräftelse användare får. Skönhetsidealen på sociala medier framställer kvinnan som 

smal, tillfixad och retuscherad samtidigt upplevs det att det även finns utrymme för fler 

variationer av kvinnor. Detta kan bero på att en del användare som inte är uppkopplade ofta 
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kanske inte exponeras utav idealet i samma utsträckning som de högaktiva gör (Edson et al. 

2014). 

Edson et al. (2014) hävdar att användare med hög aktivitetsnivå riskerar att börja anta andra 

användares beteende eller utseende då de exponeras av och konsumerar mer innehåll vilket 

kan påverka individen. Mer innehåll gör att kvinnorna jämför sig mer med andra vilket kan 

påverka deras självbild och identitetsutveckling. 

6.1.2 Bekräftelsesökande 

Det framkom ur resultatet att deltagarna tar fotografier på sig själva tills den bästa är tagen 

innan de lägger ut bilden på sociala medier, för att få respons och självbekräftelse från 

omgivningen (Lindwall 2011). Bekräftelse uttrycks på sociala medier i form av delning, 

kommentarer samt gillningar och kan ses som omgivningens uppfattning av en själv (Stier 

2003). Andra människors uppfattning av oss själva är en typ av självbild  och Lindwall (2013) 

anser att individen lägger ner mycket tid och energi på att eftersträva dessa uppfattningar. 

Sociala medier påverkar självbilden och identitetsutvecklingen i den bemärkelse att den 

sociala interaktionen blir mer omfattande, att allt fler människor inkluderas till individers 

omgivning som kan bidra till en ökad medvetenhet och högre krav på sig själv. Fler 

människor skapar en uppfattning om hur vi bör vara (Lindwall 2013) och enligt kvinnorna blir 

de mer medvetna över hur omgivningen uppfattar dem utseendemässigt på sociala medier. 

Det är användarna på sociala medier som skapar innehållet när de delar med sig av sitt liv och 

vardag (Facebook; Instagram 2015a) och genom att kvinnorna representerar en finare bild av 

sig själva där, kan det bidra till att skönhetsidealen förstärks, fortlöper och sprids vidare 

(Boyd 2007). 

6.2 Hur upplever kvinnorna att sociala medier påverkar deras 

psykiska välbefinnande? 

6.2.1 Förändrat socialt samspel 

Sociala medier har förändrat det sociala samspelet eftersom användare kan interagera med 

vänner och andra användare oavsett tidpunkt eller geografiskt avstånd, vilket Eriksson (2009) 

uttrycker som förändringar i förståelsen för den sociala verkligheten. Sociala medier har 

utvecklat den symboliskt interaktionistiska tolkningen av kommunikationssymboler. Ord som 

förmedlas via kroppsspråk och röst anses som människans traditionella symbol att 

kommunicera med (Trost & Levin 2010). Utifrån kvinnornas upplevelser förmedlar 
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videoklipp de traditionella kommunikationssymbolerna dock upplever de att det är mer 

vanligt att kommunicera via text och bildspråk (Boyd 2007). Kvinnorna upplever att de aldrig 

vet hur andra uppfattar det som läggs ut på sociala medier då brist på ansiktsuttryck och 

kroppsspråk kan bidra till missförstånd mellan användarna (Goffman 2009; Boyd 2007). 

Användare på sociala medier kan missa värdefull information som vanligtvis förmedlas via 

kroppsspråk och ansiktsuttryck då människor kan uppfatta symboler olika beroende på den 

sociala omgivningen (Eriksson 2009; Boyd 2007). Sociala medier kan vara främjande för det 

psykiska välbefinnandet hos de som upplever svårigheter med traditionella interaktioner 

(Carroll & Kirkpatrick 2011). Att uppleva gemenskap på sociala medier är viktigt för 

kvinnorna då det kan skapa en trygghet för dem som då gör det möjligt att utforska vad som 

är accepterat och inte accepterat i olika sammanhang på sociala medier (Dunkels 2009). För 

att uppleva gemenskap och interagera tillsammans med andra, behöver de dela symbolers 

innebörd. (Trost & Levin 2010). Carroll och Kirkpatrick (2011) beskriver att om individen 

inte förstår symbolernas innebörd finns risk att hen inte finner gemenskap, kan hen bli 

utesluten eller oaccepterad. 

6.2.2 Stress av tillgänglighet och delaktighet 

Att ha sin telefon nära upplever kvinnorna som en trygghet då de vet att de är tillgängliga för 

andra. Tillgängligheten var även något kvinnorna upplever att de påverkas av och stress var 

centralt diskuterat. Det kan hänvisas till Hassons (2016) antagande om att tillgängligheten 

med sociala medier och teknikens utveckling är stressframkallande. Eftersom kvinnorna 

upplever att de ständigt ska finnas tillgängliga för andra kan det påverka deras sömnvanor och 

detta är något Hasson (2009) nämner som en vidareutveckling av stresskänslor. Kvinnorna 

uttrycker en hög aktivitetsnivå på sociala medier och de uppgav svårigheter att uppskatta sitt 

eget användande. Sådan nivå av aktivitet kan skapa Facebookdepression samtidigt som 

intensiteten av användning också kan utveckla depression (Clarke-Pearson & O’Keeffe 2011). 

Sociala medier är en del av vår vardag som blir mer genomgripande och utifrån kvinnornas 

upplevelser reflekterar de sällan över sin användning och aktivitet, samtidigt väljer en del 

kvinnor att stänga av sina sociala medier i perioder. Det kanske inte är förvånande då 

kvinnorna upplever att sociala medier tar mycket tid och energi ifrån dem samtidigt som 

Lindwall (2011) hävdar att kvinnor kan uppleva stress och prestationsångest när de söker efter 

respons och självbekräftelse på sociala medier. 
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6.2.3 Försköning av verklighet 

Denti et al. (2012) hävdar att en liten del av helheten synliggörs och att verkligheten kan 

förskönas genom sociala medier. Kvinnorna upplever att det finns regler över vad som är 

accepterat att dela med sig. Användare på sociala medier fokuserar på att dela det som är 

positivt i livet och det bidrar till att det som är negativt inte får lika stort utrymme. Genom 

detta målar användare upp ett ”perfekt liv” som är en försköning utav verkligheten och med 

hänvisning till Boyd (2007) kan det vara lättare att låta andra tro att en har det perfekta livet 

för att slippa känslor som omgivningen kan reagera negativt på.  

 

Genom sociala medier skapar användarna en representation utav vem man är och hur man 

lever enligt hälsoideal och social status (Proviva 2014; Carrol & Kirkpatrick 2011). 

Användarna skapar själva den bild de vill presentera (Lindwall 2011) och kvinnorna vill helst 

presentera sig ifrån sitt bästa och positiva jag. Genom denna norm förskönas verkligheten och 

det medför en större problematik i att uppfylla de ideal som existerar (Raisborough 2011). 

Kvinnorna upplever sig själva som otillräckliga över de skönhetsideal samt hälsokrav som 

framställs genom sociala medier och Goffman (2014) hävdar att normer som inte går att 

uppfylla bidrar till en känsla av otillräcklighet samt att stigmatisering kan ske.  

6.2.4 Upprätthållande av normer 

Kvinnorna upplever att de representerar sig själva samtidigt som de upplever en påverkan av 

osynliga regler som förekommer på sociala medier. Osynliga regler som talar för att kvinnan 

alltid ska visa sitt fina jag och sminka sig. Detta var något resultatet bekräftar att deltagarna 

upprätthåller och resultatet visar även att kvinnorna inte vill upplevas som maskulina och 

kompenserar gärna stereotypa kvinnliga attribut. Kvinnorna vill inte uppfattas som avvikande 

från norm gentemot sin omgivning och därför tänker de på hur de klär sig och hur de ser ut. 

Detta är enligt Goffman (2014) ett gruppstigma som i denna kontext innefattar kön, hur 

kvinnan ska bete sig, vara och se ut. Kvinnorna upplever att det kan finnas en medveten eller 

omedveten eftersträvan i att vara mer kvinnlig på sociala medier eftersom de jämför sig med 

andra kvinnor (Frost 2001). Informationskontroll (Goffman 2014) kan användas genom 

sociala medier vilket kan liknas med att användare vet vilka vinklar de ska stå i för att 

framhäva eller dölja delar av sig själva när de tar fotografier eller när de retuscherar en bild. 

Detta kan förändra den verkliga bilden av sig själv till det som anses vara accepterat av 

omgivningen (Denti et al. 2012). 
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Enligt Frost (2001) bedöms kvinnors utseende utifrån deras vikt där övervikt anses som 

mindre estetiskt tilltalande och kvinnor som upplever detta kan utveckla kroppsförakt och 

uppleva känsla av skam. Enligt Carroll & Kirkpatrick (2011) är det förekommande att sidor 

skapas på Facebook i syfte för att håna och reta andra människor och kvinnorna upplever att 

de som är ”tjocka/ fula” riskerar att utsättas för detta då dem inte tillhör ramen för samhällets 

normer och ideal. 

6.2.5 Synen på sig själv 

Kvinnorna uttryckte att de kan inspireras av andra samt stöttas på sociala medier och 

Armstrong, Hill och Seckner (2000) hävdar att sociala medier kan stärka det individuella 

lärandet och detta kan generera till en positiv självbild som är betydande för individers 

psykiska välbefinnande. Tidigare undersökningar om unga stärker kvinnornas upplevelser om 

att sociala medier kan agera stöttande (Carrol & Kirkpatrik 2011).  

Unga befinner sig mellan en ungdoms- och en vuxenvärld och resultatet problematiserar de 

krav som unga tjejer upplever på sociala medier, tillsammans med de oundvikliga biologiska, 

psykologiska och sociala förändringar som sker under dessa år. Sociala medier framställer en 

bild av hur kvinnan ska se ut och kvinnorna upplever att de behöver eftersträva och jämföra 

sig med denna bild, prestera väl inför sig själv samt för sin omgivning. Lindwall (2011) 

hävdar att krav över hur kvinnan ska vara kan orsaka psykisk ohälsa genom ökad 

utseendefixering, vilket understryker kvinnornas självmedvetenhet över sitt utseende som 

sociala medier bidragit till. Intervjupersonen uttryckte att flertalet av hennes klienter var 

högpresterande kvinnor som hade höga krav på sig själva. Rensting och Sandmarks (2005) 

tolkning utav duktig flicka syndromet understryker denna problemtik. De uttrycker en 

problematik som kan uppstå hos individer då deras självkänsla upplevs genom prestation 

(ibid.) Vid misslyckad prestation kan de högpresterande klienterna uppleva en sämre 

självkänsla då vissa endast uppfattar sig själv genom sin prestation och det kan kan enligt 

Johansson, Brunnberg och Eriksson (2007) leda till nedstämdhet och psykisk ohälsa. 
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7 Diskussion 

7.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Sociala medier kan påverka kvinnors identitetsutveckling och psykiska välbefinnande på olika 

sätt. Det kan bero på hur vi är som individer, hur andra samt hur vi uppfattar oss själva och 

vår omgivning (Trost & Levin 2010). Den varierande uppfattningen kan bero på att användare 

själva i viss mån, väljer vilken information de vill exponeras av och därmed styra bort 

eventuella känslor. 

Både den professionella och deltagarna uppmärksammade sociala medier som en påverkande 

faktor till psykisk ohälsa och identitetsutveckling. Huvudresultatet visar att sociala medier kan 

ha både positiv och negativ påverkan. Sociala medier ökar användares självmedvetenhet 

gällande skönhetsideal. De blir medvetna över att vem som helst kan döma en, något som kan 

skapa känslor av otillräcklighet samt ett dömande av sig själv. Samtidigt blir de medvetna om 

att vem som helst kan döma deras egna presentation. Sociala medier kan orsaka stress på 

grund av den konstanta tillgängligheten och exponering av information. Stress och negativ 

självbild kan försämra psykiskt välbefinnande.  Dock kan sociala medier främja det 

individuella lärandet, skapa social gemenskap för de som har svårt med traditionella 

relationer, samt öppnar upp för ökad möjlighet att utforska identitet. 

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Sociala medier 

Det framkommer i uppsatsen att det är svårt att uppskatta sin aktivitet på sociala medier. Dels 

på grund utav att sociala medier integreras allt mer i vår vardag samt att uppfattning av 

aktivitet tolkas olika. Individer uppfattar saker olika och det är svårt att veta hur saker som 

delas på sociala medier kan uppfattas av andra. Det finns olika sociala medier med olika 

syften vilket betyder att det finns något för alla ta del av och användare kan ha direkt 

kommunikation med andra oavsett tid och plats. Detta innebär att de traditionella sociala 

interaktionerna förändras, då kroppsspråk som tidigare var ett dominerande 

kommunikationsmedel inte kommer till användning över sociala medier på samma sätt. De 

symboler som används för kommunikation förändras även då sociala medier delas på en 

global nivå. Olika gemenskapskretsar tolkar symboler olika, kommunikation på sociala inte 

framför kroppsspråk och tonläge bidrar det till en ökad risk för missförstånd. 
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Sociala medier öppnar upp för fler valmöjligheter och det finns utrymme åt alla varav vissa 

får mer plats. I analysen tolkar vi att det finns en viss typ av beteenden och attribut som får 

mer utrymme. Vi tror därför att de internaliserade normerna om hur kvinnan ska vara och bete 

sig för att inte vara avvikande har en viktig roll i sociala medier. Uppsatsen visar att sociala 

medier möjliggör för användare att välja vilken information som ska dels och hur det kan 

orsakar försköningar av verkligheten. På sociala medier hör det till vanligheten att människor 

delar med sig av det som är positivt i deras liv och utelämnar det som är negativt. Vi delar 

intervjupersonens syn på detta och anser att det är viktigt att människan kan prata och dela 

med sig av svåra stunder också. Om uppvisande av negativa händelser fortsätter att 

undanhållas, tror vi att detta kan bli tabubelagt och leda till ytterligare ökad psykisk ohälsa. 

Det perfekta livet existerar inte och det psykiska välbefinnandet kan försämras om negativa 

händelser inte synliggörs. 

7.2.2 Identitetsutveckling 

Vad som är skönhet är en individuell tolkningsfråga. Dock framställs skönhet med smink, 

tillfixat hår och en smal kroppsuppbyggnad på sociala medier. Innehåll som framställer denna 

skönhet får mest bekräftelse på sociala medier och synliggörs då av allt fler användare. 

Därmed förlängs och förstärks de traditionella könsnormerna och allt fler kan uppelva en ökad 

utseendefixering då idealen framställs genom ytterligare en samhällsarena. Användare på 

sociala medier exponerar och konsumerar innehåll samt normer individuellt. Beroende på hur 

ofta de är aktiva samt att människan tänker på hur andra uppfattar en finns det risk att 

anpassas efter det man exponeras av mest.  Det innebär att det är de användare som får mest 

bekräftelse som synliggörs på sociala medier. Om användare eftersträvar att uppnå det ideal 

som får mest utrymme riskerar det att människor allt mer bli lika varandra. Samtidigt kan 

användare styra exponering till vis mån då man själv kan välja vilka användare man vill följa. 

Dock kan användare aldrig veta vad som kommer delas i form av innehåll.   

 

På sociala medier kan flera människor se en än de som ser en i ens fysiska omgivning, därmed 

kan fler döma, granska och uppfatta ens självpresentation som kan leda till en medvetenhet 

om hur man framställer sig själv. Samtidigt kan fler människor bekräfta om representationen 

av sig själv på sociala medier är accepterad eller inte. Studien visar en motsägelsefullhet i vad 

kvinnorna uttryckte, något de även var medvetna om. De lägger ner tid på att ta en sån bra 

bild som möjligt på sig själva samtidigt anser de att den de representerar stämmer överens 

med den de är i verkligheten. De vet hur idealen framställs samtidigt upprätthåller de regler 
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som existerar på sociala medier genom att representera sig själva som vackra och positiva för 

att inte upplevas som avvikande. Studien visar att alla kvinnor är formade av normer om hur 

en ska vara och se ut samt att komplexitet upplevs för att undvika dessa. Idealet framställs på 

sociala medier så länge användarna fortsätter att upprätthålla den normativa synen på skönhet. 

Det skapar en ond cirkel som är svår att bryta eftersom alla jämför sig med, granskar och 

värderar varandra samtidigt. Genom sociala medier kan användare uppleva krav som ställs i 

form av hur en kvinna ska vara. Dessa ideal kan påverka hur kvinnliga användare ser på sig 

själva som i sin tur kan påverka identitetsutvecklingen och det psykiska välbefinnandet. I 

uppsatsen kan vi se att unga exponeras mer av skönhetsideal idag eftersom det är mer 

omfattande än vad det var när våra deltagare var yngre, då de endast följde de ideal som 

upplevdes i den fysiska omgivningen eftersom sociala medier då inte existerade.   

 

Sociala medier kan påverka användare positivt i den bemärkelse av att större utrymme ges för 

olika uppfattningar om vad som är vackert, användare kan vistas i forum där det egna stigmat 

kan upplevas som accepterat. Sociala medier kan även främja identitetsutvecklingen genom 

gemenskap, vänner, intressen och kunskap något som kan medföra en bättre självkänsla och 

en positiv identitetsutveckling. 

7.2.3 Psykiskt välbefinnande 

Både tidigare forskning och deltagarnas röster visar att sociala medier orsakar stress både av 

konstant tillgänglighet och delaktighet på sociala medier. Innehåll skapas av användarna 

själva vilket innebär att information konstant uppdateras. Detta kan ske i stor omfattning 

vilket kan göra att användare inte hinner hantera alla intryck samt kan upplevas som 

stressfullt. Individer kan uppleva att de måste vara delaktiga och informerade för att inte 

hamna utanför. Med sociala mediers tillgänglighet kan andra användare interagera med en 

oavsett vart man befinner sig och tidpunkt, vilket också kan upplevas som stressfullt. Sociala 

medier kan ta mycket tid och energi, vilket kanske kan förklara varför en del kvinnor väljer att 

stänga av sina sociala medier i periodvis även om det riskerar att förlora gemenskap. 

 

Skönhetsidealen kan orsaka stress, något som upplevs vanligare hos kvinnor idag. Att ofta bli 

exponerad av idealiserat innehåll på sociala medier, i form av exempelvis bilder eller 

filmklipp kan orsaka känslor av otillräcklighet. De upplever känslan av otillräcklighet för att 

de inte kan identifiera sig med de som lägger ut träningsbilder eller hälsosam mat. Vi kan anta 

att de användare som visar upp en hälsosam presentation av sig själva även har dagar då de 
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inte tränar eller äter nyttig mat, men att dessa dagar inte delas då användare vill måla upp ett 

sådant perfekt, inspirerande och positivt liv som möjligt för att genom bekräftelse få ökad 

social status och fler följare. 

 

Vi tror att människor är medvetna om hur sociala medier framställer glamoriserat innehåll, att 

de liv som målas upp av användare ofta är nyanserad och intrycksstyrt. Trots denna 

medvetenhet påverkas vi ändå negativt då vi jämför oss med innehållet, ett innehåll och ideal 

som egentligen är ouppnåeliga eftersom det konstruerats. Denna uppfattning tolkade vi i 

förhållande till det oundvikliga skönhetssystemet som fick oss att reflektera över att kvinnor 

som döms ur en lägre nivå i systemet troligtvis upplever en högre grad av otillräcklighet. 

Samt hur glamoriserat innehåll och exponering av ett lyxigt liv på sociala medier kan påverka 

de kvinnor som har det sämre ekonomiskt ställt, hur dessa innehåll uppfattas av dem samt om 

det kan framkalla känsla av att livet inte är tillräckligt bra. Vi tror inte att många användare 

medvetet konstruerar en falsk bild, men att det omedvetet formas utav omgivningens 

påverkan och ett mänskligt behov av bekräftelse. Det finns även en viss komplexitet i att visa 

upp den fullständiga bilden av sig själv genom sociala medier, då det skulle vara tidskrävande 

samt att viss information anses vara privat och därför inte delas till det offentliga rummet. 

 

Prestationsångest eller någon form av krav är en känsla både deltagarna och intervjupersonens 

klienter kan uppleva i relation till sociala medier. Eftersom människan jämför sig med 

varandra skapar vi en bild av hur vi vill att andra ska uppfatta oss. Denna process kan vara 

skadlig för det psykiska välbefinnandet. Unga kvinnor bär ofta på press och krav tidigt och 

vill prestera väl inför sin omgivning. Det är mycket som händer i den kvinnliga kroppen under 

ungdomen där bland annat skönhetsidealen orsakar stor press tillsammans med att de unga 

kvinnorna försöker lista ut vem de är och vem de vill vara. Kvinnorna vänder sig ofta till sin 

sociala omgivning för att veta om de är rätt eller fel ute och unga kvinnor oroar sig över sitt 

utseende och attraktionskraft redan från tidig ålder. Har man en självkritisk kroppsuppfattning 

finns risken att man utvecklar negativa tankar om sig själv. Upplever en kvinna detta samt 

upplever sig stressad över sociala medier finns det risk att hon utvecklar depression. Unga 

kvinnor delar innehåll på sociala medier för att få någon form av bekräftelse. Det behöver inte 

vara att kvinnorna gör detta medvetet för att få uppmärksamhet men vi anser utifrån studien 

och från oss själva att bekräftelsekänslan ligger i bakhuvudet då vi jämför oss med varandra 

och på så sätt blir det en tävling som ingen kan vinna eftersom målet är ouppnåeligt. 
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7.3 Metoddiskussion 

Studien omfattar två genomförda fokusgrupper med tre kvinnor i vardera grupp i åldrarna 18-

25 samt en enskild intervju tillsammans med en professionell som arbetar med psykisk ohälsa 

bland unga. Intervjun genomfördes för att skapa en professionell tolkning om 

problemområdet, undersöka om det är förekommande i verksamheten samt för att skapa en 

djupare förståelse för hur kvinnor upplever sociala mediers påverkan på identitetsutveckling 

och psykisk ohälsa. Informationen var också betydelsefull i jämförelsen med innehållet från 

fokusgrupperna.  

Vi valde fokusgrupp som metod i studien då vi ville undersöka frågeställningarna utifrån 

kvinnors egna röster och vi ansåg att det skulle vara den bästa metoden för att besvara 

studiens syfte. Fokusgruppmetoden främjade diskussioner mellan deltagarna och de 

reflekterade fritt om sociala medier samtidigt som vi fanns tillgängliga för att strukturera upp 

samtalet om det skulle bli annat fokus. Vi valde snöbollsurvalet som stöd i valet av 

fokusgruppdeltagare. Det som kan vara till nackdel med ett snöbollsurval är att det kan 

innebära att några av deltagarna känner varandra väl sedan tidigare. Det kan påverka 

deltagaren i den mån att hen kanske inte vågar uttala sig om något som inte anses vara socialt 

accepterat samtidigt som det kan bidra till att deltagarna känner större trygghet då de känner 

varandra och lättare kan prata om känsliga saker. Deltagarna i respektive fokusgrupp kände 

varandra sedan tidigare från längre eller kortare perioder. Vi kan tycka att deltagarna höll med 

varandra om mycket vilket kan bero på att de kanske delar samma åsikt men att det även 

kunde vara av vilja att gå emot gruppen. Studiens resultat kan påverkas av att deltagarna är 

studerande och att samtliga utbildar sig för att jobba med människor inom olika områden. Det 

kan vara positivt i den bemärkelsen att de får medvetenhet utifrån forskning som kan tillföra 

intressant kunskap. Samtidigt kan det vara till en fördel då de kanske är mer medvetna om 

problematik och kan uppmärksamma det tidigt. Nackdelen med att enbart ha studerande som 

deltagare kan vara att de läst om samma teorier i deras studier och delar samma uppfattning 

samt att det kan ge mindre utrymme för upplevelser och spontana reaktioner. En del frågor 

diskuterades mer intensivt än andra och vi upplevde att deltagarna var trygga i situationen då 

de berättade känsliga tankar och upplevelser till de andra, de frågade om saker och visade 

intresse för varandra.  

Ingen konkret fråga angående psykisk ohälsa var med i fokusgruppernas intervjuguide dock 

framkom reflektioner om faktorer som kan vara bidragande till utveckling av psykisk ohälsa. 
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Intervjuguiden till den enskilda intervjun fungerade väl som underlag och intervjupersonen 

pratade fritt mellan de olika teman som intervjuguiden bestod av men alla frågor belystes. Vi 

fick därför ändra frågornas ordningsföljd för att få ett sammanhang i intervjun. Då vi enbart 

lyssnat på sex stycken unga kvinnors röster kan det inte ge ett avgörande svar på hur sociala 

medier uppfattas generellt. Denna studie kan heller inte ge ett svar på hur omfattande 

problematiken är då vi enbart intervjuat en professionell. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

Vi kan uppleva att forskning om sociala mediers påverkan inte går hand i hand med den stora 

spridning och omfattning. Fortlöpande forskning behövs inom detta område för att fånga upp 

eventuella konsekvenser. Sociala medier är komplext då användandet och aktiviteten är 

individuella på sociala medier och individer påverkas av olika saker. Vi förslår att fler studier 

görs där unga kvinnors egna uppfattningar och erfarenheter uppmärksammas, inte bara i 

åldern 18-25 utan även de yngre som är aktiva på sociala medier. Vi föreslår även att 

undersöka samma problem fast ur en annan forskningsmetod, exempelvis enkäter för att få 

mer omfattande resultat både nationellt och globalt.  

Eftersom uppsatsen upplyser hur yngre kan ta del utav sociala mediers innehåll om 

skönhetsideal kan de tidigt bli medvetna om utseende och hur man bör framställa sig själv. 

Den här reflektionen skapar frågor över hur den psykiskas öhälsan kommer vara bland unga 

kvinnor om vi forsätter att upprätthålla utseendefixering och en specifik syn på vad som är 

vackert och kvinnligt. Uppsatsen gav av oss även frågor över hur samhället kommer se ut om 

vi fortsätter att anpassa oss efter andras utseende och det som är normativt accepterat i sociala 

medier. Kan ökad homogenisering bidra till ett mer polariserat samhälle? 

7.5 Betydelse för praktiken inom socialt arbete 

Sociala medier påverkar unga kvinnor på olika sätt och en del kvinnor påverkas mer än andra. 

Dock framkommer det att kvinnorna i någon bemärkelse påverkas negativt genom sociala 

medier, det kan vara genom att de inte känner sig tillräckligt hälsosamma, vackra eller 

stressen över att de ständigt ska vara delaktiga och tillgängliga. Sociala medier är en faktor 

som bör uppmärksammas mer i arbete med unga kvinnor eftersom det är där de tillbringar en 

stor del av sin vardag. Unga kvinnors identitetsutveckling kan därmed påverkas och negativa 

upplevelser kan skapa psykisk ohälsa. Unga kvinnor behöver hjälp och stöd för att de negativa 

påverkningarna inte ska utvecklas till något allvarligare. För att professionella ska kunna 
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stötta, hjälpa och vägleda på bästa sätt behöver de inskaffa information från de unga 

kvinnorna, eftersom det är de som besitter den viktigaste kunskapen. Vi anser att de som är 

verksamma inom socialt arbete och som arbetar med unga bör ställa frågor rörande deras 

internetvanor, upplevelser och känslor om sociala medier vid behov. Sociala medier är 

komplext då det ständigt är under utveckling och förståelsen för sociala medier blir 

svårbegripligt. Konsekvenserna utav sociala mediers påverkan kan därför inte med 

självklarhet definieras. Dock framkommer det att sociala medier påverkar människor på olika 

sätt och kunskap om detta är viktigt.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide fokusgrupp 

Använder ni sociala medier? vilka? 

Hur ofta är ni aktiv på sociala medier? 

Hur definierar ni sociala medier?  

Varför används sociala medier tror ni? 

 

Hur tror ni kvinnliga användare påverkas av sociala medier? 

Känner ni att sociala medier målar upp en bild av hur en kvinna ska vara? förstärks det ideal 

som finns i “verkligheten”? 

Känner ni att ni blir påverkade utav sociala medier? 

Har sociala medier påverkat er syn på er själva och hur en ska/bör vara som kvinna? 

 

Vad är identitet för er? 

Formas vår identitet av oss själva eller genom andra? 

Påverkar sociala medier vår identitet?  

Skiljer sig er identitet ni utger på sociala medier från den ni utger er vara i “verkligheten”? 

Formas sociala medier av oss eller formas vi av sociala medier? 

 

Forskning påvisar en ökning utav användande av sociala medier, vi blir allt mer tillgängliga.  

Hur tror ni att den allt mer konstanta tillgängligheten påverkar oss som individer? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide enskild intervju 

 

Bakgrund 

Vilken utbildning har du?  

Hur länge har har du arbetat inom din profession? 

Vilka erfarenheter finns från nuvarande samt tidigare arbetsplatser?  

Är du användare utav social media?  

 

Arbete 

Vilken sorts kontakt finns med de unga vuxna kvinnorna? 

Finns det något samarbete med andra yrkesgrupper/verksamheter? 

 

Unga kvinnor 

Yttrar sig social media i mötet med kvinnorna? 

Upplever ni en koppling mellan social media och psykisk ohälsa bland kvinnor?  

Hur kan social media påverka unga kvinnors identitetsutveckling och självuppfattning? 

Kan unga vuxnas identitet formas av sociala medier? I så fall, hur yttrar det sig? 

Hur kan den sociala interaktionen påverkas av sociala medier?  

 


