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Sammanfattning 

Sociala medier utgör en stor del av det moderna, globala samhället. Som aldrig förr 

finns möjlighet att kommunicera med människor världen över. De unga vuxna är 

framtiden och majoriteten av dem har växt upp i ett teknikpräglat samhälle. I dagsläget 

är forskningen bristfällig när det kommer till hur sociala medier påverkar individen. En 

av Sveriges mest använda plattformar för sociala medier är Snapchat. Syftet med 

studien var att undersöka samband mellan Snapchat och välmående hos sistaårselever 

på gymnasiet och undersöka bakomliggande motivation, samt se om användningen 

skiljer sig mellan könen. Online- och pappersenkäter resulterade i 192 svar. Resultaten 

visar att det inte finns någon korrelation mellan SnapPoäng och välmående, inte heller 

mellan välmående och skattad motivation. Via en tvåvägs-ANOVA framkommer att 

höganvändarna har högre välmående än låganvändarna, att männen har högre 

välmående än kvinnorna och att det är de låganvändande kvinnorna som har lägst 

välmående. Ingen signifikant interaktionseffekt finns mellan kön, Snapchatanvändning 

och välmående. Det behövs ytterligare forskning inom området för att kunna säkerställa 

hur sociala medier och Snapchat påverkar välmåendet. 
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Abstract 

Social media are a major part of the modern, global society. Like never before, people 

have the opportunity to communicate with each other across the globe. Young adults are 

the future and the majority of them have grown up in a technological society. Present 

research is currently insufficient regarding the effects of social media on the individual. 

One of the most common social media platforms in Sweden is Snapchat. The purpose of 

the present study was to investigate the significance of Snapchat on the well-being of 

senior-year students in high school, and to investigate underlying motivation and gender 

differences. Online and paper surveys resulted in 192 respondents. According to the 

results, no correlation was found between SnapPoints and well-being, nor between well-

being and reported motivation. Results from a two-way-ANOVA show that high-users 

have a higher level of well-being than low-users, that men have higher levels of well-

being than the women and that the low-using women have the lowest well-being. No 

significant interaction is found between gender, Snapchat-usage and well-being. Further 

research is needed to clarify how social media and Snapchat affect well-being. 
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Tack 

Tack till vår handledare László Harmat, för feedback och mycket tålamod. Vi är även 

tacksamma för Siegbert Warkentins värdefulla återkoppling. Ett stort tack till de 

generösa sistaårseleverna som delade med sig av sin tid och energi i en hektisk 

skolperiod, studien hade inte varit möjlig att genomföra utan er. Slutligen, tack till alla 

hårt arbetande kaffebönder i Sydamerika och Afrika, utan er hade energin till detta 

arbetet inte räckt till. 
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Inledning 

Sociala medier utgör idag en av de största plattformarna för kommunikation. 

Nästan varje svensk, 98%, hade internet i hemmet varav 83% använde sig av sociala 

medier under 2018 (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 2018). Vidare angav IIS (2016) att 

unga vuxna (16–25 år) spenderade i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan på internet.  

Sociala medier erbjuder användarna ett verktyg för att enklare kunna hålla kontakt 

med långväga vänner och bekanta samt hålla sig uppdaterad om vad som händer globalt. 

Möjligheter att dela med sig av sin vardag via bilder och videor samt sprida glädje till 

andra är några av fördelarna med sociala medier (Facebook, 2019a; Radovic, Gmelin, 

Stein & Miller, 2017; Snapchat, 2019; Statens medieråd, 2018). Trots att sociala medier 

bidrar till flera positiva upplevelser finns det även en mörkare sida. Internetanvändande 

möjliggör att användarna kan vara mer anonyma online, vilket i sin tur kan underlätta 

för internetmobbning. Spridning av pinsamma bilder på andra, utpekande av enskilda 

individer och nedsättande kommentarer, är en del av vardagen på sociala medier 

(Barlett & Gentile, 2012). Samtidigt framför Folkhälsomyndigheten (2018b) att nästan 

en femtedel av Sveriges befolkning årligen drabbas av någon form av psykisk ohälsa. 

Det nedsatta psykiska måendet drabbar främst kvinnor och unga vuxna, dock kan det 

finnas mörkertal för hela befolkningen. Psykisk ohälsa kan uttryckas olika beroende på 

problematikens art och allvarlighetsgrad (Kunskapsguiden, 2016; Socialstyrelsen, 

2017). Konsekvenserna av den psykiska ohälsan kan vara ödesdigra, alltifrån 

ofullbordad skolgång till utanförskap till suicid (Socialstyrelsen, 2017). Det går att 

arbeta förebyggande med psykisk ohälsa och att söka stöd vid redan aktuella besvär. 

Aldrig Ensam (2019) och Mind (2019) är exempel på två ideella organisationer som 

marknadsför sig via sociala medier och fyller ovanstående funktion. Medan en person 

kan välja att söka stöd kan en annan lika gärna välja att främja den psykiska ohälsan. På 

sociala medier kan användaren utsättas för potentiellt skadligt material (O’Reilly et al., 

2018). Exempelvis förekommer gruppchatter på Snapchat där användare uppmanar 

varandra till ätstörningar, och det går med lätthet att söka fram filmer om suicid på 

YouTube. Kort sagt verkar användningen av sociala medier och förekomsten av psykisk 

ohälsa öka i samhället, kanske finns ett samband mellan dem. Användningen av sociala 

medier verkar vara tveeggad, trots det fortsätter det vara en av nutidens populäraste 

internetsysslor. 
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Sociala medier 

I dagsläget består en stor del av internet av sociala medier (IIS, 2018). 

Nationalencyklopedin [NE] (2019b) beskriver sociala medier som ett samlingsnamn för 

plattformar med tvåvägskommunikation mellan två eller flera parter online via internet. 

Kommunikationen sker antingen via ljud, text, bild eller video. Begreppet sociala 

medier i förevarande arbete utgår från NE:s (2019b) definition. 

Att spendera tid på sociala medier är i dagsläget en av de populäraste 

sysselsättningarna bland unga vuxna (Bányai et al., 2017; IIS, 2016; IIS, 2018; 

Jelenchick, Eickhoff & Moreno, 2013; O’Reilly et al., 2018; Radovic et al., 2017). 

Forskningen inom området har ökat markant sedan 2007 (Zyoud, Sweileh, Awang & 

Al-Jabi, 2018). Sveriges tre största sociala medier under 2018, baserat på 

internetanvändare, var Facebook (76%), Instagram (60%) och Snapchat (38%) (vilka 

alla främst är fokuserade på text- och bildkommunikation). Användningsfrekvensen av 

sociala medier skiljer sig mellan åldrarna där Snapchat är som populärast bland yngre 

(12–25 år), medan äldre främst använder sig av andra sociala medier (IIS, 2018). Även 

beteendet på sociala medier skiljer sig beroende på ålder, till exempel delar äldre 

personer mer bilder än yngre på Facebook (IIS, 2018; Lin et al., 2016). Oavsett 

användningsområde verkar de främsta anledningarna till att använda sociala medier vara 

för att det är roligt, utgör ett tidsfördriv samt möjliggör för social interaktion (Robinson 

et al., 2018). Genom de sociala interaktionerna kan sociala medier även ge möjlighet för 

emotionellt stöd (Radovic et al., 2017). 

Användningen av sociala medier har ökat med åren världen över. Mellan 2005 

och 2015 ökade användningen i USA från 7% till 65% hos vuxna överlag (Perrin, 2015) 

och i Sverige ökade användningen av sociala medier, för internetanvändarna, från 53% 

till 83% mellan 2010 och 2018 (IIS, 2018). IIS (2018) anger att 94% av den svenska 

befolkningen använder internet, en ökning med 10% från 2010. I dagsläget ses blandade 

siffror kring exakt hur mycket tid som tillägnas sociala medier och internet i sin helhet. 

Jelenchick et al. (2013) uppgav att amerikaner spenderade 28 minuter per dag i 

genomsnitt, medan nyare forskning av Lin et al. (2016) visar att den dagliga 

användningen ligger mellan 30 till 135 minuter. Ytterligare uppskattningar av Astrup 

(2018) angående amerikaners dagliga användning var att mer än två timmar gick åt till 

sociala plattformar. Siffror från Ungern visade att 16-åringar spenderade i snitt strax 

över tre timmar (±två timmar) per dag på sociala medier (Bányai et al., 2017). I Sverige 

låg genomsnittet mellan 80 och 105 minuter per dag (IIS, 2016). Således har tiden som 
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spenderas på sociala medier ökat och sociala medier verkar ha blivit en vardagssyssla 

världen över. 

Snapchat. Snapchat är i skrivande stund Sveriges tredje största sociala medium 

och användningen växer stadigt (IIS, 2018). Snapchat har över 180 miljoner dagliga 

aktiva användare världen över. En aspekt som särskiljer Snapchat från andra sociala 

medier är att applikationen enbart finns till smartphones (Snap Inc., 2019b; Piwek & 

Joinson, 2016). Vidare beskriver Snap Inc. (2019b) att Snapchat främst är en 

kameraapplikation. Användarna skickar så kallade snaps till sina tillagda kontakter, 

vilket betyder att avsändaren skickar en bild, video och/eller textmeddelande till en 

annan användare. Ordet snap går att använda som ett verb, att snapa. 

Snap Inc. (2019b) strävar efter att konversationer över Snapchat ska efterlikna 

konversationer som sker ansikte-mot-ansikte. Därför destrueras snaps som standard 

efter att de har visats för mottagaren, såvida mottagaren inte väljer att aktivt spara dem. 

Avsändaren kan redigera sina snaps, dela sin exakta position och ta del av offentliga 

snaps världen över via Snapkartan. Vidare har Snapchat en funktion för användarna att, 

om än selektivt, ta del av nyheter globalt. Genom att prenumerera på offentliga kanaler 

påverkar användaren själv vad för information som den tar del av. Det finns även 

möjlighet att ringa samtal och videosamtal via Snapchat. I applikationen förekommer 

olika sätt att mäta användarens aktivitet. SnapPoäng är ett objektivt sätt att ta reda på 

hur många snaps som har skickats och mottagits, dock är enbart bilder och videor 

poänggivande. Genom att dagligen skicka snaps till samma användare kan en 

SnapStreak erhållas, vilket är ett sätt att se hur många efterföljande dagar i rad 

användarna snapat fram och tillbaka med varandra (Snap Inc., 2019b). Snapchat är 

följaktligen ett mångsidigt socialt medium. 

Det var främst den yngre internetanvändande befolkningen i Sverige som använde 

Snapchat under 2018, 88–95% mellan 12–25 år använde applikationen. Flertalet av dem 

använde Snapchat oftare per dag än Facebook (IIS, 2018). Liknande mönster har 

observerats i olika delar av världen. I USA använde 71% av de unga vuxna (16–25 år) 

Snapchat (Pew Research Center, 2018), motsvarande siffra för daglig användning i 

Sverige var 73%. Den dagliga användningen av Snapchat i Sverige utgjordes av 79% 

kvinnor respektive 68% män (IIS, 2018). Piwek och Joinson (2016) har funnit att 80% 

av användarna i Storbritannien enbart snapar med upp till 12 personer. En klar majoritet 

av alla snaps var bilder, oftast en bild på sig själv. Snapchat användes primärt för nöjes 

skull och för att uppdatera andra om pågående aktiviteter. Applikationen ansågs vara ett 
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roligt tidsfördriv med positiv användarupplevelse (Piwek & Joinson, 2016; Utz, 

Muscanell & Khalid, 2015). 

 

Välmående 

I dagsläget saknas en enhetlig definition av begreppet välmående (Braconier, 

2015). Välmående är när individen “mår kroppsligt bra” (NE, 2019d) och välbefinnande 

är “en känsla av att må bra” (NE, 2019c). Välmående utgör en stor del av begreppet 

hälsa. Världshälsoorganisationens (1948) definierar hälsa på följande sätt [egen 

översättning] “ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

och inte enbart frånvaro av sjukdom och skröplighet”. Folkhälsomyndigheten (2019) 

tillägger att välmående främst fokuserar på de positiva aspekterna vid psykisk hälsa. 

Individens livsstil påverkar välmåendet och hälsan genom bland annat fysisk aktivitet, 

sömn och kosthållning (1177 Vårdguiden, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2018a; Schraml, 2013). Innebörden av välmående kan delas upp 

i tre aspekter. Den första är individens uppfattning om sin livskvalitet, både i sin 

nuvarande situation och i sitt liv som helhet. Den andra aspekten är individens 

känslomässiga upplevelser, alltså huruvida känslor som glädje, ilska eller sorg 

dominerar individens vardag. Den sista aspekten utgörs av individens upplevelse av 

meningsfullhet (Braconier, 2015; Steptoe, Deaton & Stone, 2015). Välmående och 

välbefinnande används enligt Braconier (2015) ofta synonymt, därför används det även 

synonymt i förevarande studie. 

Motivation. I förevarande studie används begreppet “motivation” i enlighet med 

NE:s (2019a) definition “[en] psykologisk term för de faktorer hos individen som 

väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål”. Motivationen fungerar styrande 

över individens beteende och har som ändamål att hålla individens samtliga behov 

tillgodosedda. Om individens behov inte är tillfredsställda kan personen uppleva 

spänningar, vilket ska motivera individen till handling för att tillgodose behoven. En 

sådan spänning kan upplevas påfrestande, vilket kan påverka välmåendet i negativ 

riktning (Holt et al., 2012; Milyavskaya & Koestner, 2011).  

Psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp för psykiska problem av 

varierande allvarlighetsgrad. Det innefattar både upplevelsen av lindriga psykiska 

besvär, exempelvis oro eller nedstämdhet, och grövre symtom som uppfyller kriterierna 

för en psykiatrisk diagnos (Kunskapsguiden, 2016; Socialstyrelsen, 2017). 

Kunskapsguiden (2016) tillägger att psykisk ohälsa innebär ett tillstånd av reducerat 
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välmående i samband med mental obalans, vilket ytterligare påverkar individens 

funktionsförmåga negativt. 

Förekomsten av psykisk ohälsa bland unga vuxna förefaller ha ökat under de 

senaste tio åren (Folkhälsomyndigheten, 2018b; Folkhälsomyndigheten, 2019; 

Kunskapsguiden, 2016; Socialstyrelsen, 2017). Under enbart 2016 tog 110600 unga 

vuxna kontakt med hälso- och sjukvården angående psykisk ohälsa, varav cirka 57% var 

kvinnor. Kvinnor uppger generellt ett något lägre välmående än män 

(Folkhälsomyndigheten, 2018a). Den totala mängden hjälpsökande har ökat med 70% 

från 2006 (Socialstyrelsen, 2017). Den psykiska ohälsan är framförallt stor bland de 

ungdomar som inte fullföljt gymnasiestudierna. De primära anledningarna till avbrutna 

studier uppges vara mobbning av jämnåriga, socialt utanförskap samt hot och våld 

(Temagruppen Unga i arbetslivet, 2013). Den yngre befolkningen drabbas framförallt av 

ångest- och depressionsproblematik med symtom som allmänt dåligt mående, brist på 

motivation och orkeslöshet (Folkhälsomyndigheten, 2018a; Socialstyrelsen, 2017; 

Temagruppen Unga i arbetslivet, 2013). Obehandlad psykisk ohälsa kan få ödesdigra 

konsekvenser. Den ökning av ångest- och depressionsproblematik som finns hos de 

unga vuxna kan med tiden utvecklas till grövre psykiska problem. Risken för 

suicidförsök och fullbordade suicid är högre hos unga vuxna med psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2017). Det finns alltså många riskfaktorer och negativa konsekvenser 

av psykisk ohälsa och lågt välmående.  

 

Relationen mellan sociala medier och välmående 

Forskningsläget gällande sociala medier och dess inverkan på välmåendet har 

visat blandade resultat. I dagsläget presenterar forskningen huvudsakligen två 

infallsvinklar angående hur sociala medier kan ha samband med psykisk hälsa. 

Majoriteten av forskningen lyfter både negativa och positiva aspekter av sociala medier 

(Hill & Zheng, 2018; Lin et al., 2016; Pantic, 2014; Park & Baek, 2018; Radovic et al., 

2017; Robinson et al., 2018; Vaterlaus, Patten, Roche & Young, 2015). En stor del av 

forskningen lyfter enbart de negativa aspekterna (Astrup, 2018; Chou & Edge, 2012; 

Hicks, Le Clair, Waltz, Corvette & Berry, 2019; Kross et al., 2013; O’Reilly et al., 

2018; Primack et al., 2016) medan endast en artikel i förevarande studie enbart lyfter 

positiva aspekter (Piwek & Joinson, 2016).  

En av de främsta fördelarna med sociala medier är att det är enkelt att underhålla 

sina interpersonella kontakter över långa distanser. Kontakterna upprätthålls genom att 
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användarna skickar direktmeddelanden, delar bilder och videor samt kan dela sin 

aktuella position (Facebook, 2019a; Lin et al., 2016; Pantic, 2014; Piwek & Joinson, 

2016; Radovic et al., 2017; Snap Inc., 2019b). Meddelanden levereras vanligtvis direkt 

från avsändaren till mottagaren inom några sekunder, vilket underlättar för fortlöpande 

tvåvägskommunikation. Den tillgänglighet som sociala medier erbjuder underlättar för 

användarna att skapa och underhålla ett stort socialt kapital. Det sociala kapitalet kan 

uppfattas som socialt stöd och därmed lindra upplevelsen av depressiva symtom och 

öka välmående (Lin et al., 2016; Pantic, 2014; Piwek & Joinson, 2016; Radovic et al., 

2017; Robinson et al., 2018). Det öppna klimatet på sociala medier kan bidra till en 

minskning av det sociala stigmat kring psykisk ohälsa till följd av att användarna delar 

med sig av personliga erfarenheter (Lin et al., 2016). Det finns till exempel anonyma 

funktioner att anmäla uppmärksammad psykisk ohälsa bland sina kontakter på sociala 

medier (Facebook, 2019b; Lin et al., 2016). Ett utbud av positivt innehåll finns på 

sociala medier, till exempel underhållning med komiska inslag. Därutöver har 

användare tillgång till globala informationskällor, som nyheter från exempelvis 

tidningar, myndigheter och organisationer. Informationskällorna kan vara 

självselekterade vilket påverkar vad för material som visas för användaren. Sociala 

medier utgör en potentiell plattform för lärande (Lin et al., 2016; Hill & Zheng, 2018; 

Pantic, 2014; Radovic et al., 2017; Robinson et al., 2018). Vaterlaus et al. (2015) lyfter 

att användare kan hitta inspiration, vilket kan påverka deras livsstil i en positiv riktning, 

exempelvis genom att hitta nya matrecept och träningsmetoder. Att iaktta och jämföra 

sig med andras framgångar på sociala medier kan resultera i ökad motivation till att 

upprätthålla en hälsosam livsstil. Att ha ett eget konto gör att användaren har möjlighet 

att följa självvalda förebilder och kan framställa sig själv som önskvärd, vilket 

ytterligare kan verka positivt för ens livsstil (Vaterlaus et al., 2015). Park och Baek 

(2018) tillägger att användare kan få information kring rådande sociala normer, då 

användarens egna åsikter ställs i relation till andras. Vidare kan sociala medier 

underlätta för likasinnade med gemensamma problem, intressen och/eller tankesätt att 

komma i kontakt med varandra (Radovic et al., 2017; Robinson et al., 2018). Användare 

kan få ett kreativt utlopp genom att skapa eget innehåll och dela kreationer och idéer 

med andra (Pantic, 2014; Radovic et al., 2017; Robinson et al., 2018; Vaterlaus et al., 

2015). Sociala medier kan alltså vara identitetsskapande och öka livstillfredsställelsen. 

Enligt Chou och Edge (2012) kan sociala medier bidra till att skapa intryck av 

andras lycka och framgång. Användare delar ofta med sig av sina lyckliga stunder, 
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vilket för den utomstående observatören kan ge en falsk uppfattning om att andras lycka 

är konstant och påverka tron om att andra har ett bättre liv än observatören. Till följd av 

att höjdpunkterna lyfts fram på sociala medier går de ordinära livshändelserna förlorade 

(Astrup, 2018; Chou & Edge, 2012; Radovic et al., 2017). Sociala medier kan användas 

för att erhålla och söka bekräftelse från andra, vilket kan leda till att användare kan 

publicera innehåll som i efterhand ångras (Radovic et al., 2017). Sociala medier kan 

användas för att jämföra sig med andra (Chou & Edge, 2012; Park & Baek, 2018) och 

jämförelsen kan få skilda resultat beroende på hur och varför individen jämför sig. 

Skillnader i social status kan resultera i känslor av inspiration och stolthet, men även i 

nedstämdhet och avundsjuka (Park & Baek, 2018). Det är vanligare att unga vuxna 

jämför sig med andra på sociala medier om de uppger lägre välmående (Robinson et al., 

2018). Lin et al. (2016) har funnit samband mellan depression och användande av 

sociala medier, där högre nivåer av depression predicerar högre användning av sociala 

medier. Kross et al. (2013) tillägger att tiden som spenderas på Facebook påverkar 

livstillfredsställelsen och välmåendet negativt. Primack et al. (2016) hävdar dock att det 

inte är tiden som spenderas på sociala medier som påverkar graden av depressivitet, 

utan antalet olika plattformar som används där fler plattformar predicerar sämre 

mående. Tromholt (2016) genomförde ett experiment där deltagarna ombads att inte 

använda Facebook under sju dagar. Efter en vecka utan Facebook hade det subjektiva 

välmåendet ökat och mer positiva känslor beskrevs. Den största skillnaden var 

framförallt hos de individer som vanligtvis använde Facebook mest. Då sociala medier 

består av flera olika komponenter är det oklart vilken del som påverkar det subjektiva 

välmåendet. Måhända är det bilden av att alla andra är konstant lyckliga, eller att tiden 

som spenderas online ersätter umgänge som sker ansikte-mot-ansikte, som utgör 

potentiella förklaringar till det reducerade välmåendet (Hill & Zheng, 2018; Primack et 

al., 2016). Hill och Zheng (2018) påstår att ju ensammare människor känner sig desto 

mer tid spenderas på sociala medier. Vidare påpekar Vaterlaus et al. (2015) att sociala 

medier generellt är en stillasittande aktivitet. Minskad fysisk aktivitet påverkar hälsan 

och välmåendet negativt och kan leda till övervikt. Under 2016 hade 44% av kvinnor i 

Sverige mellan 16–84 år övervikt eller fetma varav motsvarande siffra för män i samma 

åldersgrupp var 58% (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Astrup (2018) menar att Snapchat 

och filtren som finns att tillgå i applikationen kan leda till en förvriden bild av skönhet, 

vilket kan påverka välmåendet negativt. Användning av sociala medier kan alltså få 

oroväckande konsekvenser för välmåendet. 
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Med den ökade användningen av sociala medier medföljer ett ökat problem kring 

nätmobbning (Friends, 2017; Hicks et al., 2019; Lin et al., 2016; O’Reilly et al., 2018). 

Hicks et al. (2019) uppskattar att 15% av användarna på sociala medier ägnar sig åt 

nätmobbning. I en rapport från Friends (2017) framgick att cirka 10% av svenska 

ungdomar blev utsatta för nätmobbning varav cirka 35% blev utsatta för kränkningar 

via internet. Även om statistiken baserades på ungdomar upp till 16 år, kan mobbning 

påverka individen livet ut. Radovic et al. (2017) hävdar att vissa individer publicerade 

inlägg på sociala medier där det ursprungliga syftet med inlägget var att få ett 

emotionellt utlopp, men att det kunde uttryckas som nätmobbning eller elaka 

kommentarer. Hicks et al. (2019) menar att nätmobbning är komplext med många 

individer inblandade, varav samtliga far illa av mobbningen. Ökad ångest, sämre 

självkänsla samt känslor av skam och skuld är några av konsekvenserna av mobbning 

hos de inblandade. Konsekvenser av mobbning för den utsatta är många, däribland 

påverkad skolgång och psykisk ohälsa. Obehandlad psykisk ohälsa kan eskalera och 

resultera i självskadebeteende och suicid, framförallt om offret har samsjuklighet med 

andra psykiska besvär (Hicks et al., 2019). Plattformar som har visat sig vara särskilt 

användbara för nätmobbning är framförallt Snapchat, Instagram och Twitter. Snapchat 

lämpar sig särskilt för nätmobbning i och med sin självdestruerande funktion (Hicks et 

al., 2019). Dock tar Snap Inc. (2019a) ställning mot mobbning i användarvillkoren, där 

det framgår att applikationen inte får användas i syfte att kränka eller mobba andra. 

Alltså är användandet av sociala medier problematiskt och mobbning kan förekomma 

trots att användarvillkoren uttryckligen förbjuder det.  

Sammanfattningsvis har det rådande forskningsläget visat blandade resultat. En 

majoritet av fynden indikerar att sociala medier har positiv och/eller negativ inverkan på 

den psykiska hälsan. Dock hävdar Jelenchick et al. (2013), Kross et al. (2013) samt 

Radovic et al. (2017) att användandet av sociala medier inte har ett samband med 

psykisk hälsa. Inget samband mellan individens psykiska mående och 

användningsmönster på sociala medier kunde urskiljas i deras studier. Sammantaget 

råder det delade åsikter kring hur sociala medier inverkar på välmåendet. 

 

Problemformulering 

Sociala medier utgör en stor del av unga vuxnas vardag, där kvinnor tenderar att 

rapportera högre användningsfrekvens av bland annat Snapchat (IIS, 2018). Samtidigt 

är forskningen inom området begränsad. Zyoud et al. (2018) har i en litteraturöversikt 
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om sociala medier och kopplingen till psykologi påträffat färre än 500 publicerade 

artiklar som avhandlar området. Trots att den psykiska ohälsan i samhället har ökat 

under den senaste tiden, framförallt hos kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2018a), finns 

det ringa forskning om sociala medier med anknytning till det psykologiska fältet. Det 

är inte fastslaget hur sociala medier inverkar på den psykiska hälsan och 

konsekvenserna av psykisk ohälsa kan vara ödesdigra för både individen och samhället. 

I dagsläget lyfter mycket forskning negativa konsekvenserna av användandet av sociala 

medier. Till författarnas kännedom finns i dagsläget ingen svensk forskning angående 

relationen mellan Snapchatanvändande och välmående. Till följd av att forskning 

saknas och att det råder blandade resultat inom området anses förevarande arbete 

motiverat. 

 

Syfte 

Syftet var att undersöka samband mellan Snapchat och välmående för 

sistaårselever på gymnasiet, samt undersöka eventuella könsskillnader och 

bakomliggande motivation. 

 

 

Frågeställning och hypotes 

De huvudsakliga frågeställningarna är:  

1. Hur skiljer sig unga vuxnas välmående beroende på graden av 

Snapchatanvändning? 

2. Finns det samband mellan unga vuxnas välmående och graden av motivation 

och viktighet associerat med Snapchat? 

 

Studien har följande tre hypoteser: 

Hypotes 1. Högre SnapPoäng är associerat med sämre välmående. 

Hypotes 2. Unga kvinnor som använder Snapchat i högre utsträckning kommer att 

skatta lägre på välmående än unga män som använder Snapchat. 

Hypotes 3. Unga kvinnor som använder Snapchat i högre utsträckning mår sämre 

jämfört med unga kvinnor som använder Snapchat i lägre utsträckning. 
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Metod 

Deltagare 

Under våren 2019 tillfrågades 47 gymnasieskolor i Småland att delta i studien 

varvid 11 skolor tackade ja. Ettstegs klusterurval med en geografisk avgränsning 

användes som urvalsmetod. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara män eller 

kvinnor mellan 18–25 år, studera sista året på gymnasiet samt tala svenska. Initialt 

samlades 192 formulär in. Två deltagare exkluderades till följd av att de inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Ytterligare 12 deltagare exkluderades på grund av felaktiga, 

ofullständiga och/eller dubbelt inskickade formulär (sammanlagt internt bortfall = 

7.3%). Kvarstående 178 deltagare var mellan 18–21 år (M = 18.38, SD = .046). 55.6% 

var kvinnor och 44.4% var män. 96.1% av deltagarna var Snapchatanvändare, varav 

majoriteten (88.2%) använde Snapchat dagligen. Applikationen användes i genomsnitt 

2.41 timmar per dag (SD = .19). 

 

Instrument 

Bakgrundsfrågor om Snapchat. Ett frågeformulär bestående av tre 

orienteringsfrågor (kön, ålder och har/har inte Snapchat) och sju items konstruerades för 

att kartlägga deltagarnas användande av Snapchat (se bilaga 3). Frågorna formulerades i 

syfte att kartlägga deltagarnas användning av Snapchat, exempelvis “Uppskattningsvis, 

hur ofta använder du Snapchat?” där svaret angavs i antal dagar, samt “Tycker du att du 

använder Snapchat mycket?” med svarsalternativen ja och nej. För att få en objektiv 

uppfattning av deltagarnas Snapchatanvändning inkluderades instruktioner för hur 

SnapPoäng och SnapStreak avläses i applikationen. Instruktionerna efterföljdes av 

frågor där deltagarna fick uppge sina poäng och sin inställning till mängden, exempelvis 

“Vad anser du om din SnapStreaks längd?” med flervalsalternativ som svar.  

Snapchat motivation and importance scale. För att mäta Snapchats viktighet 

och deltagarnas bakomliggande motivation till användandet av applikationen användes 

Facebook motivation and importance scale som utformades av Błachnio, Przepiorka och 

Rudnicka (2016). Formuläret består av 21 påståenden angående Facebookanvändande 

under den senaste månaden. Påståendena delas in i tre olika faktorer där den första är 

Facebook personal importance med en intern konsistens på α = .90, med påståenden 

som “I cannot imagine living without Facebook”. Den andra faktorn är Instrumental 

Facebook use med en intern konsistens på α = .74, med påståenden som “Facebook 

helps me to manage everyday tasks”. Den tredje faktorn består av Social Facebook use 

med en intern konsistens på α = .72, med påståenden som “I want to maintain current 
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relationships”. Den diskriminativa validiteten för testet överstiger .50 för samtliga 

faktorer. Svarsalternativen består av en Likertskala mellan 1–7, där 1 motsvarade 

”instämmer inte alls” och 7 motsvarade ”instämmer helt”.  

Den anpassade versionen, vilken kallas Snapchat motivation and importance scale 

[egen förkortning; SMIS], utvecklades enligt Brislins (1970, refererad i Cha, Kim & 

Erlen, 2007) klassiska back-translation metod. Originalet översattes till svenska för att 

sedan översättas tillbaka till originalspråket av en oberoende översättare. Denna 

översättning jämfördes sedan med originalet i syfte att se om det förekom 

nyansskillnader i språket. Skillnaderna var små och därmed ansågs skalan tillräckligt 

väl översatt. Vidare ersattes ordet ”Facebook” med ”Snapchat” för att anpassa 

formuläret till Snapchat (se bilaga 4). Den interna konsistensen var α = .906. 

Välmåendeskalan. För att mäta det subjektiva psykiska välmåendet användes 

självskattningsformuläret Välmåendeskalan som är utformad av Ström och Carlbring 

(2016) och validerad av Braconier (2015). Skalan består av 18 påståenden där 

svarsalternativen består av en Likertskala mellan 0–4, där 0 motsvarar aldrig och 4 

motsvarar mycket ofta (se bilaga 5). Totalt kan 72 poäng uppnås (Braconier, 2015). 

Frågorna är formulerade som påståenden varvid deltagaren blev ombedd att fundera 

över den senaste veckan, exempelvis “I hur hög grad har du den senaste veckan känt dig 

tillfreds med dig själv?” och “I hur hög grad har du den senaste veckan sovit gott och 

lagom mycket?”.  

En psykometrisk utvärdering av instrumentet har genomförts av Braconier (2015). 

Skalan har en intern konsistens på α = .926 (icke-klinisk population) och på α = .951 

(klinisk population). Validiteten fastställdes utifrån jämförelse med redan etablerade 

instrument, där Välmåendeskalan uppvisar en negativ korrelation med test som avser att 

mäta depressiva- och ångestrelaterade symtom. Den diskriminativa validiteten ansågs 

därför vara god. Vidare ansågs ytvaliditeten vara god till följd av att frågorna omfattar 

samtliga aspekter av välmående (Braconier, 2015). 

 

Procedur 

Kontaktuppgifter till gymnasieskolor i Småland införskaffades på 

https://www.gymnasium.se/ under våren 2019. Baserat på en poweranalys av Cohen 

(1992) bestämdes antalet deltagare till minst 128 personer för att kunna hitta en 

medelstor effektstorlek med ett α-värdet på .05. Inledningsvis kontaktades enbart skolor 

i Kronobergs län men till följd av brist på intresse utökades det geografiska 

upptagningsområdet till hela Småland. Insamlingen pågick mellan februari och april 

https://www.gymnasium.se/
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2019. Kontakten med aktuella gymnasium initierades genom att rektorerna vid utvalda 

skolor mottog ett missivbrev med förfrågan om deltagande i studien via mail (se bilaga 

1). Rektorer som godkände distribution av enkäterna fick en länk till Google-formuläret 

vilken de vidarebefordrade till berörda mentorer och lärare. Alternativt blev skolorna 

erbjudna att författarna kunde närvara på plats med pappersenkäter. Ett 

informationsbrev användes som försättsblad på formulären. I informationsbrevet 

framgick studiens bakgrund och syfte, att deltagandet var frivilligt och att deltagandet 

kunde avbrytas när som helst utan att behöva uppge skäl under ifyllandet av enkäterna 

samt att all data behandlas konfidentiellt (se bilaga 2). För deltagarna som fyllde i 

pappersenkäterna delgavs även informationen muntligt och de fick utrymme att ställa 

frågor efter ifylld enkät. Enkäterna tog upp till 15 minuter att fylla i. 

 

Databearbetning 

För att analysera data användes databehandlingsprogrammet IBM SPSS version 

25 för Windows 10. Ett α-värde på .05 användes i analyserna. 

Frågeställning 1. För att testa hypotes 1 korrelerades totalpoäng för 

Välmåendeskalan med SnapPoäng. Till följd av att data inte uppfyllde kriterierna för 

parametrisk test användes Spearmans rangkorrelation.  

För att testa hypotes 2 genomfördes en dikotom uppdelning baserat på deltagarnas 

SnapPoäng, vilken kallades “SnapScore”. Till följd av att SnapPoängen inte var 

normalfördelade (z = 9.32) delades deltagarna in i grupperna låg- respektive 

höganvändare av applikationen baserat på medianen (median = 349250). Enligt Wilson 

och MacLean (2011) ska antagandena för normalfördelning och lika varians vara 

uppfyllda för att göra en tvåvägs-ANOVA. Antagandet för normalfördelning uppfylldes 

inte för Välmåendeskalans totalpoäng, och därför genomfördes en rangordning av 

Välmåendeskalans totalpoäng. Antagandet för lika varians uppfylldes varvid en 

tvåvägs-ANOVA kunde genomföras för att testa hypotes 2. 

För att testa hypotes 3 applicerades ett filter i SPSS där männen uteslöts för att 

kunna undersöka hur unga kvinnors välmående skiljer sig beroende på SnapScore. 

Variansantagandet uppfylldes varav en envägs-ANOVA genomfördes. 

Frågeställning 2. För att undersöka frågeställningen användes Spearmans 

rangkorrelation till följd av att variablerna inte var normalfördelade. Totalpoängen för 

Välmåendeskalan korrelerades med totalpoängen för SMIS. 
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Etik 

Etikkommittén Sydost har granskat studien samt gett rekommendationer som har 

applicerats på studien. I enlighet med Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god 

forskningssed konstruerades ett informationsbrev med upplysningar om studiens syfte 

och att deltagande är frivilligt. Vidare säkerställdes frivilligheten genom att enbart 

myndiga individer tillfrågades. Ansvariga för enbart särskoleklasser exkluderades från 

mailutskicken. Deltagarna kunde välja att avbryta sitt deltagande under ifyllandet av 

enkäten. Att ångra sitt deltagande efter att enkäten lämnats in ansågs inte vara möjligt 

till följd av att enskilda individer ej kunde spåras, vilket framkom i försättsbladet. 

Personuppgifterna som efterfrågades var ålder och kön vilket inte ansågs vara känsliga 

uppgifter. Data behandlades konfidentiellt och enbart behöriga personer fick tillgång till 

materialet. I enlighet med GDPR (Datainspektionen, 2019) samlades inga 

personuppgifter eller IP-adresser som kan kopplas till fysiska personer in. Då enkäten 

som användes potentiellt kunde leda till obehag uppmanades elever att ta kontakt med 

skolsköterska eller kurator vid behov. Denna risk bedömdes dock som liten. 

 

Resultat 

Frågeställning 1 

Hypotes 1. Spearmans rangkorrelation användes för att undersöka om det finns en 

korrelation mellan SnapPoäng (M = 436585.25, SD = 31146.58) och välmående (M = 

45.76, SD = 1.13). Resultaten visar ingen signifikant korrelation (rs = .081, N = 171, p = 

.293) och hypotes 1 förkastas. 

Hypotes 2. En tvåvägs-ANOVA användes för att undersöka om det finns någon 

skillnad i välmående (M = 88.25, SD = 3.95) beroende på könstillhörighet (kvinna M = 

70.19, SD = 4.98; man M = 112.51, SD = 5.23) och SnapScore (låg M = 82.42, SD = 

5.75; hög M = 94.15, SD = 5.38). Det finns en statistisk signifikant huvudeffekt av 

könstillhörighet på välmående (F(1,167) = 36.014 p < .0005, etap
2 = .177). Det finns en 

statistisk signifikant huvudeffekt av SnapScore på välmående, dock med en liten 

effektstorlek (F(1,167) = 4.254 p = .041, etap
2 = .025). Det finns ingen statistisk 

signifikant interaktionseffekt mellan kön och SnapScore på välmående (F(1,167) = 

1.043 p = .309, etap
2 = .006). Hypotes 2 bekräftas delvis. 
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Tabell 1. Tvåvägs-ANOVA med kön*SnapScore; välmående som beroende variabel. 

     

 df F p etap
2 

Kön 1 36.014 <.000 .177 

SnapScore 1 4.254 .041 .025 

Kön*SnapScore 1 1.043 .309 .006 

 

Hypotes 3. En envägs-ANOVA användes för att undersöka om det finns någon 

skillnad i kvinnornas välmående (M = 70.49, SD = 4.94) beroende på SnapScore (låg 

SnapScore: M = 58.04, SD = 6.93; hög SnapScore: M = 80.50, SD = 6.83). Resultaten 

från envägs-ANOVA visar att det finns en statistisk signifikant effekt av SnapScore på 

välmående hos kvinnor där höganvändande kvinnor skattade högre välmående (F(1,96) 

= 5.269 p = .024). Hypotes 3 förkastas. 

 
Frågeställning 2 

Spearmans rangkorrelation användes för att undersöka om det finns en korrelation 

mellan motivation och viktighet för Snapchat (M = 63.61, SD = 1.60) och välmående (M 

= 45.76, SD = 1.13). Resultaten från Spearmans rangkorrelation visar ingen signifikant 

korrelation mellan deltagarnas skattade motivation och viktighet för Snapchat och 

välmående (rs = -.023, N = 171, p = .765). 

 
Diskussion 

Syftet var att undersöka samband mellan Snapchat och välmåendet för 

sistaårselever på gymnasiet, samt att undersöka eventuella könsskillnader och 

bakomliggande motivation. Studien undersökte hur deltagarnas självskattade välmående 

skiljde sig mellan låg- respektive höganvändare av Snapchat samt om det förekom 

könsskillnader. Slutligen undersöktes deltagarnas välmående i relation till självskattad 

motivation och viktighet för Snapchat. 

 

Resultatdiskussion  

Hypotes 1 (högre SnapPoäng är associerat med sämre välmående) förkastas till 

följd av att ingen korrelation framkommer mellan SnapPoäng och välmående, alltså 

verkar SnapPoäng vara irrelevant för det upplevda välmåendet hos deltagarna. 

Majoriteten av tidigare studier inom området visar att det finns samband mellan 

välmående och användande av sociala medier, men det finns studier som stödjer 

förevarande resultat (Jelenchick et al., 2013; Kross et al., 2013; Radovic et al., 2017).  
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Hypotes 2 (unga kvinnor som använder Snapchat i högre utsträckning kommer att 

skatta lägre på välmående än unga män som använder Snapchat) bekräftas delvis. 

Männen rapporterar överlag ett högre välmående än kvinnorna vilket är ett förväntat 

utfall baserat på tidigare forskning (Folkhälsomyndigheten, 2018a; Kunskapsguiden, 

2016). Båda könstillhörigheterna rapporterar ett genomsnittligt välmående. Kvinnorna 

tenderar att skatta något lägre välmående jämfört med männen, dock är skillnaderna 

mellan könen små. Lågt välmående kan vara symtom på psykisk ohälsa, vilket verkar ha 

ökat i samhället under det senaste decenniet. Det är främst unga kvinnor som 

rapporterar sämre psykisk hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2018b; Folkhälsomyndigheten, 

2019; Kunskapsguiden, 2016; Socialstyrelsen, 2017). Enligt Bányai et al. (2017) och IIS 

(2018) förekommer könsskillnader vid användandet av sociala medier, inräknat 

Snapchat, där kvinnor överlag använder sociala medier mer jämfört med männen. Det 

kan vara att män och kvinnor använder Snapchat till olika ändamål. Dock kan 

deltagarnas välmående troligtvis förklaras bättre med andra faktorer än 

Snapchatanvändning. Tänkbart är att val av aktivitet på sociala medier spelar en roll för 

hur individens välmående påverkas. Till exempel förekommer mobbning via sociala 

medier vilket påverkar välmåendet negativt för alla inblandade (Friends, 2017; Hicks et 

al., 2019; Lin et al., 2016; O’Reilly et al., 2018). 

Det som delvis förkastar hypotes 2 är att resultatet indikerar skillnader i unga 

vuxnas välmående beroende på graden av Snapchatanvändning, genom att de unga 

vuxna som tillhör kategorin höganvändare (> 349250 SnapPoäng) av Snapchat överlag 

rapporterar ett högre välmående. Resultatet är dock inte helt oväntat då tidigare 

forskning visar att sociala medier kan ha hälsofrämjande effekter (Hill & Zheng, 2018; 

Lin et al., 2016; Pantic, 2014; Park & Baek, 2018; Piwek & Joinson, 2016; Radovic et 

al., 2017; Robinson et al., 2018; Vaterlaus et al., 2015). Sociala medier underlättar för 

individer att upprätthålla interpersonella relationer, vilket möjliggör för stort socialt 

kapital med eventuellt stödjande funktion (Błachnio et al., 2016; Lin et al., 2016; Pantic, 

2014; Piwek & Joinson, 2016; Radovic et al., 2017; Robinson et al., 2018). Unga vuxna 

verkar, i varierande grad, kunna ta hand om sitt sociala kapital via Snapchat. Att ha ett 

socialt kapital är en hälsofrämjande faktor och kan utgöra en potentiell delförklaring till 

att höganvändare i studien överlag skattade ett högre välmående jämfört med 

låganvändare som möjligtvis har ett mindre tillfredsställande socialt kapital. Hill och 

Zheng (2018) samt Primack et al. (2016) hävdar att mycket tid på olika sociala medier 

resulterar i sämre välmående, till följd av att mindre tid spenderas med människor i den 
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fysiska världen. En potentiell förklaring till att deltagarna rapporterar högt välmående 

kan vara att Snapchat främst erbjuder exklusiv direktkommunikation (Snap Inc., 

2019b), och därav skiljer sig från övriga sociala medier. Kanske är den virtuella 

kontakten jämförbar med kontakt som sker ansikte-mot-ansikte varvid grundläggande 

kontaktbehov kan tillfredsställas. Att unga vuxna kan kommunicera sinsemellan via 

sociala medier kan vara en förklaring till varför de skattar högre välmående. En annan 

förklaring kan vara social önskvärdhet. Tänkbart är att deltagarna har rapporterat ett 

högre välmående som inte överensstämmer med det faktiska välmåendet. Denna risk 

anses ha minimerats dels genom att deltagarna inte kan identifieras och dels genom att 

använda ett formulär som mäter välmående istället för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa 

kan vara ett känsligare ämne varvid den sociala önskvärdheten hade kunnat bli högre 

ifall formulär för psykisk ohälsa hade använts. Trots att grupperna “män” och 

“höganvändare av Snapchat” rapporterade högt välmående finns ingen 

interaktionseffekt mellan SnapScore och kön på välmående, vilket medför att hypotes 2 

delvis förkastas. Det verkar således vara andra faktorer som påverkar de unga vuxnas 

välmående. I slutet av gymnasietiden kan det vara mycket som är på väg att förändras i 

omgivningen för de unga vuxna som inte redogjorts för i studien, både biologiskt och 

praktiskt, exempelvis att studera vidare eller att söka jobb. Samtidigt pågick avslutande 

examinationer och nationella prov under datainsamlingen till studien. Förändringar kan 

upplevas stressfullt och därmed påverka välmåendet negativt. Även andra faktorer 

spelar in för välmåendet som sömn, matvanor och träningsvanor (1177 Vårdguiden, 

2018; Folkhälsomyndigheten, 2018a; Holt et al., 2012; Schraml, 2013). Positiva 

samband mellan Snapchatanvändning och välmående kan utifrån förevarande studie 

varken bekräftas eller avfärdas.  

Hypotes 3 (unga kvinnor som använder Snapchat i högre utsträckning mår sämre 

jämfört med unga kvinnor som använder Snapchat i lägre utsträckning) förkastas. En 

jämförelse mellan kvinnornas användningsgrad av Snapchat gjordes, där det 

framkommer att höganvändarna rapporterade högre välmående än låganvändarna. 

Tänkbart är att liknande anledningar ligger bakom resultatet vilka har diskuterats 

tidigare i hypotes 2, alltså att de höganvändande kvinnorna upplever fördelar med 

Snapchat som socialt kapital och emotionellt stöd (Lin et al., 2016; Pantic, 2014; Piwek 

& Joinson, 2016; Radovic et al., 2017; Robinson et al., 2018). Vidare kan möjligtvis 

andra variabler, både biologiska och praktiska, förklara det lägre välmåendet hos de 

låganvändande kvinnorna. Då det främst är unga kvinnor som har rapporterat sämre 
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välmående under det senaste decenniet (Folkhälsomyndigheten, 2018b, 

Folkhälsomyndigheten, 2019; Kunskapsguiden, 2016; Socialstyrelsen, 2017) är det 

tänkbart att den eventuella psykiska ohälsan hos de kvinnliga deltagarna har reducerat 

gruppens genomsnittliga välmående till följd av litet urval. Vidare står välmående i 

negativ relation till psykisk ohälsa (Braconier, 2015) vilket stärker sannolikheten för att 

kvinnorna i studien upplever mer psykisk ohälsa än männen. Psykisk ohälsa kan 

påverka funktionsförmågan negativt (Kunskapsguiden, 2016) och därmed minska 

individens aktivitet på sociala medier, varav kvinnorna med lägre välmående hamnar i 

gruppen låganvändare. Dock hävdar Radovic et al. (2017) att sociala medier används på 

samma sätt oavsett mående vilket borde medföra att den psykiska ohälsan är irrelevant 

för användandet av sociala medier, och att det låga välmåendet hos kvinnorna beror på 

andra faktorer.  

Angående frågeställning 2 (finns det något samband mellan unga vuxnas 

välmående och graden av motivation och viktighet associerat med Snapchat) vilken var 

explorativ, kunde inget samband mellan unga vuxnas välmående och graden av 

motivation och viktighet för Snapchat påvisas. Inställning och motivation till 

applikationen verkar således inte spela roll för välmåendet. Det föreföll sannolikt att 

deltagarna skulle skatta applikationen som viktig samt rapportera hög bakomliggande 

motivation till användandet till följd av att de unga vuxna verkar spendera mycket tid på 

Snapchat. Motivationens syfte är att tillgodose individens behov, där hög 

tillfredsställelse skulle ha samband med högt välmående. Socialt behov är en aspekt 

som motivationen försöker tillgodose (Holt et al., 2012; Milyavskaya & Koestner, 2011; 

Myers, Abell & Sani, 2014). Snapchat utgör inte det enda sättet att tillgodose 

umgängesbehovet på, utan kanske enbart är ett praktiskt verktyg för att kommunicera 

med andra. Tänkbart är att Snapchat inte är en sådan viktig kommunikationskanal som 

ursprungligen antogs, utan bara en i mängden. 

Praktiska implikationer. Välmåendet påverkas av människors vardagliga 

aktiviteter. Om en stor del av de unga vuxnas vardag består av Snapchat bör dess, och 

andra sociala mediers, inverkan på välmåendet undersökas noggrant eftersom att unga 

vuxna är vår framtid. Utifrån förevarande studie skattar höganvändarna av Snapchat ett 

högre välmående än låganvändarna. Möjligtvis finns en optimal nivå av 

Snapchatanvändande som påverkar välmåendet positivt genom att underlätta för sociala 

interaktioner och därmed tillfredsställa socialt behov. I praktiken innebär resultaten att 

applikationen potentiellt kan vara hälsofrämjande. 
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Metoddiskussion  

Upptagningsområdet för deltagare avgränsades inledningsvis till Kronobergs län, 

även om ett slumpmässigt urval hade varit att föredra för att öka generaliserbarheten. 

Avsikten med avgränsningen var att åstadkomma ett tidseffektivt arbete till följd av den 

föreliggande tidsramen. Urvalsmetoden klassificeras som ettstegs klusterurval eftersom 

det är naturligt förekommande grupper där samtliga individer i varje klass efterfrågades. 

Pappersenkäter i kombination med den geografiska avgränsningen planerades att 

användas för att främja hög svarsrespons i datainsamlingen. Till följd av låg 

svarsrespons utökades upptagningsområdet till hela Småland och på grund av att 

flertalet skolor tackade nej till deltagande, och att onlineenkät efterfrågades, 

konstruerades ett sådant för att öka antalet deltagare. Genom att använda onlineenkäter 

förloras en del kontroll över datainsamlingen, då det inte kan säkerställas att deltagarna 

uppfyller kriterierna för deltagande. Dock, genom att inkludera frågor om ålder och 

enbart distribuera länken till skolor som tackat ja till deltagande, anses ovanstående risk 

ha minimerats. En fördel med onlineenkäter är att det är tidseffektivt, då fler skolor kan 

delta genom ökad flexibilitet och där skolklasserna själva kan avsätta tid för ifyllande av 

enkäten. Eftersom den geografiska spridningen blev större än vad som inledningsvis var 

tänkt anses urvalet fått ökad representativitet genom en blandning av små lokala skolor, 

större skolor i större orter samt skolor med riksintag. 

Instrumenten bestod av den mer etablerade Välmåendeskalan och det nyare 

Facebook motivation and importance scale, vilket justerades till SMIS. Formulären 

bedömdes relevanta för syftet i förevarande studie. Formulären har olika tidsspann, där 

Välmåendeskalan har frågor rörande senaste veckan medan SMIS har frågor rörande 

senaste månaden. Det innebär att jämförbarheten påverkas. Det är även oklart huruvida 

deltagarna i studien har uppfattat att det är olika tidsspann under ifyllande av 

formulären. Till följd av att Välmåendeskalan är etablerad gjordes inga ändringar för att 

värna om formulärets aktuella validitetsmått. Angående SMIS gjordes övervägningen 

att formuläret hade ändrats tillräckligt efter översättning från engelska till svenska, 

därav beslutades att behålla tidsspannen för formulären. Det är en utmaning att 

kvantifiera uppfattningar, och en svaghet med Likertskalor är att det är oklart vad siffror 

innebär i praktiken (Wilson & MacLean, 2011). I pappersenkäterna definierades fler 

siffror jämfört med online-enkäten, vilket kan ha inverkat på hur de unga vuxna har 

svarat. 
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Facebook motivation and importance scale är utformad för att mäta motivation 

och viktighet associerat till Facebook. Tanken bakom att använda ett formulär för 

Facebook och anpassa det till Snapchat är att båda är sociala medier och att liknande 

motivation med sannolikhet kan ligga bakom användningen. Dock är det möjligt att 

frågorna i formuläret inte är lika kompatibla med Snapchat eftersom att Facebook och 

Snapchat har många inbördes skillnader. Facebook motivation and importance scale 

blev utformad 2016 och då tekniken ständigt utvecklas kan både mätinstrument och 

användningsområde för applikationer förändras med åren och bli utdaterade. En svaghet 

med Brislins back-translation metod, som användes för att översätta formuläret, är att 

forskningen inte har lyckats svara på hur många gånger materialet behöver översättas av 

oberoende, flerspråkiga översättare för att få en samstämmig översättning av originalet 

(Cha et al., 2007). Ytterligare en svaghet är att översättningen i förevarande studie 

genomfördes av outbildade översättare med svenska som modersmål. Vidare kan 

frågorna i formuläret tolkas olika, bland annat påståendet “Jag är alltid inloggad på 

Snapchat”. Författarnas uppfattning är att man sällan är utloggad från Snapchat, utan 

applikationen fungerar genom att notifiera användaren fortlöpande. Alltså kan 

användare räknas som inloggade konstant, även när de inte aktivt använder 

applikationen. Tänkbart är att deltagare tolkat frågan antingen som att de aldrig loggar 

ut och således är inloggade, eller som aktiv tid spenderad på applikationen, vilket kan 

ge skilda svar. 

Att använda ett instrument där enstaka psykometriska utvärderingar har blivit 

genomförda medför en ökad risk där instrumentets validitet och reliabilitet kan komma 

att förändras med ökad testning, vilket är fallet för Välmåendeskalan (Braconier, 2015). 

Dock har den utvärdering som har genomförts av Braconier (2015) visat mycket 

lovande resultat. En farhåga var att det i dagsläget inte finns en vedertagen definition av 

begreppet välmående, varvid en NE:s (2019c; 2019d) definition jämfördes med 

begreppets innebörd enligt Braconier (2015) och Steptoe et al. (2015). Definitionerna 

bedömdes ha samma innebörd som avsågs i studien, alltså individens uppfattning om 

livskvalitet, känslomässiga upplevelser och upplevd meningsfullhet. Välmåendeskalan 

ansågs vara lämplig för studiens ändamål.  

För att skapa en överblick kring frekvensen av Snapchatanvändande 

konstruerades frågeformuläret Bakgrundsfrågor om Snapchat. Viktigt att notera är att 

enbart SnapPoäng har använts för att avgöra vilka deltagare som tillhör kategorierna 

låg- respektive höganvändare av applikationen. Som nämnts tidigare kan Snapchat 
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användas för att skicka textmeddelanden, ringa samtal och ta del av nyheter globalt, 

aktiviteter som inte räknas med i SnapPoängen. Till författarnas kännedom finns i 

dagsläget inget objektivt sätt att mäta hur mycket de unga vuxna använder Snapchat för 

övriga aktiviteter. Det kan vara att låganvändarna egentligen använder Snapchat mer än 

höganvändarna, men att deltagarna använder applikationen på skilda sätt. Kanske de 

använder applikationen oftare eller längre tidsmässigt. Deltagarna ombads att uppskatta 

tiden de använder applikationen, men då självskattningarna inte ansågs vara tillförlitliga 

mått, på grund av över- och underskattning av tid, uteslöts därmed från analyserna. 

Även frågorna om SnapStreak uteslöts från analyserna, men hade ett kvalitetssäkrande 

syfte genom att användas som kontrollfråga för att undersöka SnapPoängens 

tillförlitlighet. Det är inte möjligt att ha en längre SnapStreak än mängden SnapPoäng, 

vilket några av deltagarna angav och därmed exkluderades de till följd av felaktigt 

ifyllda formulär. Frågorna som behandlade inställning till poäng och mängd tillades för 

att öka ytvaliditeten. Vidare är uppdelningen av låg- respektive höganvändare baserat på 

medianen av SnapPoängen (median = 349250). Viktigt att ha i åtanke är att flertalet 

användare angav poäng nära medianen vilket har resulterat i att individer som är 

poängmässigt nära varandra har delats in i två skilda grupper. Det är en svårighet som 

medföljer alla gruppindelningar men anses nödvändigt i förevarande studie för att kunna 

göra jämförelser. En diskussion kring var gränsen mellan låg-respektive höganvändare 

skulle gå fördes noggrant, varav medianen ansågs vara den lämpligaste gränsen med 

tanke på outliers. Möjligtvis hade tre grupper varit att föredra; låg-, mellan- och 

höganvändare. Medianen på 349250 SnapPoäng anses vara relativt hög varvid 

majoriteten av användarna eventuellt är “höganvändare”. Dock finns det inga bestämda, 

objektiva mått på vad som anses vara en låg respektive hög SnapPoäng. Ytterligare en 

brist är att det inte går att fastställa hur länge deltagarna har haft applikationen. 

Höganvändarna kanske har haft applikationen i flera år jämfört med låganvändare som 

nyligen laddat ned applikationen, därav kan mängden SnapPoäng vara missvisande. 

Även om studien har brister verkar det vara den första i Sverige med fokus på Snapchat 

i relation till välmående. Resultaten bidrar till mer uppmärksamhet kring ämnet, vilket 

är viktigt då unga vuxna verkar spendera mycket tid på sociala medier.  

Begränsningar. Psykisk ohälsa kan debutera i tonåren varvid den inte behöver 

vara en konsekvens av användandet av sociala medier (Folkhälsomyndigheten, 2018b; 

Kunskapsguiden, 2016; Lin et al., 2016). Dock redogör Socialstyrelsen (2017) för att 

mängden hjälpsökande har ökat med 70% på tio år, en tidsperiod där användningen av 
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sociala medier också har ökat markant (IIS, 2018; Perrin, 2015; Zyoud et al., 2018), 

vilket kan indikera ett samband. Det kan vara att kriterierna för psykisk ohälsa uppfattas 

olika varvid det kan verka som att psykisk ohälsa ökar. En alternativ förklaring är att 

psykisk ohälsa har fått ökad acceptans i samhället och att mörkertalet de facto minskat. 

Deltagarna skattade överlag ett genomsnittligt välmående, dock påpekar Temagruppen 

Unga i arbetslivet (2013) att de unga vuxna som inte fullföljer gymnasiet har större 

prevalens av psykisk ohälsa. Att inkludera de unga vuxna som inte har fullföljt 

gymnasiet hade kunnat ge en mer nyanserad bild av de unga vuxnas välmående i 

relation till Snapchat. Det är något som förevarande studie inte kan redogöra för. Vidare 

kan inte kausala riktningar mellan Snapchat och välmående fastställas. Det är således 

oklart huruvida välmående påverkar Snapchatanvändningen, om Snapchatanvändningen 

påverkar välmåendet, eller om kausaliteten går åt båda hållen. 

Det finns ytterligare faktorer som eventuellt kan förklara skillnader i välmående, 

men som av olika skäl inte har kontrollerats. Under föreliggande tidsram gjordes 

övervägandet att för många kontrollfrågor skulle resultera i en längre enkät, vilket 

skulle kunna medföra att deltagare väljer att avstå till följd av brist på tid och lust. 

Kända faktorer som inverkar på hälsan är bland annat kost, sömn, fysisk aktivitet och 

sjukdom (1177 Vårdguiden, 2018; Folkhälsomyndigheten, 2016; 

Folkhälsomyndigheten, 2018a). Det har inte heller undersökts huruvida det sociala 

kapitalet upplevs tillfredsställande, om individen nyligen varit med om någon betydande 

livsförändring, eller hur de unga vuxna använder övriga sociala medier. Det undersöktes 

inte hur länge deltagarna haft applikationen vilket hade kunnat säga mer om deras 

användande över tid. Det är inte fastställt vad de unga vuxna ägnar tiden åt på Snapchat. 

Kanske kan olika aktiviteter påverka välmåendet olika. Det går inte att uttala sig om 

resultaten beror på Snapchatanvändning eller om det är något okontrollerat. 

Representativiteten påverkas till följd av att svenskarnas användning av sociala 

medier främst baseras på två källor från samma organisation (IIS, 2016; IIS, 2018), 

dock överensstämmer användningen väl med andra länders användning (Astrup, 2018; 

Bányai et al., 2017; Jelenchick et al., 2013; Lin et al., 2016; Pew Research Center, 

2015). Även om användningen har många likheter med andra länders användning finns 

det sannolikt kulturella skillnader och kanske är den observerade positiva effekten av 

Snapchat unik för unga vuxna i Sverige. Även storleken på urvalet påverkar 

representativiteten. Trots att urvalet är tillräckligt stort för att genomföra analyserna 
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hade ett större urval varit gynnsamt för studiens generaliserbarhet. Följaktligen 

uppmanas till försiktighet vid generalisering av resultatet.  

 

Framtida forskning 

Med utgångspunkt i förevarande studie framkommer flera områden som skulle 

gynnas av ytterligare forskning. Under förarbetet noterades svårigheter med att hitta 

väletablerade instrument för att mäta användning av olika former av sociala medier. Då 

sociala medier verkar utgöra en stor del av vardagen för många bör det vara i allas 

intresse att undersöka vilka effekter sociala medier kan ha. Det förefaller även saknas 

longitudinella studier som redogör för hur sociala medier kan inverka på sikt. Tänkbart 

är till exempel att en viss mängd av sociala medier verkar hälsofrämjande. 

Det kan vara av vikt att undersöka den bakomliggande motivationen till att 

använda sociala medier, då den förefaller något oklar. Förslagsvis kan den aktuella 

forskningen kompletteras med kvalitativa studier för att skapa en mer sammanhängande 

bild av användandet och individens subjektiva motivation.  

Avslutningsvis är sociala medier ett högaktuellt forskningsområde som behöver 

ytterligare forskning. Då sociala medier är en av nutidens populäraste sysselsättningar 

bland unga vuxna så kan det vara av stort intresse att få mer ingående kännedom om hur 

det inverkar på individen, dess relationer och samhället i stort. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

Hej, skolledningen vid [namn på gymnasieskola]! 

Vi är två studenter vid Linnéuniversitetets psykologprogram, vi håller just nu på med 

vår masteruppsats. Det handlar om applikationen Snapchats betydelse för välmående 

hos unga vuxna (18+). Forskning kring sociala medier och välmående visar på blandade 

resultat varvid vi gärna skulle vilja genomföra en enkätundersökning hos några av era 

svensktalande sistaårselever för att belysa sambandet mellan sociala medier och psykisk 

hälsa. Vi skulle vilja utföra enkätundersökningen i mars. 

 

Enkäterna beräknas ta cirka 10–15 minuter att fylla i. All data och material kommer 

hanteras konfidentiellt, och inga enskilda individer kommer kunna identifieras. Det är 

ingen obehörig som har tillgång till materialet. 

 

Vi skriver nu till er för att be om ert tillstånd att få dela ut en online-enkät till era 

sistaårselever. Förslagsvis att mentorerna kan dela ut länken under mentorstiden. 

Länken till enkäten mejlar vi till er när vi får ert samtycke. 

 

Vi tackar på förhand, och ser fram emot att höra från er. 

Med vänlig hälsning, 

Lisa Olsson & Nina C. H. Sanne 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga 2. Försättsblad 

Till dig som är 18 år eller äldre och studerar på gymnasiet -   
Information och förfrågan om deltagande i studie angående Snapchat-
användande och välmående 

 

Den psykiska ohälsan bland den yngre befolkningen ökar, likaså blir användning 
av sociala medier allt vanligare. Forskningen inom området visar blandade 
resultat. Vårt syfte med studien är därför att undersöka om det finns ett samband 
mellan det sociala mediet Snapchat och unga vuxnas välmående.  
 

Vi vill genomföra en enkätundersökning med förhoppningen att resultatet ska 
bidra till ökad förståelse för hur sociala medier kan påverka den psykiska hälsan. 
Myndiga gymnasieungdomar i Kronobergs län har blivit tillfrågade att delta i 
studien.  
 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta 
deltagandet fram till att du lämnat in formuläret. Detta är till följd av att enkäterna 
ej kommer att kunna kopplas till specifika personer när de väl är inlämnade. Du 
behöver inte uppge någon anledning om du väljer att avbryta deltagandet. 
Enkäterna kommer uppskattningsvis ta 15 minuter att fylla i. 
 

Materialet från enkäterna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt. Ingen 
obehörig kommer att kunna ta del av materialet vilket även kommer förstöras 
efter att uppsatsen blivit godkänd.  
 

Om du skulle uppleva obehag efter att ha fyllt i enkäterna, rekommenderar vi att 
du tar kontakt med skolans kurator eller skolsköterska. 
 

Vi heter Nina och Lisa och läser på Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. I utbildningen ingår det att göra en masteruppsats, vilket är anledningen till 
att denna enkätundersökning kommer att göras. Om du är intresserad av det 
slutgiltiga resultatet så kommer uppsatsen att publiceras online i DiVA-portalen till 
sommaren. Har du några frågor så tveka inte att höra av dig. 
 

Växjö 2019-XX-XX 

 

Studerande:    Handledare: 
Nina C. H. Sanne    Biträdande Lektor 

Mail: xxxxx@student.lnu.se   László Harmat 
     Mail: xxxxx@lnu.se  
Lisa Olsson 

Mail: xxxxx@student.lnu.se 

  



  
 

III 

Bilaga 3. Bakgrundsfrågor om Snapchat 

Bakgrundsfrågor om Snapchat. 
 
Ålder: ____år 

Kön ☐Kvinna ☐ Man ☐ Annat 
 

Har du Snapchat?  ☐ Ja  ☐ Nej 
Om nej, var vänlig fortsätt med nästa formulär 
 
Här nedan följer några frågor angående ditt Snapchat-användande den senaste månaden. 
Markera ditt svar med ett ”X” innanför rutan och med siffror på de frågor som kräver det. 
Markera enbart ett svarsalternativ. 
 
1. Uppskattningsvis, hur ofta använder du Snapchat? 

☐ Dagligen  ☐ 5–6 dagar/veckan ☐ 2–4 dagar/veckan  

☐ 1 gång/vecka ☐ 1–3 gånger/månad ☐ Aldrig 
 
2. När du använder Snapchat, hur mycket tid tror du går åt till Snapchat under en dag?  
Ange i minuter eller timmar. 
 
___________________________________ 
 
3. Tycker du att du använder Snapchat mycket? 

☐ Ja ☐ Nej 
 
För fråga 4 och 6 krävs det att du tittar i Snapchat. 

4. Vilken är din högsta nuvarande SnapStreak 🔥?  

(När du har en streak kommer en 🔥 och ett nummer synas bredvid den vän som du har en 

streak tillsammans med. Numret bredvid 🔥 visar hur många dagar du haft en streak) 
___________ dagar 
 
5. Vad anser du om din SnapStreaks längd? 

☐ Kort  ☐ Lagom  ☐ Lång ☐ Oviktig 
 
6. Hur många SnapPoäng har du?  
(Du kan se dina SnapPoäng genom att gå till din profil, vilken du hittar genom att trycka på det 
vita spöket/din bitmoji i det övre vänstra hörnet på starsidan i Snapchat. Poängen står bredvid 
ditt användarnamn) 
_________________ poäng 
 
7. Vad anser du om din SnapPoängs mängd? 

☐ Lite  ☐ Lagom  ☐ Mycket ☐ Oviktigt 

 

 

  



  
 

IV 

Bilaga 4. Snapchat motivation and importance scale 

Motivation och viktighetsskala för Snapchat 

 
Här följer ett antal påståenden om ditt Snapchat-användande, läs varje påstående noggrant.  
Ringa in det svarsalternativ som stämmer bäst in på din Snapchat-användning den senaste 
månaden. 
 

1 = Instämmer inte alls       4 = Varken eller                     7 = Instämmer helt 
 
1. Jag vill upprätthålla nuvarande relationer 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 ___________________________________________________________________ 

2. Jag vill träffa nya personer genom att använda Snapchat 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 ___________________________________________________________________ 

3. Jag tror att användning av Snapchat ligger i tiden/är modernt 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

 ___________________________________________________________________ 

4. Det är bara en fritidssyssla 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
5. Jag vill uttrycka och visa upp mig själv 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________ 

6. Snapchat uppfyller vetenskapliga och utbildande ändamål för mig 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
7. Snapchat hjälper mig att klara av mina vardagliga sysslor 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
8. Jag använder Snapchat för studierelaterade ändamål 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
9. Jag kan inte föreställa mig att leva utan Snapchat 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
10. Jag är alltid inloggad på Snapchat 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  



  
 

V 

11. Jag kan inte bärga mig att få dela med mig av foton eller livshändelser på Snapchat 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
12. En dag utan Snapchat är en dag som går till spillo 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
13. Om något inte är på Snapchat, så finns det inte 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
14. Att använda Snapchat är det bästa sättet att koppla av 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
15. Jag har märkt att om en vän inte har Snapchat så försvagas min relation med 
honom/henne 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
16. Tanken på att Snapchat skulle kunna upphöra skrämmer mig 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
17. Snapchat spelar en viktig roll i mitt liv 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
18. Snapchat är det bästa sättet att etablera och upprätthålla relationer 

 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
19. Jag promotar mig själv via Snapchat 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
20. Jag lägger upp nuvarande händelser i mitt liv  
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________  
21. Jag börjar dagen med att titta på Snapchat 
 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

___________________________________________________________________ 

  



  
 

VI 

Bilaga 5. Välmåendeskalan 

Välmåendeskalan 
Fundera över hur det har varit för dig den senaste veckan (inklusive idag). Gå igenom 
alla påståenden och ringa in den siffran (0–4) som bäst motsvarar hur det varit för dig 
under veckan.  

I hur hög grad har du den senaste 
veckan... 

Aldrig Sällan Ibland  Ofta 
Mycket 

ofta 

... känt dig lugn och avspänd?  0  1  2  3  4  

... sovit gott och lagom mycket?  0  1  2  3  4  

... haft god aptit och matlust?  0  1  2  3  4  

... kunnat vara fokuserad och koncentrerad på 
dagens göromål?  

0  1  2  3  4  

... kunnat ta initiativ och komma igång med sådant 
du velat göra?  

0  1  2  3  4  

... känt intresse för olika aktiviteter och för 
människor omkring dig?  0  1  2  3  4  

... känt dig optimistisk och sett saker från den ljusa 
sidan?  

0  1  2  3  4  

... känt dig glad och harmonisk?  0  1  2  3  4  

... känt dig pigg och energifylld?  0  1  2  3  4  

... känt dig tillfreds med dig själv?  0  1  2  3  4  

... känt stark livslust?  0  1  2  3  4  

... kunnat fatta beslut och följa dem?  0  1  2  3  4  

... kunnat säga ifrån och hävda dig själv när det 
behövts?  

0  1  2  3  4  

… kunnat vara närvarande i stunden och släppa 
problemtankar?  0  1  2  3  4  

… känt dig nöjd med ditt liv som det ser ut nu?  0  1  2  3  4  

... haft kraft att återhämta dig, om något varit 
stressigt eller besvärligt?  0  1  2  3  4  

... känt att din tillvaro är meningsfull?  0  1  2  3  4  

… känt dig frisk och vid god hälsa?  0  1  2  3  4  

 

 


