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Sammanfattning 
 

Många unga tjejer är uppkopplade på sociala medier idag. Samtidigt har den 

psykiska ohälsan ökat för unga tjejer de senaste åren. Uppsatsens syfte var att 

undersöka hur unga tjejer som går sista året i gymnasiet upplever att deras 

psykosociala hälsa och identitet påverkas av att vara uppkopplade på Facebook och 

Instagram. Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fem tjejer som går 

sista året i gymnasiet. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys utifrån symbolisk interaktionism och genusperspektiv. Resultatet 

visar att sociala medier som Facebook och Instagram, är en viktig del av tjejernas 

vardag, men att de upplever att Facebook och Instagram kan påverka identiteten 

och ha negativa effekter på den psykosociala hälsan. Deltagarna upplever ett 

påträngande skönhetsideal och ständig jämförelse med andra.  Tjejerna lägger ner 

mycket tid och har strategier om vad de väljer att publicera. Vuxna runt unga tjejer 

bör vara medvetna om vikten av sociala medier i unga tjejers liv och bidra till att 

motverka destruktiva skönhetsideal.  

 

Nyckelord; Facebook, Instagram, självpresentation, identitetsskapande,  

 psykosocial hälsa, självkänsla.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Förord 
 
Jag vill ge ett stort tack till de fem tjejer som har deltagit i studien, utan er hade 

denna uppsatsen inte blivit möjlig och inte lika bra. Även ett tack till min handledare 

som har stöttat och hjälpt mig under arbetets gång, men också ett tack till nära och 

kära som har haft förståelse och stöttat en när det har behövts som mest. 
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1.Inledning och problemformulering 
 
 

”Jag har min mobil hela tiden, på lektionerna har jag den vid mig och så fort 

jag får en notis går jag in och kollar. Ofta på lektionerna brukar jag scrolla när 

jag har det tråkigt. Jag kollar minst 20 gånger om dagen. Ofta är det att jag 

scrollar och så ser jag att jag redan har sett det och då går jag ut från det 

igen.”- Lisa 

 

Användandet av sociala medier fortsätter att öka och har blivit en naturlig del av 

vår vardag. Personer som använder sociala nätverk ägnar sig i genomsnitt en timme 

om dagen, vilket blir 7,1 timmar i veckan. Unga kvinnor som är mellan 16-25 är de 

största användarna och är uppkopplade i genomsnitt 12,1 timmar per vecka. Det 

motsvarar 1 timme och 40 minuter per dag (Davidsson & Findahl, 2016). Den 

internetsida som är störst inom sociala medier är Facebook med 1,28 miljarder 

användare världen över (Lup, Trub & Rosenthal, 2015). Facebook är också den 

största sociala nätverkssidan bland internetanvändare i Sverige. Den åldersgrupp 

som använder Facebook mest är personer mellan 16-25 år. Instagram är det näst 

största sociala nätverket i den svenska befolkningen. Det är 71 procent som 

använder Instagram dagligen, framförallt är det unga kvinnor som är mest aktiva 

(Davidsson & Findahl, 2016). Det är runt 500 miljoner aktiva användare varje 

månad på Instagram (Tobin & Chulpaiboon, 2016). Sociala medier har blivit ett 

socialt forum där människor samspelar med varandra och kan dela med sig av sin 

vardag och sitt liv, både på det personliga planet men också inom det affärsmässiga 

(Pantic, 2014). Studier visar att sociala medier, som Facebook och Instagram, kan 

påverka den psykosociala hälsan både positivt och negativt (Lup, Trub & 

Rosenthal, 2015). 

 

Psykisk ohälsa kan definieras olika, men innebär olika typer av tillstånd som 

nedstämdhet, sömnsvårigheter och oro (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det har 

skett en ökning inom psykisk ohälsa bland ungdomar sedan början av 2000-talet 

(Socialstyrelsen, 2013). Den psykiska ohälsan har ökat den senaste tiden bland unga 

personer och den största ökningen är hos unga tjejer som är mellan 11-18 år 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Det är inåtvända psykiska problemen som ångest, 

oro och depressiva symptom som har ökat markant bland unga tjejer 



2 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Kraven från samhällets normer och föreställningar 

om hur unga tjejer ska vara kan vara en bidragande faktor. Normativa 

föreställningar om att unga tjejer ska vara attraktiva, omsorgstagande och ha den 

perfekta kroppen utifrån skönhetsnormer gör att många unga känner sig pressade 

och stressade för att uppnå krav som samhället ställer (Landstedt, 2010). Unga 

personer spenderar mycket tid på sociala medier, både dagtid och nattid. Det kan 

göra det svårare att somna på kvällen, vilket kan leda till sömnsvårigheter, oro och 

depression som sedan kan påverka den psykosociala hälsan i längden (Woods & 

Scott, 2016). Psykisk ohälsa och självkänsla har en koppling till varandra, då 

självkänsla handlar om hur personen känner och tycker om sig själv. Självkänsla är 

också något som kan förändras beroende på vilken kontext eller situation personen 

befinner sig i. Den som har sämre självkänsla kan ha en tendens att känna sig 

nedstämd och ha oroskänslor i kroppen (Woods & Scott, 2016). 

Folkhälsomyndigheten (2015) nämner att unga som tillbringar många timmar 

framför datorn (inkl. smartphones och surfplattor), datorspel och tv-tittande har 

vanligen fler psykosomatiska besvär, men det är svårt att avgöra om dessa besvär 

faktiskt kommer från att tillbringa mer tid framför datorn och tv:n.  

 

Eftersom att den psykiska ohälsan har ökat framförallt bland unga tjejer och att det 

är allt fler som är uppkopplade på sociala medier är det relevant att undersöka hur 

unga tjejer använder sociala medier och hur det kan påverka den psykosociala 

hälsan. Det kan ha en betydelse för skolor, kuratorer, socialarbetare och samhället 

med tanken på att sociala medier används som ett socialt forum där personer 

kommunicerar med varandra och har en roll i ungdomars identitetsskapande.  

Genom att skolor och kuratorer blir mer uppmärksamma på samspelet mellan unga 

tjejers mående och vad som sker på sociala medier kan man arbeta mot att 

förebygga psykisk ohälsa och få en inblick i vad som händer i unga tjejers liv.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studien är att undersöka om unga tjejer upplever att deras 

psykosociala hälsa påverkas av sociala medier och i så fall hur. Ett ytterligare syfte 

är att se hur de uppfattar att de presenterar sig på sociala medier och hur det bidrar 

till att forma deras identitet. 
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1.2 Frågeställningar 
 

 Hur viktigt upplever tjejer i gymnasiet att Facebook och Instagram är för 

dem idag?  

 

 Hur menar tjejer på gymnasiet att de presenterar sig på Facebook och 

Instagram? 

 

 Hur upplever de att deras presentationer och reaktionerna på sociala medier 

påverkar deras identitetsskapande? 

 

 Hur upplever unga tjejer att deras psykosociala hälsa och självkänsla 

påverkas av deras aktiviteter på Facebook och Instagram?  

 

 Uppfattar unga tjejer att det finns skillnader mellan killar och tjejer i 

ovanstående frågeställningar?  

 

1.3 Avgränsning  
Sociala medier är ett komplext och heterogent begrepp. I detta arbete begränsas 

sociala medier till Facebook och Instagram. Det finns definitioner och 

mätinstrument för psykisk hälsa och identitet. I denna uppsats avgränsas begreppen 

till att enbart handla om deltagarnas egna subjektiva definition och upplevelse av 

begreppen även om uppsatsen inspireras från definitioner från WHO och 

forskningslitteratur. Uppsatsen begränsar sig till att undersöka unga tjejers 

upplevelser. Detta utifrån att unga tjejers psykiska hälsa är sämre än killars och 

utifrån genusperspektiv. Det kan finnas betydande skillnader mellan hur killar och 

tjejer upplever sociala medier och avgränsning behövdes utifrån den begränsande 

tid och resurs som finns för uppsatsskrivandet.  

 

1.4 Centrala begrepp 
Sociala medier – är ett samlingsnamn för olika kommunikationsplattformar där 

personer kan kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild och 

video (Ne, 2017).  

 

Facebook - är en social nätverksplattform som grundades 2004 där användarna kan 

skapa sig sin egen online-profil, publicera bilder, videos, skriva statusuppdateringar 

och kommunicera med vänner (Vogel & Rose, 2016). 
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Instagram - är en social nätverksplattform som grundades 2010 där användaren kan 

publicera bilder och videos. Innan en bild/video publiceras kan användaren med 

hjälp av olika filter redigera sin bild/video. Det går att välja att ha ett privat eller 

öppet konto och om användaren vill ha ett låst konto måste användaren godkänna 

personen för att kunna ta del av det som publiceras (Lup, Trub, Rosenthal, 2015).  

 

Likes – På Facebook och Instagram kan användaren klicka på ”like” för att gilla 

bilder, videos eller statusuppdateringar.   

 

Psykisk hälsa – World Health Organizations (WHO) definition av psykisk hälsa; 

psykisk hälsa handlar om kapaciteten hos individen, gruppen och miljön. Kunna 

interagera med andra på ett sätt som främjar välbefinnandet, utvecklingen och 

mentala förmågor, uppnå individuella och kollektiva mål som överensstämmer med 

rättvisa och de grundläggande villkoren för jämlikhet” (WHO, 2017). 

 

Självkänsla- Självkänsla handlar om ens egen uppfattning om sig själv, samt 

utvärderingen av sig själv (Vogel, Rose, Roberts & Eckles, 2014). 

 

Identitet- En identitet är en känsla av att man är en egen person med egna tankar, 

egenskaper, åsikter och en egen personlighet. Identiteten är i en föränderlig process, 

som kan skapas och förhålla sig till omgivningen på olika sätt (BUP, 2014).  

 

2. Forskningsområde och kunskapsläget  
2.1 Identitetsskapande  
Ungdomstiden präglas av drömmar, identitetsskapande och planer. Samhällets 

normer, traditioner och värden har succesivt börjat luckrats upp, vilket också 

innebär att unga personer idag i större utsträckning möjlighet kan välja sin egen 

väg. Det finns fler valmöjligheter för unga idag än vad det har funnits tidigare. Att 

ständigt behöva reflektera över valmöjligheter, fatta beslut och sedan behöva 

reflektera över hur valen i sin tur kan påverka framtiden kan upplevas vara jobbigt 

och stressande under tonåren (Johansson, 2006). Det ställs också krav på 

ungdomarna att de ska klara av sin skolgång, uppfylla sociala förväntningar och att 

de ska börja utforma grunderna för sitt liv. Bilden av valfrihet kan också krocka 

med ungdomarnas faktiska möjlighet till att val som kan begränsas av en rad 



5 

faktorer, som resurser, diskriminering m.m. Det kan leda till att många unga mår 

psykiskt dåligt, får problem med sin självkänsla och att det blir svårare för 

ungdomarna att hitta och skapa sin identitet. Identiteten skapas i en konfliktyta där 

drömmarna ställs mot den sociala verkligheten, möjligheter ställs mot begräsningar 

och stabilitet mot förändring (Johansson, 2006). Globaliseringen har gjort det 

möjligt för unga att samspela och kommunicera med personer över hela världen. 

Att använda sig utav olika symboler, språk och ritualer stärker gemenskapen och 

kan känna en samhörighet med personer som de aldrig har träffat. Inspiration från 

förebilder, kändisar, sporter, artister kan ha en påverkan på identitetsskapandet på 

olika sätt, då ungdomar idag är rörliga i den mening att de inte ser till några 

begränsningar i närmiljön utan de ser hela världen som en arena (Lalander & 

Johansson, 2012).  

 

En av de mest centrala egenskaperna av identiteten är att personen har en inre känsla 

av att vara densamma trots att personens levnadsomständigheter och relationer kan 

förändras. En stabil identitet innebär att personen upplever sig själv som densamma, 

oavsett i olika roller och kontexter som personen befinner sig i (Kroger, 2006). 

Andra faktorer som kan påverka identitetsskapandet är de signifikanta andra och 

de generaliserade andra. Holmberg (1999) beskriver att de signifikanta andra är 

personer som står en nära, som kan vara vänner, familj och släkt, medan de 

generaliserade andra är samhället och dess normer och regelstyrning. Lalander & 

Johansson (2012) beskriver betydelsen av symboler, stilar, ungdomsgrupper, 

ungdomskulturer, vänner och familj som kan ha en betydelse för 

identitetsskapandet. I ungdomsgrupper integreras olika symboler och värden från 

olika ungdomskulturer som sedan blir gruppens värdegrund. I tonåren är det 

betydelsefullt för unga att tillhöra en gemenskap, där de kan dela samma intresse 

och känna intimitet. På grund av globaliseringen och samhällsförändringar kan 

grupperna förändras då personer väljer att byta grupp eller fortsätta att leta efter 

andra grupper som de kan identifiera sig med. 

 

2.2 Den normativa könsidentiteten och att skapa genus  
Det sociala könet är ständigt i en föränderlig process. Det är en social konstruktion 

som påverkas av samhället, dess normer och förväntningar om hur män och kvinnor 

ska vara och bete sig. Män ska vara kontrollerande, självständiga, dominanta och 
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inte visa några emotionella känslor, medan kvinnor förväntas vara mer empatiska, 

emotionella, sårbara, vackra och behaga andra (Oberst, Renau, Chamarro & 

Carbonell, 2016). Bilder som publiceras i reklam eller på sociala medier blir 

påverkade av de normer för hur respektive kön ska se ut och presentera sig. 

Samtidigt har sociala medier och reklam en stark påverkan på samhällets normer 

och värderingar. Föreställningarna om hur kvinnor respektive män ska bete sig och 

hur de ska se ut, framställs i reklamer och på sociala medier. Sociala medier har 

blivit en viktig social plattform för unga personer där de försöker socialisera och 

interagera med andra och försöka hitta sin identitet. Det är också en möjlighet för 

unga personer att göra en självpresentation om sig själv och framställa sig på det 

sättet som de vill. Det finns skillnader mellan vad tjejer och killar väljer att 

publicera och hur de presenterar sig på sociala medier (Döring, Reif & Poeschl, 

2015). Killar väljer att publicera bilder på kläder, men också bilder där social status 

får möjlighet att ta sig i uttryck, som exempelvis dominans. Bilder som tjejer väljer 

att publicera är däremot en mer emotionell sida, där uttryck som glädje och intimitet 

får större utrymme. Fokus för tjejer är att visa upp bilder som är attraktiva och 

vackra, samt närbilder på ansikte eller kropp. Presentationen av sig själv på sociala 

medier och vilka bilder som unga tjejer väljer att publicera har omedvetet valt att 

publicera bilder som där de könsstereotypiska föreställningarna tar sig i uttryck 

(Döring, Reif & Poeschl, 2015).  

 

2.3 Att ha en online profil  
På Facebook och Instagram har användarna möjlighet att själva bestämma hur de 

vill framställa sig och skapa sig sin egen online identitet. Den online profil som 

användarna väljer att spegla utåt behöver inte överensstämma med den verklighet 

som personerna har utanför den sociala plattformen (Nesi & Prinstein, 2015). 

Användarna kan skapa sig en idealiserad bild av sig själva och publicera det som 

de vill att andra ska se (Vogel, Rose, Roberts & Eckles, 2014). Genom att publicera 

bilder och videos, ha ett visst antal vänner eller följare på sina konton, kan personen 

själv påverka hur man vill att andra ska uppfatta en (Nesi & Prinstein, 2015). Den 

anonymitet som finns tillgänglig på sociala medier gör att unga kan framställa sig 

på ett sätt som de anser passar dem bäst och vad som är det rätta. Det gör det möjligt 

att pröva ”andra identiteter” än sin egen (Pujazon-Zazik & Park, 2010).  
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2.4 Sociala medier  

2.4.1 Sociala medier och dess konsekvenser  
Tidigare forskning som har gjorts om sociala medier och dess påverkan på den 

psykosociala hälsan har fått blandade resultat. Burrow & Rainone (2017) nämner 

att det är större risk för att påverkas negativt av att vara uppkopplade på sociala 

medier än att inte vara det, det styrks också av Nesi & Prinstein (2015). Cramer, 

Song & Drent (2016) menar att personer som redan har en sämre självkänsla 

riskeras att drabbas i högre utsträckning, då risken finns att de jämför sig ännu mer 

med andra. Undersökningar visar att det finns ett samband mellan sociala medier 

och psykisk ohälsa, att det finns en större risk att utveckla depression och en sämre 

självkänsla om personer är uppkopplade på olika sociala nätverkssidor (ibid.). Det 

finns också forskning som menar att sociala medier har en positiv påverkan på 

självkänslan. Det positiva med att vara uppkopplad på sociala medier är framförallt 

att unga personer som känner sig isolerade eller utanför, får en möjlighet att ta 

kontakt med personer som har samma intresse och bilda en gemenskap eller hitta 

förebilder. Det kan också vara att unga personer får utrymme att lära sig respektera 

andra, visa respekt för sig själv, kunna bibehålla kontakten med vänner och familj 

(Pujazon-Zazik & Park, 2010).  

 

Det förmodas finnas en grundläggande drivkraft i människor att jämföra sig med 

andra, det kan vara att personer känner ett behov av att utvärdera sig själv, känna 

tillhörighet, bli inspirerad och fatta beslut. På sociala medier, framför allt Facebook 

och Instagram finns möjligheten att strategiskt välja ut vad de vill publicera och 

skapa en idealistisk bild av dem själva på deras profiler. Det kan vara vilseledande 

för andra användare och ge en felaktig bild av personens verklighet. Jämförandet 

kan skapa känslor av att personer har ett bättre och lyckligare liv än vad man själv 

har. Framförallt när det kommer till personer som inte känner varandra väl privat, 

som endast har en relation på Facebook/Instagram. Det finns en risk att personer 

som är uppkopplade på sociala medier och som spenderar mycket tid med att gå in 

på andras profiler kan utveckla en sämre självkänsla och depression (Lup, Trub & 

Rosenthal, 2015; Vogel & Rose, 2016; Vogel, Rose, Roberts & Eckles, 2014) Den 

ständiga sociala jämförelsen kan ha en betydelse för personens psykosociala hälsa. 

Att ständigt jämföra sig med andra, reflektera om sitt eget liv är lika bra som någon 

annans, kan bidra till att unga personer utvecklar depressiva symptom (ibid.). Det 
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är inte bara den ständiga sociala jämförelsen som verkar ha en påverkan på 

självkänslan, utan också antalet ”likes”, det vill säga bekräftelse eller frånvaro av 

bekräftelse, kan ha en betydelse för självkänslan och välmående (Burrow & 

Rainone, 2017). Det är många unga som är uppkopplade på sociala medier innan 

de ska sova och i undersökningar har det framgått att personer som är uppkopplade 

på sociala medier innan de ska sova löper större risk att utveckla depression, ångest 

och sämre självkänsla. Forskning har också visat att för lite sömn kan bidra till 

depression, ångest och lägre självkänsla (Woods & Scott, 2016). Nätmobbning och 

näthat har blivit vanligare. Genom anonymitet på sociala medier blir det mer 

lättillgängligt att skicka hotfulla meddelanden, kommentera elaka saker eller sprida 

pinsamma bilder på internet. Detta gör att ungdomar utsätts för en annan risk när 

de är uppkopplade på sociala medier för det blir enklare för mobbarna att agera och 

vara elaka på internet, än vad det är face-to-face då de är skyddade bakom en skärm 

(Pujazon-Zazik & Park, 2010).  

 
2.4.2 Unga tjejer och sociala medier  
Tidigare forskning har visat att unga tjejer publicerar mer bilder på sociala medier 

och är mer mån om sin egen profil samtidigt som de ofta går in och besöker andras 

profiler (Nesi & Prinstein, 2015; Pujazon-Zazik & Park, 2010). De normer och 

föreställningar om skönhet, trender, attribut och hur den ideala kvinnokroppen ska 

se ut, influerar samhället och sprids genom sociala medier. Det kan påverka 

självkänslan och leda till en försämrad psykisk hälsa och depression (Landstedt, 

2010). Unga tjejer har en större tendens att jämföra sig med andra, det är allt ifrån 

utseende till uppfattningen om andras vardag och liv. Den ständiga sociala 

jämförelsen med andra och sökandet efter feedback och det ”perfekta” livet kan 

leda till utveckling av en sämre självkänsla och depression (Nesi & Prinstein, 2015; 

Pujazon-Zazik & Park, 2010).   

 

2.5 Psykosociala hälsan och självkänsla  
World Health Organizations (WHO) definition av psykisk hälsa är; ”psykisk hälsa 

handlar om kapaciteten hos individen, gruppen och miljön. Att kunna interagera 

med andra på ett sätt som främjar välbefinnandet, utvecklingen och mentala 

förmågor, kunna uppnå individuella och kollektiva mål som överensstämmer med 

rättvisa och de grundläggande villkoren för jämlikhet är psykisk hälsa. ” (WHO, 
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2017). Hälsa uppfattas olika, då alla har sin egen uppfattning om vad vi själva mår 

bäst av och vad vi anser som hälsosamt och stimulerande för ens eget välbefinnande 

(Lundberg & Wentz, 2004). Psykisk ohälsa kan ta sig olika i uttryck. Det kan handla 

om oro och nedstämdhet men som kan leda till psykiska sjukdomar som exempelvis 

depression. Psykisk ohälsa skapar påfrestningar i personens liv, det kan innebära 

störningar i välbefinnandet som kan leda till att personen inte klarar av att sköta sin 

vardag, skolgång, eller har svårt för att etablera sig i samhället. Det har skett en 

markant ökning den senaste tiden av psykisk ohälsa och de som ligger i riskzonen 

är barn och unga (Socialstyrelsen, 2013). Forskning har visat att unga tjejer är mer 

utsatta för att utveckla psykisk ohälsa, mer påtagliga för ångest, stress, depression 

och lägre självkänsla än vad killar är (Moksnes & Espnes, 2012; Schraml, Perski, 

Grossi & Simonsson-Sarnecki, 2011). Landstedt (2010) menar att en bidragande 

faktor till att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomarna idag kan bland annat 

bero på sociala relationer, ansvar, krav, ekonomi och utseende. Brist på sociala 

relationer med vänner och familj, för höga krav och ansvar, samt ekonomiska 

tillhörigheter kan skapa en inre stress som gör att unga blir nedstämda och mår 

sämre. Det är också de normativa föreställningarna och könsstereotyperna som 

skapar en inre stress hos ungdomar, men framförallt hos unga tjejer. Fixeringen av 

att vara feminin och ha det perfekta utseendet med den perfekta kroppen skapar 

komplex hos unga tjejer. Det kan sedan påverka unga tjejers välmående, då 

självkänslan kan bli sämre för att tjejerna ständigt försöker leva upp till de 

föreställningar och krav som finns i dagens samhälle.  

 

Självkänsla handlar om ens egen uppfattning om sig själv, samt utvärderingen av 

sig själv. Det är en grundkänsla som kan förändras och påverkas beroende på 

situation och kontext, som kan brytas ner men samtidigt byggas upp igen (Vogel, 

Rose, Roberts & Eckles, 2014). En stark och stabil självkänsla är när man tar makt 

över sitt eget liv, vågar att göra misstag, accepterar vem man är och kan stå upp för 

sig själv (UMO, 2017).  En svag självkänsla kan handla om att personen känner sig 

otillräcklig, saknar drivkrafter och inte vågar stå upp för sig själv. Det är 

problematiskt att avgöra vilken betydelse självkänsla har för personer, det har visat 

sig att personer som har en hög självkänsla har ett mer positivt synsätt på framtiden 

och vågar ta initiativ och utmaningar. Personer med låg självkänsla har ett mer 
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neutralt förhållningssätt och negativa känslor kan hindra dem från att våga ta 

initiativ till nya möjligheter (Lindwall, 2011).  

 

3. Teoretiska perspektiv  
3.1 Symbolisk interaktionism  
Symbolisk interaktionism, där Herbert Blumer är en förgrundsgestalt, kommer från 

socialpsykologin. Symbolisk interaktionism är ett sätt att förstå sig på sociala 

fenomen, samhället och grupper. Det är ett synsätt, en utgångspunkt för att kunna 

göra en analys av den sociala verkligheten. Det kan vara ett bra redskap och 

instrument inom socialt arbete för att kunna studera mänskligt beteende, människan 

och gruppen som delar av samhället (Trost & Levin, 2010). Inom den symboliska 

interaktionismen kan självet delas upp i två aspekter, ”me” och ”I”. Begreppet ”me” 

är självets livshistoria som handlar om hur andra personer uppfattar och tolkar 

självet. Det kan vara personer som står en nära som familj, vänner eller 

släktmedlemmar, och dessa kallas de signifikanta andra. Ett annat begrepp som 

också har en avgörande betydelse för ”me” är den generaliserade andre, som är 

samhället och dess normer och regelstyrning. Samhället och normerna spelar en 

betydande roll i symbolisk interaktionism då det är samhället, normer och personer 

i ens omgivning som skapar och formar ”me”. Under uppväxten och barndomen 

blir barn präglade och påverkade av den sociala omgivningen. Symbolisk 

interaktionism menar att barn föds i stort sett utan personlighetsdrag eller drifter, 

utan det är den sociala omgivningen som formar en. Genom att kommunicera och 

samspela med andra har man som barn blivit ett objekt som har formas av den 

sociala omgivningen. Begreppet ”I” är den delen av vårt själv som agerar och 

handlar, som handlar utifrån de tidigare rollövertaganden som har gjorts under sin 

livstid och som finns införlivat i vårt ”me”. Rollövertagande innebär att en person 

kan sätta sig in i en annan persons situation och se det från dennes perspektiv. 

Kunna känna empati och förståelse. ”I” innebär att självet är aktivt, men också 

oväntat. Det kan uppstå en situation där vi säger något hastigt som kan göra en 

annan person ledsen. Då är det ”I” som har agerat och handlat, och som har råkat 

säga något omedvetet som har gjort personen ledsen. Men när vi har insett att det 

som har sagts inte togs emot rätt har vi gjort ett rollövertagande där vi har sett det 

från den andres perspektiv. ”I” är i en ständig process och är något som är 

föränderligt och som påverkas av ”me” (Holmberg, 1999). 
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3.2 Dramaturgiska perspektivet  
Det dramaturgiska perspektivet kommer från Erving Goffman som har skrivit 

boken ”Jaget och maskerna”. Goffman (2014) för ett resonemang om hur personer 

förhåller sig till fasader, framträdanden och skapandet av identiteter.  

 

Det kan finnas bidragande faktorer som kan påverka hur nya personer ser och 

uppfattar varandra. Vid första mötet kan en person redan innan ha målat upp en 

fasad som den vill att andra ska uppfatta som det ”verkliga”. Personen kan skapa 

en fasad som inte tillåter andra personer att få en riktig uppfattning om sig själv 

som person. Oavsett vilket intryck och mål personen har som avsikt att ge till 

personer som hen möter, handlar det om att kunna kontrollera den andres beteende 

och dess uppfattning om personen. Personer kan välja att framställa sig på ett sätt 

som gör att andra bildar den uppfattning som personen vill, att personen överför 

den information som hen vill att andra ska ha som uppfattning. Det finns en 

idealisering i samhället där personer använder sig av fasader som sedan socialiseras, 

formas och omformas för att passa in i de förväntningar och förutsättningar som 

finns i samhället. Om det aldrig fanns en strävan efter att vara lite bättre än vad vi 

är, hur skulle vi då kunna förbättra eller höja effekten av oss själva, både inifrån 

och ut? Motivet om att visa upp en bättre eller idealiserad bild av oss själva, kan 

påverka den jargong som visas upp och som sen kan göra att vi tillskriver oss vissa 

förmåner. Det finns ett stratifieringssystem i samhällen där det förekommer en 

idealisering av de högre samhällsskikten, att det finns en viss strävan av personer 

som befinner sig i de lägre positionerna att klättra upp på samhällsstegen (Goffman, 

2014). För att ta sig högre upp på samhällsstegen kan det innebära olika 

uppoffringar för att behålla personens fasad, men när man har skaffat sig rätt 

teckenutrustning och lärt sig att använda utrustningen rätt, kan den utnyttjas till att 

sköna och belysa ens alldagliga framträdanden i en förmånlig social aspekt. 

Statussymboler är något som kanske är det viktigaste i teckenutrustningen, genom 

att uttrycka materiellt välstånd och visa att man har den ekonomiska kapaciteten 

har en betydelse för samhällsklassen (Goffman, 2014). Pierre Bourdieu förespråkar 

det symboliska kapitalet, där ingår ett kulturellt kapital, ekonomisk kapital och 

socialt kapital. Bourdieu nämner att personer som kommer från olika 

samhällsklasser använder sig av olika symboler för att tillhöra en gemenskap. Det 
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kan vara symboler som musik, konst, kläder, matvanor m.m. som bidrar till att 

personer ska kunna skapa sig en likhet och känna tillhörighet, samtidigt som att 

skapa en olikhet (skillnad) till det de inte vill tillhöra. Genom att uttrycka symboler 

skapas det olika grupper och tillhörigheter. Bourdieus kapitalteori med ekonomiskt, 

kulturellt, socialt och symboliskt kapital, beskriver att symboliskt kapital används 

som ett verktyg att markera både för vilken klass eller vilken grupp man vill tillhöra, 

och vilken man inte vill tillhöra (Lalander & Johansson, 2012).   

4. Metod 
4.2 Design 
Forskningsdesign utgör en struktur som vägleder och styr hur man ska använda sig 

av en metod, samt hur det empiriska materialet som har tagits fram ska analyseras. 

Det är frågeställningar och designen som utgör ramen för vilken empirisk data som 

passar för en viss uppsättning kriterier men också de frågeställningar som forskaren 

vill studera (Bryman, 2011). Studiens syfte har strävats efter att samla in empiriskt 

material om hur unga tjejer upplever att deras psykosociala hälsa påverkas av 

sociala medier, samt hur deras identitetsskapande formas och det är därför relevant 

att använda sig utav en kvalitativ metod för att få ett bredare tolkningsutrymme och 

en bredare förståelse. Bryman (2011) nämner att forskare som väljer att göra en 

kvalitativ metod är mer intresserad av ord än siffror och att en kvalitativ 

forskningsstrategi bygger på induktion, tolkande och konstruktion. Förståelsen av 

hur människor ser sin sociala verklighet och hur de samspelar med sin omgivning 

har en betydelse inom hermeneutiken.  

 
4.2 Vetenskapsteoretiska överväganden  
Den vetenskapsteoretiska positionering som arbetet utgår ifrån är hermeneutiken. 

Hermeneutiken är enligt Alvesson & Sköldberg (2008) en cirkel som består av tre 

delar. Grunden kommer ifrån att en meningen kan förstås om den sätts i samband 

med helheten, där helheten endast kan förstås ur delarna och delarna kan endast 

förstås ur helheten. Inom hermeneutiken beskriver Bryman (2011) att det är 

förståelse och tolkning som är det centrala. Försöka förstå och hitta förklaringar till 

människors beteende, kunna tolka och förstå människor som finns runt omkring sig 

(ibid.). Ansatsen för detta arbete grundar sig i abduktion som är en metod som både 

har drag från induktion och deduktion. Det innebär att empirin tolkas med hjälp av 
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en teori och övergripande mönster tolkas därefter vad som kan vara relevant för 

fallet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Syftet med arbetet är att undersöka hur unga 

tjejer upplever att deras psykosociala hälsa påverkas av sociala medier, deras 

identitetsskapande och hur de väljer att presentera sig på Facebook och Instagram.  

 

4.3 Urval 
För att få tag på deltagare som kunde ställa upp i studien och med anledningen av 

den begränsade och korta tiden för att skriva uppsatsen, använde jag mig av ett 

snöbollsurval. Bryman (2011) beskriver att snöbollsurval används för att få kontakt 

med personer som är relevanta för undersökningens tema och för att sedan kunna 

få kontakt med ytterligare personer. Anledningen till att ett snöbollsurval gjordes 

var för att det var svårt att få tag på deltagare till studien. Först kontaktades en rektor 

på en gymnasieskola om hjälp att nå ut till elever, men fick förfrågan avböjd.  

Därefter kontaktades en bekant till mig som har en syster som går sista året i 

gymnasiet och frågade om jag kunde få hennes kontaktuppgifter. En förfrågan 

skickades till tjejen som går sista året i gymnasiet och hörde om hon kunde tänka 

sig delta i undersökningen och om det var fler tjejer i klassen som var intresserade.  

 

Deltagarna i studien är fem unga tjejer som är över 18 år och går sista året på 

gymnasiet och som är dagligen aktiva på Facebook och Instagram. Det gjordes en 

testpilot-intervju först för att kunna säkerställa att intervjufrågorna var användbara 

och därefter gjordes de fem intervjuerna. Det finns en medvetenhet om att resultatet 

hade kunnat se annorlunda ut om deltagarna hade valts ut efter klass, etnicitet, 

sexuella läggning eller könsuttryck, funktionsnedsättning eller någon form av 

depression. Studien har sitt fokus på att studera hur unga tjejer, som är en grupp 

som upplever strukturell utsatthet på grund av sitt kön, upplever att deras 

psykosociala hälsa påverkas av att vara aktiva på sociala medier, hur deras 

identitetsskapande formas och hur de presenterar sig på sociala medier.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod  
Det empiriska materielat som ligger till grund för arbetet inhämtades genom 

semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2). Bryman (2011) nämner genom att 

använda sig utav semistrukturerade intervjuer lämnar forskaren en stor frihet för 

intervjupersonen att utforma sina svar på eget sätt, samtidigt som att forskaren har 
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en intervjuguide över teman och frågor som kommer att ställas till personerna som 

intervjuas.  

 

Tillvägagångssättet skedde genom att det skickades ut ett informationsbrev till 

deltagarna för att se om de var intresserade av studien (se bilaga 1). Deltagarna som 

ville vara med i undersökningen var fem unga tjejer som går sista året i gymnasiet 

på programmet Samhälls-och beteendevetenskap. Intervjuerna har skett efter 

skoltid på deras gymnasieskola för att deltagarna skulle känna att de var i en trygg 

miljö. Alla intervjuer har spelats in via mobiltelefon, detta för att vara säker på att 

få med allt och för att kunna ha fokus på intervjun. Efter att ha samlat in material 

gjordes transkribering och kodning.  

 

4.5 Analysmetod  
Det inhämtade datamaterialet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Bryman (2011) beskriver att i en innehållsanalys söker man efter bakomliggande 

teman i materialet som ska analyseras och därefter kodas. I min analys användes 

text och citat för att ge en tydlig bild över empirin. Efter att ha transkriberat de 

inspelade intervjuerna gjordes en tabell med olika teman och kategorier som bygger 

på frågeställningarna. För att kunna få en större överblick av det deltagarna sa och 

hitta meningsbärande enheter och subteman analyserades det manifesta och latenta 

innehållet i intervjuerna. Graneheim & Lundman (2004) beskriver att det manifesta 

innehållet är det som står i texten och det latenta innehållet handlar om att tolka den 

underliggande innebörden av texten. Det skapades rubriker och subteman utifrån 

kodningsschemat av det manifesta och latenta innehållet. Rubriker som skapades 

utifrån frågeställningarna är: vikten av Facebook och Instagram, presentation och 

identitetsskapande, den psykosociala hälsan och upplevda könsskillnader. 

Subteman som bildades efter att ha analyserat det manifesta och det latenta i 

innehållet är: strategisk självpresentation, skillnaden mellan sociala medier och 

verkligheten, normativa skönhetsideal, bekräftelsebehov, normativa 

skönhetsidealet upplevs jobbigt, och mående, självkänsla, identitet.  

 

Rubriker och subteman kommer att presenteras i resultatet och analysen. Detta 

tillvägagångssätt bidrog till att kunna se samband och mönster under de olika 

frågeställningarna.  



15 

 

4.6 Reliabilitet och validitet  
För att bedöma trovärdigheten och tillförlitligheten i en studie behövs begreppen 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet undersöker kvalitén och hur pålitlig forskaren 

är som har gjort studien, forskarens förmåga att genomföra bra intervjuer, utskrifter 

och kvalitén på analysen. Validiteten i studien handlar om att mäta det som endast 

ska mätas, kopplat till frågeställningarna. Validiteten bedöms utifrån hur 

intervjufrågorna är formulerade, vad intervjupersonerna berättar, hur utskrifterna är 

transkriberade och hur det empiriska materialet analyserats (Kvale & Brinkmann, 

2009). För att studien skulle vara tillförlitlig och endast mäta det som skulle mätas, 

genomfördes en testpilot-intervju. Anledningen till detta var att testa kvalitén av 

intervjufrågorna. Transkriberingen utfördes efter respektive intervju där inspelat 

material användes för att säkerställa att utskriften blev korrekt. Det finns också en 

medvetenhet om att det intervjupersonerna säger kan varieras från person och 

grupp, men också att svaren kan förändras då deltagarna är i en ständig utveckling. 

 

4.7 Etiska överväganden  
Under studiens gång har det varit viktigt att informera deltagarna om vad studiens 

syfte är, hur det empiriska materialet kommer att behandlas, men också om etiska 

och moraliska frågor. Kvale & Brinkmann (2009) skriver om vikten av samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll under studiens gång. Innan 

intervjuerna påbörjades blev deltagarna informerade om vad studien kommer att 

handla om, att det är frivilligt deltagande, att de kommer att avidentifieras och vem 

som kommer att ha tillgång till det empiriska materialet. Kvale & Brinkmann 

(2009) beskriver vikten om att vara medveten om vilka konsekvenser studien kan 

medföra för deltagarna. Risken för skada ska vara så liten som möjligt för 

deltagarna och för den grupp de representerar. Det måste finnas fler fördelar med 

den vetenskapliga studien än vad det finns nackdelar. Forskaren har också en 

betydande roll i studien. Det är viktigt att forskaren uppvisar en hög vetenskaplig 

kvalité på den kunskap som publiceras och att studiens resultat ska vara korrekt 

utförd. För att studien ska uppvisa hög kvalité och för att resultatet ska vara korrekt 

utfört spelades intervjuerna in, för att sedan kunna göra en rätt och utförlig 

transkribering. Det skickades ut ett informationsbrev till deltagarna (se bilaga 1.) 
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där det står utförlig information om studiens tillvägagångssätt, om etiska regler och 

hur resultatet kommer att behandlas. 

5. Resultat och analys 
I detta avsnitt i uppsatsen kommer de resultat som studien har kommit fram till att 

redovisas utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det empiriska resultatet har 

sedan analyserats utifrån tidigare forskning och valda teorier. Det empiriska 

materialet har analyserats utifrån en innehållsanalys där teman och subteman har 

bildats och valts ut. Dessa teman kommer att vara med löpande under resultat och 

analys delen. Teman som framkom under de fem intervjuerna med 

gymnasietjejerna är: presentation och identitetsskapande, psykosociala hälsan och 

upplevda könsskillnader. Subteman som bildades under den kvalitativa 

innehållsanalysen är: strategisk självpresentation, skillnader mellan sociala medier 

och verkligheten, normativa skönhetsidealet, bekräftelsebehov, normativa 

skönhetsidealet upplevs jobbigt och mående, självkänsla, identitet. 

Intervjupersonerna har avidentifierats och har fått fiktiva namn, de kallas Filippa, 

Malin, Ellenor, Lisa och Sofia.  

 

5.1 Vikten av Facebook och Instagram  
Både Facebook och Instagram visade sig ha en viktig roll i tjejernas liv, även om 

de båda forumen användes olika och att det kunde variera vilket de tyckte var 

viktigast. De var mest aktiva på Instagram och där publicerade de bilder. Facebook 

användes mest för att kommunicera och behålla kontakten med vänner och familj, 

skolrelaterad information, för evenemang och för att vara aktiv inom olika grupper. 

Det var inte ofta de publicerade bilder eller statusuppdateringar på Facebook, 

förutom om de bytte profilbild eller omslagsbild, eller om något speciellt hade hänt 

som att ta körkort till exempel. Tjejerna var inne och tittade på Facebook och 

Instagram varje dag. Instagram hade högst aktivitet. Deltagandet varierade från att 

de kunde gå in en gång i timmen, till att de gick in och tittade om de fick en notis, 

eller när de var uttråkade. En av tjejerna valde aktivt att bara gå in och titta på 

Facebook och Instagram en gång på morgonen och en gång på kvällen. 

Anledningen till detta var att hon sedan tidigare hade känt ett behov av att vara inne 

och titta, vilket blev för mycket.  

”Det är hela ens image, alltså det är nog ganska viktigt ändå” – Filippa. 
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5.2 Presentation och identitetsskapande 

5.2.1 Strategisk självpresentation  
Det framkom tydligt hos alla deltagare att de valde att bara publicera saker som gav 

en, i deras ögon, positiv bild av dem, både på Facebook men främst Instagram. 

Ingen valde att publicera en bild där de visade en ledsen eller som gav en, som de 

uppfattade, negativ bild av dem själva. Alla bilder hade en tanke bakom sig, och 

vissa var mer medvetna om det än andra. Bilder som publicerades var mestadels 

selfies, antingen på sig själv eller med vänner och familj. Det kunde också vara 

bilder på ställen som de hade besökt eller att de hade tagit en bild på en fin sak. 

Många av tjejerna poängterade hur betydelsefullt det var att ha ett visst tema på sin 

Instagram och hade en tydlig bild över hur deras flöde skulle se ut. Det var 

betydelsefullt att bilden skulle passa bra in i flödet. Om den inte gjorde det, kunde 

de vänta med att publicera den. Balansen om att spegla att man har ett härligt liv 

och inte vara för ensidig, var viktigt.  

 

Två av deltagarna hade också fått lära sig under sin tidiga uppväxt när de började 

använda sociala medier att det som publiceras på internet försvinner aldrig. Det 

gjorde att de blev extra noga med vad de valde att publicera och tänkte efter en gång 

mer innan något publicerades. Många av deltagarna hade börjat reflektera och 

problematisera över vad de såg på Facebook, framförallt Instagram, men det kunde 

vara svårt ibland.  

 

5.2.2 Skillnaden mellan sociala medier och verkligheten 

Alla delade uppfattning att det finns en betydelsefull skillnad mellan bilderna på 

sociala medier och verkligheten. Bilderna de delade behövde inte spegla deras 

vardag, då de strategiskt valde ut bilder som de vill att andra skulle se. Det som 

syns på sociala medier behöver inte alls stämma överens med verkligheten.  

 

” I och med att jag anstränger mig rätt mycket med min Instagram, tror jag att 

man kan tänka sig att jag är lite mer om mig och kring mig, och jag vet också 

att människor man har pratat med sen vi började gymnasiet bara ” aah jag såg 

din Instagram och tänkte att du var såhär och såhär, att du brydde dig 

jättemycket om kläder, att du var cool och speciell. Men du är bara en vanlig 

och trevlig människa som lever ett likadant liv som jag”. Jag tror att det är rätt 

lätt att man målar upp en bild av någon från deras sociala medier”- Malin 
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En av tjejerna som kan kallas Filippa nämnde att den sociala identiteten som hon 

har på Facebook och Instagram inte är hennes riktiga identitet som hon har i 

verkligheten. Hon menade att hon har så höga krav på sig själv när det kommer till 

det som publiceras på sociala medier och om någon skulle följa henne på Instagram 

och sedan träffa personen i verkligheten, kan hon uppleva en stress av att hon måste 

upprätthålla den bilden hon ger på Instagram. Att leva upp till höga förväntningar 

och standards som finns på Instagram upplevdes jobbigt och svårt.  

 

5.2.3 Normativa skönhetsideal 
Fixeringen av utseendet och kropp återkom under intervjuerna. De som 

intervjuades berättade om vilket fokus det finns på den normativa kroppen och 

utseendet, vilket vi sedan ser också påverkade deras mående. Deltagarnas 

identitetsskapande påverkades av könsstereotypiska förebilder om hur tjejer ska se 

ut och vara, som influerar samhället.  

”Det finns definitivt en tanke och jag tvekar alltid. Jag är alltid väldigt sådär, 

du vet på Instagram med feedet, att det ska se fint ut. Det kan vara en väldigt 

fin bild, men det är mycket saker som man tänker på. Det är liksom att det ska 

vara en fin bild, den ska vara intressant på något sätt och jag ska vara stolt 

över den och den ska passa i feedet. Det är många olika grejer. Det är ju fånigt, 

men alltså, jag vet inte. Jag tror att många tänker på det sättet, antingen 

medvetet eller omedvetet. Jag är väldigt medveten om min, hur jag vill 

porträttera mig själv. Också för att jag har haft väldigt mycket ångest över 

det”. – Filippa 

 

Det var tydligt att alla deltagare hade en medveten strategi om hur de väljer att 

presentera sig på Facebook och Instagram. Detta är samstämmigt med Vogel & 

Rose (2016) som funnit att personer strategiskt väljer ut bilder som visar en positiv 

bild av dem själv och deras liv på sociala medier. Deltagarna tänkte alltid efter en 

gång till innan de valde att publicera en bild, just för att den kommer att spegla hur 

andra kommer att uppfatta dem. Det dramaturgiska perspektivet kan appliceras på 

hur tjejerna väljer att se Facebook och Instagram som en scen de går ut på. Goffman 

(2014) diskuterar om hur personer kan framställa sig för andra personer, hur ”jaget” 

och identiteter kan förändras och skapas. Genom att måla upp en fasad som ska nå 

ut till omgivningen kan personer själva bestämma hur de vill framställa sig och hur 

andra ska uppfatta dem. Fasaden som tjejerna väljer att använda sig på sina sociala 
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medier kan påverka hur utomstående personer ser på dem. Fasaden kan brytas när 

utomstående personer träffar deltagarna i olika sammanhang då bilden på sociala 

medier inte överensstämmer med verkligheten. I tjejernas strategier om vad de 

lägger ut är tolkningen att deras ”me” som styr självpresentationen, det är inte det 

”spontana” ”I” utan det sker en frihandling mellan ”me” och ”I” där tron på hur 

andra uppfattar dem styr vad de lägger ut i hög grad.  

 

5.2.4 Bekräftelsebehov  
Likes och kommentarer har en stor roll i tjejernas liv. Det fanns en likhet mellan 

alla tjejerna och det var att de fick flest likes och kommentarer på selfies. Det kunde 

vara mellan 100 likes eller mer, på en selfie som var endast på dem själva. Det var 

en tjej som hade runt 150 likes på sina selfie-bilder och kunde få upp mot 20 

kommentarer.  

”Jag kanske kan få 150 likes och 20 kommentarer, eller något sånt. Det är 

också jobbigt för när man lägger upp en bild som får så mycket, det kanske är 

mitt max, och sen lägger upp en annan bild och då får man inte alls samma, 

och då blir jag så ”varför tyckte de inte om denna?”. Så det är också en sån 

ångestgrej.”- Filippa.  

 

”Jag hade blivit ledsen om jag brukar få 100 likes men lägger ut en bild på mig 

själv och bara får 30 likes. Då hade jag blivit ledsen och tänkt ”Va, varför 

gillar ingen denna bilden?” eller att jag hade lagt upp bilden fel tid på dagen”- 

Lisa.   

 

En av tjejerna valde att ta bort bilden om den inte fick tillräckligt många likes. En 

valde att stänga ner appen och lägga bort mobilen någon timme för att sen titta på 

hur många likes hon hade fått. Det blev ett ångestmoment för henne att hela tiden 

sitta och vänta och se hur många som gillade bilden. Tidpunkter för att publicera en 

bild hade också betydelse. ”Lisa” nämner att det finns vissa tidpunkter på dagen där 

det är bättre chanser att få fler likes på än andra, det var också några dagar i veckan 

där det var bäst att publicera bilder, exempelvis söndagar. Antalet likes och 

kommentarer hade en viss betydelse för tjejerna, några var mer medvetna om det 

än andra.  
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5.3 Psykosociala hälsan 

5.3.1 Normativt skönhetsideal upplevs jobbigt  
Alla ansåg att Facebook och Instagram har en påverkan på det psykosociala 

måendet. De flesta ansåg att de påverkades, omedvetet eller medvetet av att vara 

uppkopplad på Facebook, men framförallt av Instagram. Det handlade mycket om 

kropp, utseende och träning, inte speciellt mycket om hur andra personer lever sin 

vardag. Två av tjejerna hade tagit bort sitt konto för att de kände att det blev för 

mycket, de upplevde ångest och presentationsångest och upplevde att de tappade 

kontrollen över sitt liv. Många av deltagarna valde aktivt att avfölja eller inte följa 

konton som präglades av träning, det normativa utseendet och den normativa 

kroppen. De valde istället aktivt att följa konton som spred annan typ av 

information, där de fick ta del av annan information där normativa kroppar och 

utseende inte stod i centrum.   

”Det tror jag är rätt stort, vilket kan vara lite obehagligt, för att det påverkar 

verkligen. Om man tänker bort sociala medier så finns det tex reklamskyltar, 

men så fort man går in på nätet så är det överallt. Alla visar upp sig från sin 

bästa sida,  jag tror det kan påverka självbilden mycket. Det var också därför 

jag tog bort Instagram för att det påverkade mig mycket, och jag ville inte att 

den skulle ha den kontrollen över mig. Utan jag ville ta tillbaka lite kontroll, så 

därför försöker jag nu också att inte hamna på perfekta tjejers Instagram som 

har miljoner följare bara för att de är snygga.”- Sofia 

 

En av tjejerna som kallas för Malin gjorde ett aktivt val och avföljde personer där 

det normativa idealet hur kvinnliga kroppar skulle se ut. Efter att ha gjort det aktiva 

valet upplever hon ett bättre mående.  

 

”I och med att jag har aktivt tagit avstånd från att följa fitness-konton och 

istället följa personer som liknar mer mig, eller människor som har större 

kroppar eller inte är normsnygga så tror jag att jag får ut mycket mer av det än 

vad jag gjorde tidigare när jag följde människor som hade idealsnygga kroppar 

eller utseenden över lag. Sedan jag gjorde den förändringen tycker jag att jag 

får ut mest positiva känslor från Instagram.”-Malin 

 

Det normativa skönhetsidealet är något som Oberst, Renau, Chamarro & Carbonell 

(2016) diskuterar. Det finns föreställningar om hur skönhetsidealet ska se ut för 

respektive kvinnor och män. Normer, förväntningar och föreställningar om att 

kvinnor ska vara vackra, emotionella och behaga andra, framkommer tydligt i 
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resultatet. Det verkar vara något som är djupt präglat och som influerar sociala 

medier liksom samhället.  

 

Många var medvetna om att likes och kommentarer påverkade dem på olika sätt, 

medan en av deltagaren berättade att hon inte riktigt ville medge det själv eller inte 

ville att det skulle ha en kontroll över hennes mående. Burrow & Rainone (2017) 

nämner att antalet likes och kommentarer kan ha en påverka måendet och 

självkänslan. Det överensstämde med det tjejerna berättade under intervjuerna. 

Ovissheten av hur många likes och kommentarer en bild kunde få, kunde påverka 

deltagarnas mående på olika sätt. Bekräftelsen av andra gjorde att tjejerna mådde 

bra av att publicera selfies, men om bilden inte får den respons som de hade 

förväntat sig från andra, kunde känslor som nedstämdhet och oroskänslor skapas. 

Holmberg (1999) beskriver vikten om de signifikanta andra och de generaliserade 

andra, att vänner, familj, bekanta eller hur samhället reagerar, kan påverka ”me”. 

Det var tydligt att utomstående personer eller de normer som finns i samhället kan 

ha en betydelse på hur tjejerna reagerar av vad andra likear och kommenterar. 

Sökandet efter bekräftelse hos andra verkar ha en betydelse för hur tjejerna ser på 

sig själva men också på den bilden som publicerades. Det kan i sin tur påverka hur 

deras ”I” handlar och agerar, om en bild inte får den respons som tjejerna kanske är 

ute efter, kan det i sin tur hindra dem från att publicera en liknade bild nästa gång.  

 

5.3.2 Mående, självkänsla och identitet  
Flertalet av deltagarna upplevde att Facebook, framförallt Instagram hade en 

negativ påverkan på deras psykosociala hälsa. Däremot kände en av deltagarna att 

hon upplevde positiva känslor från Facebook och Instagram. Det som är viktigt att 

poängtera är att hon aktivt valde att avfölja konton som gjorde hennes psykosociala 

hälsa blev sämre. Bortsett från den aktiva handlingen anser hon att hon får glädje 

av att vara inne på Instagram. Malin om Facebook och Instagram:  

”Jag tror att jag får ut mest positiva känslor av Instagram och Facebook. Ofta 

gör det mig glad att se bilder på mina vänner och vad de gör, på coola 

människor och fina saker. Även om det oftast är kortvarig lycka så är det ändå 

något som är roligt för mig.  I och med att jag har aktivt tagit avstånd från att 

följa fitness- konton och istället följa personer som liknar mer mig, eller 

människor som har större kroppar eller inte är normsnygga så tror jag att jag 

får ut mycket mer av det än vad jag gjorde tidigare när jag följde människor 

som hade idealsnygga kroppar eller utseenden över lag. Sedan jag gjorde den 
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förändringen tycker jag att jag får ut mest positiva känslor från Instagram.” – 

Malin 

 

De andra deltagarna upplevde istället att Facebook och Instagram bidrog till mer 

negativa än positiva känslor. Många av tjejerna uppgav att de mådde sämre av att 

vara uppkopplade på Instagram: det kunde skapa känslor som ångest och stress. De 

kände stress över att behöva ge ”likes” och kommentera andras bilder, för att de i 

sin tur ska ge ”likes” och kommentera deras bilder. De tjejer som aktivt valde att 

inaktivera eller ta bort sitt Instagram-konto mådde bättre efteråt, men har åter igen 

skaffat det, och gör aktiva val för att minska risken för att må dåligt.  

 

Unga tjejer har högre risk att utveckla psykisk ohälsa, ångest, lägre självkänsla och 

depression (Moksnes & Espnes, 2012; Schraml, Perski, Grossi & Simonsson-

Sarnecki, 2011). Deltagarnas upplevelser om hur Facebook och Instagram kan 

påverka den psykosociala hälsan var generellt sett negativ.  

 

Det tjejerna upplevde som var positivt med Facebook och Instagram var att de hade 

ett eget forum att vara konstnärliga och uttrycka deras åsikter på. Men även kunna 

ha möjligheterna att bibehålla kontakten, få information från nyheter och kunna 

kommunicera i olika grupper var också en stor fördel för tjejerna. Det negativa med 

Facebook och Instagram var att det var lätt att måla upp en ensidig bild av 

verkligheten. Framförallt att det var enklare att jämföra sig själv med andra och att 

det är svårt att vara källkritisk.  

 

”Det främsta är väl hur det påverkar unga, framförallt tjejers hälsa. Vilket jag tror det 

gör hos alla som använder det, men även källkritiskt, att man ser något på Facebook och 

så litar man blint på det, vilket är ett ganska stort problem.”- Sofia.   

 

Självkänslan var också ett ord som var återkommande under intervjuerna. Rent 

generellt upplevde tjejerna att deras självkänsla var bra. Det kunde dock gå i vågor. 

Några av dem har arbetat med sin självkänsla rätt mycket under sina tonår, och 

andra har haft en uppväxt som har präglats av att föräldrar eller vänner har visat 

kärlek och uppskattning som kan ha lett till en mer stabil självkänsla. Tjejerna 

upplever att självkänslan kan påverkas av Instagram på olika sätt, men att de 
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upplevde det mer för något år sedan än vad de gör nu. Det finns stunder då 

självkänslan vacklar när de ser någon bild på Facebook och Instagram, men att de 

försöker slå bort tankarna som dyker upp. En av tjejerna tror att självkänslan 

påverkas omedvetet, eller mer än vad man tror.  

 

”Jag tror också man påverkas mer än vad man tror, att man har någon grund 

där man jämför sig med andra, att man får en liten förvrängd bild av att jag är 

bra på det här, men någon är bättre.”- Malin.  

 

Det var fler nackdelar med att vara uppkopplade på dessa sociala plattformar än vad 

fördelarna var. Forskning visar att unga tjejer har en större tendens att jämföra sig 

med andra (Nesi & Prinstein, 2015; Pujazon-Zazik & Park, 2010). Sökandet efter 

bekräftelse och det ”perfekta” livet kan leda till en utveckling av en sämre 

självkänsla och till depression (ibid.). Den grundläggande drivkraften med att 

jämföra sig med andra, utvärdera sig själv, men även att känna tillhörighet och bli 

inspirerad av andra verkar ha betydelse för personer. Tillbringa mycket tid med att 

gå in på andras profiler och granska deras liv kan ha en påverkan på självkänslan. 

Den sociala jämförelsen med andra kan vara en bidragande faktor till att utveckla 

sämre självkänsla (Lup, Trub & Rosenthal, 2015; Vogel & Rose, 2016; Vogel, 

Rose, Roberts & Eckles, 2014). Några av de unga tjejerna som intervjuades 

upplevde att de kände stress och oro över att vara uppkopplade på sociala medier, 

två av deltagarna hade inaktiverat eller tagit bort deras Instagram-konto för att det 

blev för stor påfrestning för dem. De upplevde att det skapade psykisk ohälsa hos 

dem, vilket resulterade till sist att de tog avstånd från Instagram ett tag. Enligt 

Landstedt (2010) är en bidragande faktor till att psykisk ohälsa ökar kan bland annat 

bero på sociala relationer, ansvar, krav, utseende men framförallt de normativa 

könsföreställningarna. Det är speciellt unga tjejer som är fixerade av det perfekta 

utseendet och den perfekta kroppen. Det överensstämmer med intervjuerna där den 

normativa kroppen och utseendet återkom. Deltagarna kunde även uppleva att deras 

psykosociala mående blev sämre av att vara uppkopplade på Facebook och 

Instagram, några mer än andra. Ångest, psykisk ohälsa, lägre självkänsla verkade 

ha varit något som har haft inslag i några av deltagarnas liv. Tidigare forskning har 

inte kunnat säga hur mycket självkänslan påverkas. Det kan inte heller denna studie 

bidra till, men att den påverkas överensstämmer med intervjupersonernas berättelse 
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och jämförelsen med andra verkar vara en bidragande faktor. Många av dem hade 

fått jobba med sin självkänsla under sina tonår.  

 

5.4 Upplevda könsskillnader  
Tjejerna upplevde att det finns skillnader mellan hur tjejer och killar framställer sig 

på Facebook och Instagram, och att det finns skillnad på den feedback tjejer och 

killar får. De upplevde att killar också tänker efter innan de publicerade en bild, 

men att de inte la lika mycket vikt i det. Tjejerna upplevde att killarna valde att 

publicera bilder på sig själv och på sina vänner, eller på någon sport eller på deras 

hobby, och att de också strävade efter att framställa sig som en rolig och snygg 

kille.  

 

Det fanns också upplevelser om att feedbacken ser annorlunda ut beroende på kön. 

Tjejerna upplevde att de får oftast mer kommentarer om sitt utseende och sin kropp, 

blir mer kritiserade och studerade av samhället än vad killar blir. Några upplever 

att killar inte får samma kommentarer som tjejer får.  ”Malin” menade på att om en 

kille lägger upp en selfie på sig själv kanske den får en kommentar som ”bror, vad 

stilig du är eller vad cool du är”.  

 

”Allt som killar gör ses som annorlunda från samhället. Om man tar 

rugbyperspektivet så är det lite fler ”åh gud vad du är cool som spelar rugby” 

medans om det är killar som spelar rugby så är det lite mer ”varför spelar du 

inte fotboll?”. Det är mer normalt för killar för det är en kontaktsport, det är en 

hård sport, och det är inte så vanligt att tjejer spelar det liksom. Det är vad folk 

tror, så där är det lite annorlunda. Men om man tar fina bilder och tar hand om 

sitt ”feed”, är det liksom förväntat om man är tjej, man får ingen 

extrauppmärksamhet för det om man är tjej. Men om kille har ett jättefint 

”feed” så är det folk som berömmer de ”åh gud, vad du anstränger dig” vilket 

som är helt absurt. Det borde inte ligga i könet.”- Ellenor. 

 

Citatet ovan berättar ”Ellenor” att reaktionerna på att spela rugby ser annorlunda  ut 

beroende på kön. Kommentarerna ser olika ut för att det är mer ”ovanligt” att killar 

bryr sig än vad tjejer gör. Könsstereotypiska föreställningarna om vad som är 

kvinnligt respektive vad som är manligt influerar samhället fortfarande. Det Oberst, 

Renau, Chamarro & Carbonell (2016) menar att hur samhället ser på 

könsstereotyper påverkar hur omgivningen ser på varandra. Detta kan kopplas till 

symbolisk interaktionism. Deltagarna har föreställningar om hur de upplever att det 
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finns skillnader i förväntningar mellan kvinnor och män, och hur man bemöts i 

samhället. Det görs genom symboler och tolkningar som från de generaliserade 

andra som kan ha skapat synen på hur kvinnor och män ska vara. Som sedan 

influerat samhället och har blivit normativt. Deltagarna upplever att den normativa 

bilden om vad som är kvinnligt och vad som är manligt lever kvar och präglar 

samhället. Den feedback som ges till respektive kön kan komma att påverka 

personens ”me” och därmed deras ”I” utifrån att ”I” är i en ständig process och 

påverkas av ”me” enligt Holmberg (1999). Tjejerna som intervjuades är i en ständig 

process där de försöker hitta sig själva. Det kan vara problematiskt att försöka gå 

sin egen väg när normer och könsstereotyper influerar samhället och som kan leda 

till att tjejerna blir olika bemött beroende på situation och kön. Ellenor berättade att 

hon ofta fick reaktioner på ett annan sätt än vad hon hade upplevt att killar fick. 

Den sport hon utövar är mansdominerad. Reaktioner från omgivningen och som i 

detta fall, att Rugby är en sport som är mansdominerande, kan påverka henne till 

att uppfatta att hon är maskulin vilket kan tolkas negativt.  

6. Diskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur unga tjejer upplever att deras 

psykosociala hälsa och deras identitetsskapande påverkas av att vara uppkopplade 

på Facebook och Instagram. Sociala medier var betydelsefullt för alla, även om 

några ansåg att det var viktigare än andra. Resultatet visar att den psykosociala 

hälsan kunde påverkas, framförallt av Instagram, där de var mest aktiva. Främst 

påverkade det normativa skönhetsidealet tjejernas mående negativt. 

Föreställningarna om hur tjejer ska se ut, rent kropps- och utseendemässigt skapar 

en hög press på tjejerna. Även strategierna, tankarna och reflektionerna som finns 

bakom varje publicerad bild kostade mycket energi. Ovissheten om hur bilden 

skulle tas emot av andra, antalet likes och kommentarer, påverkar deras mående på 

olika sätt. Två av deltagarna hade inaktiverat eller tagit bort deras konto för att 

presentationsångesten blev för stor och jämförelsen med andra tog över deras liv. 

En deltagare valde att begränsa tiden om hur ofta hon fick vara inne på sociala 

medier för att det hade tidigare tagit allt för stor kontroll över hennes mående. De 

signifikanta och generaliserade andra har en påverkan på tjejernas mående och hur 

de vill framställa sig själva. På sociala medier kan det vara svårt att urskilja de 
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signifikanta andra från de generaliserade andra då alla tycks planera sitt agerande 

och inlägg efter normen om det perfekta livet.  

 

Det verkar vara många unga tjejer som väljer att framställa sig på ett sätt som inte 

alltid överensstämmer med verkligheten. Det normativa skönhetsidealet om hur 

tjejer/kvinnor ska se ut verkar vara en bidragande faktor till att deltagarna mår 

sämre av att vara uppkopplade på sociala medier. Självpresentationen om att ha ett 

”fint och bra liv” på Facebook och Instagram kan bidra till förvirring hos 

utomstående som kan leda till en missvisande bild om sanningen. Detta kan skapa 

känslor som stress, oro och nedstämdhet som sedan kan leda till psykisk ohälsa. En 

positiv självpresentation och framställning på Facebook och Instagram är viktigt 

för tjejerna. Strävan efter att få likes och kommentarer, men framförallt att ha ett 

fint konto kan ha betydelse för deras ”I” och ”me”. Dessa begrepp kan påverkas av 

omgivningen och bidrar till strategierna som tjejerna väljer, när de publicerar 

utvalda bilder som de tror att de kunde få bra feedback på.  Likes och kommentarer 

kan påverka deras ”I”, och de väljer att publicera bilder som de tror att de kan få 

mycket likes och kommentarer på. Deras ”me” blir påverkad av vad omgivningen, 

dvs kompisar, bekanta och okända som är inne på deras konto. Identitetsskapandet 

påverkas till en viss del av Facebook och Instagram, fokus är på det normativa 

idealet. Deras upplevelser är att deras självkänsla är generellt stabil och bra, men 

att det var något de flesta av dem hade fått arbeta upp. Självkänslan kan vackla och 

gå i vågor av inslag med dåligt självkänsla och deltagarna ansåg att deras 

självkänsla kan påverkas av att vara uppkopplade på Facebook och Instagram. Hur 

mycket var svårt att avgöra.  

 

Tjejerna upplever också att det finns skillnader om hur tjejer och killar framställer 

sig på Facebook och Instagram, samt att feedbacken blir annorlunda beroende på 

kön. Tjejerna upplever att både killar och tjejer försöker framställa det perfekta 

livet. Däremot är det skillnad på vilka bilder respektive kön publicerar och hur 

feedbacken ser ut. Några av deltagarna upplever att tjejer blir mer kritiserade och 

granskade av det de väljer att publicera. Deltagarna upplever att killar inte bryr sig 

lika mycket som tjejer gör hur de framställs på sociala medier. Resultatet visade att 

unga tjejer mår generellt sämre av att vara uppkopplade på Facebook och Instagram. 

Prestationsångesten om vilka bilder som ska publiceras och strategin bakom det kan 
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upplevas som stressande och ångestfyllt. De normativa könsstereotyperna om hur 

en tjej/kvinna ska vara och se ut, som influerar samhället anses som ett stort 

ångestfyllt problem som kan leda till psykisk ohälsa bland unga. Den skeva bilden 

om andras perfekta liv verkar vara en av de bidragande faktorerna till att unga tjejer 

mår sämre idag. 

 

Att växa upp i dagens samhälle och leva med sociala medier innebär olika 

utmaningar. Det är ett relativt nytt fenomen och medvetenheten om vad sociala 

medier kan bidra till är diffus. Därför hade det varit viktigt om skolor, kuratorer 

eller fältarbetare lär sig mer om sociala medier och hur den kan påverka ungas 

psykiska hälsa och dess konsekvenser. Detta då sociala medier är en viktig del av 

ungas verklighet.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Studien gjordes med tjejer som går sista året i gymnasiet. Metoden och 

tillvägagångssättet har varit genom ett snöbollsurval. Det gjordes totalt sex 

intervjuer, varav en var en test-pilot för att säkerställa att frågorna var tydliga och 

användbara. Det var semi-strukturerade intervjuer som inhämtades på tjejernas 

gymnasieskola. Nackdelen med detta tillvägagångsätt och metod kan vara att 

tjejerna gick i samma klass och kanske därför hade samma tankar och funderingar. 

Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om deltagarna hade valts ut efter klass, 

etnicitet, sexuell läggning eller depression. Resultatet kan också påverkas av hur 

intervjupersonerna mår för tillfället och hur stor aktivitet de har på sociala medier. 

De flesta av intervjupersonerna har haft större problem med sin hälsa för några år 

sedan.  

 

6.2 Förslag till framtida forskning 
Ett förslag till framtida forskning är att göra om denna studie med samma syfte och 

frågeställningar, men på unga tjejer som går sista året i högstadiet eller ska börja 

första året i gymnasiet. Motiveringen till detta är för att många av deltagarna 

upplevde att deras psykosociala hälsa påverkades mer av sociala medier för några 

år sen. En annan aspekt som bör undersökas är hur den psykosociala hälsan hos de 

tjejer som lider av någon from av depression påverkas av sociala medier. Ytterligare 
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ett förslag är att i en longitudinell studie följa unga tjejer över tid för att kunna uttala 

sig om kausal påverkan.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Informationsbrev  
 
 

 
MITTUNIVERSITETET ÖSTERSUND 
En undersökning om unga tjejers upplevelse om hur sociala medier påverkar 

deras psykosociala hälsa och hur de presenterar sig på sociala medier.  
 

Jag som genomför denna undersökningen heter Emma Persson och läser sjätte 

terminen på socionomprogrammet, på Mittuniversitetet i Östersund. Denna 

undersökningen kommer att användas som underlag i min C-uppsats och syftet 

med denna studien är att undersöka om unga tjejer upplever att deras psykosociala 

hälsa påverkas av sociala medier och i så fall hur. Samt se hur de skapar sin 

identitet genom sociala medier och hur de presenterar sig. Sociala medier är ett 

stort område och därför kommer denna c-uppsatsen avgränsas till användningen 

av Facebook och Instagram. Undersökningen kommer att bestå i 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna beräknas ta mellan 30-45 minuter. Jag 

behöver 5 tjejer som går sista året på gymnasiet som vill ställa upp på intervjuer 

där frågor och teman är bestämda sedan tidigare men att frågorna lämnar utrymme 

för diskussion. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under 

studiens gång, utan motivering varför. Den som kommer att få tillgång till 

materialet är jag och delvis min handledare. Avidentifiering kommer att ske i C-

uppsatsen så att det deltagarna säger kommer inte kunna kopplas till dem. Jag är 

flexibel när det kommer till plats och tid för vart intervjuerna sker. Om det finns 

frågor angående studien eller andra frågor är ni varmt välkomna att kontakta mig.  

 

Emma Persson  

Handledare: Jessika Svensson 

 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
 
Användning av Facebook och Instagram 

 Hur gammal var du när du skapade ditt Facebook och Instagram konto? 

 Finns det några perioder där du är mer aktiv och publicerar bilder på 

Facebook och Instagram? I så fall varför? 

 Vilka blir du vän med på Facebook? Känner du alla som du är vän med på 

Facebook? 

 Vem följer du på Instagram och varför?  

 Har du förebilder som finns på Facebook och Instagram? 

 Tror du det skiljer sig hur killar och tjejer använder sig av Facebook och 

Instagram? 

 

Hur viktigt är Facebook och Instagram för unga tjejer idag? 

 Hur många timmar om dagen är du uppkopplad på Facebook och 

Instagram? Hur många gånger per dag tittar du på Facebook och 

Instagram? 

 Hur viktigt är Facebook och Instagram för dig? På vilket sätt är det viktigt 

för dig? 

 Hur viktigt är det för dig att följa dina vänner och andra personer du inte 

känner? Vad betyder det och varför?  

 Finns det någon skillnad när det kommer till användandet av Facebook 

och Instagram? Är du lika aktiv på båda?  

 

Hur presenterar sig unga tjejer på Facebook och Instagram och hur 

upplever de att det kan påverka deras identitetsskapande?  

 Vad lägger du ut på Facebook/Instagram? 

 Hur ofta publicerar du bilder på Facebook och Instagram? Vad väljer du 

att publicera?  

 Finns det någon tanke bakom det du väljer att publicera på Facebook och 

Instagram? I så fall hur och varför? Finns det saker du tvekar om att 

publicera?  

 Vad får du mest ”likes” och kommentarer på?  



 

 Hur tror du att andra uppfattar dig? Tror du att det finns det någon skillnad 

på hur personer uppfattar dig på nätet och i verkligheten? 

 Tror du att du hade fått någon annan feedback om du hade varit kille? 

 

Hur upplever unga tjejer att deras psykosociala hälsa och självkänsla 

påverkas av deras aktiviteter på Facebook och Instagram? 

 Hur tror du att Facebook och Instagram kan ha en påverkan på ditt 

identitetsskapande? 

 Har antalet vänner på Facebook och antalet följare på Instagram någon 

betydelse för dig? Och i så fall hur? 

 Vad är dina upplevelser om hur andra försöker att framställa sig på 

Facebook och Instagram? Finns det någon skillnad på tjejer och killar hur 

de framställer sig? 

 Hur upplever du att du påverkas av det andra personer väljer att publicera 

på Facebook och Instagram? 

 Har ”likes” och kommentarer någon betydelse för dig? I så fall hur? 

 Hur ofta kommenterar eller ger du ”likes” till andra som du följer?  

 Finns det en tendens att du jämför dig med personer som du kommer i 

kontakt med på Facebook och Instagram? I så fall hur och varför?  

 Hur upplever du din självkänsla?  

 Hur tror du att din självkänsla påverkas av Instagram och Facebook? 

 Hur upplever du att din psykosociala hälsa påverkas av att vara 

uppkopplad och aktiv på Facebook och Instagram? 

 Vad ser du för positiva saker med Facebook och Instagram? 

 Vad ser du för negativa saker med Facebook och Instagram? 

 


