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Abstrakt  

Tidigare forskning inom socialpedagogiken visar att människan är en social varelse och att 

allt lärande och kunskap har en social sida. Forskningen har länge betraktat att avvikelser, 

underordning och utanförskap handlar om att det är just människorna som är avvikande och 

onormala. Detta sätt att se har ändrats helt idag och istället ligger intresset vid vad som 

skiljer det ”normala” från det ”onormala” (Gustavsson, 2010). Sociala medier har gjort det 

möjligt för oss att interagera med människor på ett helt annat sätt. De senaste åren har de 

skett en ökning i användningen av sociala medier som har medfört en rad olika effekter 

(Feldman, 2015). Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att med ett socialpedagogiskt 

synsätt belysa och beskriva om hur grupprocesser via sociala medier kan upplevas påverka 

läran om oss själva hos unga vuxna. Studien har använt sig av kvalitativa enkäter som delats 

ut till urvalsgruppen som består av unga vuxna. Resultatet visar att respondenterna finner 

att sociala medier medför både positiva och negativa aspekter. De positiva faktorerna som 

respondenterna finner med sociala medier är att de medför en möjlighet för dem att hålla 

kontakt med vänner och familj samt interagera med samhället. De negativa faktorerna som 

respondenterna belyser om sociala medier är att det kan ge en skev bild av verkligheten och 

att detta påverkar deras lärande från samhället i en större utsträckning. 

 

 

 

Nyckelord: Sociala medier, påverkan, unga vuxna, grupper, socialpedagogik, socialt lärande.  
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Introduktion 

Inledning  

Samhället består av olika grupper som varje individ är en del av. Varje enskild individ kan 

vara en del utav flera olika grupper och innehar olika roller i dem. Individens 

grupptillhörighet kan beskrivas genom teorin om ”Communities of Pracitce” som utgår ifrån 

att individen är en del av någonting större i varje frekvens i livet. Allt lärande har en social 

sida och därför blir det även ett lärande genom samhället (Wenger, 1998). Gruppen påverkar 

individen konstant och människans behov av stabilitet och sammanhållning gör så att 

individen ofta är beredd att acceptera gruppens gemensamma värderingar och 

förhållningssätt, även om de inte överensstämmer med individens egna värderingar 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). I samhället finns både den synliga gruppen och den osynliga 

gruppen. Den osynliga gruppen är en grupp som individen kan vara en del av utan att 

fysiskt vara en del av den (Eriksson & Markström, 2000). Den osynliga gruppen kan i dag 

vara en del av sociala medier då vi konstant influeras av vad vi ser där och det blir en del av 

individens ”Community of Practice” (Wenger, 1998). 

   I dagens samhälle har sociala medier ett stort inflytande och påverkar oss dagligen vare sig 

vi tänker på det eller inte. Unga vuxna är ständigt uppkopplade mot sociala medier och ser 

en annan verklighet än den verkliga världen. Sociala medier kan ibland bidra till att påverka 

de unga vuxna att se på sig själv och det normala på ett annat sätt (Kohler-Evans & Dowd 

Barnes, 2015). De senaste åren har sociala medier blivit så pass stort och inflytelserikt att det 

har resulterat i att tillgängligheten bara är ett knapptryck bort. Den ökade tillgängligheten 

påverkar socialiseringsprocessen så att socialisering inte endast sker i vår närmiljö längre, 

utan kan även påverkas av mediepersonligheter (Eriksson & Markström, 2000). Att ständigt 

kunna vara uppkopplad och ta del av sociala medier har bidragit till att vi ständigt får 

information om hur andra speglar sitt ”normala” liv (Ryder Redcross & Grimes, 2012).  

    

Problemställning 
I dag består den osynliga gruppen till stor del av sociala medier och då vi ständigt är 

uppkopplade blir detta en primär påverkan och ett lärande från samhället genom sociala 

medier (Eriksson & Markström, 2000). Sociala medier påverkar byggandet av kunskap och 

idag består sociala medier till stor del av riktad reklam och på så sätt manipuleras 

användarna av det de ser. Den sociala läran från samhället skildras därför genom sociala 

medier. Trots att det finns många fördelar med sociala medier inom både pedagogiken och 

det sociala, har användandet resulterat i att umgänget blir mer på nätet och individen söker 

sig därför till grupper där som liknar en själv, eller till de grupper individen känner någon 

sorts samhörighet med. Idag blir den verkliga- och online-världens gränser försämrade. 

Unga vuxna ser det till stor del som samma sak (Feldman, 2015). Denna studie riktar in sig 

på unga vuxna och ämnar att undersöka och belysa om sociala medier kan upplevas påverka 

läran om oss själva. Intresset för detta ämne grundar sig i att idag är sociala medier en stor 

del av unga vuxnas liv. Idag speglas ett mer glamouröst liv än vad det verkliga livet är. 

Frågan är i vilken utsträckning detta påverkar unga vuxna. Ses allt på sociala medier som 

normalt och genererar de en strävan över att uppnå detta själv? Unga vuxna upplevs kunna 
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se kritiskt på all den information som presenteras för dem. Finns det ändå en 

påverkansfaktor trots kritiskt insikt? Detta är grund intresset i denna studie som ska byggas 

vidare i att belysa om grupprocesser via sociala medier påverkar läran om oss själva. 
 

Definitioner  

  Läran om sig själv: I denna studie menas läran om sig själv hur vi lär om oss själva. Hur vi 

utvecklas till att bli den vi är idag och kommer bli i framtiden. Vi beskriver oss själva i 

jämförelse hur vi liknar andra. Vi skapar vår identitet då vi förstår oss själva i förhållande till 

hur andra uppfattar oss. Vår identitet skapas genom grupper. Vi skapar helt enkelt oss själva 

genom att identifiera oss med andra (Aroseus, 2016; Wenger, 1998).  

 Sociala medier: Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud (NE, 

2016).  

  Appar: Applikation/specialiserat program i mobilen som ger tillgång till exempelvis 

sociala medier (Dictionary, 2016). 

  Tagga/Taggad: Att märka bilder, videoklipp eller inlägg med ett namn eller sökord för att 

den lättare ska kunna hittas av andra eller en specifik person (NE, 2016).   

 

Disposition  
Denna studie börjar med en introduktion som ger en överblick av vad denna studie kommer 

att handla om, samt problemställning och definitioner. Därefter följs en bakgrund som ger en 

sammanfattning av tidigare forskning som berör studiens ämne. Efter bakgrundsgenomgång 

kommer studiens syfte och frågeställningar att presenteras, följt av metodavsnittet som 

innefattar studiens ansats, urval, datainsamlingsmetod, instrument, procedur, analysmetod, 

etiskt ställningstagande, metoddiskussion, trovärdighet och tillförlitlighet. Därefter kommer 

studiens resultat att redovisas och slutligen kommer en diskussion om studien i sin helhet 

samt förslag till framtida forskning. Studien innehåller också en referenslista samt två bilagor 

innefattande missivbrev och enkätundersökningen vilket presenteras längst bak. 

 

Bakgrund 

Denna uppsats kommer att grunda sig i ett socialpedagogiskt synsätt där sociala medier som 

del av den osynliga gruppen står i fokus. Nedan erhålls beskrivningar av olika begrepp och 

teorier som är väsentliga för förståelsen av studien.  

 

Det sociala lärandet 

Vad skulle hända om vi antar att lärande är lika mycket en del av vår mänskliga natur som 

att äta eller sova, att den är lika livsuppehållande och oundviklig? Om vi dessutom antar att 

lärande till grunden är ett socialt fenomen? Vilken typ av förståelse skulle ett sådant 

perspektiv ge på hur lärandet sker och på vad som krävs för att stödja det? Detta är något 

som Wenger (1998) berörde. Det finns många olika teorier om inlärning, där varje teori 

betonar olika aspekter av hur lärandet går till. Wengers sociala teori ämnade inte att ersätta 

de andra teorierna om lärande. Utan bidrog med en egen inriktning som bestod av principer 

och rekommendationer för att förstå det sociala lärandet. Vi är alla sociala varelser vars 
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mening är att uppleva världen och det är vårt engagemang som är värdefullt i slutändan för 

vårt lärande. Wengers fokus låg på lärandet som en social delaktighet. Deltagandet gäller 

inte bara lokala händelser med vissa människor, utan för en mer omfattande process för att 

vara deltagare i sociala gemenskaper och bygga identiteter i förhållande till dessa samhällen. 

En social teori om lärande kräver olika komponenter för att karakterisera social delaktighet 

som en process i lärandet. Dessa komponenter visas nedan i figur 1 (Wenger, 1998). 

 

Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärandet består av de fyra komponenterna mening, praktik, gemenskap och identitet. Dessa 

fyra komponenter innehåller ytterligare en varsin innebörd. Det innefattar att vi upplever 

våra liv och världen som meningsfull och att vi lär av våra erfarenheter, att vi lär av vad vi 

gör och av samhällets normer, samt att vi lär oss av vårt skapande av oss själva. Vi tillhör alla 

ett ”Community of Practice” i hemmet, på arbetet, i skolan, i våra hobbys och i samhället. 

Detta förändras genom hela livet, för i själva verket finns dessa ”Communities of Practice” 

överallt. Det är interagerade i vår vardag (Wenger, 1998).  

   Många av oss tänker på klassrum, utbildning, lärare och läroböcker när vi hör ordet 

lärande. Lärandet är inte en separat aktivitet, det finns aldrig något uppehåll i vårt lärande, 

utan vi lär oss hela tiden. Lärandet är något som är en del av vår vardag. Därför lär vi oss 

och påverkas av vårt samhälle. I och med denna påverkan från samhället upplevs en 

förväntning om att känna tillhörighet. Tillhörighet är något som kräver väldigt mycket 

arbete och lärande. Det kräver ett socialt lärande om vad som anses vara de normala och ett 

lärande om vad de specifika ”Community of pracitce” har för normer (Wenger, 1998).  

   Läran från samhället bygger på antaganden om människor, världen och deras relation till 

det. Kunskapen om detta erhålls genom interaktion via olika ”Communities of practice” som 

även kan kallas för grupper. Lärandet genom samhället är ett sorts informellt lärande från 

den sociala miljön (Ollis, 2011).  

   Socialpedagogiken betonar också att allt lärande och all kunskap har en social sida. Inom 

socialpedagogiken är utanförskap och underordning en stor del. Utanförskap och 

underordning betraktas ofta som det avvikande. Socialpedagogiken anser att detta är något 

som är socialt konstruerat. Forskningen inom detta område har länge betraktat att 

avvikelser, underordning och utanförskap handlar om människor som är avvikande och 

onormala. Idag har det socialpedagogiska synsättet ändrats helt. Intresset är nu inte enbart 
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mot de avvikande, alltså vad som skiljer det ”normala” från det ”onormala”, utan idag 

intresserar sig socialpedagogiken för hur normalitet, avvikelser, delaktighet och utanförskap 

konstrueras i de komplexa socialisationsprocesser som pågår i samhället (Gustavsson, 2010). 

   Sociala medier har idag blivit en viktig plattform för individens sociala delaktighet i det 

vardagliga livet. Detta har medfört att det finns en stor potential att använda sociala medier 

för lärande. Läran genom sociala medier kan ge oändliga möjligheter. Det behöver inte 

endast vara ett sätt att hålla kontakt med vänner. Socialt lärande genom sociala medier 

öppnar upp begreppet deltagande i en lärande gemenskap på ett helt annat sätt än tidigare. 

Gemenskapen och läran av det sociala från samhället är allt bara ett knapptryck bort. 

”Community of Practice” innefattar att lärande är en process för social delaktighet. Genom 

den osynliga gruppen via sociala medier deltar individen i en inlärningsprocess genom att 

vara involverad i olika ”Communities of Practice” där. Samhällets påverkan över det sociala 

lärandet sker till stor del via den osynliga gruppen idag. Individen lär av vad hon ser, 

erfarenheter och speglingen av sig själv (Norman, Nordin, Din, Ally & Dogan, 2015). 

 

De sociala förväntningarna 

Varje individs funktion i samhället kräver en förståelse för dess normer och förväntningar, 

då de utgör en stor del i interaktionen mellan människor. Individens lära och förståelse för 

de sociala normerna som samhället har satt upp påbörjas redan från födseln. Det är en 

socialisationsprocess för att individen ska anpassas in i familjen och samhällets normer, 

värderingar och kultur (Eriksson & Markström, 2000). Individen anpassas in i en specifik 

”Community of Practice” (Wenger, 1998). Socialiseringen in i dessa grupper utförs av så 

kallade socialisationsagenter. Socialisationsagenter är personer som finns i individens liv, 

dock är de primära socialisationsagenterna individens föräldrar som ansvarar för den 

moraliska socialiseringen. I dagens samhälle behöver det inte bara vara personer i individens 

omgivning som bidrar till socialiseringen. Sociala medier har gjort de möjligt att interagera 

med människor på ett helt annat sätt. Individen har idag möjligheten att interagera med 

andra utan den fysiska närvaron, och kan därför ge en normativ påverkan på individen 

(Eriksson & Markström, 2000). Att känna sig accepterad och normal samt att vara kapabel till 

att binda goda relationer till jämnåriga är betydelsefullt för unga individers utveckling 

(Wagnusson, 2009). 

   Socialisationen har även en baksida. Den producerar såväl lyckade som misslyckade 

avbilder av den sociala människan. Då samhället visar en norm över vad det normala är, 

lämnar det rum till att skapa grupper och individer som inte passar in i den socialiserade 

föreställningen. Det medför att de som inte passar in i mallen hamnar utanför och betraktas 

som avvikande (Månsson, 2005). Detta kan medföra att individen upplever en social 

orättvisa på grund av de sätt de blir förtryckta. Det normala är något som samhället har satt 

upp och att förtrycka det avvikande är ett inlärt beteende som samhället eller vårt 

”Community of Practice” har lärt oss (Mirci, Loomis & Hensley, 2011).  

   Att en människa kan utöva makt över någon annan bara genom sin närvaro eller sitt sätt 

att vara går långt tillbaka i tiden. Detta fenomen kallas för suggestion och förklarar hur en 

individ kan utöva en påverkan som gör att en eller flera individer följer samma spår och 

speglar de andra i gruppens beteenden och handlingar. Det kan ibland skapas ett beteende 

inom gruppen som inte längre styrs av den enskilda individens beslut, utan istället av den 
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gemensamma sociala kraften. Den här grupprocessen skulle kunna beskrivas som en flock 

fåglar. Flyger en så flyger alla (Månsson, 2005). När vi vistas i sociala sammanhang förlorar 

vi ibland kontrollen över de sociala instinkterna (Olsson, 1998). Individen påverkas hela 

tiden av gruppen eller andra medlemmar i sitt ”Community of Practice” (Wenger, 1998). 

 

Läran om det normala 

Det finns alltid sociala och kulturella förväntningar. Dessa bygger ofta på informella 

procedurer. Kriterierna för de sociala normerna och de kulturella värderingarna blir 

inprogrammerade i det socialpedagogiska vardagslivet. Det handlar om att människan 

aldrig möter någon utan antaganden och förutsättningar. Normer som samhället, gruppen 

eller familjen har kan betraktas som sociala förväntningar på ett önskvärt beteende. Detta gör 

också att det lämnar plats till konsekvenser för beteenden som inte stämmer överens med 

normen. Normen blir en riktlinje för de praktiska levnadsreglerna som reglerar beteendet 

mellan individer samt mellan individen och gruppen (Madsen, 2006). Social tillhörighet 

bygger på att det finns normer och värderingar som eftersträvas av individen. Detta skapar 

en social integration genom att den enskilda individen knyter sociala band till samhällets 

gemenskaper och institutioner. Den sociala integrationen blir på så sätt en fråga om 

huruvida den enskilda individen kan leva upp till gruppens normer. Detta kan kallas för 

assimilation, vilket betyder att individen inte räknas som interagerad i gruppen förrän hon 

har tillägnat sig gruppens normer (Madsen, 2006). 

    

Den osynliga gruppen 

Människan är en gruppvarelse och individen ingår i flera olika grupper i det vardagliga 

livet. Gruppen påverkar hela tiden individen och gruppen kan bestå av alla olika slag, som 

exempelvis vänner, skolklasser, arbetsgrupper och familjegrupper. Grupper består av olika 

individer där mängden i gruppen kan variera.. Det kan vara allt ifrån två personer som ingår 

i gruppen till oändligt många. Alla grupper består av olika individer och dessa intar eller 

tilldelas olika roller beroende på vilken grupp de befinner sig i (Eriksson & Markström, 

2000). Teorin om ”Community of Practice” är att varje individ har ett antal olika 

”Communities” i sin omgivning som hon är delaktig i. För varje grupp spelar en individ en 

specifik roll och denna behöver inte överensstämma med rollen i de andra grupperna 

(Wenger, 1998). Individernas tillhörighet i olika grupper är av avgörande betydelse för 

hennes utveckling, samt för hela det samhälleliga livet. Det är viktigt att förstå att det finns 

två olika grupper att utgå ifrån, den synliga gruppen och den osynliga gruppen. Den synliga 

gruppen innefattar ett antal individer i en enhet som kan beskrivas utifrån dess normer, 

roller eller kommunikationsmönster. Den osynliga gruppen är teoretiskt definierad, vilket 

innebär att som enskild individ finns det möjligheter till att relatera till olika grupper även 

om hon inte fysiskt befinner sig i dem (Eriksson & Markström, 2000). Den osynliga gruppen 

bestäms av individens personliga intressen, reflektioner och fantasier (Olsson, 1998). Det 

finns olika teorier som kan förklara varför människan bildar grupper eller ansluter sig till 

dem. Det grundar sig i två olika perspektiv. Den ena är det funktionella perspektivet som 

innebär att människan har vitala psykiska behov som innefattar tillhörighet och kontroll. 

Människan har också ett informationsbehov och de handlar om både kognitiv och social 

förståelse samt det emotionella behovet, som exempelvis behovet av nära relationer. Det 
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andra perspektivet innefattar interpersonell attraktion som avser det sociala utbytet. 

Personlighetens betydelse i en roll är ytterst relevant i olika gruppsammanhang. Rollstil är 

just kopplingen mellan det individuella beteendet hos individen och den sociala positionen i 

ett sammanhang (Eriksson & Markström, 2000). Gruppen påverkar individen hela tiden och 

individens behov av sammanhållning gör så att individen ofta är beredd att acceptera 

gruppens värderingar och normer, även om de inte överensstämmer med individens egna 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

   Människan blir medveten om sig själv genom hennes samspel med andra individer. 

Individen kan sätta sig in i vad sina egna handlingar innefattar hos gruppen samt vad de 

betyder eller står för. Individen tar därför till sig gruppens förhållningssätt, värderingar, 

normer och beteenden och gör dem till sina egna (Nilsson, 1996). Individen blir därför 

medveten om sig själv genom spegling av andra i gruppen (Svedberg, 1997). Individen 

formas därför utefter sin roll i gruppen och hur ett visst beteende blir bemött. Därför 

genererar gruppen en viktig del i hur individens självbild ser ut (Stiwne, 1995).  

   Sociala nätverk är ett uttryck för människors strävan att skapa gemenskaper runt de 

bestämda normerna och värderingarna som de kan dela med varandra. Det sociala nätverket 

behöver inte endast vara de grupper som vi kan se individen vara en del av i det vardagliga 

livet. Som tidigare nämnts kan individen också ingå i en osynlig grupp (Eriksson & 

Markström, 2000). Då sociala medier är så pass stort idag påverkas individen konstant. Detta 

medför att den sociala läran och tillhörigheten inte endast sker direkt (Karuppiah, 2014). 

Sociala medier idag blir därför en del av den osynliga gruppen, då individen ofta förknippar 

sig med grupper där som hon inte fysiskt befinner sig i (Eriksson & Markström, 2000). 

 

Sociala medier som den osynliga gruppen 

I en studie av Feldman (2015) belyser han om effekterna som sociala medier har på 

byggandet av kunskap. De senaste åren har de skett en ökning i användningen av sociala 

medier vilket har fört med sig otrevliga diskussioner online, samt att individer utsätts för 

många åsikter och mobbing. Sociala medier bygger idag till stor del på reklam. Företag köper 

in sig och på så sätt manipuleras användarna av det de ser. Trots att de finns många fördelar 

med sociala medier för både samhället och individen, blir umgänget mer på nätet och 

individen söker sig till andra som liknar en själv. Facebook som många andra sociala medier 

använder sig av riktad reklam som baseras på intressen och vad individen tidigare sökt på 

internet. De visar helt enkelt de individen vill se. Det finns både fördelar och nackdelar med 

detta. En fördel kan vara att individen slipper se allt som hon inte är intresserad av. En 

nackdel kan vara att allt blir vinklat och individen kan uppfatta detta som den riktiga 

världen (Feldman, 2015). Den verkliga världen och online-världens gränser försämras 

snabbt, särskilt för unga människor då deras liv är så präglade av sociala medier i dagens 

samhälle. Idag är sociala medier det primära kommunikationsmedlet för ungdomar (Davis, 

Deil-Amen, Rios-Aguilar & Sacramento González Canché, 2014). I en studie av Karuppiah 

(2014) undersöktes det grundläggande beteendet vid datorvanor hos barn för att informera 

vuxna om hur barnen kan skyddas mot sociala risker vid datoranvändning, samt eventuella 

negativa vanor och beteenden som kan uppstå vid användning av sociala medier vid en tidig 

ålder. Sociala medier kan både vara positivt och negativt för barn. Internet och sociala 

medier ger barn en mängd många olika utbildnings- och underhållningsförmåner, samt att 
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det är ett kommunikationsmedel för dem. Sociala medier öppnar en helt ny värld genom att 

bara trycka på en knapp. Den negativa sidan är att det medför sociala risker för barn som 

kan ge varaktiga fysiska, sociala, emotionella eller intellektuella skador. Vidare menar Ryder 

Redcross et al. (2012) att ungdomar blir exponerade för sociala medier på olika sätt. 

Ungdomstidningars innehåll kan påverka ungdomar negativt, likaså media. Då dessa 

tidningar är utformade efter tonåringar kommer de självklart att läsa dem och tro på vad de 

ser och läser. Detta kan också leda till att ungdomarna baserar olika beslut utifrån artiklar de 

läser i dessa tidningar. Ungdomarna läser mest om kändisar, utseendeorienterade artiklar, 

dating och socialisering. Detta kan leda till att ungdomarna får en skev bild av hur ett 

normalt liv ser ut och kan därför börja jämföra sig själv och sitt eget liv med vad de ser i 

sociala medier.  

   Utvecklingen av en felvriden kroppsuppfattning är oklart. Missnöje över sin kropp och sig 

själv utspelar sig i att individen ser sig själv som annorlunda jämfört med andra. Detta 

missnöje kan ha sin grund i påverkan från sociala medier. Missnöje med kroppen framträder 

väldigt tidigt hos kvinnor. Så tidigt som vid 5 års ålder kan detta börja visa sig och ofta 

kvarstår dessa tankar i den vuxna åldern. Dessa individer jämför sig med andra och anser 

själva inte kunna uppnå dessa ”krav” som de tros ställas på dem (Patton, Beaujean & 

Benedict, 2014). En undersökning som Trotter (1981) skrev om, representerar ett rikstäckande 

urval och som tyder på att vårt samhälle som ständigt är i förändring, påverkar allvarligt de 

flesta av befolkningen. Detta gör så att befolkningen genererar mer stress ångest och 

depression. Stress hanteras väldigt olika beroende personen. Stress kan vara resultatet av 

olika situationer, förhållanden eller uppfattningar. Stressfaktorer kan vara fysiska, psykiska, 

sociala, andliga, känslomässiga, yrkes- och miljömässiga (Brey & Clark, 2012). 

   Bristen på information om vad ungdomar gör med nya sociala medier och vad som händer 

med deras lära stimulerar till farhågor. Sociala medier är till exempel olika webbplatser och 

bloggar som ofta framställer de bästa utav världar. Denna plattform gör de möjligt för 

ungdomar att övervinna deras begränsade rörlighet i den verkliga världen. Idag är sociala 

medier så invävda i ungdomarnas vardag att de faktiskt glömmer att de använder det. Detta 

innebär att ungdomar idag konstant blir exponerade av reklam och bilder av en overklig 

värld (Pascoe, 2012). 

  Mycket tyder på att sociala medier har en stor påverkan på hur vi ser på oss själva och 

omvärlden. De bilder och berättelser som förs via media har stor inverkan på både barn och 

unga vuxna. Detta kan till och med i större utsträckning påverka och undertrycka medkänsla 

(Kohler-Evans et al. 2015).  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att med ett socialpedagogiskt synsätt belysa och beskriva om hur 

grupprocesser via sociala medier kan upplevas påverka läran om oss själva hos unga vuxna. 

Frågeställningar 

1. Finns det några skillnader mellan kvinnor och män om upplevelsen av påverkan från 

grupper via sociala medier? 

2. Ur ett socialpedagogiskt perspektiv hur upplevs påverkan av den osynliga gruppen 

via sociala medier? 

3. Vilken typ av lärande genererar den osynliga gruppen via sociala medier? 

4. Hur ofta är de unga vuxna uppkopplade mot sociala medier? 
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Metod  

Detta avsnitt är uppdelat under rubriker för att klargöra och argumentera för vilka metoder 

som använts i uppsatsen. Under varje rubrik kommer en förklaring över tillvägagångssätt 

samt en utveckling av urvalet. 

Ansats  

I denna studie undersöks om grupprocesser via sociala medier kan upplevas påverka hur vi 

ser och lär om oss själva. Studien har en kvalitativ utgångspunkt då det intressanta är unga 

vuxnas upplevelser och hur de tolkar verkligheten. Verkligheten och frågan kan tolkas och 

uppfattas på olika sätt beroende på personen. Därför är den kvalitativa undersökningen att 

föredra för att kunna ge utrymme till ett mer omfattande svar. En kvalitativ undersökning 

letar efter egenskaper och är därför lämplig i denna studie. Den kvantitativa undersökningen 

har valts bort då studien inte är avsedd att undersöka hur mycket eller hur många. Syftet är 

att undersöka och belysa om människors uppfattning och upplevelser om omvärlden. Hur 

människor uppfattar verkligheten är av stor betydelse för både beteendevetenskaperna och 

samhällsvetenskaperna. Anledningen till detta är att människor handlar efter hur de 

uppfattar verkligheten och inte hur den är. Inom den kvalitativa metoden är kategorisering 

att föredra och en viktig del för att kunna analysera den data som blivit insamlad. Detta har 

använts i uppsatsen. Kategoriseringen har fallit så att svaren har blivit kategoriserade och 

sedan har det dragits paralleller till socialpedagogiken och dess forskning. Insamlad data är 

kategoriserad utefter de frågeställningar som enkäten har haft samt efter hur svaren har 

utformat sig (Hartman, 2004). 

Urval  

Vid den här studien används unga vuxna i åldern 18-25 år. Ålderskriterium för urvalsgrupp 

grundar sig i studiens syfte som ämnar att undersöka om unga vuxna upplever en påverkan 

av grupper via sociala medier. Val av unga vuxna som urvalgrupp grundar sig i tanken om 

att de har förmågan att vara kritiskt till allt de ser och lär. Intresset fanns därför att 

undersöka om det trots förmågan att se kritiskt upplever en påverkan av grupper via sociala 

medier. Studien har gjorts på en gymnasieskola och ett universitet för att kunna få tillgång 

till en så stor samlad grupp av unga vuxna på samma gång. Urvalet har varit kriteriebaserat 

då denna studie avser att undersöka unga vuxnas upplevelser (Patton, 2002). Kontakten 

inledde med ett mailutskick till gymnasieskolor och universitet i närheten, som informerade 

om studiens avsikt samt en förfrågan om möjligt deltagande. Denna studie har således 

grundats i ett bekvämlighetsurval (Hartman, 2004). Responsen på utskicket resulterade i 

kontakt med en gymnasieskola och ett universitet som båda visade intresse för att delta i 

studien. Ett möte bokades in med gymnasieskolan och universitetet. Där informerades än en 

gång studiens syfte och den eventuella urvalsgruppens rättigheter. Tillfälle för 

genomförande av studien överenstalades, och ett missiv gick ut till den tänkbara 

urvalsgruppen som överensstämde med kriterierna för studiens syfte. En enkät utformades 

och delades ut till urvalsgruppen på avtalad tid samt efter genomgång av deras rättigheter 

och studiens syfte. Enkäterna delades ut till både tjejer och killar inom denna åldersgrupp för 

att kunna besvara en utav frågeställningarna som rörde sig om könsskillnader. Totalt 
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lämnades 27 enkäter tillbaka som har använts i denna studie. Av de 27 enkäterna var det 

jämt fördelat av tjejer och killar som lämnade tillbaka enkäterna, då 14 stycken var tjejer och 

13 stycken var killar. Vilket blev en bra grund när deras svar skulle jämföras med varandra.  

 

Datainsamlingsmetod 

Vid denna studie användes en kvalitativ enkätundersökning då undersökningen handlade 

om upplevelsen. Ett missiv skickades ut till urvalsgruppen för att informera om den 

kommande enkätundersökningen. Missiv finns att läsa under Bilaga 1. Enkäten består av sex 

stycken öppna frågor, som har delats ut till urvalsgrupperna för att kunna få en bättre 

uppfattning om ämnet och ge dem möjlighet att fritt skriva om sin uppfattning. Enkäten var 

en så kallad gruppenkät som är vanligt förekommande i grupper. Det innebär att flera 

individer är samlade på ett och samma ställe för att kunna nå ut till eleverna med enkäten. 

En enkätstudie har valts då det ger respondenten en större känsla av anonymitet än 

intervjuer. Vid intervjuer finns en större risk för att respondenten svarar oärligt eller svarar 

som den tror att det förväntas. Vid enkäter ges respondenten möjlighet att fritt skriva utan 

att behöva berätta det i direkt kontakt med författaren av studien. Att genomföra en 

gruppenkät var också att föredra för att kunna vara tillgänglig att besvara på frågor som 

kunde komma upp angående enkäten, samt för att återigen informera respondenterna om 

syftet med studien och deras rättigheter. Respondenternas svar lästes efter alla enkäter var 

insamlade för att sedan börja bearbeta dem (Trost, 2012). 

 

Instrument 

Denna studie har använt sig av kvalitativa enkäter för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Enkätens utformning byggdes upp utifrån tidigare forskning som var 

relevant för studiens syfte.  Enkätfrågorna består av sex stycken öppna frågor som ska lämna 

rum för egna tolkningar. Valet av endast sex stycken frågor grundar sig i att för många 

öppna frågor kan ge ett intryck om att enkäten är för omfattande och tidskrävande för 

respondenten (Hartman, 2004). De öppna enkätfrågorna är ämnade att ge respondenten 

chans att fritt beskriva sina upplevelser och sin livsvärld för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställningar.   

 

Procedur 

Studien har utgått ifrån forskningsprocessens tre faser, planerings-, insamlings- och 

analysfasen. Innan undersökningen kunde sätta fart var en fråga tvungen att besvaras; vad 

är det undersökningen ska ge svar på. Med andra ord vad är det enkätundersökning ska 

svara på. Vid val av en kvalitativ undersökning är det alltid frågan om något meningsfullt, 

om hur människor föreställer sig och förstår världen. När detta var fastställt började 

enkätfrågorna skapas efter studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. För att få 

en framgångsrik studie valdes det att genomföra en pilotstudie först, vilket betyder att innan 

utdelningen av enkäterna till de aktuella urvalsgrupperna, så delades enkäten ut till några 

personer för att se att enkäten gav svar på det studien ämnade. Pilotstudiens urvalsgrupp 
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bestod av 13 stycken unga vuxna och ingick inte i den tänkbara urvalsgruppen för studien. 

Pilotstudiens enkät innehöll samma frågor som den färdiga enkäten, då det efter genomförd 

pilotstudie upplevdes att frågorna gav svar på syftet och frågeställningarna för studien. Efter 

att pilotstudien var klart var det dags att genomföra den faktiska enkätundersökningen. 

Enkätundersökningen genomfördes vid två tillfällen efter avtalad tid. Ett tillfälle på 

gymnasieskolan och ett på universitetet. Urvalgruppen belystes än en gång om studiens 

syfte och deras rättigheter. Enkäten tog mellan 15-20 minuter att genomföra. Därefter började 

insamlingsfasen. Efter inlämning av enkäterna från respondenterna lästes de igenom för att 

påbörja analysfasen, och en överblick över resultatet gjordes för att kunna återkoppla till 

syfte och frågeställningar (Hartman, 2004). 

 

Analysmetod  

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats och lämnar därför rum till tolkningar om 

upplevelser i texten.  Analysmetoden i denna studie började med att enkätresultaten lästes 

först igenom för att se en helhet av respondenternas upplevelser. Därefter lästes resultatet 

från enkäterna igenom ytterligare en gång för att kunna identifiera om naturliga kategorier 

formades. Efter att dessa kategorier hade formats gjordes sammankopplingar till syfte och 

frågeställningar för att se om de besvarades. Därefter analyserades svaren med hjälp av 

tidigare forskning för att dra paralleller till resultatet (Yin, 2007). Studien är influerad av den 

analytiska induktionen som innehåller riktlinjer för att undvika att under insamlandet 

teoretisera. Detta gjordes för att inte medvetet eller omedvetet, påverka respondenterna som 

utgjorde urvalsgruppen. Respondenternas data samlades in och först efter att allt 

insamlande var avslutat började analyseringen (Hartman, 2004). 

 

Etiskt ställningstagande  

I de etiska ställningstagandena har studiens procedur utgått ifrån Vetenskapsrådets 

forskningsetiska förhållningssätt för att vara säker på att urvalsgruppen och dess svar 

hanteras på rätt sätt. Innan datainsamlingen behövde de tas ställning till flera etiska 

ställningstaganden. Det första som behövde göras vara att följa Informationskravet, 

urvalsgruppen informerades om syftet med studien, deras uppgift i studien, samt vilka 

villkor som gäller för de som deltar. Vid enkätundersökningen blev deltagarna upplysta om 

att deltagandet var frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan, utan 

att det skulle bli några negativa följder. Informationen omfattade även alla de inslag i 

undersökningen som rimligen skulle kunna tänkas att påverka deras villighet att delta. 

Samtycke från urvalsgruppen erhölls för att kunna uppfylla samtyckeskravet. Därefter 

informerades respondenterna enligt konfidentialitetskravet att hanteringen av alla uppgifter 

skulle ske med största möjliga konfidentialitet, vilket betyder att det inte kan spåras i denna 

studie vem som varit med i undersökningen, samt att personuppgifterna förvaras på ett 

sådant sätt så att ingen obehörig kan ta del av dem. Till sist informerades deltagarna enligt 

nyttjandekravet att de insamlande uppgifterna endast skulle komma att användas för 

forskningsändamål, samt att det slutliga arbetet kommer kunna läsas av andra som digital 

publikation i DiVA, som är ett arkiv för studentuppsatser (Vetenskapsrådet, 2011). 
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Metoddiskussion 

Genom användning av en kvalitativ metod i studien har det bidragit till fördel för att kunna 

ge utrymme till att se individens egna uppfattningar om sociala medier, samt om det finns 

en upplevd koppling mellan sociala medier, grupprocesserna och läran om sig själv. I denna 

studie användes öppna kvalitativa enkätfrågor för få in så stort antal svar och så breda 

svarsformuleringar som möjligt. Kvalitativa intervjuer valdes bort då studien ämnade att få 

in så många svar som möjligt, samt att vid en intervju finns det en större risk att 

respondenten svarar vad den tror förväntas. Enkätundersökningen valdes för att få så många 

olika individers perspektiv och tolkningar kring frågorna som möjligt. Användningen av 

öppna frågor gav deltagarna chans att fritt kunna tolka och skriva ut sina tankar i 

formuläret. Vilket gjordes för att kunna få en större bredd på svaren och kanske finna mer 

information än om det används frågor som var mer direkta och avsmalnade, som kunde ha 

lett till att det missas relevant information. Medvetenhet fanns att intervjuer hade kunde ha 

öppnat upp till följdfrågor men valdes ändå att exkluderas då enkäter passade denna studie 

bättre. Det var viktigt att befinna sig på plats med urvalsgruppen undertiden enkäten skulle 

genomföras för att kunna informera dem om varför just den här studien och deras 

deltagande var så viktig, samt för att kunna bygga upp en trygghet och ge möjligheter till att 

kunna ställa frågor angående undersökningen. Det var också viktigt för att kunna informera 

dem om vad de hade för rättigheter och framförallt att de när som helst kunde bestämma sig 

för att inte delta mer. Antalet frågor var begränsade eftersom att för många öppna frågor kan 

leda till att deltagaren tycker att enkäten är för omfattande och tidkrävande och tar sig därför 

inte tid till att slutföra enkäten (Trost, 2012).  

   Kategoriseringen av insamlad data användes för att kunna få en större överblick över 

svaren och hur det skiljer sig mellan till exempel killar och tjejer och för att kunna få en mer 

lätthanterad data. Det har varit till fördel att ha en blandad urvalsgrupp, då resultatet hade 

kunnat bli vinklat om endast tjejer eller endast killar hade bidragit till undersökningen, samt 

för att kunna svara på en av forskningsfrågorna (Yin, 2007). 

   Påverkan vad gällande ålder har erhållits på grund av studiens syfte att undersöka unga 

vuxnas upplevelser. Eftersom det meddelades att det inte kommer att kunna spåras vem 

som deltagit undersökningen upplevs ett mer sanningsenligt resultat, då fler vågar skriva 

som det verkligen tänker och tror om det inte kan spåras (Trost, 2012).  

 

 

Trovärdighet och Tillförlitlighet 

Inom forskningen används begreppen reliabilitet och validitet, vilket är begrepp som de 

flesta är bekanta med. Dessa begrepp är till för att kunna kritiskt granska sin insamling av 

information. I en kvalitativ studie används dock begreppen trovärdighet och tillförlitlighet 

(Trost, 2012).  

   Vid kvalitativa undersökningar är strävan att få veta vad den intervjuade menar med eller 

hur personen uppfattar ett ord eller en företeelse. Trovärdigheten är ett av de största 

problemen som kan stötas på när det gäller kvalitativa studier. Som forskare är det viktigt att 

visa de som läser eller på annat sätt använder sig av forskningsresultateten, att den data som 

är insamlad och de analyser som är gjorda är trovärdiga och tillförlitliga. Strävan i denna 

studie har varit att utgå från de förutsättningar som har funnits för studien. Denna studie har 
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eftersträvat att kunna visa eller göra det trovärdigt att insamlad data är insamlat på ett 

sådant sätt att de är seriösa och relevanta för syfte och frågeställningar. Det var också viktigt 

i denna studie att vid insamlingen av data göra sitt yttersta för att försöka vara så objektiv 

som möjligt, för att inte påverka deltagarna med ens egna värderingar, tolkningar och 

åsikter. I denna studie har öppna frågor använts för att respondenterna fritt ska kunna skriva 

ner sina upplevelser och tolkningar av frågan. Deltagarna gavs möjlighet att själva tänka 

efter hur de associerar till frågan, samt huruvida de ville förknippa det med något positivt, 

negativt eller om de ser både och i frågan. För denna studie har det varit viktigt att tänka på 

att ens egna åsikter om ämnet inte färgar studien. Utan det ska ge ett trovärdigt resultat 

(Trost, 2005).  
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Resultat  

Under detta avsnitt kommer resultatet och analys av det insamlade materialet att infalla. 

Undersökningarna har tagit plats på en gymnasieskola och ett universitet där enkäterna har 

blivit utdelade till unga vuxna. Det fanns ett ålderskrav på respondenterna för att kunna 

uppfylla studiens syfte om att undersöka unga vuxna. Totalt har 27 enkäter används i denna 

studie. 

   I resultatet kommer svaren hänvisas i form av Respondent och ett nummer för att kunna ge 

den konfidentialitet som utlovats, men också för att kunna skilja på individerna och deras 

svar. Numret efter Respondent är bestämt utifrån den ordning som enkäterna återlämnades. 

   Materialet är kategoriserat med hjälp av de olika frågorna som ställdes till urvalsgruppen, 

samt att urvalsguppens svar har kategoriserats för att lättare kunna urskilja mönster och 

göra det lättare att tolka svaren.  

 

Daglig påverkan 

Respondenterna blev tillfrågade hur ofta de var uppkopplade till sociala medier. Alla 

respondenter svarade att de hela tiden var uppkopplade, då de hade apparna i telefonen för 

t.ex. Facebook, Intagram och olika tidningar som skickar ut aviseringar om de fått något 

meddelande, om någon har ”Taggat” dem i något inlägg, eller om de kommit ut nya nyheter 

i tidningarna. Skillnaden låg i hur ofta de kollade sociala medier, alltså öppnade appen och 

skrollade igenom flödet.  De flesta uppgav att de kollade sociala medier en gång i timmen 

eller mer. Endast en person uppgav att han kollade sociala medier en gång om dagen. 

Resultaten visade att tjejer och killar kollar sociala medier ungefär lika ofta. Resultatet visade 

att två killar och tre tjejer kollade sociala medier 2-3 gånger om dagen, åtta killar och sju tjejer 

kollade sociala medier i alla fall en gång i timmen, och två killar och fyra tjejer kollade 

sociala medier flera gånger i timmen. Fördelningarna visas också i figur 1 nedan. 

 

Figur 1. 
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Uppfattningen om sociala medier 

Respondenterna gavs möjlighet till att fritt associera sociala medier, alltså deras uppfattning 

och upplevelser om sociala medier. Respondenters svar gav två olika inriktningar om vad de 

tänkte om sociala medier. Antingen tänkte de att sociala medier var som en plattform för att 

komma i kontakt med sina vänner eller så gav de lite mer utvecklade svar om att de tänkte 

att sociala medier var en plattform för att interagera med hela samhället. Alla respondenter 

upplevde dock att det var en plattform för att komma i kontakt med andra. Fördelningen av 

dessa två inriktningar var ca 60% upplevde den som en plattform för att hålla kontakt med 

vänner och 40% upplevde att de var ett sätt att interagera med hela samhället. 

 

”Jag förknippar sociala medier med t.ex. facebook och instagram. Jag använder dessa för 

att se vad min familj och kompisar lägger ut och vad dom gör.” (Respondent 6). 

 

”Sociala medier är för mig en plats där samhället möts.” (Respondent 13). 

 

”När jag hör ordet sociala medier tänker jag på de olika plattformar som finns där man 

kan möta vänner men även följa vad andra gör på andra sidan jorden. Jag tänker att det 

finns till för att man ska kunna nå ut till varandra, både vänner och företag.” 

(Respondent 8). 

 

I dessa 3 ovanstående citat urskiljs dessa två inriktningar. Denna fråga var tänkt att endast 

svara på vad tanken om vad sociala medier är. I dessa citat visar respondenterna att de 

tänker att sociala medier ska vara en plattform för att komma i kontakt med andra. Dessa 

citat representerar alla svar under frågan i enkäten. Då de enhälligt erhöll svar som riktade in 

sig på att det var just en plattform för att nå ut till andra. 

 

Upplevd påverkan av sociala medier 

Enkätundersökningen ämnade att ta reda på om de unga vuxna kände någon sorts påverkan 

genom sociala medier. Urvalsgruppen gav väldigt varierande svar. De flesta av 

respondenterna uppgav att de kände att de påverkades. Det var endast 20% som uppgav att 

de inte kände någon påverkan genom sociala medier. Dessa 20% var alla killar. 

   Respondenterna uppgav att de tyckte att sociala medier kan används till mycket och att de 

oftast använder sig av Instagram och Facebook. De ansåg också att de lätt kunde bli 

påverkad av vad andra tycker om de saker som läggs ut samt vad som anses vara ”rätt” 

idag. De flesta kände att de behövde känna någon sorts av tillhörighet med andra och ville 

passa in och att det var ett inlärt beteende. 

 

”Man ser ju via medier hur man ”ska” se ut just nu och hur ens liv ska vara. Alla 

lägger ut bilder om sina liv när allting ser så fint ut. Det är svårt att inte bli påverkad.” 

(Respondent 7). 

 

Respondenterna ansåg att det har blivit som en trend att hela tiden visa sin fina sida och 

redigera bilder för att det ska bli perfekt. De flesta tyckte att de såg sig själva som avvikande 
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eller inte hade ett lika bra liv som alla andra framställde genom sociala medier. De upplevde 

att samhället lärde dem hur det normala skulle se ut genom sociala medier. 

 

”Jag tror jag blir mer påverkad än vad jag tror. Man blir ju hela tiden exponerad för 

sociala medier. Man kollar i tidningar, på facebook och instagram där man ser perfekta 

bilder och där livet skildras på ett perfekt sätt. Även om jag vet att det ligger jäkligt 

mycket jobb bakom dessa bilder och att de egentligen inte reflekterar verkligheten blir 

jag ändå påverkad och känner att jag inte kan se ut sådär hur mycket jag än försöker 

eller att mitt liv är inte alls sådär bra som alla andras verkar vara. Tanken finns ju ändå 

där eftersom att det är ju de vi ser hela tiden, ingen lägger ju ut något om de handlar 

om något dåligt eller en ful bild.” (Respondent 21). 

 

En del respondenter svarade liknande Respondent 21, att de ansåg sig vara medveten om att 

de mesta de såg på sociala medier inte stämde överens med verkligheten, men att de ändå 

blev påverkade och tyckte att de själva eller deras livsstil inte dög eller höll måttet till allt 

som publicerades på sociala medier.  

 

“Jag är inte särskilt lättpåverkad. Däremot kan jag ibland känna att jag nedvärderar mig 

själv ibland, om människor runt omkring gillar bilder på t.ex. vältränade människor. Då 

vandrar tankarna osökt till att det verkar vara det enda som gäller just nu.” 

(Respondent 1).   

 

“Jag tror jag påverkas på både gott och ont, självklart finns det goda ting i det hela men å 

andra sidan så blir jag lätt: men åh varför ser dom ut sådär, och jag kommer aldrig uppnå 

de.” (Respondent 25). 

 

   Det var ca 20% som uppgav att de inte påverkades av sociala medier. De ansåg att de 

förstod att allt som visades på sociala medier inte stämmer överens med verkligheten. 

 

”Jag påverkar inte så mycket tror jag. Man förstår ju att det mesta som visas på sociala 

medier är fake.” (Respondent 10). 

 

Många av respondenternas svar erhöll både positiva och negativa effekter med sociala 

medier och hur de påverkades. De negativa svaren höll samma kategori att de upplevde att 

de hela tiden ser andra och jämför deras liv och bilder med sig själv, samt att de upplevde 

det som jobbigt om de inte kunde uppnå samma. Respondenterna uppgav att de ville känna 

en känsla av att vara inkluderad och att detta var något som de hela tiden strävade efter. De 

positiva effekterna som respondenterna uppgav kunde vara alltifrån att de kunde ge dem 

motivation och inspiration till att de kunde hålla kontakt med vänner och familj som inte 

bodde i samma stad. 

 

“Jag skulle säga att jag påverkas av sociala medier på så sätt att jag kan få idéer på t.ex. 

hur jag vill se ut. Vilket kan vara både negativt och positivt. Min erfarenhet av de har 

mesta dels varit positiv. Jag kan t.ex. se på Instagram en person som jag tycker ser cool ut 

etc. som kanske har en speciell tröja, frisyr, ansiktssmycke etc. och det kan få mig att vilja 
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pröva stilen också. Sen så gör sociala medier så att jag kan hålla kontakten med folk jag 

känner lättare. Det negativa är att sociala medier lätt kan dra fokus från annat så att jag 

kan glömma bort att få saker gjorda.” (Respondent 22).   

 

Den osynliga gruppen 

Urvalgruppen gavs också en fråga om de kände någon påverkan från sociala medier om hur 

de ser och lär om sig själv. De flesta respondenter medger att de tror att grupptryck påverkar 

mycket av hur de tänker om- och ser på sig själv och att detta kan utövas via sociala medier.  

 

”Ja, jag tror sociala medier påverkar. Jag tror mycket på grupptryck, så det är så klart 

att man vill vara som alla andra och inte sticka ut ur mängden för mycket. Jag tror 

sociala medier påverkar mig genom att jag ser vad alla andra gillar och lägger ut och de 

får mig att se på mitt liv på ett annorlunda sätt.” (Respondent 19). 

 

Överlag så svarade respondenterna att det finns en rädsla för att vara avvikande eller 

utanför. De vill känna sig inkluderade och normala. De upplevde att de genom sociala 

mediers skildringar var tvungen att vara på ett visst sätt för att inte bli exkluderade eller vara 

avvikande i dagens samhälle. De uppgav också att de kände att de gick emot det som de lärt 

sig under sin uppväxt samt sina egna värderingar. De upplevde att de lärde sig en sak under 

uppväxten och att samhället lär ut något helt annat nu genom sociala medier. Det finns alltid 

olika föreställningar och krav och respondenterna berättade att de kände att dessa blev 

större genom sociala medier. 

 

”Det påverkar nog rätt mycket. Man vill nog se ut som den man ser på tv eller 

tidningarna. På både gott och ont. Vissa tjejer är väl lite magra och de kan ge fel 

signaler.” (Respondent 17). 

 

En del respondenter uppgav att de tror att de påverkas väldigt mycket av vad de ser på tv 

och tidningar. De kände att eftersom de hela tiden var exponerade för det resulterade det i 

att de ville se ut som dem. De berättade också att de innerst inne visste att skildringen gav en 

skev bild av verkligheten, men att det ändå var svårt att inte bli påverkad. De flesta tyckte att 

det ändrade deras sätt att vara.  

 

”ja, jag tycker sociala medier påverkar mig genom att det ibland kan ändra den jag är. 

Jag blir påverkad på så vis att jag vill vara likadan som alla andra för att passa in.” 

(Respondent 5). 

 

En del respondenter erkänner sig vara i en lättpåverkad ålder där de lätt känner att de måste 

vara som alla andra och se ut som alla andra för att passa in. De är rädda för att bli 

exkluderade från grupper ifall de avviker från det som anses vara normalt. De berättar att de 

känner att de måste agera och imitera allt som den gruppen de vill vara medlemmar i gör. 

De uppger också i samband med detta, att sociala medier ger en bild av det perfekta och att 
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det ibland kan göra så att de inte känner sig tillräckliga, eller behöver ändra sitt yttre eller 

beteende för att passa in i det normala som sociala medier skildrar. 

 

”Ja jag tycker att jag påverkas. Nu för tiden är det så stora krav genom sociala medier. 

Man ska gilla de och man ska vara så och allt ska vara så perfekt. Det blir stress överallt 

man kollar.” (Respondent 27). 

 

Läran genom sociala medier 

Samtliga respondenter berättade att de tycker att samhället skildrar och lär ut en viss bild av 

hur en normal människa och ett normalt liv ska se ut. Samhället genererar en viss lära över 

hur allting ska vara genom sociala medier. De upplevde att i dagens samhälle postar alla när 

de gör något coolt, eller postar bara bilder på sig själva eller vad de gör och om de blir 

perfekta. Ingen tänker på att det ligger kanske 100 bilder bakom den bilden som blev 

publicerad. Idag skryter alla om vad de gör och lägger upp var de är. Detta kan lätt göra så 

att det känns som att ens eget liv är tråkigt och grått eller att som enskild individ inte uppnå 

lika stora saker som alla andra. Detta kan ha nedvärderande effekt på sig själv. 

 

”Allting handlar om det perfekta. Alla ska skryta om vad de gör eller vad de lyckats 

med. Folk uppdaterar endast när de har någonting att vara stolt över och kan skryta. 

Det är inte konstigt att man blir påverkad och ser på sig själv på ett nedvärderande sätt. 

Man lär sig ju dagligen att man ska visa upp sin livsstil när de händer något bra och 

bara trycka undan de som inte upplevs som normen. Man förstorar allt för att alla ska 

tro att man lever ett toppen liv.” (Respondent 4). 

 

Respondenterna i denna studie upplever att många lägger ut bilder när de tränar eller 

lättklädda bilder för att dra till sig så mycket uppmärksamhet som möjligt och visa vad 

duktiga de är som är på gymmet. En del av respondenterna upplever också att när de ser 

kändisars sociala medier så mår de dåligt över hur deras eget liv ser ut då kändisarnas liv är 

så spännande och glamouröst hela tiden. 

 

”Man ser hela tiden kändisar posta om sina glamourösa liv och allting ser så perfekt ut. 

Det får mig att se mig själv och mitt liv som tråkigt.”(Respondent 2). 

 

Press från den osynliga gruppen 

I slutet på enkätstudien gavs det möjlighet för deltagarna att själva reflektera fritt om hur 

sociala medier kan påverka individen för att öppna upp för fler åsikter. Många av 

respondenterna uppgav att de kunde känna press genom sociala medier över hur deras 

livsstil skulle se ut. De kände ofta press över hur de ska se ut och hur de ska leva sitt liv då 

de blivit inlärda att inte vara avvikande på något sätt. Några respondenter erkände att de 

själva tänkte att något var fel om det var avvikande. De trodde också att det var därför 

många blev mobbade eller blev exkluderade ur grupper och sin omgivning. De flesta 
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respondenter som utvecklade sina svar under denna fråga uppgav att de hela tiden kände en 

press och var stressade genom att de hela tiden såg ”idealet” via sociala medier. 

 

”Jag känner rätt mycket press över hur man ska se ut genom sociala medier. Det är hela 

tiden nya trender i hur man ska se ut och just nu är de sån hets över att träna och äta 

hälsosam och ha en vältränad kropp. Visst det är sjukt snyggt att vara tränad och 

fräsch, fast nu är det nästan som om man inte tränar så är det nå fel på en. Och 

vältränade tjejer kan lägga ut lättklädda bilder på nätet. Men skulle någon som kanske 

inte är så vältränad men ändå är nöjd med sig själv och sin kropp göra desamma, så är 

man bara ute efter uppmärksamhet och det stör mig något så fruktansvärt. Sociala 

medier kan ge en sån skev bild av verkligheten!!!”(Respondent 24). 

 

Några deltagare beskrev också att ibland tänker de inte att de flesta bilder är retuscherade 

och ger en felaktig bild över hur en normal människa ska se ut. De tyckte att dessa bilder 

kunde få dem att bli stressade över hur de själva ser ut. De ansåg att de både fanns positiva 

och negativa sidor av hur sociala medier skildrar verkligheten. Ibland kunde de ge en 

motivation men att samtidigt kunde de göra så att alla dessa bilder och berättelser kunde 

trycka ner ifall individen själv inte hade förmågan eller orken att göra en förändring. 

Respondenterna uppgav också att all press över sig själv inte bara handlade om utseende 

utan också om prestation. De kunde känna press över att hela tiden vara tvungen att leverera 

och prestera på en hög nivå för att kunna skildra samma liv som sociala medier visar. De 

upplevde att de hela tiden fick leva med en stress över att behöva vara på topp. 

 

”Jag känner ingen direkt press på hur jag som person ska se ut utseendemässigt, jag 

känner mer press över att prestera och hålla måttet med vad alla andra presterar. 

Sociala medier gör så att man hela tiden blir påmind om vad alla andra gör och 

presterar och de gör så att jag blir stressad och inte känner mig tillräckligt duktig.” 

(Respondent 20). 

 

Vissa respondenter som uppgav att de tyckte att sociala medier gjorde dem stressade över 

att behöva prestera berättade att de upplevde att det tärde på psyket. Att hela tiden behöva 

vara på topp och prestera gör en galen tillslut. Ingick respondenten i en grupp var detta 

också en faktor som ökade stressen då inkluderingen i gruppen oftast betydde att de hade 

vissa förväntningar och värderingar på saker och ting. Och de kände en rädsla över att göra 

fel, se ut på fel sätt eller att inte prestera tillräckligt bra enligt gruppen. 

 

”Om man gör minsta fel så är många på en men det behöver inte vara fel heller. Känns 

som vissa folk letar fel hos andra och de är stressande”(Respondent 3). 

 

Respondenterna upplevde också att de jämförde sig själva med alla andra genom sociala 

medier. Flera erkände att när de väl var inne på de spåret att jämföra sig själv med alla andra 

hittade de alltid fel på sig själva och detta innebar att de blev stressade och kände en rädsla 

över att inte vara normal eller tillhöra normen.  
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”Jag tycker att sociala medier kan påverka mig genom att jag ibland ser ner på sig själv 

och ibland kan de gå till sin överdrift vilket kan leda till att man gör något som kan 

skada kroppen, t.ex. som att gå på nån extrem diet. Fast ibland kan de tjäna som en 

motivation för mig då jag ibland liksom lättare blir motiverad till att ändra något och de 

kan hjälpa mig till att visualisera sitt mål.”(Respondent 8). 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har respondenterna angett ungefär samma åsikter om sociala medier 

och uppfattningen om hur de påverkar den enskilda individen. Alla respondenter har 

uppgett att de tänker på sociala medier som en plattform. Deras svar gav två olika 

inriktningar. Den första att de är en plattform för att kunna komma i kontakt med sina 

vänner. Den andra inriktningen gav ett något bredare synsätt på vad sociala medier är för 

något. Respondenterna här hade angivit att de såg det som en plattform där det fanns 

möjlighet till att interagera med hela samhället och som ger möjligheter till att utforska 

företag och andras liv. Respondenterna som uppgav att de kände sig påverkade av sociala 

medier var ca 80 %. Resterande 20 % uppgav att de inte kände sig påverkade av sociala 

medier och dessa 20 % var alla killar. Respondenterna som uppgav att de kände sig 

påverkade menade på att de kunde lätt bli påverkade av vad anda tyckte om de saker som 

läggs ut, samt vad som anses vara ”rätt” idag. Alla respondenter uppgav att de ständigt var 

uppkopplade mot sociala medier och de flest av dem kollade sociala medier en gång i 

timmen eller mer. Respondenterna uppgav att de tror att grupptrycket påverkar dem i stor 

utsträckning och att den finns en rädsla för att vara avvikande eller utanför. Genom sociala 

medier blev gruppen en stor påverkansfaktor. Respondenterna upplevde att de genom 

sociala mediers skildringar var tvungen att vara och agera på ett visst sätt för att inte bli 

exkluderade. Respondenterna berättar att de känner samhället via sociala medier lär ut en 

skev bild av verkligheten då allt som läggs ut på sociala medier ska vara perfekt. Detta gör så 

att de kunde känna att deras liv var tråkiga i jämförelse eller att de inte kunde uppnå samma 

saker som alla andra. Respondenterna uppgav också att de gick emot allt som de lärt sig 

tidigare i sitt liv och sina värderingar då samhället lärde ut något helt annat idag. 

 

Diskussion 

Den avslutande delen i arbetet inleds nedan där resultatet kommer att diskuteras och 

kopplas samman med tidigare forskning. Denna studie har varit lärorik och intressant då 

sociala medier aldrig varit större än det är nu och är en stor del av vardagen i dagens 

samhälle. Det har varit intressant att bli belyst om hur sociala medier kan upplevas påverka 

den enskilda individen, men också se vilka tankar individen har om vad sociala medier kan 

ge för möjligheter. Enkätundersökningen medförde många kloka funderingar som öppnar 

upp till vidare frågeställningar i framtiden, då respondenterna uppger att den enskilda 

individen påverkas mycket av vad som finns på sociala medier, men att många är inte 

medvetna av att de blir påverkade och vad det egentligen är de ser och att de kan ge en skev 

bild. 
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   Studiens syfte var att med ett socialpedagogiskt synsätt belysa och beskriva om hur 

grupprocesser via sociala medier kan upplevas påverka läran om oss själva hos unga vuxna.     

Studien hade också fyra stycken forskningsfrågor som innefattade könsskillnader om 

upplevelsen av påverkan från gruppen via sociala medier, hur påverkan upplevs från den 

osynliga gruppen via sociala medier ur ett socialpedagogiskt synsätt, samt vilket typ av 

lärande den osynliga gruppen genererar via sociala medier och hur ofta de unga vuxna var 

uppkopplade mot sociala medier. 

Socialpedagogikens lärande 

Pedagogiken handlar i denna uppsats om att all lärande och kunskap har en social sida. 

Inom pedagogiken pratas det mycket om utanförskap och avvikande. I denna uppsats blir 

det tydligt att genom sociala medier finns en påverkansfaktor av gruppen som resulterar i att 

vi vill vara som alla andra. Det finns en rädsla att vara utanför och att inte dela det normala 

(Madsen, 2006).  

   I dag är sociala medier en trend och vi är ständigt uppkopplade. Vid sociala medier så blir 

individen omkretsad av alla dessa skildringar av verkligheten. När individen dagligen blir 

omgiven av detta så blir det de normala, med andra ord det som ska eftersträvas. När någon 

inte passar in i kategorin för vad som är normalt så sätter vi dem i andra kategorier som 

ibland kan kallas för stigman. Stigman fungerar så att vid mötet med människor som inte 

passar in i kategorin för det normala så undviks de eller att de helt enkelt blir nedvärderade 

(Madsen, 2006). 

   Socialiseringen är en viktig del i en individs liv. Det är viktigt att känna tillhörighet till en 

grupp och den gruppen ska helst bestå av jämnåriga. Att socialisera sig och känna sig 

accepterad av en sådan grupp är betydelsefullt för individens hälsosamma utveckling. Om 

individen inte känner att den passar in eller inte känner sig accepterad av en grupp har det 

visat en större benägenhet att bland annat få ångest, bli deprimerad och känna sig stressad 

(Wagnusson, 2009). 

   Som urvalsgruppen har formulerat sig så påverkas de genom sociala medier i den 

utsträckningen att de ständigt är uppkopplade och ser vad andra säger, lägger ut och gör. De 

uppger att de vill vara som alla andra och gör nästan vad som helst för att passa in. De 

berättar också att de hela tiden blir matade med ett ideal och att uppnå detta själv är något 

som upplevs vara stressande och frustrerande då det oftast är omöjliga ideal att nå upp till. 

Trycket från gruppen och sociala medier om utseendefixeringar och prestation blir ofta 

väldigt stressande för individerna. Deltagarna var väldigt eniga i att de upplevde att sociala 

medier hela tiden påverkar dem på så sätt att de jämför sig med allt de ser där. Även om de 

vet att ingen speglar de verkliga livet så känner de att deras eget liv och att dem själva inte 

kan uppnå de som alla andra ”har”. De kände att samhället lär ut ett visst sätt att vara i 

dagens samhälle och det skildras via sociala medier. 

 

Positiva och Negativa aspekter 

Deltagarna i denna studie belyser är att de tycker att det finns en positiv och en negativ sida. 

Den positiva sidan som respondenterna tycker att sociala medier har är att det ger möjlighet 

att hålla kontakten med vänner och familj som inte bor i samma stad. De tycker också att det 
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ibland kan vara ett bra sätt att hitta motivationen till att göra förändringar i livet som känns 

nödvändiga, då motivation kan ibland vara svårt att finna själv. Enligt Feldman (2012), gör 

sociala medier det möjligt för de som använder dem att interagera med människor på ett helt 

annat sätt. Integrationen kan ske utan den fysiska närvaron. 

   De negativa aspekterna med sociala medier utifrån deltagarna är att de känner sig 

påverkade av vad de ser och att påverkan från gruppen, vänner och familj blir större där. De 

känner att de blir stressade, vilket kan leda till att de inte hanterar det på ett bra sätt. De 

uppger att rädslan för att vara annorlunda eller inte duga som de är kan bli stor genom 

sociala medier. Enligt Madsen (2006), vill individen känna social tillhörighet och de bygger 

på att det finns gemensamma normer och värderingar som tillsammans skapar den sociala 

integrationen, så att den enskilda individen kan knyta sociala band. 

   Människan styrs av stimuli och den sociala påverkan styrs av att ett beteende uppstår eller 

kvarstår beroende på om det belönas eller inte (Olsson, 1998). Sociala medier bygger till stor 

del på att rikta allting vi ser för att det ska passa användaren. Detta är ett sätt att manipulera 

dem av vad de ser. En nackdel som kan uppkomma med detta är att allt blir vinklat och att 

individen kan uppfatta detta som den riktiga världen (Feldman, 2015). Deltagarna i denna 

studie uppgav att de kände en påverkan från sociala medier och att det visades en skev bild 

av verkligheten, som kunde göra så att de kände att de var det normala och att de själva inte 

kunde uppnå det, och därför var de avvikande eller inte tillräckliga. Detta kunde få dem att 

se ner på sig själva eller känna att de måste ändra på den de är. Enligt Davis et al. (2014), 

försämras gränserna för den verkliga världen och online världen snabbt, särskilt för unga 

människor då deras liv är i stor utsträckning präglade av sociala medier. Sociala medier är 

det primära kommunikationsmedlet för unga vuxna idag. Många av respondenterna kunde 

känna igen sig i detta då de uppgav att de tyckte att de var i en lättpåverkad ålder och att 

unga vuxna i sig är i en skör ålder där de lätt blir påverkade av vad de ser. De kände att när 

de hela tiden såg en livsstil eller en bild av hur livet ska vara genom sociala medier kunde de 

tänka att; hur ska jag kunna ändra på mig själv för att kunna uppnå det. De uppgav också att 

även om de innerst inne visste att det som visades på sociala medier oftast var de bästa utav 

världar och att det inte gav en rättvis bild över hur verkligheten såg ut, så blev de ändå 

påverkade negativt av vad de såg. Enligt Ryder Redcross et al. (2012), blir unga vuxna hela 

tiden exponerade för sociala medier och att de sker på olika sätt. Tidningars innehåll som är 

ämnade för unga vuxna är riktade till vad de är intresserade av, och det har visat sig att de 

läser mer om utseendeorienterade artiklar, dating och socialisering. Detta kan leda till att 

unga vuxna får en skev bild av hur ett normalt liv ser ut och kan därför börja jämföra sig 

själv och sitt eget liv med vad de ser i sociala medier. Deltagarna uppgav att de hela tiden 

blev exponerade för olika bilder eller kändisars livsstil och utseende. De visste själva att det 

visade en falsk sida och att det oftast var väldigt mycket jobb som låg bakom dessa bilder 

och berättelser, men de kände ändå att det var de idealet de behövde nå upp till. 

 

Den osynliga gruppen 

Människan är social och hennes mening är att uppleva världen för att lära. Wengers (1998) 

teori hade fokus på att lärandet var en social delaktighet, en process för sociala gemenskaper 

och bygga identiteter i förhållande till samhället. Människan lär av sina erfarenheter, av vad 
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hon gör, samhällets normer samt att hon lär av skapandet av sig själv. Wengers teori utgår 

ifrån att vi alla tillhör flera ”Community of Practice”. Lärandet är ingen separat aktivitet, 

utan vi lär oss konstant, då lärandet är en del av vår vardag. Därför lär vi oss och påverkas 

av samhället. Denna påverkan från samhället gör så att individen vill känna en tillhörighet. 

Det kräver ett social lärande om vad som anses vara det normala eller vad ens ”Community 

of Practice” har för normer (Wenger, 1998). Lärandet genom samhället är ett sorts informellt 

lärandet från den sociala miljön (Ollis, 2011). Respondenterna ansåg sig vara i en väldig 

lättpåverkad ålder trots att de hade förmågan att tänka kritiskt. De berättade att de behövde 

känna en sorts tillhörighet med andra och ville passa in och att det var ett beteende som var 

inlärt. De var rädda för att vara avvikande i jämförelse med vad samhället lärde ut.  

   Socialt lärande går dels genom sociala medier idag då det endast är ett knapptryck bort. 

Den osynliga gruppen via sociala medier deltar i en inlärningsprocess genom att individen 

är en del av olika ”Communities of Practice” där. Samhällets påverkan av det sociala 

lärandet sker till stor del via den osynliga gruppen på sociala medier idag (Norman et al, 

2015). Respondenterna upplevde en påverkan genom sociala medier i hur de lär och ser på 

sig själva och uppgav att de tror att grupptrycket påverkar dem mycket och att det blir 

starkare via sociala medier.  

   Människan är en gruppvarelse och varje individ ingår i flera olika grupper (”Communities 

of Practice”). Individens tillhörighet i dessa olika grupper är av avgörande betydelse för 

hennes utveckling. Det finns två olika grupper att utgå ifrån och det är den synliga gruppen, 

och den osynliga gruppen. Den osynliga gruppen innebär att en individ kan ges möjligheter 

att relatera till olika gruppen även om hon inte fysiskt befinner sig i dem (Eriksson & 

Markström, 2000). Respondenterna uppgav att de kände en rädsla för att vara avvikande 

eller utanför och att de ville vara inkluderade och känna sig normala. De kände att de lärde 

sig av samhället genom sociala medier hur de behövde vara för inte anses vara avvikande i 

dagens samhälle. Många av respondenterna kände att de gick emot det som de lärt sig under 

sin uppväxt då samhället idag lär ut något helt annat och att det skildras via sociala medier. 

 

Könsskillnader 

Deltagarna i studien var jämt fördelade av killar och tjejer. I resultatet uppkommer det att 

20% av deltagarna inte tyckte sig bli påverkade av sociala medier och dessa 20% var killar. I 

respondenternas svar kunde de också urskiljas att svaren angående hur de tror sociala 

medier påverkar dem och hur de påverkar läran om sig själv, gav tjejerna mer 

utseendefixerade svar. Enligt Patton et al. (2014), framkommer missnöje med kroppen 

väldigt tidigt hos tjejer. Det kan förekomma så tidigt som vid 5 års ålder och dessa tankar om 

kroppen kvarstår ofta i den vuxna åldern. 

 

Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis har resultatet i denna studie blivit stärkt av tidigare forskning som 

erhållits i bakgrunden. Syftet med denna studie var att med ett socialpedagogiskt synsätt 

belysa om grupprocesser via sociala medier kan upplevas påverka läran om oss själva hos 

unga vuxna. Deltagarna belyser om att de känner att det finns både positiva och negativa 
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aspekter med sociala medier. Den positiva aspekten låg som tidigare nämnts i att de gav 

dem möjlighet att interagera med vänner, familj och samhälle. De negativa aspekterna som 

deltagarna erhöll var att sociala medier kunde ge dem en skev bild av hur verkligheten ser ut 

och få dem att tvivla på sig själv. Både i utsträckningen av hur de var som person, 

prestationer, utseendemässigt och livsstil. Respondenterna uppgav att de kände att de i sin 

barndom hade lärt sig ett beteende och lärt in vissa värderingar som de idag kände att de 

övergav på grund av vad samhället lärde dem idag. Vidare värt att nämna är att ytterligare 

förståelse hade kunnat erhållas med en större urvalsgrupp samt en kombinerad 

enkät/intervjustudie. Då detta arbete var tidsbegränsat fanns det inte möjlighet för att 

bredda studien ytterligare. Resultatet av urvalet i denna studie har visat sig besvara 

problemställningarna väl ändå. Styrkor i denna studie är att enkätfrågorna besvarar syfte 

och frågeställningar och att resultatet utav detta kan styrkas av tidigare forskning inom 

området. Svagheter i studien är att i efterhand vid tolkning av materialet har det upptäckts 

att andra och mer frågor hade kunnat bidra till en djupare förståelse för hur sociala medier 

påverkar den enskilda individen i läran om sig själv. Även om detta kan ses som en svaghet i 

studien har resultatet besvarat syftet. Resultatet har påvisat att samhället genererar en viss 

lära idag som skildras genom sociala medier till de enskilda individerna.  

 

Framtida studier 

Under denna studie har det kommit upp många intressanta frågor som skulle kunna forskas 

vidare på, men på grund av studiens begränsade tidsomfång har tiden för denna studie 

begränsat undersökningsområdet. Möjligheter finns därför till att vidga detta område om 

sociala medier ytterligare. Fördelaktigt med en större studie som erhåller ett större urval för 

att ge studien mer tyngd och bredd. Möjligheterna för att genomföra en större studie baserat 

på denna studies innehåll anser jag som goda. Under denna studies gång uppkom fler 

frågeställningar som skulle kunna ge mer bredd på studien. Denna studie ämnade att 

undersöka unga vuxnas upplevelser då det anses att de har förmågan att se kritiskt till den 

information som presenteras för dem dagligen. Då sociala medier idag är en del av allas 

vardag och att dagens barn och ungdomar växer upp med dem, kan det i en vidare studie 

vara intressant att undersöka barns upplevelser och lära genom sociala medier, då barn inte 

utvecklat samma kritiska syn som unga vuxna. 
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Bilaga 1 

Missiv 
Härnösand 

 

 

Hej! 

Jag heter Sanna Östlund och studerar sista terminen på beteendevetenskapliga programmet 

vid Mittuniversitetet i Härnösand. Under våren kommer jag genomföra ett självständigt 

arbete inom mitt huvudämne pedagogik. Jag kommer att skriva om det eventuella 

sambandet mellan grupprocesser och sociala medier samt hur det påverkar läran om oss 

själva. Jag är därför intresserad av att skicka ut enkäter till elever som har fyllt 18 år på 

gymnasieskolor och universitet.  Deltagandet är frivilligt och man kan när som helst besluta 

sig för att dra sig ur studien utan några konsekvenser. All insamlad data kommer också att 

hanteras konfidentiellt, vilket betyder att den information som jag samlar in inte kommer 

kunna spåras till deltagarna eller skolan.  

Jag kontaktar dig för att höra om Er skola skulle kunna medverka i detta. Enkäterna kommer 

bestå av öppna frågor som berör ämnet och kommer inte ta mer än 15 minuter att 

genomföra. Jag skulle gärna vilja medverka vid genomförandet av enkäterna för att kunna 

besvara på eventuella frågor som kan uppstå hos eleverna samt för att kunna informera 

ytterligare om studiens innehåll och vikten av deras deltagande.  

Jag hoppas att er skola vill medverka i min studie och ser fram emot fortsatt kontakt. 

 

Vid eventuella frågor kontakta mig via mejl eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar 

Sanna Östlund 

 

Kontaktinformation: 

Email: saos1102@student.miun.se 

Telefonnummer: 0705333755 

 

Handledare vid Mittuniversitetet: 

Jan Perselli, Institutionen för utbildningsvetenskap 

Universitetsbacken 1 

871 88 Härnösand 
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Bilaga 2 

Enkät 

 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
Namn: 

Tjej: 

 

Kille:  

 

Ålder:  

 

Utveckla gärna svaren så mycket du kan och utgå ifrån vad du själv tror. Det finns 

inget rätt eller fel svar.  

Tack för att du medverkar! 

 

Vad tänker du om sociala medier? 

 

 

Hur tycker du att du påverkas av sociala medier? 

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      

Hur ofta är du uppkopplad till sociala medier? 

 

 

Tror du att sociala medier påverkar läran om sig själv?  

 

  

Idag postar de flesta om de fina i livet, tror du att det kan påverka hur 

man ser på sitt eget liv?  
 

 

  

 Finns det något övrig du skulle vilja lägga till om hur du tror att 

sociala medier påverkar individen, skriv gärna de här: 


