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Sammanfattning 

 

 

Sociala mediers roll i unga människors liv har kommit att bli en tredje viktig 

omvärldskomponent i identitetsskapandet och utgör en unik kontext för social jämförelse. 

Tidigare forskning har visat att Internet och dess tillgänglighet kan ha en inverkan på unga 

kvinnors självbild och identitetsskapande. Syftet med studien var att undersöka hur unga 

kvinnor upplever att deras användande av sociala medier har betydelse för deras självbild. 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod och datainsamlingen bestod av halvstrukturerade 

intervjuer. Undersökningsdeltagarna bestod av nio kvinnor i åldrarna 23–28 år. Det 

transkriberade materialet analyserades enligt kvalitativ manifest innehållsanalys med latenta 

inslag. Analysen resulterade i tre huvudkategorier 1) Användandet av Sociala Medier 2) 

Självförstärkande och 3) Självnedsättande. Resultatet visade att kvinnorna upplevde att sociala 

medier kan ha både positivt och negativt inflytande på självbilden. Avslutningsvis diskuteras 

relevansen av att kontinuerligt bevaka och problematisera sociala medier, både för den enskilde 

individen men även för samhället i stort. 
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Abstract 

 

Social media has become a third important external component of identity creation and 

constitutes a unique context for social comparison. Previous research has shown that the 

exposure of internet can affect young women’s self-image and identity creation. The aim of the 

study was to understand how young women experiencing that their use of social media affects 

their self-image. The study was conducted with a qualitative method and the data collection 

consisted of semi-structured interviews. The study participants consisted of nine women in the 

aged of 23-28 years old. The transcribed material was analyzed according to qualitative 

manifest content analysis with latent elements. The analysis resulted in three main categories 

1) The use of Social Media 2) Self-reinforcing and 3) Self-derogatory. The result of the study 

showed that social media can have both negative and positive effects on young women’s self-

image. The relevance of continuous monitoring and problematizing social media is discussed, 

both for the individual but also for the society. 
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Introduktion 

 

 

Användandet av sociala medier har vuxit exponentiellt i den utsträckning att nära en tredjedel 

av världens befolkning använder det. Statistiken visar på en årlig ökning med 10% av det totala 

antalet användare (Hawi & Samaha, 2017). Denna statistik har utlöst forskares intresse att 

undersöka detta fenomen och dess inverkan på alla aspekter av användarnas liv (Hawi & 

Samaha, 2017).  

 

Beroendet av sociala medier är ett växande problem, särskilt bland unga människor, då det ofta 

är de som anammar ny teknik och därför förväntas vara den mest utsatta grupp för eventuella 

negativa influenser av denna nya teknik (Shensa, Escobar-Viera, Sidani, Bowman, Marshal & 

Primack, 2017).  Till unga människor räknas personer i ålderspammet 19-32 år (Shensa et al., 

2017).  Internetberoende, även kallat tvångsmässigt eller problematisk internetanvändning, är 

mångdimensionellt, men det är inte själva Internet i sig som vi är beroende utav, utan snarare 

vissa onlineaktiviteter. Enligt Shensa et al. (2017) är det inte nödvändigtvis hur mycket vi 

använder sociala medier, utan snarare hur vi använder det som utgör en risk. Studier som har 

undersökt förhållandet mellan självkänsla och användningen av sociala medier har visat att 

personer med låg självkänsla tenderar att använda fler sociala medier för att förbättra sin 

självbild och självkänsla (Steinfield et al., 2008).  

 

Nutidsmänniskans teknologitillvänjning har teoretiskt sett uppmärksammats och kallas för 

”iDisorder” (Rosen, 2012). Avvikelsen syftar till hur vår hjärna och dess förmåga att bearbeta 

all den information vi tar in samt hur vi relaterar till vår omvärld påverkas av vårt dagliga 

användande av media och teknologi. Det har konstaterats att vårt dagliga användande av media 

och teknologi både kan ge symptom och resultera i psykologiska avvikelser såsom stress, 

sömnsvårigheter och ett tvångsmässigt behov av att ständigt kontrollera vår teknologiska ägodel 

(Rosen, 2012). 

 

Tidigare studier har visat att missbruk av Internet och sociala nätverk, har positiva samband 

med stress, ångest och depression, vilket alla har en negativ påverkan på vårt välbefinnande 

(Hawi & Samaha, 2017). Personer som passivt följer användare på sociala medier upplever 

känslor av avund, vilket minskar deras tillfredsställelse med livet. Enligt Hawi & Samaha 
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(2017) har människor som använt Facebook länge eller som använder Facebook mer frekvent 

en tendens att tycka att livet är mer orättvist än andra. De upplever också att andra människor 

är lyckligare och har ett bättre liv än dem. Studien visade också att människor använder 

Facebook för att förmedla det bästa av sina liv, såsom intressanta och positiva händelser. Detta 

kan också leda till att individer upplever att andra har det bättre, vilket i sin tur kan påverka 

deras självkänsla och självbild negativt (Hawi & Samaha, 2017).  

 

Sociala mediers roll i unga människors vardagliga liv har kommit att bli en tredje viktig 

omvärldskomponent i identitetsskapandet (Abiala & Hernvall, 2013). I kontrast till de 

traditionella sociala kontexterna kan användarna även här följa andra människors liv och 

observera deras beteenden (Kennedy & Lynch, 2015). Sociala medier sträcker sig därför förbi 

geografiska och kulturella gränser och utgör således en unik kontext för social jämförelse 

(Kennedy & Lynch, 2015).  

 

Den föreliggande studien är ett försök att bidra med kvalitativ kunskap om sociala mediers 

betydelse för unga kvinnors självbild.   

 

Sociala Medier 

 

Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler, såsom webbplatser och mobila 

appar, där man som användare kan kommunicera och interagera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud (Nationalencyklopedin, 2018). Sociala medier kan innefatta 

internetforum, sociala nätverkstjänster, bloggar, poddradio m.m. Boyd (2008) definierar sociala 

medier som webbaserade tjänster som hjälper individer att 1) forma profiler som visas för 

allmänheten eller en del av den, 2) sammanställa en grupp människor som kan skapa 

förbindelser sinsemellan och 3) visa kontakternas förbindelser till varandra och förbindelser 

mellan andra inom det sociala nätverket (Boyd, 2008). I denna studie begränsas sociala medier 

till Facebook och Instagram som båda är sociala nätverkstjänster. 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Poddradio
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Unga kvinnors användande av sociala medier 

 

Enligt Frost (2006) spelar sociala medier idag en stor roll i hur unga kvinnor blir socialt 

konstruerade. Till detta hör också kvinnors inlärda beteenden om hur en kvinna ska vara och 

existensen av skönhetsideal (Frost, 2001). En del forskare hävdar att unga kvinnor är en extra 

utsatt grupp när det kommer till identitetsskapande jämfört med män i samma ålder (Frost, 

2006). Frost (2006) menar att pressen som unga kvinnor känner vanligen gäller kroppsideal 

eller social status. 

 

Tidigare forskning har visat att internet och dess tillgänglighet kan inverka på unga kvinnors 

uppfattningar om hur de vill vara och uppfattas (Subrahmanyam, Smahel & Greenfield, 2006). 

De strävar efter att nå upp till ett ideal som i stort sett inte finns, vilket påverkar deras 

identitetsskapande (Subrahmanyam et al., 2006). Enligt Subrahmanyam et al., (2006) är det 

vanligt att unga kvinnor utger sig för att vara någon annan än den egentliga individen. Forskning 

visar också att positiv eller negativ feedback från online-vänner kan förbättra eller sänka 

respektive självkänsla och välbefinnande (Subrahmanyam et al., 2006).  

 

I Sverige är unga kvinnor i åldrarna 15-24 år de flitigaste användarna av sociala medier 

(Nordicom, 2016). 

 

 

Social jämförelse 

 

Sociala medier utgör en unik kontext för social jämförelse och den enkla tillgången till 

användares ofta selektiva och förskönade självpresentation kan vara en kanal för negativ social 

jämförelse (Vogel, Rose, Roberts, & Eckles, 2014). Människor tenderar att göra negativa 

sociala jämförelser framför positiva, då det är vanligare att man jämför sig själv med de som 

man anser har det bättre istället för de som man anser har det sämre än en själv (Vogel et al., 

2014). Detta kan i sin tur leda till sämre självkänsla, försämrad självbild, eller försämrat 

välmående (Lim & Yang, 2015).  

 

Social jämförelse med personer som inspirerar och motiverar har visat sig ha positiva effekter 

på individens självbild, och kan bidra med ”självförbättringsmotiv” till individen (Wood, 
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1989). När individen istället upplever att personens framgång eller livsstil känns onåbar, kan 

denna typ av jämförelse istället bidra med ”självförgörande motiv” vilket hotar individens 

självbild (Finkel & Fitzsmons, 2011). Enligt Finkel & Fitzsmons (2011) kan detta leda till 

känslor av hjälplöshet och missnöjdhet och försämring av självbild och självkänsla. Att inte 

kunna identifiera sig med personen leder alltså snarare till självförgörande än självförstärkande 

av individens självbild (Wood, 1989).  

  

 

Identitet  

 

Enligt Eriksons teori om människans identitetsutveckling utvecklas identiteten huvudsakligen 

under tonåren, och föregås av en rad stadier (Dunkel & Sefcek, 2009). För varje stadium finns 

en optimal tidpunkt att genomgå, så kallade kriser i livet. Hur dessa kriser löses har stor 

inverkan på hur resultatet för senare stadium ter sig. Enligt Eriksson finns det totalt åtta stadier 

där stadie nummer fem är det viktigaste och handlar om de sena ungdomsåren där identitet och 

rollförvirring är det primära (Dunkel & Sefcek, 2009).   

 

I sena ungdomsåren till tidiga vuxenåren konfronteras den enskilda individen för första gången 

med problem som har att göra med den egna identiteten (McAdams, 2001). Det är i detta stadie 

som individen för första gången ställs inför att behöva undersöka ideologiska och yrkesmässiga 

alternativ i samhället och måste experimentera med ett stort utbud av olika sociala roller.  Detta 

för att individen vill försöka finna en meningsfull placering i nya sociala nischer (McAdams, 

2001). I detta stadie har även det kognitiva tänkandet utvecklats så att värderingar kring tro, 

kultur och liknande faktorer vägs in i personens identitet (Harter, 1999). Detta stadie är därför 

en viktig fas för identitetsutvecklingen. Den ökade kognitiva förmågan tillåter individen att ha 

förståelse för att man kan må och vara på olika sätt beroende på i vilken social kontext denne 

befinner sig i (Harter, 1999).  

 

För individer som befinner sig i övre tonåren eller tidiga vuxenåren kan identiteten bli ett 

problem, då individen för första gången inser att hon kan vara på många olika sätt, samtidigt 

som hon kan uppleva en stark önskan, men också en uppmuntran av samhället, om att vara på 

ett visst sätt (McAdams, 2001).  McAdams (2001) beskriver identitet som någonting som 

utformar en utvecklingsbana från det förflutna till den kommande framtiden. Individen bär med 
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sig den personliga identiteten överallt och den fortsätter formas genom en rad faktorer som 

familj, kultur och samhälle (Henriksen & Vetlesen, 2006). 

 

 

Självbild 

 

Självbild är en persons uppfattning om sig själv. Enligt Sjöberg (2006) är självbild det sätt som 

vi i fantasin ser på oss själva och hur vi identifierar oss - det vill säga den föreställning som vi 

har om oss själva. Det kan också vara vilka drömmar och fantasier man har och vilka egna 

initiativ som man tagit och tar i olika situationer eller skulle vilja ta i framtiden (Sjöberg, 2006). 

 

Cullberg Weston (2005) beskriver självkänslan som starkt förknippat med den inre självbilden. 

Självbild är en inre visuell bild av sig själv som person och det är genom självbilden man bygger 

sin identitet (Cullberg Weston 2005). Både självbild och självkänsla påverkar våra liv genom 

handlingsmönster, hur vi uppfattar egna och andras känslor samt hur vi tolkar information. Hur 

vi kommunicerar oss själva mot världen och hur vi beter oss kommer från självbilden. 

Självbilden är oftast den samma men ibland kan den växla inom vissa givna ramar, då den 

består av ett antal olika delpersonligheter som individen tar fram vid olika tillfällen. Självbilden 

byggs upp i interaktion med de närmaste personerna under uppväxtåren och formas också av 

hur man blir behandlad av andra människor (Cullberg Weston 2005).  

 

Harter (1999) talar om självets ursprung och utveckling, och menar att självet är ett koncept 

som gradvis byggs upp. Denna process representerar en komplex växelverkan mellan 

utvecklande kognitiv förmåga och individens sociala erfarenheter. Nivån av kognitiv utveckling 

och individens relationer med föräldrar, kamrater och andra betydande människor i dennes liv 

tillåter individen att konstruera sin självbild (Harter, 1999). 

 

 

Syfte 

 

Då unga kvinnor utgör den mest frekventa användargruppen på sociala medier, är det av vikt 

att ifrågasätta i vilken utsträckning sociala medier har betydelse för deras självbild. Utifrån 

ovanstående forskning och teorier väcktes intresset av att undersöka hur unga kvinnor värderar 

och utvärderar sig själva i relation till sitt användande av sociala medier. Syftet med den 
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föreliggande studien var således att undersöka hur unga kvinnor upplever att deras användande 

av sociala medier har betydelse för deras självbild. 

 

Undersökningens syfte hade ett nationellt fokus och riktade sig mot unga kvinnor som bor i 

Sverige. 

 

Frågeställning: 

 

På vilket sätt upplever unga kvinnor att sociala medier har betydelse för deras självbild? 

 

 

 

 

Metod 

 

Deltagare  

 

Urvalsförfarandet var ändamålsenligt, med utgångspunkt i att rekrytera informanter som skulle 

vara i åldersspannet 20-30 år och identifiera sig som kvinna. Skälet till ålderskriteriet var att 

tidigare forskning (Shensa et al., 2017) visar på att detta åldersspann är inom ramen för den 

grupp som förväntas vara den mest utsatta när det kommer till beroendet av sociala medier, 

samt att unga kvinnor är de mest frekventa användarna av sociala medier i Sverige. 

Sammantaget deltog 9 kvinnor i studien, då det ansågs vara ett rimligt antal med hänsyn till 

studiens tidsbegränsning. Deltagarna var i åldrarna 23 till 28 år (Mdn=26). Urvalsmetoden 

bestod utav bekvämlighetsurval och snöbollsurval och valdes slumpmässigt ut efter vilka som 

valde att delta i undersökningen.  Samtliga deltagare var aktiva användare av sociala medier 

och använder Facebook och/eller Instagram dagligen.  

 

 

Instrument  

 

Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Ambitionen var att få en fördjupad förståelse 

för vilken betydelse sociala medier har för unga kvinnors självbild. Enligt (Langemar, 2008) är 

kvalitativ metod lämplig att använda när upplevelser ska studeras, då data som samlas in är 
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berättande och beskrivande och ger möjlighet till en djupare förståelse för det studerade 

fenomenet. Genom en kvalitativ metod fås en helhetsbild, som gör det möjligt att öka 

förståelsen för sociala processer och sammanhang, samtidigt som det skapar en närhet till 

studieobjektet (Langemar, 2008).  

 

Semi-strukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att söka förståelse för 

deltagarnas upplevda erfarenheter av hur deras självbild påverkas av sociala medier (Langemar, 

20008). Under intervjuerna användes en förberedd intervjuguide som innehöll vissa 

strukturerade öppna frågor (Bilaga 2). Intervjuguiden utformades som ett hjälpmedel för att 

säkerställa att vissa ämnen täcktes samt för att kunna erhålla innehållsrik och detaljerad 

information inom ramen för studiens syfte och frågeställningar (Langemar, 2008). Under 

intervjuns gång tillkom också vissa följdfrågor där intressanta områden utvecklades.  

Intervjuerna spelas in med hjälp av Röstmemon på forskarens mobiltelefon eller dator för att 

sedan kunna transkriberas. 

 

 

Procedur 

 

Ett missivbrev (Bilaga 1) lades ut på författarens facebook-sida för att hitta deltagare till 

studien. I missivbrevet informerades om undersökningen syfte samt de etiska aspekterna.  

Därefter valdes deltagarna ut efter vilka som ville medverka i studien. En av informanterna 

värvade även en annan deltagare, vilket innebär att både bekvämlighetsurval och snöbollsurval 

användes. 

 

En pilotintervju utfördes för att utvärdera intervjuguiden och genomförandet. Då intervjun 

utföll väl och stärkte ett bra upplägg, valdes den att inkluderas i studien. 

 

Intervjuerna genomfördes enskilt och ostört hemma hos författaren efter överenskommen dag 

och tid.  Endast författaren och deltagaren som blev intervjuad medverkade under intervjun. 

Samtliga intervjuer spelades in efter godkännande från deltagarna. De semistrukturerade 

frågorna i intervjuguiden (Bilaga 2) gav möjlighet för deltagarna att med egna ord ge detaljerade 

berättelser om sina upplevelser av sociala medier (Langemar, 2008). Under intervjuns gång 

ställdes följdfrågor som uppmuntrade till fördjupning. Även om metoden innebar att deltagarna 
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inte alltid fick samma följdfråga, beroende på vad de pratade om, var målet med intervjuerna 

detsamma. Under intervjuerna antecknade författaren stödord för att senare kunna gå tillbaka 

till deltagarna om vidareutveckling, istället för att behöva avbryta deltagarna. Intervjuerna 

varade mellan 40 och 50 minuter, vilket gav ca 7 timmars material. När intervjun var klar 

transkriberades hela intervjun ordagrant. 

 

 

Analys 

 

För att få struktur på underlaget analyserades det transkriberade materialet enligt den kvalitativa 

innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Manifest innehållsanalys med 

latenta inslag användes, vilket innebar en viss tolkning av det som deltagarna uttryckte 

(Langemar, 2008). Samtliga transkriberade intervjutexter lästes igenom flera gånger för att få 

en känsla för helheten av innehållet. Därefter valdes meningsenheter ut utifrån studiens syfte. 

En meningsenhet är en meningsbärande del av texten som utgörs av ord, meningar eller stycken 

som är relaterade till varandra genom sitt innehåll och sammanhang (Graneheim & Lundman, 

2004). De meningsbärande enheterna kondenserades sedan, vilket innebär att texten kortas ner 

och blir mer lätthanterlig samtidigt som kärnan i texten bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). 

Efter kondenseringen kodades materialet. Ur detta framkom sedan tre huvudkategorier och åtta 

underkategorier som besvarade studiens syfte (Tabell 1). En kategori är en grupp av innehåll 

som delar en gemensamhet och att skapa kategorier är kärnan i kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

 

Tabell 1 Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag tycker att 

Sociala Medier 

bidrar till en 

negativ 

jämförelesehets och 

tror att det hade 

varit annorlunda 

om sociala medier 

inte hade funnits. 

Sociala Medier 

bidrar till en 

negativ 

jämförelsehets  

Att jämföra sig Jämförelsen med 

andra 

Självnedsättande 
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Jag tror ändå att 

min självbild 

påverkades ännu 

mer av Sociala 

Medier när jag var 

yngre, man har fått 

mer distans med 

åldern. 

Mer distans till 

Sociala Medier 

med åldern vilket 

påverkar själv-

bilden mindre 

 

Distans till Sociala 

Medier 

Förhållningssätt Användandet av 

Sociala Medier 

Människor som 

inspirerar och 

pratar öppet om 

sådant som är 

jobbigt och 

tabubelagt får mig 

att känna mig 

mindre ensam, och 

är ofta en bra 

påminnelse om att 

jag duger som jag 

är.  

Människor som 

inspirerar bidrar till 

att människor mår 

bättre och känner 

sig mindre 

ensamma 

Människor som 

inspirerar  

Inspiration  Självförstärkande 

     

     

 

 

Etik  

 

När människor deltar i forskningsstudier är forskaren skyldig att förebygga och minimera skada 

för de som deltar, samt se till att deltagarnas rättigheter skyddas (Vetenskapsrådet, 2018). I linje 

med vetenskapsrådets riktlinjer om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet informerades deltagarna om studiens syfte och att 

deras deltagande var frivilligt och konfidentiellt, samt att den information som samlades in 

endast kommer att användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2018). Det informerade 

samtycket till deltagande i studien hämtades muntligt från varje deltagare för att säkerställa att 

deltagandet var frivilligt. Innan påbörjad intervju informerades deltagarna om att de när som 

helst kunde dra sig ur studien eller välja att inte svara på någon fråga utan att behöva ange orsak. 

Genom att anonymisera ljudinspelningarna och transkripten säkerställdes anonymiteten och 

konfidentialiteten. Insamlade data avidentifierades genom att uttalanden i resultatdelen 

presenterades som deltagare 1,2,3 osv, för att deltagarnas identitet inte skulle avslöjas. 
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Resultat 

 

Studien genomfördes i syfte att undersöka hur unga kvinnor upplever att deras användande av 

sociala medier har betydelse för deras självbild. Analysen resulterade i tre huvudkategorier med 

2–3 underkategorier vardera. Huvudkategorierna utföll: 1) Användandet av Sociala Medier 2) 

Självförstärkande och 3) Självnedsättande. Tillsammans representerar dessa kategorier 

deltagarnas upplevelser om hur sociala medier har betydelse för deras självbild (Tabell 2).  

 

 

 Tabell 2 Summering av underkategori och huvudkategorier 

Huvudkategorier        Underkategorier 

 

1) Användandet av sociala medier 

 

       Förhållningssätt 

 

       Exponeringen 

 

       Avståndstagandet  

 

  

2) Självförstärkande        Inspiration 

 

       Trovärdigheten 

 

 

3) Självnedsättande        Skev verklighetsuppfattning 

 

       Bekräftelsebehovet 

  

       Jämförelsen med andra 
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1) Användandet av sociala medier 

 

Huvudkategorin “Användandet av sociala medier” representerar det sätt på vilket deltagarna 

använder och har använt sociala medier, och hur de upplever att detta har eller har haft betydelse 

för deras självbild. Kategorin presenteras i tre underkategorier ”Förhållningssätt”, 

”Exponeringen” och ”Avståndstagandet”. 

 

Förhållningssätt 

Underkategorin “Förhållningssätt” representerar kvinnornas uppfattning om att 

förhållningssättet till sociala medier har stor betydelse för deras självbild. Samtliga av 

kvinnorna började använda dåtidens sociala medier när de var i 12–15 års åldern, och några av 

kvinnorna menade på att deras förhållningssätt till sociala medier har ändrats med tiden. Många 

av kvinnorna upplevde att deras självbild påverkades i högre uträckning av sociala medier för 

några år sedan, men att de idag har ett annat förhållningssätt till det. Några av kvinnorna 

uttryckte att det är lättare att jämföra sig med andra på sociala medier när man känner sig osäker 

eller har dålig självkänsla. Några av kvinnorna uttryckte att de kan uppleva att kvinnor generellt 

sett har problem med självbilden och självkänslan och kämpar mer med att hitta sig själv, när 

de är yngre, och i och med detta har lättare för att påverkas av innehållet på sociala medier. 

Några av kvinnorna upplevde att det handlar om en mognadsfråga och att de fått ett annat 

perspektiv med åldern. Några av kvinnorna uttryckte att de blivit mer källkritiska mot innehållet 

på sociala medier samt fått mer distans till det med tiden. De uttryckte dock att de trots detta 

kan uppleva att sociala medier har inflytande på deras självbild, men inte i samma utsträckning 

som när de var yngre.  

 

”…jag tror ändå att jag påverkades ännu mer när jag var yngre, för på något sätt gör 

lite livserfarenhet att man blir lite tryggare i sig själv. Jag kan ändå ha en annan 

distans nu, man lär sig ändå att sålla vissa saker och man är lite kritisk och medveten 

om att det är inte såhär de ser ut egentligen eller det livet dem har. Men även om 

man vet det så påverkas man ju på något sätt.” - D4 
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Exponeringen 

Underkategorin ”Exponeringen” representerar kvinnornas upplevelser av att den ökade 

tillgängligheten av sociala medier kan ha en stor betydelse för unga kvinnors självbild. Några 

av kvinnorna uttryckte att de upplever att tillgängligheten av sociala medier kan bidra till en 

bättre självbild i många aspekter. Ett exempel som en av kvinnorna nämnde var att om hon 

exempelvis känner sig osäker i en viss roll (t.ex. mammarollen), så är det lättare att få bekräftat 

genom sociala medier att hon faktiskt gör rätt eller att det finns andra som gör eller har det 

likadant. Några andra av kvinnorna upplevde att sociala medier har skapat problem som de 

annars inte tror de hade haft. 

 

”Jag är 100 % säker att det har blivit ett problem för mig som jag inte hade haft 

annars. Och jag är säker på att jag nog inte hade fokuserat lika mycket på utseendet 

om det inte hade varit för sociala medier. Och det påverka ju min självbild.” -D7 

 

En av kvinnorna uttryckte att om hon inte fått se så mycket utav andra människors liv på sociala 

medier utan bara relaterat till det som finns i verkliga livet, så tror hon att hon hade haft en 

bättre självbild. Några av kvinnorna uttryckte att de tror att det kontinuerliga användandet av 

sociala medier ger dem en sämre självbild och självkänsla. Detta på grund av att de ständigt 

kan jämföra sig med andras bedrifter och i och med detta upplever sig som sämre personer. 

Några av kvinnorna upplevde att den ökade tillgängligheten av sociala medier har bidragit till 

en sämre självbild, eftersom pressen att nå upp till ett visst ideal har blivit mer närvarande i 

deras liv.  

 

”..som ung kvinna i ett patriarkat hade jag ändå vuxit upp med en enorm 

utseendefixering och ett stort behov av bekräftelse. Men det hade ändå varit i en 

annan skala utan sociala medier, eftersom exponeringen för andra ideal och andras 

åsikter hade varit betydligt mindre. ” - D6 

 

Några av kvinnorna uttryckte att de tror att sociala mediers betydelse för självbilden är större 

än vad vi tror. Detta på grund av att vi dagligen matas med information och bilder, vilket gör 

att vi även undermedvetet utsätts för social jämförelse.  
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Avståndstagandet 

Underkategorin ”Avståndstagandet” representerar kvinnornas erfarenhet om att de någon gång 

medvetet försökt sluta eller minska sin tid på sociala medier på grund av att deras användande 

har bidragit till en negativ självbild. Några av kvinnorna hade även aktivt valt att försöka minska 

sin tid på sociala medier i syfte att kunna vara mer närvarande i nuet eller för att kunna lägga 

mer tid på andra saker. En av kvinnorna beskrev tvärtom att hon skulle må dåligt av att stänga 

av sociala medier eftersom hon känner sig beroende av det och har ett behov av att kolla sociala 

medier varje dag. Några av kvinnorna hade däremot aldrig upplevt deras användande av sociala 

medier som överdrivet eller problematiskt, och hade därför aldrig försökt sluta eller minska sin 

tid på sociala medier. Några av kvinnorna hade medvetet tagit bort vissa eller alla sociala medier 

någon gång på grund av att de upplevt att de mådde dåligt över att jämföra sig med andra på 

sociala medier. 

 

”Jag tog en vecka fritt från sociala medier för ungefär ett år sedan. Jag var helt enkelt 

trött på att jämföra mig och må dåligt över att inte leva upp till alla polerade ytor 

som visas upp.” - D8 

 

”Instagram var ett aktivt val att sluta använda. Mest betydande av allt, är att jag 

slipper se fasadbilderna som många målar upp men som inte stämmer alls när man 

sedan pratar med dem, samt att man frångår att jämföra sig med alla andras liv.” – 

D7 

 

 

1) Självförstärkande 

Huvudkategorin ”Självförstärkande” representerar det som kvinnorna upplevde kan ha positiva 

effekter på deras självbild, i förhållande till deras användande av sociala medier. 

Underkategorierna består av ”Inspiration” och ”Trovärdigheten”.  
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Inspiration 

Många av kvinnorna upplevde att sociala medier kan bidrar till en mer positiv självbild när de 

kan ta del av och följa människor som inspirera och motivera dem. Kvinnorna nämnde exempel 

som kroppsaktivister, feminister eller andra aktivister, men också människor som pratar öppet 

om sådant som är jobbigt och tabubelagt, som till exempel psykisk ohälsa. Kvinnorna uttryckte 

att detta får dem att känna sig mindre ensamma med sådant som är svårt, och att det även är en 

bra påminnelse om att de duger som de är. Några av kvinnorna upplevde att det finns många 

forum på sociala medier där man peppar och stöttar varandra i olika saker. Denna gemenskap 

kan leda till att de känner sig starkare, och få en stärkt självbild. 

 

”..samtidigt finns det ju guldkorn – kroppsaktivister och andra balla människor som 

bara inspirerar och ger energi att följa, som får en att känna sig att man trots allt 

duger som man är. Och coola aktivister som får en att tro att världen ändå kanske 

inte är helt på väg åt skogen. ” - D8 

 

”Jag följer till exempel vissa konton på Instagram som får mig att reflektera över 

sådan jag inte reflekterat över tidigare, vilket påverka mig positivt” - D9 

 

 

Trovärdigheten  

Underkategorin ”Trovärdigheten” handlar om kvinnornas upplevelse av att trovärdiga bilder 

och inlägg kan bidrar till en mer positiv självbild. Några av kvinnorna uttryckte att det känns 

mer trovärdigt när personer visar upp båda delarna av sitt liv, det vill säga både det positiva och 

det negativa. Kvinnorna uttryckte exempel som när personer vågar visa sina vardagliga problem 

eller när något inte gått som det skulle, istället för att bara lägga ut ljusglimtar om hur perfekt 

och underbart allt är hela tiden. Kvinnorna menade på att inlägg som innehåller saker som de 

kan relatera till och känna igen sig i, eller som bekräftar att andra faktiskt har det likadant, bidrar 

till en mer positiv självbild. Sådana inlägg gör att de inte känner sig lika misslyckade eller 

missnöjda med sina egna liv, som de annars kan göra när de jämför sig med allt det perfekta 

som läggs ut. Några av kvinnorna uttryckte att dessa ”verklighetstrogna” bilder och inlägg gör 

att de upplever en minskad press om att leva upp till vissa roller eller ideal som de annars 
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upplever att sociala medier kan bidra till. 

 

”När någon lägger upp något verkligt utan att förskönar något, så har man inget 

behov av att jämföra sig, utan det blir bara ett konstaterande av ett normalt liv..”- D3 

 

”..men när folk till exempel lägger ut att deras barn kan driva dem till vansinne, eller 

att de gav sitt barn en godisbit fast det bara var tisdag, eller att man låtit sina barn 

sitta vid datorn hela dagen för att man skulle få städat, eller var det nu kan vara. Då 

minskar ju den här pressen man känner eller känslan av att man skulle vara en dålig 

mamma, för man ser att det finns andra som gör samma sak.” - D4 

 

 

2) Självnedsättande 

 

Huvudkategorin ”Självnedsättande” representerar det som kvinnorna upplevde kan ha negativa 

effekter på deras självbild, i förhållande till deras användande av sociala medier. 

Underkategorierna består av ”Skev verklighetsuppfattning”, ”Bekräftelsebehovet” och 

”Jämförelsen med andra”.  

 

Skev verklighetsuppfattning 

Underkategorin ”Skev verklighetsuppfattning” handlar om kvinnornas upplevelse av att sociala 

medier kan spegla en skev verklighet. Några av kvinnorna upplevde att alla skeva och 

ouppnåeliga ideal på sociala medier skapar stress och press, och kan leda till en försämrad 

självbild. Många av kvinnorna uttryckte att även fast de är medvetna om att mycket som delas 

på sociala medier inte alltid speglar verkligheten, så jämför de sig med det ändå. 

 

”Ibland kan jag uppleva en viss stress och press att nå upp till alla dessa ideal, vilket 

få mig att må dåligt. Men då får man försöka tänka att många av de ideal som 

förmedlas på sociala medier är skeva och ger en felaktig bild av verkligheten.” -D9 
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En av kvinnorna uttryckte en stark oro över att sociala mediers filtrerade ideal kan ha en negativ 

inverkan på unga kvinnor med dålig självkänsla, med tanke på att hon själv upplever sig som 

en stark person, men trots detta påverkas. Några av kvinnorna uttryckte att de upplever att unga 

tjejer som växer upp med sociala medier idag kan få en skev självbild just på grund av att de 

jämför sig med det som de ser på sociala medier, vilket inte alltid representerar verkligheten. 

 

 

”Jag tror att de får en skev verklighetsuppfattning, vilket jag tror påverka deras 

självbild. De tror att det ät normalt att man ska blotta sig på nätet, att man ska dela 

sitt liv och att man behöver ha bekräftelse, många följare osv. För de lever ju i den 

tiden när sociala medier blir livet. De har svårt att se det verkliga livet, utanför 

sociala medier. För merparten av livet pågår ju ändå utanför sociala medier, fast de 

är bara inne i sociala medier och tror att de som publicera saker på sociala medier 

bara lever det livet som de visar där, men det gör dem ju inte. Så jag tror att deras 

självbild påverkas negativt av det.” -D1 

 

 

Några av kvinnorna uttryckte att de upplever att den skeva verklighet som sociala medier kan 

förmedla och de ouppnåeliga ideal som följer med detta, skulle kunna vara en orsak till den 

ökade psykiska ohälsan hos unga kvinnor. 

 

”Unga tjejer har oftast problem med självbild och självkänsla, och kämpar ju för att 

hitta sig själv, vem man är och vad man står för, och det tror jag blir negativt påverkat 

när man hela tiden ska utsättas för sociala medier som inte är en riktigt verklighet. 

För verkligheten ser inte ut så för de allra flesta. Så det tror jag blir jobbigt för dem. 

Jag tror det leder till en stress och jag tror att det leder till psykisk ohälsa och att det 

kommer öka.” -D5 

 

 

Bekräftelsebehovet 

Underkategorin ”Bekräftelsebehovet” representerar deltagarnas upplevelse om huruvida de 

anser att bekräftelsen, uppmärksamheten och responsen från andra människor på sociala medier 
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är viktig för dem, och om det i sin tur har någon betydelse för deras självbild. Det som alla 

kvinnorna hade gemensamt var att de använder sociala medier för att ta del av andra personers 

liv, samt kunna dela med sig av sitt eget. Några av kvinnorna uttryckte att de främst publicera 

inlägg och bilder för att vänner, familj och bekanta ska se vad dem gör. Några av kvinnorna 

uttryckte att de inte upplever att responsen i form av ett visst antal ”likes” och kommentarer på 

de inlägg och bilder som de publicera är viktig, men att de däremot upplever att det är många 

andra (speciellt unga människor) som tycker det.  Däremot känner några av dessa kvinnor ändå 

behovet av att dela med sig av sitt liv på sociala medier, för att andra ska kunna ta del av deras 

liv och se att de också har ett intressant och händelserikt liv. 

 

”Hade man inte känt att man vill ha bekräftelsen så hade man säkert inte haft behovet 

av att lägga ut något. Men på något sätt känner jag ändå att jag ha behovet av att 

någon ska se vad jag gör och att jag minsann också har ett intressant liv.”  - D4 

 

Några av kvinnorna upplevde att bekräftelsebehovet på sociala medier i form av att folk ska se 

och ”gilla” det vi gör, är ett behov som vi själva ha skapat, men som vi bara lurar oss själva 

med att vi behöver. Några av kvinnorna upplevde att bekräftelsen från nära och kära utanför 

sociala medier ändå är viktigare än bekräftelsen på sociala medier.  Några andra kvinnor 

uttryckte att ”likes” är väldigt viktigt och att det till och med kan gå så långt att de tar bort bilder 

som de lagt ut om de inte få tillräckligt med ”likes”, eftersom de då intalar sig själva att bilden 

inte dög.  För några av kvinnorna är responsen i form av ”likes” och kommentarer på de inlägg 

och bilder som de lägger ut ett slags kvitto på att de duger som människor. Om de får många 

”likes” så känner de sig som bättre personer och får en mer positiv bild av sig själv. Skulle de 

däremot få ”dålig” respons på en bild kan detta bidra till att de blir nedstämda, besvikna, börja 

ifrågasätta sig själva eller blir självkritiska. 

 

”Det kan leda till en klump i magen och ett ifrågasättande. När jag var yngre var jag 

riktigt självkritisk och reagerade ofta med att tänka ”vad är det för fel på mig” och 

”varför är jag så dålig”..” – D5 
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”Jag kände att ”likes” på bilder påverkade mig känslomässigt, min dag kunde bli 

bättre eller sämre beroende av hur många ”likes” jag hade fått.” -D3 

 

Alla kvinnorna uttryckte att de nästan bara delar positiva händelser av sitt liv på sociala medier. 

Många av kvinnorna uttryckte också att de känner ett behov av att redigera bilderna som de 

lägger upp på sociala medier. Dels för att bilderna ska bli snyggare och kunna leva upp till 

bildstandarden på sociala medier, men också för att de ska få fler ”likes”, vilket i sin tur gör att 

de får en bättre självbild.  

 

”..och sen vet man ju att ju finare bild, desto mer likes får man..”-D1 

 

 

Jämförelsen med andra 

Underkategorin ”Jämförelsen med andra” representerar kvinnornas upplevelse av hur deras 

jämförelse med andra på sociala medier kan leda till en sämre självbild. Många av kvinnorna 

upplevde att människor ofta målar upp en perfekt bild av sina liv på sociala medier och bara 

visa upp den positiva, händelserika och problemlösa delen av livet, vilket leder till att de känner 

en press att göra detsamma.  

 

”Allt är så perfekt, och då känner man att man också måste vara perfekt och lägga 

upp perfekta bilder, när man ser detta perfekta hela tiden.” – D1 

 

Några av kvinnorna uttryckte att det är svårt att bara titta på bilder utan att relatera till sig själv. 

Några av kvinnorna uttryckte att jämförelsen på sociala medier lätt kan leda till en konflikt 

mellan bilden av vem de verkligen är och bilden av den person de skulle vilja vara. De upplevde 

att det är lättare att känna sig misslyckad och missnöjd med sitt liv, när de hela tiden ser och 

jämför sig med andras perfekta liv och ljusglimtar i form av mat, resor, upplevelse, träning osv.  
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”De ideal som vi nu ska sträva efter är fullkomligt omöjliga – det är ju sällan hela 

versioner av en människa som vi får se på sociala medier. Men ändå ska vi hela tiden 

försöka se ut och leva som noga utvalda, välredigerade delar av världens vackraste 

och coolaste människor.” - D7 

 

Nästan alla kvinnorna upplevde att kropphetsen och utseendeidealet på sociala medier bidrar 

till en sämre självbild.  Många av kvinnorna upplevde att de utvärderar och värderar sig själva 

i relation till de personer som de ser eller följer på sociala medier. Detta kan vara allt ifrån 

utseende och kroppsform till pengar och karriär. Kvinnorna menade på att denna jämförelse gör 

att de ständigt bli påminda och medvetna om sina ”brister” och förstärker deras osäkerhet kring 

dessa.  

 

”Jag tror att det är ett väldigt skadligt beteende. Oavsett vem man jämför sig med så 

kommer det alltid att finnas något ouppnåeligt, eftersom vi alla är unika små 

varelser.” -D5 

 

Några av kvinnorna uttryckte att de upplever att sociala medier har gjort det enklare för 

människor att jämföra sig med varandra, och tror att människor inte jämfört sig med varandra i 

samma utsträckning om inte sociala medier funnits.  En av kvinnorna uttryckte att även om 

människor alltid har och kommer jämföra sig med andra, så har sociala medier bidragit till en 

jämförelsehets som är skadlig, framförallt för unga kvinnor.   

 

”Jag tror verkligen att jämförelsehetsen är skadlig, särskilt för unga tjejer. Unga 

tjejer har redan så mycket press och så många krav att leva upp till och sociala medier 

blir en farlig extra vikt att lägga på den redan obalanserade vågskålen.” - D8 
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Diskussion 

 

 

Resultatdiskussion 

Studien genomfördes i syfte att undersöka hur unga kvinnor upplever att deras användande av 

sociala medier har betydelse för deras självbild. Analysen av texterna resulterade i tre 

huvudkategorier: 1) Användandet av Sociala Medier, 2) Självförstärkande, 3) Självnedsättande, 

som tillsammans utökar förståelsen för hur unga kvinnor upplever att sociala medier har 

betydelse för deras självbild.   

 

Sammanfattningsvis upplevde kvinnorna att deras användande av sociala medier har stor 

betydelse för deras självbild, både på ett positivt och negativt sätt. Resultatet visade att 

kvinnorna jämför sig och utvärderar sig själva i relation till andra på sociala medier, men att 

effekterna av jämförelsen varierar från person till person. Vilka karaktärsdrag eller 

bakomliggande faktorer som ligger till grund för detta kan det enbart spekuleras kring, då 

studiens syfte inte var att undersöka detta. Många av kvinnorna upplevde att sociala medier 

hade större betydelse för deras självbild när de var ännu yngre och att de fått ett annat 

förhållningssätt till det med åldern. Ålder skulle därför kunna vara en bidragande faktor för hur 

stor betydelse sociala medier har för självbilden. 

 

Tidigare forskning (Wood, 1989) har visat att social jämförelse kan ge både negativa och 

positiva utfall på självbilden, vilket även stämmer överens med den föreliggande studiens 

resultat. Många av kvinnorna upplevde att trovärdiga inlägg som innehåller saker som de kan 

relatera till och känna igen sig i, bidrar till en mer positiv självbild. Kvinnorna upplevde också 

att sociala medier ökar möjligheten till att kunna ta del av och följa människor som inspirerar 

och motiverar, vilket i sin tur bidrar till en mer positiv självbild. Detta går i linje med tidigare 

forskning om att social jämförelse med personer som inspirerar och motiverar har visat sig ha 

positiva effekter på individens självbild, och kan bidra med ”självförbättringsmotiv” till 

individen (Wood, 1989).  

 

Resultatet visade att kvinnorna lättare känner sig misslyckade eller missnöjda med sitt liv, när 

de hela tiden har möjlighet att se och jämföra sig med andras perfekta liv och ljusglimtar. Några 

av kvinnorna upplevde att alla skeva och ouppnåeliga ideal på sociala medier kan bidra till en 
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sämre självbild. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visat att när individen 

upplever att personers framgång eller livsstil känns onåbar, kan jämförelsen bidra med 

”självförgörande motiv” vilket hotar individens självbild (Finkel & Fitzsmons, 2011). Detta 

kan leda till känslor av hjälplöshet och missnöjdhet och försämring av självbild och självkänsla, 

vilket också kvinnorna i den föreliggande studien uttryckte.  

 

Som tidigare nämnt visade resultatet att kvinnorna upplevde att sociala medier kan ha både 

positiva och negativa effekter på självbilden. Majoriteten av kvinnorna i studien upplevde dock 

att det negativa överväger det positiva, vilket går i linje med tidigare forskning om att människor 

tenderar att göra negativa sociala jämförelser framför positiva (Vogel et al., 2014). Kvinnorna 

i den föreliggande studien upplevde att den negativa jämförelsen kan leda till en sämre 

självkänsla och självbild.  

 

En del i identitetsskapandet är att ta reda på vad man tycker är viktigt och vad man står för 

(McAdams, 2001).  Att kvinnorna i den föreliggande studien utvärderade och värderade sig 

själva genom jämförelse på sociala medier kan således ses som en del i 

identitetsskapandeprocessen. Enligt teorin om identitetsskapandet blir identiteten till ett 

problem för individer som befinner sig i övre tonåren eller tidiga vuxenåren, då individen inser 

att hon kan vara på många olika sätt och samtidigt upplever en stark önskan, men också en 

uppmuntran av samhället, om att vara på ett visst sätt (McAdams, 2001).  Många av kvinnorna 

upplevde att innehållet på sociala medier hade större betydelse för deras självbild för några år 

sedan eller när de var yngre. Anledningen till detta var för att de upplevde att de var mer osäkra 

kring sin självbild och självkänsla då, och kämpade mer med att hitta sig själva och vad de stod 

för. 

 

För några av kvinnorna var bekräftelsen, uppmärksamheten och responsen från andra 

människor på sociala medier viktig, även fast det tog sig uttryck på olika sätt. För några var 

antalet ”likes” en form av bekräftelse, medan för andra var det viktigt att bara dela med sig av 

sitt liv så att vänner och bekanta skulle kunna se vad de gör. Enligt Cullberg Weston (2005) 

byggs självbilden upp i interaktion med de närmaste personerna under uppväxtåren och formas 

också av hur man blir behandlad av andra människor. Enligt Subrahmanyam et al., (2006) kan 
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positiv eller negativ feedback från online-vänner förbättra eller sänka respektive självkänsla 

och självbild, vilket den föreliggande studiens resultat bekräftar. 

 

I samstämmighet med tidigare forskning (Hawi & Samaha, 2017) om att människor använder 

Facebook för att förmedla det bästa av sina liv, såsom intressanta och positiva händelser, 

upplevde även kvinnorna i den föreliggande studien att människor ofta vill förmedla ett perfekt 

liv på sociala medier. Många av kvinnorna upplevde att människor ofta väljer att bara visa upp 

den positiva, händelserika och problemlösa delen av livet, vilket leder till att de känner en press 

att göra detsamma. Detta innebär att även de bidrar till den negativa trenden med att visa upp 

en perfekt verklighet som blir andra människors referensramar.  Detta beteende kan leda till att 

individer upplever att andra har det bättre, vilket i sin tur kan påverka deras självkänsla och 

självbild negativt (Hawi & Samaha, 2017). 

 

Enligt Kennedy & Lynch (2015) sträcker sig sociala medier förbi geografiska och kulturella 

gränser och utgör således en unik kontext för social jämförelse. Detta var också något som 

kvinnorna i den föreliggande studien upplevde. Kvinnorna upplevde att den ökade 

tillgängligheten och exponeringen av sociala medier kan ha en stor betydelse för unga kvinnors 

självbild. Några av kvinnorna uttryckte att de upplever att tillgängligheten av sociala medier 

kan bidra till en bättre självbild i många aspekter, men också en sämre självbild, eftersom 

pressen att nå upp till ett visst ideal har blivit mer närvarande i deras liv.  

 

 

Metodologisk diskussion 

 

För att få svar på studiens syfte valdes en kvalitativ metod. En kvalitativ metod är lämplig att 

använda när upplevelser ska studeras (Langemar, 2008). Genom en kvalitativ metod får man 

lättare en helhetsbild, som gör det möjligt att öka förståelsen för sociala processer och 

sammanhang, samtidigt som det skapar en närhet till studieobjektet, vilket bekräftar valet av 

metod till den föreliggande studien. Som datainsamlingsmetod användes semi-strukturerade 

intervjuer då intervju anses vara en bra metod att använda för att få ökad förståelse för 
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fenomenet, genom att deltagarna erbjuds att med egna ord berätta om sina upplevelser 

(Langemar, 2008).  

 

För att kunna bedöma studiens tillförlitlighet och överförbarhet har författaren försökt att ge en 

så tydlig beskrivning av hela forskningsprocessen som möjligt samt motivera de val som gjorts 

kring metoden (Graneheim & Lundman, 2004). I resultatet har citat använts för att understödja 

de slutsatser som gjorts, men också för att möjliggöra bedömning av rimligheten i gjorda 

tolkningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

På grund av den begränsade tidsramen för studien valdes deltagarna ut genom ett 

bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Nio deltagare som uppfyllde studiens kriterier deltog i 

studien då det ansågs vara ett rimligt antal med hänsyn till studiens syfte och förutsättningar. 

När de nio intervjuerna var genomförda upplevdes en teoretisk mättnad, då liknande 

erfarenheter och information framkom (Langemar, 2008). Ett större antal deltagare hade 

eventuellt kunnat förändra resultatet något, eftersom ju fler deltagare som intervjuas desto mer 

stöd ges åt resultatet. Men det är snarare kvalitén i den erhållna informationen som är avgörande 

snarare än antalet deltagare (Langemar, 2008).  

 

Beträffande urvalsförfarandet så rekryterades en av informanterna via snöbollsurval där en 

redan deltagande informant värvade en vän. Det går att ifrågasätta snöbollsurvalet huruvida 

frivilligt deltagande var möjligt då vänskapsbandet kan ha haft en tvingande verkan på 

rekryteringsprocessen. Gällande bekvämlighetsurvalet handplockades de frivilliga informanter 

som ansågs kunna ge bäst information, vilket är praktiskt då kvalitativ datainsamlingsmetod 

och analys i regel ofta är mer tidskrävande än en kvantitativ (Langemar, 2008).  Informanterna 

skilde sig åt med avseende på ålder, utbildningsnivå, sysselsättning och hemort: 

bakgrundsfaktorer som kan har haft betydelse för deras upplevda erfarenhet av sociala medier 

och självbild. 

 

Under intervjuerna använde forskaren en frågeguide med öppna frågor. För att undvika att låta 

sig styras av frågeguiden uppmuntrade forskaren deltagarna att prata fritt och berätta med egna 

ord om deras upplevelser. Inledningsfrågorna bjöd i många fall in till ett berättande där de 

följande frågorna inföll naturligt, vilket anses vara en styrka i studien (Langemar 2008). Enligt 

Langemar (2008) beror kvalitén på intervjun delvis på intervjuarens kunskaper och 

förhållningssätt. Att forskaren var nybörjare och ovan i sin roll som intervjuare kan ha påverkat 
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intervjutekniken, samt förmågan att skapa ett förtroende för deltagarna. Detta kan i sin tur har 

påverkat öppenheten och djupet i intervjuerna och kan ses som en svaghet i metoden 

(Langemar, 2008). Datainsamlingmetoden innebar att alla deltagare inte alltid fick samma 

följdfrågor, då de kunde variera något beroende på vad deltagaren pratade om. Det behöver 

dock inte anses som någon nackdel då Langemar (2008) menar att det är en fördel att utgå med 

frågor utifrån deltagarnas kommentarer för vidareutveckling och fördjupning av svaren, snarare 

än att utgå från förutbestämda frågor. Forskaren undvek att avbryta deltagarna under intervjuns 

gång för att de inte skulle tappa tråden i berättelsen.  Istället antecknades stödord så att forskaren 

senare skulle kunna gå tillbaka och be deltagarna om fördjupning.  

 

Transkribering av materialet gjordes av samma person som utförde intervjun, vilket innebär att 

risken för feltolkning av materialet minskade, vilket i sin tur kan stärka studiens trovärdighet 

(Langemar, 2008). Det transkriberade materialet analyserades enligt den kvalitativa 

innehållsanalys som Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Innehållsanalysen var avsedd 

att göras med låg grad av tolkning eftersom manifest innehållsanalys med latenta inslag valdes 

att användas. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att det alltid finns en viss grad av 

tolkning när kvalitativ innehållsanalys av en text sker, och tolkning förekommer alltid eftersom 

viss förförståelse av ämnet föreligger.  

 

 

Förslag på framtida forskning 

Sociala medier uppdateras ständigt och nya trender uppkommer på löpande band, vilket innebär 

att forskning inom detta område behöver uppdateras kontinuerligt.  Det kan konstateras att 

onlinemiljöer idag är en plattform för ungas identitetsskapande där jämförelser med omvärlden 

online har minst lika stor betydelse som de fysiska kontexterna (Abiala & Hernvall, 2013). 

Skillnaden är att individer har möjlighet att försköna sig själva och sina liv på sociala medier, 

och kan således ge en falsk och ofta onåbar referensram för andra att jämföra sig med.  

Ett förslag till framtida forskning hade kunnat vara att undersöka de bakomliggande orsakerna 

till jämförelse och således fördjupa kunskapen kring hur unga kvinnors självbild och 

identitetsskapande påverkas online.  Det hade också varit av intresse att göra en liknande studie 

på yngre tonårstjejer i Sverige, eftersom studiens resultat indikerade på att det är lättare att 

påverkas av sociala medier när man är yngre. Att lägga till ett genusperspektiv och göra en 

jämförelsestudie mellan tonårskillar-och tjejer, hade också varit av intresse för att urskilja 



25 
 

 
 

potentiella skillnader eller likheter mellan dessa. En liknande studie med individer från olika 

socioekonomiska och demografiska kontexter, hade också varit intressant för att undersöka om 

dessa faktorer kan påverka studiens utfall.  

  

Slutsats och Praktiska implikationer 

Avslutningsvis understryks relevansen av att kontinuerligt bevaka och problematisera sociala 

medier, både för den enskilde individen men även för samhället i stort. I dagens samhälle matas 

vi ständigt med mängder av intryck och information. Detta informationshav har en stor 

betydelse för utvärderandet av oss själva och våra identiteter. Sociala medier kan konstateras 

utgöra en kontext för jämförelse där användarna enkelt kan hamna i ”jämförelsefällan”. 

De iakttagelser och empiriska material som upptäckts i studien löser inte hela gåtan men bidrar 

med kvalitativ kunskap till det vetenskapliga fältet kring unga kvinnors relation till sociala 

medier och vilken betydelse denna ha för deras identitetsskapande. Det är viktigt att människor 

blir medvetna om vikten av att använda sina sociala plattformar på rätt sätt då de besitter stor 

påverkningskraft på unga människor. Att ibland visa upp den oredigerade sanningen och den 

inte alltid perfekta verkligheten kan vara ett steg mot att bryta de negativa trenderna online och 

därmed skapa en verkligare referensram för unga kvinnor att jämföra sig med. 
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Bilaga I 

 

Hej!        

Jag heter Tove Michaelsson söker nu deltagare till min C-uppsats i Psykologi. Studien riktar 

sig till unga tjejer i åldrarna 20–28 år. Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur 

unga tjejers självbild påverkas av sociala medier.  

 

För att kunna delta i undersökningen ska man vara en aktiv användare av sociala medier och 

använda Instagram och/eller Facebook dagligen. Undersökningen kommer ske via enskilda 

semistrukturerade intervjuer som kommer innehålla vissa fasta frågor för att hålla samtalet inom 

ramen för undersökningens syfte och frågeställningar. För övrigt finns det utrymme för att 

diskutera och uttrycka sina åsikter fritt. Intervjun är beräknad att ta mellan 45 min – 1 h.  

 

Förhoppningen med denna studie är att resultatet ska belysa hur sociala medier påverka unga 

tjejer på olika plan med fokus på deras självbild.  

 

Som forskare följer jag Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket innebär att du som deltagare 

själv har rätt att bestämma över din medverkan och kan när helst du vill välja att avbryta 

intervjun. Allt material behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du som deltagare är anonym. 

De uppgifter och information som samlas in kommer endas användas i forskningsändamål.   

 

Efter genomförd undersökning erbjuds deltagarna att ta del av rapporten.  

 

För eventuella frågor och funderingar tveka inte att ta kontakt med mig på  

Tel: 070-XXX XX XX 

Email: XXXXXX@hotmail.com  

 

Väl mött! 
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Bilaga II 

Intervjuguide 

 

 

Inledning:  

• Presentation av mig själv och mitt yrkande 

• Hur kommer intervjun gå till (Intervjuns upplägg och deltagarnas rättigheter enligt 

Vetenskapsrådet). 

• Begreppsbeskrivning (Självbild och Sociala medier) 

 

Öppningsfrågor:  

• I vilket syfte använder du sociala medier? 

• Hur länge har du använt sociala medier?  

• Hur ofta använder du sociala medier? (Hur mycket tid per dag lägger du på sociala 

medier?) 

 

 

Frågor: 

 

• Beskriv på vilket sätt du upplever att sociala medier påverkar din självbild?  

 

 

• Kan du berätta om tillfällen när din självbild blivit positiv påverkad av att använda 

sociala medier?  

 

• Kan du berätta om tillfällen när din självbild blivit negativ påverkad av att använda 

sociala medier?  

 

 

 

• På vilket sätt skulle ditt användande av sociala medier kunna leda till en bättre 

självbild? 

 

 

 

• På vilket sätt skulle ditt användande av sociala medier kunna leda till en sämre  

självbild? 
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• På vilket sätt tror du användningen av sociala medier kan påverka unga kvinnors 

självbild?  

 

 

• Finns det något mer ni skulle vilja tillägga eller utveckla kring det vi samtalat om? 

 

 

 

Exempel på följdfrågor: 

• Har du någon gång försökt sluta eller minska din tid på sociala medier?  

 

• Vad tycker du är positivt/negativt med sociala medier? 

 

• Upplever du att du själv uttrycker dig på olika sätt via sociala medier gentemot i 

verkliga livet?  

 

 

• Jämför du dig själv och ditt liv med andra på sociala medier? 

 

 

• Upplever du någon press att visa upp en specifik identitet eller sida av dig själv på 

sociala medier?  

 

• Kan du uppleva att du strävar efter att efterlikna de personer som du följer på sociala 

medier, exempelvis stil, värderingar, livsstil, utseende etc.? 

 

• Upplever du att du utvärderar och värderar dig själv i relation till de personer som du 

ser på sociala medier?  

 

• Kan du uppleva en press eller stress att nå de ideal som förmedlas på sociala medier?  

 

• Anser du att det som folk lägger upp om sig själv och sina liv på sociala medier är 

trovärdigt? 
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• Upplever du att bekräftelsen på sociala medier är viktig? Dvs. är det viktigt att få likes, 

kommentarer, många följare osv? 

 

 

• Upplever du att bekräftelsen man får på sociala medier kan ha någon påverkan på hur 

nöjd man är med sig själv? t.ex. känner man sig extra bra om man får många likes eller 

tvärtom? 

 

• Hur känner du dig om du inte få bra respons på tex en bild eller ett inlägg? 

 

• Hur känner du dig när du får bra respons på tex en bild eller ett inlägg? 

 

• För vem publicerar du inlägg/bilder på sociala medier? 

 

• Känner du att det är viktigt för dig att dela med dig till andra om ditt liv och att andra 

ser vad du gör?  

 

• Vilka typer av bilder lägger du upp och varför? 

 

• Brukar du ”göra om” (t.ex. lägga till ett filter, beskära, lägga till en ram osv) innan du 

lägger upp en bild?  

 

• För vem publicerar du inlägg/bilder på sociala medier? 

 

• Tror du att din självbild hade sett annorlunda ut om sociala medier inte funnits? 

 

• Hur tror du att dina tankar kring utseende och bekräftelse hade sett ut om sociala 

medier inte funnits? 

 

• Tror du det är någon skillnad på hur killar och tjejer påverkas av sociala medier? 

 


