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This study aims to find out what relationship high school students have to social networks at 

the Internet. This has been done by focusing on norms/standards that adolescents can feel 

under stress to achieve, through stressing themselves by social networks in a way that is 

consistent with the norms. The empirical data has been gathered by questionnaires which have 

been answered by adolescents in randomly selected schools and classes in a medium size 

Swedish town, Karlskrona. The result showed that all of the participating adolescents have 

user accounts on a social network. Furthermore it also emerged that a lot of the adolescents 

thought that norms existed that should be followed in a social network about how to stress 

oneself. The norms were for example to write about things they are proud of, and to write in a 

way that is consistent to norms in the society. A few of the adolescents in the survey, said 

they experienced stress by living up to existing norms. However it is notable that a majority of 

the adolescents surveyed considered that other adolescents experienced stress for this reason.  

 

The analysis in this study was made using the dramaturgical perspective of Erving Goffman 

and his perspective to stigma, and George Herbert Mead’s symbolic interactionism. 

Finally a discussion of the findings of the study, the method used in the study and suggestions 

for further research are included.  
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Kap 1. INLEDNING 

 

”The most active users are 15–24-year-olds (…), with just about all 15–24-year-olds (96%) using social 

networks such as Facebook and Twitter, but other age groups are also becoming increasingly active in social 

media (…). Among children and adolescents, the use of emails and chatting has decreased over the past few 

years, probably due to, e.g., Facebook use…”.     

     (Thomée 2012, s.2). 

Många ungdomar tillbringar flera timmar dagligen på Internet, och det används som ett viktigt 

verktyg för social utveckling och för kommunikation med andra (Selfhout et al 2009, s.820; 

Subrahmanyam & Lin 2007, s.659). På Internet försöker många ungdomar framhålla utvalda 

delar av sig själva för att framhäva sig på ett sätt som de vill, då de tror att de står i fokus för 

andra där. Det finns forskning som tyder på samband mellan hög Internetanvändning och ett 

sämre välbefinnande, samt att Internet kan skada ungdomars sociala engagemang och störa 

interaktionen med andra (Wang, Jackson, & Zhang 2011, s.2161f). En hög 

Internetanvändning kan hindra ungdomar i utvecklingen av sociala relationer och aktiviteter 

och kan leda till depression (Selfhout et al 2009, s.820). 

Thomée (2012) menar att det även finns samband mellan att personer som ofta använder sig 

av dator ofta känner stress (Thomée 2012, s.2ff). Stress är ett ökande problem bland unga 

idag, och det är en faktor som kan påverka ungdomars psykiska hälsa. Det finns dock ett 

behov av utökad forskning kring just sambanden mellan ungdomars Internetanvändning och 

stress (Velezmoro, Lacefield & Roberti 2010, s.1526f). 

1.1 Problemformulering  

Ämnet normer och stress i relation till sociala medier kan ses som samhällsvetenskapligt 

intressant eftersom det berör många människor. Det kan vara av intresse för ungdomar som 

använder sociala medier och som skulle kunna beröras av studiens resultat, eller för föräldrar 

till tonårsbarn som är engagerade av att förstå normers påverkan på ungdomar på sociala 

medier. Internet, sociala medier och dess eventuella påverkan på människor är idag ett aktuellt 

ämne i massmediala diskussioner, vilket gör denna uppsats intressant för människor som 

följer denna debatt. Exempelvis tar Svenska Dagbladet (2011) upp att användningen av 

sociala medier har ökat bland alla ålderskategorier och att var fjärde svensk har Internet i sin 

telefon (Svenska Dagbladet 2011), och Åkesson (2012) i Dagens Nyheter belyser att många 
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unga upplever ett beroende till Internet och att det kan påverka deras hälsa i form av 

sömnlöshet och stress (Åkesson 2012).   

 

Ämnet för uppsatsen kan även ses ha relevans för socialt arbete eftersom stress och dess 

eventuella följder för det psykiska välbefinnandet kan göra att ungdomar behöver söka stöd 

hos professionella inom socialt arbete. Exempelvis socionomer i skolan såsom kuratorer 

behöver vara medvetna om sociala mediers påverkan på ungdomar, eftersom sociala medier 

idag är en stor del av ungdomars vardag. Meeuwisse och Swärd (2006) tar upp att synen på 

socialt arbete och hur det ska bedrivas påverkas av olika sociala och kulturella 

omständigheter, såsom i vilket land och i vilken kontext det bedrivs (Meeuwisse & Swärd 

2006, s.27). Eftersom samhället är i ständig förändring och sociala medier har blivit en viktig 

plats för ungdomars sociala agerande, kan det sociala arbetet komma att behöva anpassas och 

förändras, för att möta upp ungdomarna på deras arena och stötta dem där det behövs.  

 

Velezmoro, Lacefield och Roberti (2010) menade när deras forskningsartikel publicerades år 

2010 att det behövdes forskning kring ungdomars Internetanvändning och stress (Velezmoro, 

Lacefield & Roberti 2010). Denna brist kan ses avhjälpt med forskningsartikeln Thomée 

(2012) har skrivit om just detta. Det hon beskriver är att människor kan uppleva stress på 

grund av att de ständigt är uppkopplade mot Internet och alltid anträffbara, vilket kan störa 

deras sömnrytm och orsaka stress. Hennes forskning är bedriven på unga vuxna i åldrarna 19-

28 år (Thomée 2012). Det kan därför vara intressant att undersöka om företeelsen finns även i 

yngre åldrar och det denna uppsats ämnar göra är att vidareutveckla denna forskning som 

finns angående stressens orsaker och undersöka om denna kan finnas bottnad i normer på 

sociala medier. Detta till skillnad från den forskning som redan finns som ser stressen som en 

konsekvens av att man på ett eller annat sätt tillbringar för mycket tid på Internet eller med att 

vara uppkopplad. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats ämnar undersöka hur ungdomar förhåller sig till normer och stress, i relation 

till sociala medier.  

 

1. Hur viktig är användningen av sociala medier för gymnasieungdomar? 

2. Vilka normer finns för hur ungdomar bör skriva om sig själva på sociala medier, och varför 

finns de? 
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3. Hur förhåller sig ungdomar till stress på grund av normer, och varför kan det vara så? 

 

För att kunna besvara frågeställningarna genomförs en enkätstudie med 46 inkomna enkäter 

från gymnasieskolor i Karlskrona kommun. 

1.3 Tidigare forskning
1
 

Under denna rubrik tas tidigare forskning inom det aktuella området upp. Inledningsvis lyfts 

olika forskningsresultat som behandlar Internetanvändning och stress. Därefter följer 

forskning kring normer och hur de kan påverka människor. Normer tas även upp mer 

övergripande i teorikapitlet (se kapitel 3). 

1.3.1 Internet och stress  

I uppsatsen tas begreppet sociala medier upp, som Murray och Waller (2007) beskriver som 

samhällen på Internet, i vilka man som individ har möjlighet att ta kontakt med vänner, 

kommunicera med andra människor och interagera med dem på olika sätt. Användarna gör 

ofta en egen sida, en profil, där de kan dela med sig av bilder och en presentation av sig själv. 

Många användare väljer också att tillsammans med andra bilda grupper på sociala medier, där 

de har någonting gemensamt, såsom ett intresse eller utbildning. Att använda sig av sociala 

medier är enligt författarna ett socialt agerande (Murray & Waller 2007, s.56f).  

 

Ungdomar använder Internet för kommunikation betydligt oftare och mer omfattande än vad 

vuxna gör. Ungdomar integrerar Internetkommunikation i sina sociala liv där de använder 

internet i sina sociala relationer (Peter & Valkenburg 2006, s.215). Internetanvändning kan 

utveckla möjligheten för ungdomar att bibehålla sociala relationer och det kan vara positivt 

för personer med vänskapsförhållanden som sedan tidigare är av god kvalitet då de kan 

upprätthålla dem med hjälp av Internet. Dessa ungdomar kan även använda Internet för att 

skapa nya sociala relationer. Även personer med sämre relationer till vänner kan vinna på att 

använda Internet som kommunikationskanal, eftersom egenskaper som gör att de har svårt att 

                                                           
1
 För att finna vetenskapliga artiklar till uppsatsen har vi valt att använda oss av olika sökdatabaser samt olika 

sökord på Internet. Sökdatabaser som användes är Social Services Abstracts, Sociological Abstracts samt 

PsycINFO, som funnits via Linnéuniversitetets biblioteks hemsida (Linnéuniversitetet). De sökord som använts 

för att hitta vetenskapliga artiklar är: Internet, youth culture, anxiety, adolescents, norms, standards 

(Linnéuniversitetet. Söka artiklar och databaser, 2012-03-14).  

 



4 
 

etablera kontakter i verkliga livet, kan kringgås online. Internet blir på så vis ett medel för 

social kompensation (Selfhout et al 2009, s.821f).  

 

Det finns forskning som visar att Internet kan hjälpa ungdomar att höja sitt självförtroende 

och öka sitt välbefinnande (Selfhout et al 2009, s.821f). Annan forskning visar däremot 

samband mellan överdriven Internetanvändning och sämre välbefinnande. Det har 

framkommit att det finns risker för ungas sociala och psykiska hälsa, såsom en risk för att bli 

socialt tillbakadragen eller isolerad eller mindre effektiv i skolan, av ett stort Internetbruk. 

Studier visar att personer som har en stor användning av internet kan utveckla depression och 

problem med impulskontroll. Att ungdomars användning av Internet ökar, gör också att risken 

för Internetmissbruk ökar. Det råder delade meningar kring om och hur man ska se på ett 

missbruk eller beroende till Internet jämfört med andra sjukdomar. En utbredd uppfattning är 

dock att man inte är beroende till själva Internet, utan att man har ett beroende till en eller 

flera specifika webbsidor (Velezmoro, Lacefield & Roberti 2010, s.1526f).  

 

Även Thomée (2012) tar upp ett slags beroende till Internet som vissa känner. De känner ett 

starkt behov av att använda Internet i en mycket stor utsträckning, och de mår dåligt 

känslomässigt när de inte får tillgång till Internet (Thomée 2012, s.2ff). Internetmissbruk kan 

orsakas av att man använder Internet mycket för att dämpa känslor av stress (Velezmoro, 

Lacefield & Roberti 2010, s.1526f). Beroendet till Internet kan i sin tur bidra till ökad stress 

på grund av tiden man tillbringar på Internet. Personer som ofta använder sig av dator och 

mobiltelefon känner ofta stress, depressionssymptom och liknande tecken på psykisk ohälsa. 

Att alltid vara tillgänglig via mobiltelefon kan vara stressande, och att använda dator mycket 

och sent på kvällarna ökar risken för sömnbesvär, som i sin tur kan ge andra psykiska besvär. 

Författaren tar upp att 97 % av den svenska befolkningen i åldern 16-75 hade en mobiltelefon 

år 2011, och samma års första halvår sändes 9,2 miljarder textmeddelanden. Dock, menar 

författaren, att det kan vara en förändring pågående just nu, då mängden textmeddelanden 

börjar minska sedan föregående år, och istället börjar ersättas av att man skickar meddelanden 

på sociala medier i högre grad än tidigare (Thomée 2012, s.2ff).  

1.3.2 Normer 

Wester (2004) tar upp begreppet norm, och hänför det till begreppen moral och etik, som hon 

beskriver handlar om seder och bedömningar om vad som är rätt eller fel. Normer är 

någonting alla människor har i sig, som är eftersträvansvärda egenskaper för ett speciellt 
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sammanhang, dock med olika definitioner för olika människor. Författaren refererar till 

Piagets utvecklingsteori som menar att ett barns utveckling går från att vara självcentrerad, till 

att, ju äldre det blir, bli medveten om gruppens moral (Wester 2004, s.30-33). Många 

ungdomar tänker att de är självständiga i sitt handlande, men de ansluter sig till och påverkas 

av normer som finns i gruppen de umgås med. Det sker genom att de tittar på andra i 

omgivningen för att veta hur de själva ska bete sig. Detta innebär att normer som vi lever efter 

inte har en fristående påverkan av sig själva, utan de får kraft genom att vi socialiseras med 

andra människor. Normer fungerar som sociala tecken som påverkar ungdomars handlingssätt 

och även deras attityder. Att socialiseras in i samhället är en process som fortgår hela livet, 

och den utspelar sig genom att man fortlöpande ändrar de normer man har, och man utvecklar 

de roller man kan spela i olika sammanhang i livet (Goode 1960, s.252; Perkins, Craig & 

Perkins 2011, s.704f).  

Abdullah och Brown (2011) tar upp gruppkultur, som handlar om att personer i en grupp har 

gemensam tro, attribut och liknande, som formar vanor och beteenden hos dessa (Abdullah & 

Brown 2011, s.934f). Endast normer och värderingar från grupper som är viktiga för hur en 

person vill se på sig själv, och vill identifiera sig med, kommer att påverka hans/hennes attityd 

och beteende. Dessa normer är dock mycket viktiga, det är mer troligt att människor agerar 

efter de normer och värderingar som finns inom gruppen, än att de går efter personliga 

faktorer i sitt agerande. Människor har en förmåga att genom sitt beteende försöka bibehålla 

en kognitiv balans och undvika spänningar såsom missförstånd i relationer till andra 

människor (Megens & Weerman 2010, s.301-303).  

Blatterer (2007) tar upp att människor söker svar på vilka de egentligen är, vilket både 

inbegriper hur de ser på sig själva, och hur de tror att andra människor ser på dem. Människor 

har vissa grundläggande normativa uppfattningar om sig själva, om hur man bör vara och vad 

man skulle kunna vara (Blatterer 2007, s.778ff). Unga människor formar sin utveckling mot 

att bli vuxna genom att vilja leva upp till idealiserade bilder av vad det innebär att vara vuxen, 

såsom att ha gjort vissa val i livet, funnit ett jobb samt ha relationer och viss social 

kompetens. Äldre generationers syn på vad som är en vuxen person, är ofta det som skapar 

normer för hur man bör vara som en lyckad respektive misslyckad vuxen. Det finns även 

normer kring personligt självbestämmande och valfrihet, vilket är viktigt för att kunna 

identifiera sig som en fullvärdig samhällsmedborgare i västvärlden (Blatterer 2007, s.778ff).  
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Utifrån den tidigare forskningen är den definition som vi utgår från i denna uppsats att normer 

är uppfattningar och värderingar från omgivningen om vad som är ett accepterat beteende för 

en viss social situation. 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

I den fortsatta uppsatsen kommer kapitel 2 ägnas åt uppsatsens metodologiska 

tillvägagångssätt där bland annat forskningsdesign och insamlande av material tas upp. I 

kapitel 3 beskrivs teorierna som uppsatsen utgår från, nämligen Erving Goffmans 

dramaturgiska perspektiv och hans stigmaperspektiv samt George Herbert Meads symboliska 

interaktionism. I kapitel 4 presenteras uppsatsens empiriska redovisning samt analys. Kapitel 

5 ägnas åt avslutande diskussion.  
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Kap 2. METOD OCH MATERIAL 

 

I detta kapitel görs en redogörelse för det metodiska tillvägagångssättet i undersökningen. Här 

tas bland annat forskningsdesign, datainsamlingsmetod, databearbetning, urval samt etiska 

överväganden upp.  

2.1 Forskningsdesign  

Denna uppsats är uppbyggd utifrån en kvantitativ ansats, vilket kan ses som lämpligt när man 

söker efter kopplingar mellan data. Det är vanligt att en kvantitativ undersökning handlar om 

att studera data och försöka se hur ofta eller hur mycket någonting förekommer samt vilka 

variationer som finns i denna (Esaiasson et al 2004, s.219). Typiskt för en kvantitativ metod 

är att man samlar in numerisk data som senare analyseras, och man utgår från en teori som en 

intresseinriktning vilken styr datainsamlingen (Bryman 2011, s.150f). Denna uppsats söker 

efter kopplingar mellan normer om hur man bör framställa sig själv på sociala medier och 

stress. Den ämnar även studera hur mycket någonting förekommer genom att söka svar på hur 

viktigt sociala medier är för ungdomar, vilket redovisas genom att ungdomarna får svara på 

hur ofta de använder sociala medier. I undersökningen finns en intresseinriktning som styrde 

insamlingen av data, nämligen att få svar på förbestämda frågeställningar som utgick från 

tidigare forskning inom området. Undersökningen genomfördes utifrån ett deduktivt 

arbetssätt, vilket enligt Sohlberg (2006) innebär att den teoretiska grunden finns innan empirin 

insamlas. Forskaren utgår från en teori, där teorins begrepp används som en förståelseram för 

att förstå ett fenomen (Sohlberg, 2006, s.94). I denna uppsats användes teorier som en 

förståelseram för att förstå det insamlade materialet.  

 

En surveyundersökning har genomförts, vilket innebär att man gör en uttömmande och 

detaljerad undersökning där fokus ligger på att få en bra överblick över mer än ett fall. 

Undersökningen görs vid en viss tidpunkt för deltagarna, exempelvis genom att en enkät 

lämnas ut vid samma tillfälle. Man arbetar med empirisk forskning, där man söker svar 

genom att gå ut och studera fenomen genom att mäta och registrera. Strävan ligger i att finna 

kvantifierbar data där forskaren ämnar studera samband mellan variabler (Bryman 2011, s.63-

65; Denscombe 2009, s.25f, 327, 341). En surveyundersökning kan ses vara lämplig att 

använda i denna undersökning för att besvara frågeställningarna. Uppsatsen ämnar ge en god 

överblick över användningen av sociala medier hos ungdomar i Karlskrona kommun och 

fokuserar på användningen av sociala medier vid en viss tidpunkt, då undersökningen skedde 
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vid ett och samma tillfälle (detta beskrivs närmare under 2.2 och 2.2.1). Undersökningen 

studerade mer än ett fall genom att ha många elever som respondenter, vilket gav många olika 

personers synvinklar på det fenomen som studeras. Datainsamlingstekniken syftade till att 

samla in, mäta och registrera kvantifierbar data.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes enkäter (se bilaga 1). Enkäter är en form av 

frågeundersökning där respondenten själv nedtecknar sina svar utan någon som intervjuar 

(Trost 2007, s.9). Enkäter kan innehålla öppna eller slutna frågor. Vid enkäter med öppna 

frågor används inte svarsalternativ som respondenten får välja bland, utan frågorna besvaras 

med egna ord. Slutna frågor innebär motsatsen, att enkäten enbart innehåller frågor med 

svarsalternativ att välja bland (Bryman 2011, s.241f). Enkäten i denna undersökning innehöll 

både öppna och slutna frågor, dock med mestadels slutna frågor. I enlighet med vad Bryman 

(2011) menar så kan användningen av enkäter med slutna frågor göra det enklare att jämföra 

respondenters svar med varandra, eftersom frågorna är ställda på samma sätt. Slutna frågor är 

även enklare att ställa samt enklare för respondenterna att besvara eftersom svarsalternativ 

kan ge en klarhet i vad frågan handlar om (Bryman 2011, s.245).   

 

Emellertid kan det finnas en risk att svarsalternativen vid slutna frågor inte passar 

respondenterna, att det svar de skulle vilja ange inte finns som ett alternativ. Respondenterna 

kan även uppleva att det finns flera svarsalternativ som stämmer överens med deras 

uppfattning, vilket kan göra det svårt för dem att välja. Det finns dessutom en risk att man 

förlorar intressanta svar som hade kunnat komma fram om det hade funnits en öppen fråga 

(Bryman 2011, s.246). För att motverka dessa risker fanns det i enkäten till denna 

undersökning ett antal öppna frågor där ungdomarna själva fick beskriva sin åsikt. 

Exempelvis fanns det ibland vid de slutna frågorna alternativet ”annat” där respondenten hade 

möjlighet att med egna ord beskriva sin åsikt om de fasta svarsalternativen inte passade 

respondenten.  

 

I enkäten till denna undersökning användes, som tidigare nämnt, även öppna frågor. Det är 

enligt Wärneryd (1990) vanligt att man har öppna frågor i sin enkät där man bedömer att det 

behövs (Wärneryd 1990, s.101f). Skälen till att enkäten i denna undersökning innehöll en del 

öppna frågor var, såsom Wärneryd (1990) förklarar, att dessa frågor var av en sådan karaktär 

att svaren kunde vara alltför varierande för att kunna täckas in med några svarsalternativ. 
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Syftet med de öppna frågorna var även att söka kompletterande information till 

undersökningen som kunde fås genom att respondenterna fick svara med egna ord (Wärneryd 

1990, s.101f).  

  

Anledningen till att en helt öppen enkät inte användes i denna undersökning är för att det 

såsom Wärneryd (1990) tar upp, blir svårt att bearbeta svar på sådana öppna frågor. 

Svårigheten ligger dels i att det tar mycket tid, men också i att svaren kan bli svåra att 

strukturera upp och koda på grund av att de kan skilja sig mycket åt och ha en stor omfattning 

(Wärneryd 1990, s.101f). Den begränsade tidstillgången gjorde dessutom att en enkät med 

öppna frågor inte skulle passa denna undersökning. För att kunna hantera svaren hade 

undersökningen i sådant fall varit tvungen att bestå av ett mindre antal enkäter, och detta hade 

i sin tur påverkat möjligheten att göra resultatet generaliserbart för Karlskrona kommun.  

 

Att ett resultat är generaliserbart innebär enligt Bryman (2011) att man kan dra slutsatser om 

hela populationen utifrån urvalet. En förutsättning för detta är att urvalet är representativt för 

den totala populationen (Bryman 2011, s.180). Genom att dessutom göra enkäter på ett 

tillräckligt stort antal personer ökar chansen att resultatet blir generaliserbart för Karlskrona 

kommun (Denscombe 2009, s.51).  

 

Anledningen till att enkäter kan ses som en bra datainsamlingsteknik för denna typ av 

undersökning är att det, som Trost (2007) förklarar, kan ge en större möjlighet att nå många 

personer vid samma tillfälle. Det är därför vanligt att lämna ut enkäter i grupp, såsom till 

skolklasser (Trost 2007, s.10). Kopplat till uppsatsens syfte kan enkäter ses som en bra metod 

för att kunna besvara uppsatsens första frågeställning, då metoden ger en möjlighet att få 

många personers olika svar över av hur stor användningen är av sociala medier, vilket kan 

kopplas till att besvara hur viktigt sociala medier är för ungdomar. Att enkäter kan delas ut till 

många personer kan också vara värdefullt i denna undersökning, då det erbjuder en möjlighet 

att få många personers syn på vilka normer som finns. 

 

Enkäter kan ses bidra till en större känsla av anonymitet än vid exempelvis intervjuer, vilket 

kan vara bra om man, såsom Trost (2007) tar upp, upplever att de frågor man som forskare 

ska ställa är av en alltför känslig karaktär för att respondenterna ska vilja svara alls, eller vilja 

svara sanningsenligt (Trost 2007, s.10). Frågorna som ställdes till ungdomarna i denna 

undersökning kunde ha gett upphov till svar som kunde upplevas som känsliga. Att använda 
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enkät kan ha bidragit till att ungdomarna inte kände sig så utsatta som vid exempelvis en 

intervju, och göra att de kände sig tryggare och därmed också svarade mer sanningsenligt. 

Dock kan den motsatta effekten vara att enkäterna bidrog till att ungdomarna kände sig mer 

fria att lägga svaren tillrätta. Detta eftersom de inte behövde se någon i ögonen när de svarade 

och för att den som genomför undersökningen, så som Denscombe (2009) förklarar, inte kan 

ifrågasätta svaren utan måste förlita sig på det som är skrivet (Denscombe 2009, s.227). Hur 

denna effekt kontrollerades förklaras vidare i 2.5. 

2.2.1 Praktiskt genomförande  

Enkäten lämnades ut till gymnasieungdomar i Karlskrona kommun och den hade en 

omfattning på 35 frågor (se bilaga 1). Till varje enkät lämnades även ett kuvert ut som 

eleverna själva la ner sin enkät i. Enkäterna innehöll ett försättsblad där det framgick 

information om vad undersökningen gick ut på samt att det var frivilligt att medverka i 

undersökningen. Enkäterna lämnades ut i början på en lektion, efter överenskommelse med 

rektorer. Detta för att öka möjligheten att eleverna skulle kunna fylla i enkäterna i lugn och ro, 

jämfört med att lämna ut dem strax före, eller under en rast, då de kan känna att de vill få den 

överstökad så fort som möjligt, vilket kan innebära att det blir en snedvridning i resultatet, om 

de inte har ro nog att svara utförligt och läsa frågorna noga. En strävan i utförandet av 

undersökningen var att handla tillmötesgående och därför lämnade lärarna eller rektorerna ut 

enkäterna till eleverna eftersom de föredrog att göra på detta sätt. Till tre av skolorna 

skickades enkäterna med posten i ett vadderat kuvert, med ett bifogat vadderat, frankerat 

svarskuvert att skicka tillbaka enkäterna i. Till en av skolorna skickades enkäterna med 

internpost eftersom möjligheten fanns till detta och för att det var mer tids- och 

kostnadseffektivt.   

2.3 Databearbetning  

När enkäterna var insamlade förbereddes de öppna frågorna för analys genom kodning. 

Denscombe (2009) och Bryman (2011) förklarar att när insamlat material består av ord, till 

exempel vid öppna frågor i en enkät, behöver man överföra dessa till siffror för att kunna göra 

en kvantitativ analys. Data kodas genom att man delar in svaren i kategorier eller grupper 

utefter vad svaren innehåller där liknande svar placeras under samma kategori. Kategorierna 

ges ett nummer likt en etikett till hjälp för forskaren (Denscombe 2009 s.332; Bryman 2011, 

s.242f). Kategorierna måste gå att skilja åt, och de måste täcka in svaren som inkommer från 

enkäten. Vid öppna frågor skapas kategorier utifrån att man läst svaren många gånger och ser 
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vad de innehåller. Det krävs en kodningsmall för att kunna placera svaren från enkäterna 

under de olika kategorierna. Man kan även använda sig av ett kodningsschema som används 

för att avgränsa vad som ingår i de olika kategorierna (Bryman 2011, s.242f). Kategorisering 

av ungdomarnas svar gjordes utifrån en kodningsmall och ett kodningsschema. Kategorierna 

som gjordes går att utläsa i bilaga 2 där empirin redovisas samt i bilaga 3, där även alla 

ungdomars svar på de öppna frågorna presenteras.  

 

Efter att de öppna frågorna från enkäterna kvantifierats fördes all data in på det statistiska 

analysprogrammet SPSS
2
 för att få en bra överblick och kunna bearbeta materialet samt för att 

kunna dra slutsatser. När materialet fördes in i SPSS gjordes som Wahlgren (2008) beskriver, 

att svarsalternativen gavs en kod för att underlätta analys i statistikprogrammet (Wahlgren 

2008, s.11). När enkäten analyserades så beaktades vilka frågor som inte skulle besvaras av 

vissa respondenter som valt ett svarsalternativ på föregående frågor som uteslöt följande 

fråga. Om respondenterna exempelvis hade svarat nej på en fråga om de hade ett konto på 

någon social media, kunde de således inte ha svarat på följade fråga om hur ofta de är 

inloggade på någon social media. De som berördes av detta fick i SPSS ett speciellt nummer 

för att det inte skulle se ut som bortfall på frågan, vilket skulle snedvrida det empiriska 

materialet när detta redovisades. Dessa respondenter står under beteckningen ”Inte berörda” i 

bilaga 2, där svaren från alla enkäter redovisas.  

 

För att dra slutsatser av materialet, men också för att kunna sammanfatta och presentera 

empirin, används antal och frekvens i uppsatsens kapitel 4. Analysen i uppsatsen gjordes 

genom att det empiriska materialet kopplades till teorierna i uppsatsen samt en viss del till den 

tidigare forskningen, för att ge en förklaring till frågeställningarna.    

2.4 Urval 

Det första urvalskriteriet i undersökningen var att den skulle omfatta ungdomar i 

gymnasieåldern. Varför undersökningen omfattar ungdomar är för att de, som Peter och 

Valkenburg (2006) beskriver, ofta använder Internetkommunikation i sina sociala relationer 

och de använder Internet för att kommunicera betydligt oftare och mer omfattande än vad 

vuxna gör (Peter & Valkenburg 2006, s.215). Därför har de förmodligen mer att uttala sig om 

                                                           
2
 SPSS är ett statistiskt analysprogram som gör statistiska beräkningar genom att man för in data och väljer 

analysmetod (Wahlgren 2008, s.8-9).  
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och är mer insatta i normer som finns på sociala medier om hur man bör framställa sig själv, 

än vuxna.  

 

Ytterligare en anledning till varför ungdomar undersöktes är för att de ofta har en känsla av att 

de står i fokus för andra på Internet och detta gör att de har en större medvetenhet om sig 

själva än vad vuxna har. Detta gör att de försöker framhäva sig på ett önskvärt sätt genom att 

framhålla utvalda delar av sig själv, vilket de kan göra på Internet (Wang, Jackson, & Zhang 

2011, s.2161f). Detta tror vi delvis kan bottna i att det finns normer om vad man bör 

framställa om sig själv. Precis som Perkins, Craig och Perkins (2011) förklarar så ansluter sig 

många ungdomar till normer som finns i deras umgängesgrupp, vilket påverkar hur de beter 

sig (Perkins, Craig & Perkins 2011, s.704f).  

 

Ännu en motivering till att ungdomar undersöktes är för att stress är ett ökande problem bland 

unga idag, och stress hos ungdomar kan vara förknippat till Internetanvändning (Velezmoro, 

Lacefield & Roberti 2010, s.1526f). Alla dessa aspekter gör att ungdomar är en intressant 

grupp att undersöka för att svara på om det finns normer som bör efterlevas och om det bidrar 

till stress.  

 

Att undersökningen berörde ungdomar i just gymnasieåldern är för att gymnasieungdomar 

kan ses som nästan vuxna och därför kan ha lättare att förstå och tillgodogöra sig frågorna än 

yngre ungdomar. Detta är viktigt för att inte skada ungdomarna och för att få ett så rättvisande 

svar som möjligt.  

 

För att finna respondenter till undersökningen har flerstegsurval använts, som innebär att man 

gör urval i flera steg för att finna enheter att undersöka (Trost 2007, s.36). Inledningsvis 

valdes genom ett bekvämlighetsurval Karlskrona kommun att genomföra undersökningen i. I 

enlighet med Robson (2011) och Trost (2007) användes bekvämlighetsurval, då det 

undersökningsobjekt som fanns närmast till hands och som var lämpligt för undersökningen 

valdes. Valet gjordes således inte genom någon systematisk metod (Robson 2011, s.275; Trost 

2007, s.31f). Motiveringen till den valda kommunen är att det är en mellanstor kommun i 

Sverige som är nära belägen och som går att jämföra med andra svenska kommuner.   

 

Enligt Robson (2011) är det viktigt att belysa undersökningens urvalsram, som är en 

förteckning över populationen som ska undersökas och därifrån urvalet görs (Robson 2011, 
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s.251). Urvalsramen ska vara relevant i den bemärkelsen att innehållet ska vara relaterat till 

undersökningen, och den ska vara fullständig genom att innehålla alla uppgifter som har 

relevans för undersökningen (Denscombe 2009, s.40, 42). Urvalsramen i denna undersökning 

är alla skolor i Karlskrona kommun, inkluderat både kommunala skolor och friskolor, vilket 

urvalet gjordes utifrån. Detta eftersom de flesta ungdomarna i gymnasieåldern befinner sig i 

skolan. Det finns en förteckning på alla gymnasieskolor och därför blev urvalsramen 

fullständig.   

 

Att använda skolor som urvalsram gör det naturligt att utföra klusterurval, som Denscombe 

(2009) och Robson (2011) förklarar innebär att använda naturligt förekommande kluster, eller 

grupper i sin undersökning, som har de egenskaper som eftersöks (Denscombe 2009, s.33-36, 

41; Robson 2011, s.273). Eftersom denna undersökning studerade gymnasieungdomar 

användes skolorna och sedan till slut, efter ytterligare ett steg i flerstegsurvalet, klasser som 

naturliga kluster.  

 

För att få fram representativa kluster, alltså de klasser som slutligen skulle undersökas, 

gjordes slumpmässigt urval. Det slumpmässiga urvalet gjordes genom lottdragning bland 

skolorna i kommunen, då fyra skolor av de, enligt Karlskrona kommun (2012), elva 

existerande lottades fram (Karlskrona kommun 2012, s.14). På samma sätt valdes därefter 

slumpmässigt en klass i vardera skolan. Dessa fyra klasser utgjorde de kluster som slutligen 

undersöktes. Det slutgiltiga urvalet blev då 78 elever, ett antal som kan ses motiverat i relation 

till det totala antalet på 2616 elever på de elva gymnasieskolorna i Karlskrona kommun 

(Karlskrona kommun 2012, s.14). Det kan även ses motiverat med tanke på uppsatsens 

omfattning. Denscombe (2009) tar upp att mindre surveyundersökningars urval vanligtvis 

brukar omfatta 30-250 fall, det bör aldrig vara färre än 30 stycken (Denscombe 2009, s.47-49, 

51). Dock förekom bortfall som resulterade i att 46 besvarade enkäter samlades in och 

användes i den empiriska bearbetningen.  

 

Det slumpmässiga urvalet i undersökningen gjordes alltså för att få fram ett representativt 

urval inom Karlskrona kommun, vilket enligt Trost (2007) innebär att urvalet kan ses som en 

motsvarighet till hela populationen, som en miniatyr av denna, med alla egenskaper som 

populationen representerar (Trost 2007, s.29). Slumpmässigt urval bland skolorna samt 

klasserna utfördes för att alla gymnasieungdomar i Karlskrona kommun, oavsett 

gymnasieinriktning, skulle ha lika stor möjlighet att komma med i undersökningen. Detta för 
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att öka chansen att urvalet blev representativt för Karlskrona kommun. Att välja en klass i 

vardera skola gav en spridning av gymnasieskolor i kommunen. Genom detta urval är tanken 

att resultatet ska vara generaliserbart för ungdomar i gymnasieåldern i Karlskrona kommun.  

2.4.1 Urvalsfel  

I undersökningen gjordes ett urval eftersom det skulle bli en alltför stor population att 

undersöka om alla elever i kommunen skulle omfattas i undersökningen. Denscombe (2009) 

tar dock upp att ett urval innebär en risk för att resultatet blir annorlunda än om hela 

populationen, i denna undersökning alla eleverna i kommunen, skulle ingå i undersökningen. 

Detta kallas urvalsfel (Denscombe 2009, s.47-49, 51). Detta kan påverka undersökningen 

genom att de ungdomar som ingick i urvalet som undersöktes i denna uppsats, kan ha åsikter 

och upplevelser som skiljer sig åt från majoriteten av de övriga gymnasieungdomarna i 

kommunen. På så vis kan resultatet bli missvisande och generaliserbarheten för kommunen 

kan påverkas. Detta går dock inte att göra någonting åt i denna undersökning eftersom det, 

som tidigare nämnts, inte finns möjlighet att utföra undersökningen på alla 

gymnasieungdomar i kommunen.    

 

Ett problem som kan ses knutet till urvalet i denna undersökning är att det har gjorts 

klusterurval utifrån skolor och klasser. Det finns ingen skolplikt som gäller ungdomar i 

gymnasieåldern, vilket kan innebära att det finns ungdomar som inte går på gymnasiet och på 

så vis inte har möjlighet att bli valda i urvalet till denna undersökning. Detta kan snedvrida 

resultatet eftersom dessa ungdomar inte kan medverka med sina åsikter och upplevelser. Detta 

är dock inget denna undersökning kan avhjälpa eftersom det inte finns utrymme för att lista 

upp alla ungdomar i gymnasieåldern som bor i kommunen och göra slumpmässigt urval 

utifrån detta.  

 

Ett sorts problem som uppkom under denna undersökning var att en av de undersökta 

klasserna som slumpmässigt valdes ut endast innehöll killar. Detta skulle kunna innebära en 

form av bias, som Bryman (2011) beskriver som en skevhet, vilket påverkar urvalets 

representativitet (Bryman 2011, s.102,179). Något som på samma sätt kan orsaka bias är att 

på en av skolorna befann sig alla elever i en av årskurserna på praktik, vilket gjorde att dessa 

inte hade möjlighet att medverka. Därför gjordes det slumpmässiga urvalet utifrån de andra 

årskurserna. Skevheten skulle i sådant fall kunna bero på att ungdomarna som på grund av 
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detta faller bort från urvalet kan besitta åsikter som inte framkom bland de undersökta 

ungdomarna.  

2.4.2 Bortfall  

För att kunna veta hur stort bortfallet är, är det viktigt att ta reda på hur många elever som 

mottog enkäten och hur många av dessa som svarade på den (Holme & Solvang 1997, s.199; 

Trost 2007, s.121). I undersökningen var det totala antalet 78 elever som fanns med i urvalet 

från början. Dock förekom ett bortfall på en hel klass. Detta berodde på problem med 

postgången, enkäterna kom inte fram inom tidsramen för uppsatsen. Detta bidrog då till att 

endast 63 gymnasieungdomar fanns kvar i urvalet. Av dessa var 46 närvarande och mottog 

enkäterna när de delades ut. Samtliga närvarande besvarade den. Således samlades 46 

besvarade enkäter in till undersökningen. 

 

Detta relativt stora bortfall kan bidra med bias, skevhet, som påverkar urvalets 

representativitet. Detta kan i sin tur också påverka den empiri som sammanställs genom att 

den riskerar att inte bli generaliserbar för den undersökta kommunen. Om vissa av 

respondenterna inte går att nå, i denna undersökning om de inte var närvarande när enkäterna 

delades ut, så kan det påverka resultatet. Detta eftersom att deras uteblivna svar hade kunnat 

bidra med annat än de svar som inkommit, då deras svar hade kunnat skilja sig från de andra 

(Bryman 2011, s.51, 102, 179f, 181).  

 

Det finns även internt bortfall som kan inträffa vid undersökningar, som innebär att en person 

besvarar en enkät men inte gör det fullständigt, han/hon besvarar inte alla frågor (Trost 2007, 

s.121). Internt bortfall förekom i vår undersökning, då vissa av våra respondenter som hade 

valt att besvara enkäten inte besvarade samtliga frågor. I denna enkät har ett stort internt 

bortfall förekommit på de öppna frågorna, vilket kan ha gjort att intressanta svar som inte 

fanns som svarsalternativ, kan ha gått om intet. Det interna bortfallet på varje fråga går att 

utläsa i bilaga 2. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Vid undersökningar är det viktigt att bedöma dess validitet och reliabilitet. Enligt Bryman 

(2011) kan validitet delas in i intern och extern validitet, ekologisk validitet samt 

mätningsvaliditet (Bryman 2011, s.50).  
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Den interna validiteten handlar om orsakssamband, eller kausalitet. Om man har funnit 

samband i sina resultat, säger en hög intern validitet att sambanden verkligen är tillförlitligt 

kausala, att de inte bara är slumpmässiga samband (Bryman 2011, s.49,50). Denna 

undersökning söker inte efter kausala orsakssamband till hur ungdomar påverkas av sociala 

medier i relation till normer och stress, utan vill snarare göra en analytisk reflektion för att 

besvara frågeställningarna.  

 

På grund av detta är inte den interna validiteten i fokus för detta avsnitt, istället är det för 

denna undersökning av större vikt att belysa den externa validiteten, som i enlighet med 

Bryman (2011) handlar om huruvida de resultat man fått fram i sin undersökning är 

generaliserbara, det vill säga att det resultat man fått fram inte bara gäller för just det 

undersökta, utan kan användas på flera saker eller personer, att resultatet på så sätt blir 

användbart. För att man ska kunna säga att en undersöknings resultat är generaliserbar, krävs 

det, såsom nämns under 2.4, att urvalet som gjorts till undersökningen är representativt för 

den totala populationen (Bryman 2011, s.51, 180). Det som talar för att denna undersökning 

kan ses ha en god extern validitet är att urvalet är gjort slumpmässigt i Karlskona kommun, 

vilket ökar resultatets generaliserbarhet för kommunen. Det som dock kan tala emot 

undersökningens generaliserbarhet är att kommunen som undersökningen gjordes i valdes 

genom ett bekvämlighetsurval, vilket gjorde att andra kommuner inte hade möjlighet att 

komma med i undersökningen. Även undersökningens bortfall kan påverka dess 

generaliserbarhet, eftersom risken finns att intressanta och annorlunda svar kan ha gått om 

intet.  

 

Bryman (2011) tar upp ekologisk validitet, som handlar om att resultatet också gäller för 

naturliga situationer och inte är ett resultat av forskarens påverkan på situationen. Något som 

kan öka chansen till hög ekologisk validitet är att göra undersökningen i en naturlig situation, 

inte i ett laboratorium exempelvis (Bryman 2011, s.49-51,161,167). Denna undersökning kan 

ses ha god ekologisk validitet eftersom vi som utförde undersökningen inte var närvarande 

och därmed inte påverkade respondenterna. Något som talar emot en god ekologisk validitet i 

undersökningen är dock att situationen inte var vanlig för eleverna, de kunde påverkas av att 

se sina kamrater besvara enkäten så att de kanske blev stressade, ofokuserade och därmed inte 

svarade såsom de ”naturligt” tänker och resonerar.  
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Generellt handlar validitet om att se om resultaten från en undersökning är sammanlänkade. 

Mätningsvaliditet är viktig vid kvantitativa undersökningar såsom vid denna undersökning, 

och det handlar om att mäta det man vill mäta, det vill säga att mätinstrument och variabler 

som används för att undersöka något, verkligen är rätt anpassade för att få svar på de frågor 

man ställer sig i undersökningen (Bryman 2011, s.50). För att eftersträva god 

mätningsvaliditet i enkäten till denna undersökning var det viktigt att frågorna i formuläret 

kunde ge en möjlighet att få fram svar på de frågeställningar som uppsatsen har. En strävan 

var att utforma frågorna så klart och tydligt som möjligt för att frågorna inte skulle missförstås 

och ge oss svar som inte är relevanta för undersökningen. Vi har dessutom genomfört en 

pilotstudie, vilket Bryman (2011) menar är viktigt för att undersöka om frågorna man ställer 

fungerar bra och är lätta att förstå, detta eftersom att det är svårt att förklara en enkät för 

respondenterna då den besvaras enskilt av dem (Bryman 2011, s.258). Pilotstudien gav oss 

bekräftelse på att enkäten var tydligt formulerad och att den inte gav upphov till grova 

missförstånd. 

 

Mätningsvaliditet är nära knutet till reliabilitet, som handlar om att en undersökning ska vara 

följdriktig, tillförlitlig och replikerbar, det vill säga att den går att upprepa med samma 

resultat till följd. För att kunna göra sin undersökning möjlig att upprepa är det viktigt att ha 

ett noggrant beskrivet metodavsnitt där man förklarar hur undersökningen är genomförd, och 

denna metod ska vara möjlig för en annan forskare att använda (Bryman 2011, s.49). Denna 

undersökning är replikerbar eftersom det bör vara enkelt att upprepa den för en annan 

forskare. Metodavsnittet är noggrant och tydligt beskrivet för att det ska vara lätt att följa 

genomförandet av undersökningen. När urvalet gjordes och klasserna valdes ut att lämna 

enkäter till, så gjordes detta slumpmässigt för att få fram en grupp som inte var vald med egen 

påverkan, vilket skulle kunna påverka resultatet.  

 

Låg reliabilitet kan orsakas av brister i datainsamlingen, som sedan leder till fel när man 

bearbetar data. Låg reliabilitet kan även orsakas av att fel görs när data förs in på en datafil, 

vilket bidrar till att beräkningar blir felaktiga (Esaiasson et al 2004, s.67-69). När data var 

insamlad bearbetades den noggrant, och de öppna svaren försöktes tolkas på ett så korrekt sätt 

som möjligt, för att undvika fel i databearbetningen, som senare skulle kunna påverka 

resultatet.  
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Trost (2007) tar upp att man i ett frågeformulär kan ha flera frågor som berör samma eller 

liknande saker, och om undersökningen har en god reliabilitet ska svaren till dessa vara 

kongruenta. För att ha god reliabilitet är det också viktigt att precisionen på frågorna är god, 

vilket innebär att respondenten kryssar för det alternativ som han eller hon verkligen menar, 

vilket personen som utformar frågeformuläret kan underlätta genom att frågeformuläret görs 

tydligt och inte bidrar med missförstånd (Trost 2007, s.64). I denna undersökning var en 

strävan att skapa ett tydligt frågeformulär där vissa frågor behandlade liknande saker för att 

undvika missförstånd mellan oss och respondenten. För att motverka att svaren lades tillrätta 

av respondenterna fanns det frågor i enkäten som kunde användas som kontrollfrågor, där en 

del frågor behandlade liknande företeelser, och det gick att avläsa om ungdomarna svarade 

liknande på dessa frågor. Exempelvis enkätfråga nummer 27 och nummer 29 är sådana frågor 

som kan relateras till varandra och hjälpa till att kontrollera undersökningens tillförlitlighet. 

Fråga nummer 27 lyder ”Hur tänker du när du skriver på någon social media?” och fråga 

nummer 29, ”Tänker du på vad andra tycker om det du skriver på sociala medier?”. Svarar 

ungdomarna ja på att de tänker på vad andra tycker när de skriver på någon social media, bör 

de också svara att de tänker på ett visst sätt när de skriver på sociala medier för att 

enkätundersökningen ska ha god reliabilitet.  

2.6 Etiska överväganden 

Etiska överväganden är viktiga vid all forskning, och som utgångspunkt i ett sådant 

övervägande bör man undersöka om undersökningens nytta kan ses överväga kränkningar av 

individen som eventuellt kan ske. Grundläggande vid en etisk bedömning är också att 

undersöka hur man bör skydda källorna och deltagande individer, samt bedöma hur det 

resultat man får fram i sin undersökning kan komma att användas i framtiden. Det finns fyra 

viktiga krav som man bör ställa vid en undersökning vad gäller etiska principer. För det första 

finns informationskravet, vilket innebär att alla deltagande ska veta vad forskaren har för syfte 

med sin undersökning, och varje enskild deltagare ska samtycka till detta. Detta leder vidare 

till samtyckeskravet, som innebär att var och en i undersökningen har självbestämmanderätt 

vad gäller sitt eget deltagande, och också rätt att avstå och avbryta sitt deltagande om och när 

man vill. Tredje kravet är kravet på konfidentialitet, att deltagarna ska vara så anonyma som 

möjligt och inga personuppgifter får röjas. Sista kravet är nyttjandekravet – detta innebär att 

det endast är för undersökningen som forskaren gör som materialet får användas, och man får 

inte lämna material till andra ändamål (Vetenskapsrådet 2002).  
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Det finns ett etiskt problem i denna undersökning vad gäller elevernas samtycke att delta i 

undersökningen när enkäterna lämnades ut under lektionstid, eftersom ungdomarna, trots att 

de hade valfrihet att delta i enkäten, ändå kunde känna press att delta eftersom det var under 

lektionstid där alla närvarande elever i klassen deltog. Ett liknande etiskt problem föreligger 

också i och med att enkäterna lämnades ut av lärare/rektor, eftersom det kan skapa press att 

delta i undersökningen. Många ungdomar vill visa sig engagerade inför lärare/rektor, och 

kanske tror att de kan uppfattas som lata eller ointresserade om de inte vill delta i 

undersökningen, vilket skulle ha kunnat driva dem att medverka trots att de egentligen inte 

ville. Det är svårt att undvika dessa problem helt, men för att motverka detta och för att leva 

upp till de etiska principer som finns, var det utformat ett försättsblad till enkäterna där det 

med tydlig stil stod att det är frivilligt att delta. Lärarna och rektorerna var även ombedda att 

informera eleverna om detta.  

 

Enkäterna kommer endast att användas av oss i denna undersökning och inte till något annat 

syfte, vilket tillgodoser nyttjandekravet. Eleverna blev informerade om vad det var för slags 

undersökning som genomfördes, genom att det stod skrivet på enkäten, vilket tillgodosåg 

informationskravet. Till varje enkät fanns det ett bifogat kuvert som eleverna själva placerade 

den besvarade enkäten i och klistrade igen, detta gjorde att alla hade en möjlighet att lämna in 

sin enkät blank utan att lärare/rektor hade möjlighet att se det. Detta gjorde även att 

ungdomarna blev anonyma, varken lärarna, rektorer eller vi vet vem som har fyllt i vilken 

enkät. För att bevara anonymiteten skrev ungdomarna inte heller sina namn på enkäterna, 

endast sitt kön.  

 

Wärneryd (1990) tar upp att respondenter på grund av anonymitet kan få en känsla att de kan 

svara på ett sanningsenligt sätt, trots att deras svar inte stämmer överens med det som kan ses 

som socialt önskvärt. Vid känslig ämnen finns det dock en risk att respondenterna inte är 

uppriktiga mot sig själva, och därför inte svarar helt sanningsenligt (Wärneryd 1990, s.67). 

Kopplat till denna uppsats kan det på liknande sätt vara ett etiskt problem i och med risken att 

respondenterna besvarade enkäten så som de tror att det förväntas av dem, exempelvis att de 

tror att det förväntas av dem att de använder sig av sociala medier och använder den varje 

dag, trots att så kanske inte är fallet. För att motverka denna effekt har enkätfrågorna i denna 

undersökning utformats på ett så normaliserande och icke ledande sätt som möjligt, för att 

undvika att styra ungdomarna i deras svar.  
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Urvalet kan ses som etiskt försvarbart eftersom det gjordes ett slumpmässigt urval för att få 

fram enskilda individer och därmed hade alla gymnasieungdomar i den undersökta 

kommunen lika stor möjlighet att komma med i urvalet. Alltså styrdes inte urvalet av skolor 

och klasser av egna åsikter, något som skulle ha kunnat snedvrida resultatet. Dock kan valet 

av kommun, som är ett bekvämlighetsurval, ses taget med egna åsikter men valet kan ändå ses 

som etiskt försvarbart och motiverat eftersom kommunen är av en sådan storlek att den 

förmodligen går att göra generaliseringar utifrån. 

 

Ett etiskt problem i undersökningen är också att användningen av enkäter inte är en bra metod 

för personer som har läs- och skrivsvårigheter, eller personer som inte behärskar svenska 

språket (Bryman 2011, s.230). Det finns en risk att dessa personer upplever sig utanför om de 

inte förstår eller känner att de kan genomföra enkäten. För att komma tillrätta med detta 

problem i så stor utsträckning som möjligt är enkäten skriven på ett tydligt sätt. Enkäten är 

även gjort så att det ska vara enkelt att besvara många av frågorna eftersom den innehåller 

mestadels slutna frågor där man endast behöver kryssa i rutor för det man tycker, vilket 

Bryman (2011) förklarar är viktigt för att minska bortfallet vid en enkät (Bryman 2011, 

s.233). Lärarna som delade ut enkäterna var även ombedda att förklara för eleverna om något 

var oklart.  
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Kap 3. TEORI 

 

I detta kapitel beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som används för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Först beskrivs Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv som ett sätt att 

förklara hur personer avser att styra andras intryck av sig själv. I kapitlet beskrivs även 

Goffmans perspektiv stigma, vilket kan förklara människors sätt att betrakta andra och döma 

dem som avvikare eller inkluderade, samt George Herbert Meads perspektiv symbolisk 

interaktionism, som handlar om att människan skapas genom samhällets processer, och att vi 

skapar förståelse för saker och händelser runtomkring oss genom språket. 

3.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv  

Detta synsätt, att personer syftar till att styra andras intryck av sig själv, används för att 

besvara undersökningens frågeställningar. Eftersom det dramaturgiska perspektivet belyser 

hur människor framhåller sig själva, kommer därmed detta synsätt vara till god hjälp i 

analysen av empirin.   

 

Goffman (2009) använder i sitt dramaturgiska perspektiv termer från teatern för att göra en 

beskrivning av det sociala livet ur en sociologisk synvinkel. Begreppet framträdande förklarar 

han som en aktivitet hos en individ som syftar till att påverka andra individer (Goffman 2009, 

s.9, 23). När personer träffas vill de veta saker om varandra för att kunna veta vad de kan 

förvänta sig av varandra samt för att kunna definiera situationen. Informationen hjälper dem 

även att veta hur de bör bete sig för att den andra personen ska reagera på ett sätt som är 

önskvärt. Personer kan ha olika syften och mål vid interaktioner med andra, men det ligger i 

en individs intresse att kontrollera de andras beteende, speciellt deras reaktioner på 

honom/henne. Människor väljer att uttrycka vissa valda delar av sig själva och gör alltså på ett 

visst sätt för att skapa ett visst intryck hos andra människor, intrycksstyrning. Personen 

använder då tecken i sin aktivitet för att understryka saker som annars inte skulle synas eller 

vara otydliga. När människor handlar för att påverka andras intryck av en själv, görs detta för 

att framställa sig i en fördelaktig dager, vilket också innebär att dölja vissa omständigheter. 

Intrycksstyrningen sker även för att personen ska presentera sig på ett sätt som stämmer 

överens med normer och regler som finns i situationen och som passar rollen personen spelar. 

Ibland görs detta med en omedveten målstyrning, det vill säga att man styr sitt beteende i en 

viss riktning utan att reflektera över det (Goffman 2009, s.11-15, 39, 64). I denna uppsats ses 

intrycksstyrningen som den självpresentation ungdomar gör på sociala medier för att 
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presentera sig på ett sätt som stämmer överens med normer och regler som finns för olika 

situationer, och vi som författare resonerar att intrycksstyrning och ett behov av att kontrollera 

andras reaktioner på sig själv kan leda till stress.  

 

Goffman (2009) använder begreppet roll eller rutin för att förklara handlingsmönster hos en 

person som används vid ett framträdande, som redan i förväg är bestämt. Social roll innebär 

en eller flera roller som kan användas av individen vid olika tillfällen inför en publik. Dessa 

inbegriper rättigheter och skyldigheter beroende på statusen på den aktuella sociala rollen. För 

att styra andras intryck av sig själv använder individer sig av ett sorts rollspel där personen, 

när han/hon är observerad, beter sig på ett sätt som gör att andra får en önskvärd bild av 

honom/henne. Är individen inte observerad kan han/hon slappna av och behöver då inte spela 

detta rollspel. Ibland kan en person ha en känsla av att vara observerad av andra, utan att det 

kanske är så, och använder då rollspelet och beter sig på ett önskat sätt. På detta sätt utövar de 

andra en sorts kontroll över individens rollspel (Goffman 2009, s.16f, 23).  

 

En individs status innebär ett sammanhängande och lämpligt uppträdande där personen spelar 

en roll. För att man ska kunna vara en viss individ krävs det att man ger uttryck för vissa 

attribut, men det krävs även att man uppfyller de normer om hur man ska uppträda, vilka den 

sociala gruppen man tillhör har tagit till sig. Olika sociala grupper visar olika ageranden som 

kännetecknar deras ålder, kön, och klasstatus på olika sätt och dessa har skapats ut ett 

kulturellt mönster där det finns beteenden som är acceptabla respektive oacceptabla (Goffman 

2009, s.71). 

 

Publik kan enligt Goffman (2009) ses som en tredje part i en interaktion, men i verkliga livet 

ses publiken snarare som närvarande personer som påverkar individens roll genom rollerna de 

spelar. När en person spelar en roll räknar han/hon med att publiken tar intrycket som skapas 

på allvar, till exempel att de tror att personen har de egenskaper han/hon synes ha. Personen 

kan själv bli lurad av sitt uppträdande och på så sätt vara säker på att intrycket av äkthet som 

han förmedlar är på riktigt. När även publiken är övertygad om detta tror i princip alla att det 

är äkta. När personen själv blir övertygad om att rollen han spelar är äkta, kan personen ses 

som publik till sitt eget framförande samtidigt som han agerar, personen ser sig själv utifrån 

andras ögon. Han införlivar normerna som finns och upprätthåller dessa framför andra. 

Personen kommer således att, som agerande, dölja ogynnsamma fakta för sig själv eftersom 

han även figurerar som publik. Det finns alltså saker om sitt framträdande som han inte 
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kommer att erkänna för sig själv, vilket kallas självbedrägeriprocess. Denna process innebär 

en sorts bortträngning som personen gör, vilket medför att individen kan känna sig 

främmande för sig själv (Goffman 2009, s.9, 25f, 76).  

 

Begreppet aktörer använder Goffman (2009) för att benämna individer. Vid framträdanden 

hjälper publiken de agerande att hålla igång framträdanden. Publiken antyder vilka beteenden 

som är godtagbara och vilka beteenden som inte är det för att aktören ska kunna ändra på sig 

så att publiken ska kunna hjälpa aktören att rädda situationen. På detta sätt socialiseras 

framträdanden för att de ska passa förväntningar i samhället (Goffman 2009, s.23, 39, 203f).  

 

Goffman (2009) talar om region som innebär en plats som på något sätt är avgränsad. Främre 

region beskriver han som platsen där framträdandet sker. I den främre regionen framhåller 

man delar av sig själv som stämmer överens med normer som finns. Oftast upprätthålls 

normer genom sanktioner där det finns en sanktionsgivare. En person kan uppträda 

respektfullt för regionen för att undgå sanktioner eller för att publiken ska få ett gott intryck 

av personen. Vid den främre regionen uppvisar man delar av sig själv för att skapa ett 

önskvärt intryck. Den bakre regionen, eller bakom kulisserna, kan förklaras som en plats i 

anknytning till ett speciellt framträdande, där personen motsätter sig intrycket som väckts vid 

framträdandet. Information som hindrats vid den främre regionen kommer fram och visas. 

Bakom kulissen kan aktören lägga av sin fasad och behöver inte spela någon speciell roll 

(Goffman 2009, s.97-99, 101f).  

 

Goffman (2009) tar upp begreppet fasad, som kan ses som en utrustning som används på ett 

fastställt sätt av aktörer vid framträdanden. Detta för att de observerande ska kunna fastställa 

situationen. Inom fasaden återfinns något som Goffman (2009) kallar inramning som oftast är 

platsbundna möbler och andra ting som används vid framträdanden som rekvisita. Inom 

fasaden finns även en personlig fasad som också är en del av utrustningen som människor 

använder när de uttrycker sig, men dessa återfinns i anslutning till aktören. Exempel på 

personlig fasad är en persons kläder, kön, ålder, utseende, hållning och ansiktsuttryck. Den 

personliga fasaden består av uppträdande och manér. Uppträdande är ting som meddelar 

observerande om den agerandes sociala status. En persons manér visar observerande vilken 

roll den agerande ämnar spela i en situation som kommer spelas upp (Goffman 2009, s.28-

30).  
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3.2 Stigma 

Goffmans perspektiv stigma används för att besvara och analysera undersökningens 

frågeställningar och för att förklara varför ungdomarna skulle vilja uppnå eventuella normer 

som finns på sociala medier. Stigmaperspektivet belyser att samhället har normer för hur man 

bör vara, och vad som händer om man inte kan eller vill följa normerna och på så vis blir en 

avvikare. Därmed kommer detta synsätt vara till god hjälp i analysen av resultatet.   

 

Människor delas in i kategorier av samhället, av människorna däri eller av den sociala miljön. 

Kategoriseringar kan ske redan vid ett första möte mellan människor, och sker exempelvis på 

grundval av personens utseende. När denna kategorisering sker, bestäms även dennes sociala 

identitet. Om denne person har en egenskap eller karaktärsdrag som skiljer honom åt från 

andra på ett, som andra bedömer negativt sätt, så börjar dessa andra se på honom som 

avvikande och utstött. Han eller hon blir så kallat stigmatiserad, eller stämplad (Goffman 

2008, s.11f).  

 

De egenskaper en individ har, tar Goffman (2008) upp som social information. Den sociala 

informationen kan visas genom symboler, såsom märken på kläderna, vigselringar och 

liknande. Vissa av dessa symboler kan också visa vad en person har för klasstillhörighet i 

samhället. Sådana symboler kallas statussymboler. Dessa kan ses i motsats till 

stigmasymboler, vilket är symboler som gör att personen stämplas eller ses som avvikande. 

Sådana symboler kan exempelvis vara uppseendeväckande ’fel’ i en individs personlighet, 

såsom att man beter sig på ett, enligt omgivningen, negativt sätt vid en viss social situation. 

Ting som kan orsaka stigma kan också vara att man har avvikande utseende, har suttit i 

fängelse, har missbruksproblematik eller annat, egenskaper som får personen att väcka 

omgivningens uppmärksamhet (Goffman 2008, s.14,51f).  

  

Normer är en viktig del i samhället, och kan rent av ses som nödvändiga för det sociala livet. 

Dessa är baserade på förväntningar människor emellan och upprätthålls genom att vissa 

beteenden uppmuntras eller motarbetas. Dock är sociala normer en specifik sorts normer som 

är relaterade till individers identitet, vilken påverkas genom att individen lyckas respektive 

misslyckas att uppnå normerna. Ofta är det inte avsiktligt som man inte följer normerna, utan 

det kan bero på omständigheter som man inte kan råda över. Det finns vissa normer som är 

lättare att uppnå, såsom att exempelvis lära sig att läsa. Däremot finns det också normer som 

är mycket svåra eller omöjliga att fullständigt uppnå, såsom bilden av det perfekta utseendet, 



25 
 

vilket snarare är idealbilder av vad man skulle vilja uppnå (Goffman 2008, s.131-133). 

Goffman (2008) tar upp exempel på idealmannen i USA som bland annat ska vara vit, ung 

och gift och ha collegeutbildning samt vara heterosexuell. Han ska vara protestant, ha barn 

och vara lagom i vikt samt ha heltidsarbete. Män som inte kan leva upp till detta ideal alls, 

eller som saknar vissa egenskaper känner sig troligtvis ibland misslyckad eller på något sätt 

underlägsen (Goffman 2008, s.133f).  

3.3 Symbolisk interaktionism  

George Herbert Meads symboliska interaktionism, används för att besvara undersökningens 

frågeställningar och används för att förklara hur ungdomar påverkas av samhällets processer 

och skapar sin identitet mellan den generaliserande andre och den signifikanta andre, och kan 

därmed bidra till att besvara och analysera frågeställningarna.  

Bryman (2011) tar upp George Herbert Meads teori som utgår från den så kallade symboliska 

interaktionismen. Mead menar att hur vi ser på oss själva, är beroende av hur vi uppfattar att 

andra ser på oss. Vi samspelar med andra människor och agerar som vi gör genom att tolka 

och uppfatta signaler som andra i vår omgivning sänder ut (Bryman 2011, s.34). Berg (2007) 

tar upp den symboliska interaktionismens grundtankar, som bland utgår från att samhället 

skapar den vi är genom olika processer. Men också samhället vi lever i skapas i sin tur genom 

processer och interaktion mellan människor. Människan är social till sin natur, och detta beror 

till stor del på att vi kan tala och samtala med varandra. Talet och språket är någonting vi 

använder för att symbolisera olika saker och händelser, ord är egentligen bara bokstäver, men 

i och med den betydelse vi ger orden, blir de symboler för någonting, och därmed hjälper 

språket oss att förstå varandra (Berg 2007, s.152-168).  

Som människa har vi en jagupplevelse, hur vi ser på oss själva. Detta innebär att vi ser oss 

själva som agerande personer som handlar utifrån planerade tankar. De signifikanta andra är 

människor som är viktiga för oss, och som vi påverkas starkt av. Generaliserande andra är 

motsatsen och de som vi inte känner, folk i allmänhet, vilka representerar samhället. Att se 

oss själva i relation till både de signifikanta och de generaliserande andre är det som formar 

vår identitet och hur vi ser oss själva i relation till samhället. Meads generaliserande andre kan 

ses som den som man utformar normer gentemot, och den som man skapar sin attityd till sig 

själv gentemot (Berg 2007, s.152-168).  
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Rose (1969) utvecklar Meads tankar med att tillägga att det är vad vi själva tror att andra tror 

om oss själva, som påverkar hur vi beter oss. Såsom vi upplever oss själva, kan därmed 

egentligen sägas vara andras upplevelser av oss. Vi understödjer eller förändrar denna 

uppfattning genom att jämföra den med flera olika människors upplevelser av oss. Dock är de 

människor som står oss närmast de som är viktigast för hur vi uppfattar oss själva, och har 

man starka relationer till dessa samt en tydlig uppfattning om sig själv, är det inte lika troligt 

att man förändrar sin självbild i relation till andra (Rose 1969, s.471, 473, 478).  

Holdsworth och Morgan (2007) tar upp att vi i många sammanhang refererar till andra 

omkring oss. Att referera till andra i vårt liv, kan inbegripa att vi jämför oss med andra och 

utformar också vår syn på oss själva utifrån hur andra ser på oss. Meads generaliserande andre 

har en påverkan på individens tankar genom samhället, enligt författarna som någonting inom 

oss som påverkar oss. Den generaliserade andre kan ses som någonting som bara finns i vårt 

språk, men den har ett stort inflytande på oss och formar normer för hur vi bör vara och 

handla (Holdsworth & Morgan 2007, s.403, 410, 414). 
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Kap 4. EMPIRISK REDOVISNING OCH ANALYS  

                                                                                                                                          

Följande kapitel utgör uppsatsens empiriska redovisning och analys, vilket är baserat på data 

från insamlade enkäter. Presentationen av empirin sker med hjälp av antal- och 

frekvensberäkningar. Den efterföljande analysen görs genom att det empiriska materialet 

kopplas till de beskrivna teorierna i uppsatsen samt till viss del till tidigare forskning. Den 

empiriska redovisningen och analysen presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar, se 1.2. 

Sammanlagt besvarade 46 elever enkäten, och för att utläsa resultatet på varje enkätfråga, se 

bilaga 2. 

4.1 Hur viktig är användningen av sociala medier för gymnasieungdomar? 

I insamlade enkäter besvarade samtliga 46 ungdomar att de har ett konto på någon social 

media. Som går att utläsa i figur 4:1, svarade 69,6 %, vilket innebär 32 av de 46 ungdomarna, 

att de är inloggade på någon social media flera gånger per dag. Vanligen var de även 

inloggade flera gånger under skoldagen.  

 

Figur 4:1 Hur ofta är du inloggad på någon social media? 

 

Av de tillfrågade respondenterna uppfattade 24 personer att alla klasskamrater använder 

sociala medier i skolan. Av de 42 ungdomar som har Internet i en portabel enhet, såsom i sin 

mobiltelefon, svarade 36 ungdomar att de använder det dagligen eller flera gånger om dagen. 
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På frågan om vad de oftast gör vid datorn på fritiden, svarade en majoritet av respondenterna 

att de är inne på någon social media. Dock svarade 27 respondenter att det inte var viktigt för 

dem att vara inloggad ofta på sociala medier.  

 

19 ungdomar svarade att det var viktigt för dem att vara inloggade på någon social media ofta, 

och främsta anledningen till detta var att de inte ville missa någon händelse som deras 

kompisar skriver om. Av dessa 19, upplevde sju respondenter att det ofta eller ibland stressar 

dem. 12 av dessa 19 personer upplevde inte att det orsakar stress. Däremot på den 

efterföljande frågan, om de tror att andra ungdomar känner sig stressade av att behöva logga 

in på någon social media ofta, svarade 28 ungdomar av det totala antalet 46 respondenter, att 

de tror det. Skälet till detta söktes genom en öppen följdfråga, som var ställd med frågan 

”Varför/varför inte?”. Efter att frågan kategoriserats utifrån inkomna svar, visade det sig att 

elva ungdomar trodde att skälet till att andra ungdomar känner sig stressade av att behöva 

logga in på någon social media ofta, var att de ville hålla sig uppdaterade och hänga med. Ett 

exempel på ett svar inom denna kategori var: 

 

 ”man känner sig kanske tvungen att hänga med i snacket” (se bilaga 3). 

 

En stor majoritet, 33 respondenter, svarade att de ibland gör inlägg på någon social media och 

fyra personer svarade att de ofta gör det. Av de respondenter som någon gång skriver inlägg 

svarade 28 ungdomar att deras inlägg alltid eller nästan alltid kommenteras eller ”gillas” av 

andra. Dock svarade två respondenter att deras inlägg aldrig eller nästan aldrig kommenteras 

eller ”gillas” av andra.  

 

På frågan om respondenterna brukar läsa andras inlägg svarade 44 personer att de brukar göra 

det och av dessa 44 svarade de flesta att de ibland ”gillar” eller kommenterar andras inlägg.      

 

27 ungdomar svarade att det inte var viktigt för dem att vara inloggad ofta på sociala medier, 

mot 19 som ansåg att det var viktigt för dem. Trots detta hade samtliga respondenter ett konto 

på någon social media, och de flesta använde det dagligen. Detta tolkar vi som att de flesta 

ungdomarna ändå känner att sociala medier är viktigt för dem eftersom de flesta använder det 

dagligen. Att sociala medier används i så pass stor utsträckning, och därmed kan ses viktigt 

för många ungdomar kan ses i relation till Meads symboliska interaktionism, som likt vad 

Bryman (2011) tar upp, handlar om att vi samspelar med andra människor och agerar som vi 
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gör genom att tolka och uppfatta signaler som andra i vår omgivning sänder ut (Bryman 2011, 

s.34). Berg (2007) tar upp att enligt Mead skapar vi förståelse för saker runtomkring oss 

genom språket, och att ord i vårt språk blir symboler för olika saker (Berg 2007, s.152-168). 

Sociala medier erbjuder funktionen att kunna samtala och interagera med andra människor 

utan fysisk kontakt, där människor samspelar genom att motta och sända ut signaler i form av 

språk och andra kommunikationsmönster. Att exempelvis ”gilla” vänners inlägg på sociala 

medier kan ses som en sorts symbol för att man har noterat vad en vän har skrivit och tycker 

om detta, vilket också utgör en del i samspelet mellan människor som sker på sociala medier. 

Att sociala medier erbjuder ett enkelt sätt att kunna samspela med andra och uttrycka sig 

genom, kan vara anledningen till att sociala medier används i så stor utsträckning.  

 

Av de 19 respondenter som tyckte att det var viktigt att logga in ofta, svarade sju respondenter 

att de ofta eller ibland kände sig stressade över det (ca 37 % av de 19 som svarat på frågan). 

12 respondenter kände sig aldrig stressade på grund av detta. Däremot svarade 28 

respondenter av 46 (ca 62 % av de som svarat på frågan) att de trodde att andra ungdomar 

kände sig stressade av att behöva logga in ofta på någon social media. En tolkning till varför 

de tror att andra känner stress av att behöva logga in ofta, men att de inte gör det själva, kan 

göras genom det som Goode (1960) och Perkins, Craig och Perkins (2011) säger om att 

ungdomar vill se sig som opåverkade av andra (Goode 1960, s.252; Perkins, Craig & Perkins 

2011, s.704f). Vidare kan detta kopplas till det Blatterer (2007) säger, att det finns normer i 

samhället kring personligt självbestämmande och valfrihet. Att följa dessa är viktigt för att 

vara en fullvärdig samhällsmedborgare (Blatterer 2007, s.778ff). Goffman (2009) menar att 

en person styr andras intryck för att han/hon ska presentera sig på ett visst sätt som stämmer 

överens med normer och regler som finns i situationen (Goffman 2009, s.11-15, 39, 64). Detta 

kan göra att ungdomarna i undersökningen försöker leva upp till normer om att vara 

självständiga och opåverkade av andra, vilket kan förklara deras svar, där de styr vårt intryck 

av dem. Intrycket de vill ge är att de själva är opåverkade och kan bestämma över sig själva, 

de blir inte påverkade på så sätt att de känner sig stressade av att logga in ofta på sociala 

medier, något som gör att de vill framhålla att det inte är viktigt för dem att logga in ofta. 

Detta kan tolkas som att ungdomarna ändå är stressade över att logga in ofta, och att sociala 

medier är viktigt för dem, eftersom de agerar efter normer som finns i samhället, trots att de 

kanske egentligen inte känner så personligen. De vill följa normer och styr därmed intrycket 

av sig själva så att det stämmer överens med de normer som finns.  
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4.2 Vilka normer finns för hur ungdomar bör skriva om sig själva på sociala medier, och 

varför finns de?  

39 personer, det vill säga 84,8 % av de 46 respondenterna, svarade på enkätfrågan om det 

finns normer för hur man bör skriva om sig själv på sociala medier, att detta finns. Två av de 

46 respondenterna ansåg att det inte finns normer för hur man bör skriva på sociala medier. Se 

figur 4:2.  

 

Figur 4:2 Finns det normer för hur man bör skriva om sig själv på sociala 

medier?

 

Svar på vilka normerna är söktes genom en öppen följdfråga. Eftersom två respondenter 

svarade att det inte finns normer för hur man bör skriva om sig själv på sociala medier, 

berördes inte dessa av denna fråga. Av de resterande 44 eleverna, besvarade tio personer 

denna fråga. Av de tio som svarade på frågan, angav fem personer att normerna är att man ska 

skriva på ett särskilt sätt såsom att skriva förskönande och följa samhällets normer genom att 

exempelvis inte vara otrevlig. Tre personer svarade att normerna är att man inte ska skriva om 

andra och två respondenter svarade att det finns normer som säger att man inte ska skriva om 

sådant som ingen vill veta.  
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På frågan om vad andra ungdomar brukar skriva mest om på sociala medier, svarade  

18 respondenter att de oftast skriver om sin vardag och vad de gör, vilket visades efter 

kategorisering på denna öppna fråga. Svaren som samlats under denna kategori handlade om 

att andra skriver om saker som hänt, fritid och fester. 

 

På frågan om vad respondenterna ansåg att man helst bör skriva om sig själv på sociala 

medier, svarade 19 elever att man bör skriva om händelser man är stolt över. Elva elever 

svarade däremot ”annat” och angav här öppna svar. Efter kategorisering av dessa var svaren 

nästan jämnt fördelade mellan kategorierna roliga/intressanta saker, vardagen och händelser 

samt vad man har lust med. På frågan som följde, som handlade om hur ungdomarna tänker 

när de skriver på någon social media, svarade 26 personer att de inte bryr sig om vad andra 

tycker. Fem respondenter resonerade att de måste skriva om sig själv på ett visst sätt för att 

andra ska få rätt intryck av dem.  

 

På följande fråga som handlar om ungdomarna tänker på vad andra tycker om det de skriver 

på sociala medier, svarade 33 elever nej, medan 10 ungdomar svarade ja.  

 

Att 19 ungdomar svarade att man bör skriva om händelser man är stolt över, kan tolkas i 

relation till Goffman (2009) som menar att människor kontrollerar andras beteende och 

reaktioner på dem själva genom intrycksstyrning. Anledningen till att de vill göra en sådan 

intrycksstyrning är att de vill framhålla de bästa delarna av sig själva som de vill visa upp för 

omvärlden (Goffman 2009, s.11-18, 23, 39, 64, 76, 97f). Att normer finns om att man ska 

framhålla saker man är stolt över på sociala medier kan ses vara en sådan form av 

intrycksstyrning, där man framhåller sådant som ger en önskvärd bild av sig själv inför 

omvärlden, det vill säga de andra på sociala medier.  

Tolkningen av varför normer finns för hur man bör skriva om sig själv på sociala medier, 

såsom många av respondenterna svarade, kan göras i relation till Goffman (2008) som menar 

att det finns normer i samhället för människors uppförande som kan ses nödvändiga för 

socialt liv. Normerna är baserade på förväntningar människor emellan och upprätthålls genom 

att vissa beteenden uppmuntras eller motarbetas (Goffman 2008, s.131-134). Att normer 

uppmärksammas av ungdomarna, kan ses i relation till Meads symboliska interaktionism, som 

beskriver att vår syn på oss själva är baserad på hur vi uppfattar att andra ser på oss (Berg 

2007, s.152-168). För att man ska kunna vara en viss individ krävs bland annat att man 
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uppfyller de normer om hur man ska uppträda, vilka den sociala gruppen man tillhör har tagit 

till sig. I olika sociala grupper finns beteenden som är acceptabla respektive oacceptabla 

(Goffman 2009, s.71). 

 

Ungdomarnas syn på sig själva kan således ses vara baserat på hur andra ser på dem, vilket 

skulle göra det viktigt för dem att bete sig på ett sätt som ger dem en önskad bild av sig själva 

och som gör att andra uppfattar dem som en viss individ. För att kunna vara denna individ kan 

det bli viktigt för dem att följa normer för att bli accepterade. Detta kan förklara varför så 

många ungdomar uppfattar att det finns normer för hur man ska skriva om sig själv på sociala 

medier.  

 

Ungdomarna formar sin identitet utifrån hur de ser på sig själva mellan de signifikanta och de 

generaliserande andra. De generaliserande andra, personer som ungdomen inte har någon 

direkt kontakt med, är de som ungdomen utformar normer gentemot och skapar sin attityd till 

sig själv gentemot. De signifikanta andra är de personer som står ungdomarna nära och är 

betydelsefulla för hur de ser på sig själva. Medvetenhet om vilka normer som finns, vilket 

man enligt enkätsvaren kan se att ungdomarna har, kan ses orsakat av den generaliserande 

andre, det vill säga omgivningen, som man formar normer och sin attityd till sig själv mot. 

Detta kan antas påverka det man skriver på sociala medier och kan vara en förklaring till att så 

många ungdomar i undersökningen anser att det finns normer för hur man bör skriva om sig 

själv på sociala medier (Berg 2007, s.152-168; Bryman 2011, s.34; Rose 1969, s.471, 473, 

478). I relation till om ungdomarna känner sig påverkade av den generaliserande andre och 

därmed av normer, kan man se enkätfråga 29 som handlar om huruvida ungdomarna tänker på 

vad andra tycker om det de skriver på sociala medier. De ungdomar som svarade ja på denna 

fråga är tio personer. På samma sätt kan enkätfråga 31 som handlar om det finns normer för 

hur man bör skriva om sig själv på sociala medier, ses i relation till den generaliserande andre.  

4.3 Hur förhåller sig ungdomar till stress på grund av normer, och varför kan det vara 

så?   

För att besvara denna frågeställning fick de undersökta eleverna, som tidigare angav att det 

finns normer för hur man bör skriva på sociala medier, svara på frågan om de känner sig 

pressade över att behöva skriva på ett sätt som stämmer överens med dessa normer. Av de 40 

ungdomar som svarade på frågan, angav 35 elever att de inte känner sig pressade över detta i 

relation till 5 personer som känner sig pressade, se figur 4:3.  
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Figur 4:3 Om det finns normer för hur man bör skriva – Känner du dig pressad över att 

du måste skriva på ett sätt som stämmer överens med dessa? 

 

 

 

På den efterföljande frågan som handlade om huruvida ungdomarna trodde att andra 

ungdomar känner sig pressade över att skriva på ett sätt som stämmer överens med normerna 

svarade 25 respondenter av totalt 40 svarande att de trodde att andra ungdomar känner sig 

pressade, se figur 4:4. Båda dessa enkätsvar kan ses svara på frågan hur ungdomar förhåller 

sig till stress på grund av normer på sociala medier. 
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Figur 4:4 Tror du att andra ungdomar känner sig pressade över att de måste skriva på 

ett sätt som stämmer överens med normerna? 

 

 

 

På frågan om ungdomarna känner att det är svårt att nå upp till eventuella normer som finns, 

svarade en övervägande andel att de inte känner det, medan 6 ungdomar upplevde att det är 

svårt att nå upp till normer som finns.  

 

De flesta av respondenterna ansåg sig inte själva vara stressade över att behöva uppfylla 

normer som finns på sociala medier, men många, det vill säga 25 respondenter, trodde att 

andra ungdomar gjorde det. En tolkning av varför dessa 25 ungdomar tror att andra är 

stressade över att behöva skriva på ett sätt som stämmer överens med normerna, kan vara att 

de tror att andra är oroliga och stressade över att, likt vad Goffman (2009) menar, riskera att 

bli utsatta för sanktioneringar av andra om de inte följer normer som finns (Goffman 2009, 

s.98f). 
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En form av sanktionering kan uttryckas genom stigmatisering eller stämpling, som kan ske 

om personer, i denna uppsats ungdomar, inte uppfyller de normer som finns. En 

stigmasymbol, som kan orsaka att människor blir stigmatiserade, är att personen har 

uppseendeväckande ’fel’ enligt sin omgivning. Sådana fel kan exempelvis vara att personen 

beter sig fel för en viss social situation (Goffman 2008, s.11f, 14, 51f). Risken att bli utsatt för 

sådan sanktionering skulle kunna orsaka stress. Relaterat till svaren på enkäterna som visar att 

många ungdomar tror att andra känner sig stressade över att behöva skriva på ett sätt som 

stämmer överens med normer som finns, kan man se att de tror att andra är oroliga och känner 

sig stressade över att bli stigmatiserade eller utstötta, om de inte försöker följa normerna för 

hur man bör skriva. Oron att bli stigmatiserade kan därmed göra att många försöka efterleva 

de normer som finns. Normerna som finns kan således leda till stress eftersom ungdomarna 

verkligen försöker efterleva dem då de inte vill bli stigmatiserade.   

 

Människor, i denna uppsats ungdomar, kontrollerar andras beteende och speciellt reaktioner 

på dem själva genom intrycksstyrning, och söker framställa sig på ett visst sätt inför andra för 

att framhålla sig i en fördelaktig dager. Detta görs genom att uttrycka valda delar av sig själva 

i sin främre region, vilket i denna uppsats kan ses vara sociala medier. Det kan finnas olika 

anledningar till att man söker framhålla sig i en fördelaktig dager och skapa en önskad 

reaktion hos andra, men en anledning är att man söker uppfylla de normer som finns. När 

ungdomarna styr andras intryck av sig själv använder de sig av ett sorts rollspel, vilket 

innebär att de beter sig på ett önskvärt sätt som gör att andra får en önskvärd bild av honom 

henne. Detta sker då de är observerade, vilket de kan ses vara på sociala medier. När 

ungdomarna inte är observerade används inte detta rollspel. Eftersom ungdomarna använder 

ett rollspel när de är observerade på sociala medier utsätts de enligt denna teori således för en 

viss form av kontroll över sitt beteende (Goffman 2009, s.11-18, 23, 39, 64, 76,97f).  

En kontroll över beteendet kan även ses ske då publiken, i denna uppsats åsyftat andra 

ungdomar på sociala medier, visar vilka beteenden som är godtagbara respektive inte, genom 

att uttrycka vilka normerna är om hur man bör skriva om sig själv. Detta upptäcker ungdomar 

genom att se hur andra, det vill säga publiken, agerar, i denna uppsats genom att läsa hur 

andra skriver. Aktören, ungdomen, kan då ändra hur han/hon skriver så att det är enligt 

normerna och på så sätt passar publiken. På detta sätt socialiseras framträdandet, i denna 

uppsats hur ungdomar skriver på sociala medier, så det passar förväntningar, normer som 

finns (Goffman 2009, s.39, 203f). 
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Att människor inte når upp till normer kan skapa en känsla av misslyckande eller 

otillräcklighet, vilket kan ske även vad gäller sociala medier som de undersökta ungdomarna 

använder. Ofta är det inte avsiktligt som man inte följer normerna, utan det kan bero på 

omständigheter som man inte själv kan råda över (Goffman 2008, s.131-134). Att 

ungdomarna kan få en känsla av misslyckande eller otillräcklighet om de inte lyckas nå upp 

till normer som finns kan ses förklara varför respondenterna tror att andra ungdomar känner 

sig stressade på grund av normer. Att ungdomarnas beteende blir kontrollerat av andra och 

vilka beteenden som är acceptabla och inte visas av omgivningen, kan också ses som en orsak 

till stress, då de dessutom löper en risk att bli sanktionerade om de inte följer normerna. 

 

Användningen av sociala medier kan ses som ett agerande för att påverka andra människors 

syn på sig själv. Detta kan kopplas till svaren som inkom på enkätens 27:e fråga som lyder: 

”Hur tänker du när du skriver på någon social media?” där 5 av respondenterna svarade att de 

känner att de måste skriva om sig själva på ett visst sätt för att andra ska få ”rätt” intryck av 

dem.    
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Kap 5. AVSLUTANDE DISKUSSION  

I detta avslutande kapitel diskuteras uppsatsens metodologiska utgångspunkt. Därefter 

diskuteras fynd som framkommit ur det empiriska materialet i relation till teorierna och den 

tidigare forskningen. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom området.   

5.1 Metoddiskussion  

Såsom nämndes under 2.5 så kan man, för att se om enkätundersökningen har god reliabilitet, 

använda sig av flera frågor som liknar varandra, som berör samma saker, i enkäten. Om 

svaren som ges på vardera frågan är kongruenta, överensstämmande, så har 

enkätundersökningen en god reliabilitet (Trost 2007, s.64). Vidare togs under 2.5 upp att 

exempelvis fråga nummer 27 i enkäten, som handlar om hur ungdomarna tänker när de 

skriver på någon social media, kan ses i relation till fråga 29, som handlar om huruvida 

ungdomarna tänker på vad andra tycker om det de skriver på sociala medier. På fråga 27 

svarar många av respondenterna, 26 personer, att de inte bryr sig om vad andra tycker. På 

fråga 29 skulle således, om enkätundersökningen skulle ha god reliabilitet, en stor andel av 

respondenterna svara nej på denna fråga. Av enkäterna kan man utläsa att 33 personer svarar 

nej på fråga 29, vilket sammanfattningsvis innebär att på basis av dessa frågor har 

undersökningen en god reliabilitet.  

 

I enkäten till uppsatsen användes både begreppet press och begreppet stress för att söka svar 

på frågeställningarna. På exempelvis fråga 14 i enkäten, var frågan ”Om du känner att det är 

viktigt för dig att vara inloggad ofta – upplever du att det stressar dig?”. Här ansåg vi att stress 

var ett adekvat begrepp, då det kan hänföras till stress såsom många relaterar till det – det vill 

säga en känsla av att man till exempel har mycket att göra och vill hinna mera. Till skillnad 

från detta, användes i fråga 34 istället begreppet press. Frågan löd ”Om det finns normer för 

hur man bör skriva – Känner du dig pressad över att du måste skriva på ett sätt som stämmer 

överens med dessa?”. Här eftersöktes inte en känsla av hur mycket tid som lades vid sociala 

medier, utan snarare den känslomässiga konsekvens som ett eftersökande av att uppfylla 

normer skulle kunna ge. Press kan hänföras till en känsla av att vara tvingad av att göra något, 

vilket var det som skulle undersökas. Om begreppet stress hade använts här, kunde det ha 

blivit mindre tydligt vad det var för något som egentligen efterfrågades. Konsekvensen av att 

använda begreppet press istället för stress i enkäterna kan dessvärre göra att svaren blev 

annorlunda än om vi hade valt begreppet stress. Men vi bedömde ändå att det var mer adekvat 

att använda begreppet press på grund av risken för misstolkningar av begreppet stress.  



38 
 

 

Ytterligare något som kan vara värt att diskutera är valet av datainsamlingsteknik till denna 

uppsats. Såsom nämns under 2.2 fanns som alternativ till att genomföra enkäter, exempelvis 

att genomföra intervjuer. Dock bedömdes enkäter vara en god metod, dels baserat på Trost 

(2007) som tar upp att enkäter kan ge möjlighet att nå ungdomar i en samlad grupp, skolklass, 

och kunna lämna enkäterna vid ett och samma tillfälle (Trost 2007, s.10). Vidare diskuterades 

också att enkäter kan vara en god metod för datainsamling då det kan vara svårt att få tillgång 

till respondenter som vill avsätta fritid till att vara med på en sådan här undersökning, och 

enkäter går vanligen snabbt att fylla i, vilket ungdomarna fick möjlighet till under lektionstid. 

På de öppna frågorna i enkäten var svaren av varierande karaktär och djup, ofta var svaren 

kortfattade eller så hade respondenten inte fyllt i svar på de öppna frågorna. Vid en intervju 

hade troligtvis möjlighet getts till att få fram djupare information på de öppna frågorna, då 

ungdomarna muntligt hade kunnat utveckla sina resonemang, och vi som intervjuare hade haft 

möjlighet till att ställa följdfrågor. Som slutsats av detta kan enkäter ändå vara att föredra för 

denna typ av undersökning på grund av att det finns en risk att det hade blivit brist på 

respondenter vid en eventuell intervju. Dessutom ger enkäterna många ungdomars åsikt om 

det berörda ämnet, vilket är intressant och en god grund för denna typ av undersökning. 

5.2 Resultatdiskussion  

Uppsatsens första frågeställning om hur viktig användningen av sociala medier är för 

ungdomar kan ses utifrån Goffman (2009) som menar att ett sätt att skapa förståelse hos 

omgivningen är genom att människor har en fasad som används vid framträdanden. För att 

framhålla sig på ett visst sätt använder sig personen av inramning, rekvisita, som hjälper de 

observerande att kunna definiera och fastställa situationen och för att få veta personens sociala 

status. För att kunna framhålla sig på ett önskvärt sätt inför andra använder personen olika 

manér (Goffman 2009, s.28f, 30).  

 

En diskussion som kan föras utifrån detta, är ifall en anledning till att sociala medier används i 

så stor utsträckning och på så vis kan ses som viktigt för ungdomarna, är att sociala medier 

blir ett medel likt rekvisita, inramning, ett redskap för att framhålla sig på ett visst sätt. Vi 

resonerar att det kan vara viktigt för många ungdomar att få rätt intryck hos andra, att vara 

populära och att passa in. Sociala medier som rekvisita eller inramning är ett bra verktyg som 

är enkelt att använda för att kunna göra sitt framträdande och därmed framhålla sig på det sätt 

man vill. Man kan exempelvis lägga ut bilder som visar en rolig semesterresa, kort på vänner 
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och inlägg som berättar om roliga eller imponerande händelser inför andra, vilket kan ge 

intrycket att personen har ett intressant och lyckat liv. Beroende på vilka normerna är, kan 

man tänka sig att det är enklare att uppfylla dem på sociala medier då man har en kontroll 

över vad man skriver eller lägger ut. Detta tror vi gör sociala medier till ett sådant populärt 

medel för att presentera sig själv på och för att kommunicera med andra genom. För att andra 

ska kunna fastställa situationen kan ungdomarna ses visa sin fasad på sociala medier genom 

att på olika sätt uttrycka kön, ålder och utseende. Ett sådant agerande kan göras för att de vill 

att andra ska kunna se vilken social status han/hon har. För att de andra personerna på sociala 

medier ska veta vilken roll ungdomen ämnar spela i en situation, så uttrycker denne sitt 

manér, till exempel genom att skriva på ett visst sätt. Således kan man tänka sig att sociala 

medier blir ett användbart verktyg för att framhålla sig på ett önskvärt sätt inför andra, och på 

detta sätt kan teorin ses förklara den stora användningen av sociala medier bland ungdomar 

och att sociala medier är viktigt för dem.    

 

Vad gäller uppsatsens första frågeställning, svarade 27 ungdomar att det inte var viktigt för 

dem att vara inloggad ofta på sociala medier, mot 19 som ansåg att det var viktigt för dem. 

Trots detta hade samtliga respondenter ett konto på någon social media, och de flesta använde 

det dagligen. Att användningen är så stor av sociala medier, tänker vi oss ändå kan ses som att 

ungdomarna tycker att det är viktigt att vara inloggade ofta. Orsaken till att många av 

ungdomarna skriver att de själva inte tycker att det är viktigt eller att de inte känner sig 

stressade över att logga in ofta, kan vara att de är så pass socialiserade i att använda sociala 

medier, och det är en så naturlig del av deras vardag. Därför kanske de inte kan föreställa sig 

hur det skulle kännas att inte använda sig av sociala medier dagligen då de har tillgång till 

detta hela tiden. För många av ungdomarna är sociala medier bara ett knapptryck bort, och 

eftersom de i stort sett aldrig behöver vara utan sociala medier, så inser de kanske inte hur 

mycket de skulle sakna det om de inte hade tillgång till det. Därmed kanske de inte inser hur 

viktigt det faktiskt är för dem. 

Uppsatsens andra frågeställning, vilka normer som finns för hur ungdomarna ska skriva om 

sig själva på sociala medier och varför dessa normer finns, kan diskuteras i relation till Berg 

(2007) som tar upp Mead, som menar att normer och vilken attityd man har till sig själv, finns 

och skapas gentemot den generaliserande andre, det vill säga samhället, som ger inflytande 

över oss (Berg 2007, s.152-168). Goffman (2009) däremot, menar att en person accepterar 

normer och integrerar dem i sitt liv på grund av att han/hon vill passa in i den sociala gruppen. 



40 
 

För att få vara med i en grupp, krävs det att man tar till sig de normer som gruppen har tagit 

till sig. Inom gruppen finns således beteenden som är acceptabla och inte (Goffman 2009, 

s.71).  

 

Således finns olika synsätt på vad som egentligen orsakar att normer finns i vårt samhälle och 

förklara varför så många människor försöker följa dem. En slutsats som därifrån kan dras är 

att både den närmaste gruppen och samhället kan ses påverka ungdomarna och deras 

inställning till normer, och därför är det viktigt att både vara medveten om en ungdoms 

fysiska relationer, men också hur personens relation till sociala medier ser ut, eftersom det 

också kan påverka dennes attityd till sig själv. Detta kan såsom nämndes under 1.1 vara 

viktigt för att kunna förstå ungdomar och därmed också bli viktigt för att förstå hur och var 

man bör stötta ungdomar, och vilka resonemang som man kan tänkas föra med dem med 

tanke på normer i relation till sin självbild. Kuratorer på skolor skulle exempelvis kunna 

bedriva arbete i förebyggande syfte med diskussionsövningar för att öka ungdomarnas 

medvetenhet om normer och självuppfattning, vilket skulle kunna bidra till att ungdomarna 

inte känner sig så stressade över att behöva uppfylla normer. Det skulle också kunna göra att 

ungdomarna utvecklar sitt kritiska tänkande över varifrån normerna egentligen kommer, hur 

de utvecklas och hur de bibehålls, samt få dem att själva ta ett ställningstagande till huruvida 

de anser att normer bör följas eller inte.  

 

På uppsatsens tredje frågeställning, som handlar om hur ungdomar förhåller sig till stress på 

grund av normer, och varför, svarade många ungdomar att de inte bedömer sig vara stressade 

över att behöva uppfylla normer. Detta kan diskuteras i relation till Mead, som menar att vi 

formar vår identitet mellan den generaliserande andre och den signifikanta andre. Således är 

dels vår närmaste grupp viktig för hur vi ser på oss själva, men även samhället utövar stort 

inflytande på oss genom att skapa normer som vi söker uppfylla. De signifikanta andra som 

står oss närmast är de som är viktigast för hur vi uppfattar oss själva, och har man starka 

relationer till dessa samt en tydlig uppfattning om sig själv, är det inte lika troligt att man 

förändrar sin självbild i relation till andra (Rose 1969, s.471, 473, 478). Att många ungdomar 

inte bedömde sig vara stressade kan relateras till detta i den bemärkelsen att vissa kanske har 

mycket starka relationer till de signifikanta andra, som kan hjälpa dem att stå emot de 

generaliserande andres normer som kan orsaka stress. 
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Den tredje frågeställningen kan även diskuteras i relation till att många ungdomar trodde att 

andra ungdomar var stressade över att de känner att de behöver uppfylla normer på sociala 

medier. Detta kan ses till Goffmans (2009) tanke om att vi beter oss på ett visst sätt när vi blir 

observerade genom ett slags rollspel, som vi inte gör när vi inte är observerade (Goffman 

2009, s.16f). Ungdomarna kan ses observerade på sociala medier eftersom deras inlägg kan 

ses av många människor, men personen som skriver vet inte om eller när någon läser. I den 

privata sfären och då man inte är betraktad av andra kan man bete sig på ett annorlunda sätt. 

Att alltid tro att man blir observerad påverkar beteendet således, och skulle kunna orsaka 

stress av att alltid bete sig på ett sätt som kanske inte stämmer överens med den man 

egentligen är. Detta kan också ses i relation till det Goffman (2009) menar om att ifall en 

människa alltid söker framhålla sig på ett visst sätt kan det göra att han/hon känner sig 

främmande för sig själv (Goffman 2009, s.13ff, 23, 76,97f). Att bli främmande för sig själv 

kan man diskutera att kan göra att man i verkliga livet inte vågar visa vem man egentligen är 

för omgivningen, utan man måste kämpa för att uppfylla den bild man skapat av sig själv på 

sociala medier, som omgivningen ser. Detta skulle kunna skapa en form av press eller stress 

att ständigt söka uppnå. En konsekvens av att känna stress på grund av detta kan göra att 

ungdomar känner sig missnöjda med sig själva och sina liv, det kan leda till att de får en skev 

självuppfattning och göra att de känner sig osäkra på sig själva. I sin tur skulle detta på lång 

sikt kunna leda till ångest eller depressionssymtom hos ungdomarna, och göra att de behöver 

söka stöd hos professionella inom socialt arbete.  

 

Flera av respondenterna till enkäten svarade, på frågan kring om de upplevde sig stressade av 

känslan av att det var viktigt för dem att logga in ofta på sociala medier, att de inte gjorde det 

eller att de bara gjorde det ibland. På frågan som följde, vilket behandlade huruvida de trodde 

att andra ungdomar upplevde stress av samma skäl, svarade en stor andel av dessa att de 

trodde så. På liknande sätt var det även vad gäller de avslutande frågorna i enkäten, vilka 

berörde normer på sociala medier. Här var frågan om ungdomen kände sig pressad av att 

behöva skriva på ett sätt som stämmer överens med eventuella normer på sociala medier. Ofta 

besvarades denna fråga med ett nej, men på den följande frågan som var huruvida de trodde 

att andra ungdomar kände en sådan press, var svaret övervägande gånger ja. För att bredda 

tolkningen av denna fråga, används det som Goode (1960) och Perkins, Craig och Perkins 

(2011) tar upp, att många ungdomar tänker att de är självständiga i sitt handlande, men de 

ansluter sig till och påverkas av normer som finns i gruppen de umgås med (Goode 1960, 

s.252; Perkins, Craig & Perkins 2011, s.704f). Således tror vi att svaren beror på att många 
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ungdomar inte själva vill se sig som påverkade av sin omgivning, utan som självständiga 

individer. Detta skulle kunna innebära att många av respondenterna känner av denna stress 

själva, men vill inte framföra det till någon annan. 

 

Också känslor av att vilja vara starka och opåverkade känslomässigt kan driva många av 

respondenterna till att inte vilja säga att de känner sig pressade/stressade. Trots att många av 

respondenterna svarade att de inte upplevde sig pressade av eventuella normer så valde vi att 

lägga stor vikt vid ämnet eftersom en så stor andel svarade att andra ungdomar kände sig 

pressade. Detta skulle kunna bero på att många kanske har lättare att svara på hur de 

egentligen känner i en fråga ställd om hur någon annan känner, såsom frågan ”tror du att 

andra ungdomar känner sig pressade över att de måste skriva på ett sätt som stämmer överens 

med normerna?”. På så sätt blir inte frågan lika personligt berörande och därmed inte lika 

känslig att besvara. Denna utgångspunkt vi valt att ta, förklarar hur vi har valt att analysera 

resultatet, vilket gjordes genom att lägga mycket vikt vid just denna senare fråga, om 

ungdomarna trodde att andra kände sig pressade över att behöva skriva på ett visst sätt som 

stämmer överens med normerna. 

 

Vi resonerar att samma beteende kan orsaka svaren på enkätens 27:e fråga om hur 

ungdomarna tänker när de skriver på någon social media. Här svarade endast ett fåtal att man 

måste skriva om sig själv på ett visst sätt för att andra ska få ”rätt” intryck av dem, men en 

bidragande orsak till detta skulle kunna vara att ungdomarna tycker att man ska ge uttryck av 

att vara stark och oberoende av andra och inte påverkas av vad andra tycker.   

 

Ännu en anledning till varför de flesta ungdomarna svarar att de inte känner sig stressade över 

att behöva uppfylla normer för hur man bör framställa sig själv kan bero på att många 

ungdomar mer eller mindre är uppvuxna med sociala medier, och har på så vis socialiserats in 

i denna användning. Detta kan göra att de inte känner sig stressade då de inte har något att 

relatera till före denna användning fanns, det är deras vardag på ett annat sätt än vad det 

kanske är för äldre människor. Vi tror att många ungdomar faktiskt känner av en slags stress, 

men de kan inte riktigt relatera till den eller beskriva den då de är så vana vid den. Att vi 

resonerar att ungdomarna inte alltid kan relatera eller beskriva sina känslor, eller att de vill 

verka opåverkade av andra, är en stor anledning till att vi valt att tolka svaren såsom vi gjort, 

att vi har valt att lägga vikt vid en del svar för att kunna tolka andra. Sådana svar är 

exempelvis de ovan nämnda, att ungdomarna kan antas vara stressade på grund av att de 
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svarat att det finns normer, samt att de tror att andra är stressade över att behöva uppfylla 

dem. Detta kan ge en tolkning av att de själva är stressade.  

 

För att sammanfatta denna uppsats tas ett citat upp på frågan; ”Finns det normer för hur man 

bör skriva om sig själv på sociala medier?”, och följdfrågan; ”Om ja; vilka är dessa normer?”. 

På denna följdfråga svarade en av respondenterna att normen är att man ska skriva 

”Förskönande & överdrivande”. Detta citat kan tolkas som att det finns normer på sociala 

medier som innebär att man bör skriva om sig själv på ett sätt som ger en bild till andra av att 

man är ’bättre’ än vad kanske är fallet, man kanske till och med visar upp en bild av att man 

är perfekt. Detta citat är ett exempel på vad som har bidragit till att uppsatsen fått sin titel 

”Det perfekta jaget”.  

5.3 Förslag till vidare forskning  

Denna uppsats har sökt besvara hur viktig användning av sociala medier är för ungdomar, 

vilka normerna är och varför de finns, samt hur ungdomar förhåller sig till stress på grund av 

normer, och varför. Det som kan ses saknas och där det finns behov av vidare forskning är en 

koppling mellan ett genusperspektiv och normer på sociala medier på Internet. Samhälleliga 

normer kan antas se olika ut för kvinnor och män, och därför vore det intressant att undersöka 

om det finns sådana skillnader även på sociala medier.  

 

Vi ger även som förslag till vidare forskning att söka ta reda på vad de psykiska följderna för 

ungdomar som inte når upp till normerna kan bli, respektive för dem som söker efterleva 

normerna och känner sig stressade på grund av detta. Ämnet kan ses intressant ur perspektivet 

socialt arbete, då det kan vara viktigt för yrkesverksamma personer som möter ungdomar att 

veta vilken påverkan sociala medier kan ha på människor. Att söka ta reda på vad de psykiska 

följderna kan bli av stress på grund av normer på sociala medier, kan hjälpa yrkesverksamma 

att stötta ungdomar där det behövs. 
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BILAGA 1. Enkät  
 

 

    

Hej! 

 

Vi är två studenter på socionomutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Denna enkät är en del av vårt examensarbete som handlar om ungdomars 

erfarenheter och upplevelser av sociala medier, så som Facebook, Twitter, 

Myspace och bloggar.  

 

Till enkäten medföljer ett kuvert att lägga enkäten i som du sedan klistrar igen.  

 

Enkäten är frivillig att besvara. Det finns möjlighet att lämna enkäten obesvarad 

i kuvertet. Kuvertet gör att varken vi, lärare eller rektor vet vem som har svarat 

på enkäten.  

 

Du skriver inte ditt namn på enkäten.  

Enkäten är anonym!  

 

 

Med vänlig hälsning! 

 

Caroline Bertilsson och Marinette Kindeland  
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I enkäten används begreppet sociala medier. Med detta begrepp menas Facebook, Twitter, 

bloggar, Myspace och liknande. På sista sidan finns extra utrymme för kommentarer. 

Välj endast ett alternativ!

Är du  

Kille 

Tjej 

 

Hur ofta sitter du vid datorn förutom 

vid skolarbete?  

 Flera gånger om dagen 

 En gång om dagen 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan eller mer sällan 

 Aldrig  

 

Har du Internet i din mobiltelefon, 

surfplatta eller liknande? 

 Ja 

 Nej 

 

Om ja; Hur ofta använder du det? 

 Flera gånger om dagen 

 En gång om dagen 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan eller mer sällan 

 Aldrig 

 

Vad gör du oftast vid datorn på 

fritiden? 

 Är inne på social media (såsom 

Facebook/Twitter/bloggar) 

Surfar på Internet (t.ex. kollar nyheter, 

inte för att kommunicera med andra) 

 Spelar spel 

 Jag använder inte datorn på fritiden 

 Annat 

 

Om annat; vad? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Har du ett konto på någon social media? 

 Ja 

Nej 

Hur ofta är du inloggad på någon social 

media?  

 Flera gånger per dag   

 En gång varje dag 

 Ett par gånger i veckan 

 En gång i veckan eller mer sällan  

 Aldrig 

 

Hur ofta loggar du in under skoldagen? 

 Flera gånger om dagen  

 En gång om dagen 

 Några gånger i veckan 

 En gång i veckan eller mer sällan   

 Aldrig 

 

Hur många av dina klasskamrater 

uppfattar du använder någon social 

media i skolan?  

 Alla 

 De flesta 

 Några få 

 Ingen 

 Vet ej 

 

Känner du att det är viktigt för dig att 

vara inloggad ofta på någon social 

media?   

 Ja 

 Nej 

 

Om ja, är det oftast för att: 

 Du inte vill missa någon händelse 

som dina kompisar skriver om 

 Du vill ladda upp bilder  

 Du vill skriva inlägg 

 Du vill skriva meddelande till någon 

 Annat 

Om annat, vad? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
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Om du känner att det är viktigt för dig 

att vara inloggad ofta - upplever du att 

det stressar dig?  

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig  

 

Tror du att andra ungdomar känner sig 

stressade av att behöva logga in på 

någon social media ofta?  

 Ja 

 Nej 

 

Varför/varför inte? 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Brukar du skriva inlägg på sociala 

medier?  

 Ofta 

 Ibland 

 Aldrig 

 

Brukar dina inlägg kommenteras eller 

”gillas” av andra?  

 Alltid 

 Nästan alltid 

 Ibland 

 Nästan aldrig 

 Aldrig  

 

Hur känns det när andra inte ”gillar” 

eller kommenterar dina inlägg?  

 Bra, det spelar ingen roll  

 Sådär, jag vill helst att någon ska 

”gilla” eller kommentera  

 Inte bra, någon måste ”gilla” eller 

kommentera 

 

Brukar du läsa andras inlägg? 

 Ja 

 Nej 

  

 

 

 

 

”Gillar” eller kommenterar du andras 

inlägg?  

 Aldrig  

 Ibland 

 Ofta 

 

Hur känner du dig oftast när du läser 

dina kontakters inlägg? (Välj även här 

endast ett alternativ) 

 Avundsjuk 

 Glad  

 Neutral  

 Ledsen 

 Arg 

 Irriterad 

 

Varför?  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

Vad brukar andra ungdomar skriva mest 

om på sociala medier? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Vad anser du att man helst bör skriva 

om sig själv på sociala medier? (välj 

endast ett alternativ) 

 Hur man känner sig  

 Vad man gör just nu 

 Händelser man är stolt över 

 Händelser man inte är stolt över  

 Annat 

 

Om annat, vad?  

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 
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Hur tänker du när du skriver på någon 

sociala media? 

 Att jag måste skriva om mig själv på 

ett visst sätt för att andra ska få ”rätt” 

intryck av mig 

 Jag bryr mig inte om vad andra tycker 

 Jag skriver inte på sociala medier 

 Annat 

 

Om annat, vad? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Tänker du på vad andra tycker om det 

du skriver på sociala medier?  

 Ja 

 Nej 

 

Varför/ varför inte?  

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Nedan används begreppet normer som 

innebär oskrivna regler för vad man bör 

göra.   

Finns det normer för hur man bör 

skriva om sig själv på sociala medier?  

 Ja 

 Nej  

Om ja, vilka är dessa normer?  

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Känner du att det är svårt att nå upp till 

eventuella normer som finns? 

 Ja 

 Nej 

 

 

 

Om det finns normer för hur man bör 

skriva - Känner du dig pressad över att 

du måste skriva på ett sätt som stämmer 

överens med dessa?   

 Ja 

 Nej 

 

Tror du att andra ungdomar känner sig 

pressade över att de måste skriva på ett 

sätt som stämmer överens med 

normerna?   

 Ja 

 Nej 

 

     Tack för din medverkan! 
______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
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BILAGA 2. Svar på enkäten 
 

Här presenteras svaren på varje enkätfråga. Vid varje fråga går det att utläsa det interna 

bortfallet. I den första rutan till varje fråga presenteras ’missing’, där både bortfall och frågor 

som inte en del respondenter berörs av, finns med. I den andra rutan till varje fråga går det att 

utläsa hur många svar som omfattas av bortfall respektive de som inte berörs. Beteckningen 

’bortfall’ innefattar det antal respondenter som var tänkta att svara på frågan, men inte gjorde 

det. ’Inte berörda’ innefattar de respondenter som inte är berörda av just den frågan på grund 

av deras tidigare svar.   

 

Nr. 1 

 

 

 

 

Nr. 2  

 

Statistics 

Hur ofta sitter du vid 

datorn förutom vid 

skolarbete? 

N Valid 46 

Missin

g 

0 

 

Statistics 

Kön 

N Valid 46 

Missing 0 

Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kille 32 69,6 69,6 69,6 

tjej 14 30,4 30,4 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

Hur ofta sitter du vid datorn förutom vid skolarbete? 

 
Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid flera gånger om 

dagen 

28 60,9 60,9 60,9 

en gång om dagen 8 17,4 17,4 78,3 

några gånger i 

veckan 

10 21,7 21,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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Nr. 3  

Statistics 

Har du Internet i din 

mobiltelefon, surfplatta 

eller liknande? 

N Valid 46 

Missin

g 

0 

 

Har du Internet i din mobiltelefon, surfplatta eller liknande? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 42 91,3 91,3 91,3 

nej 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Nr. 4  

Statistics 

Om Ja; Hur ofta använder du 

det? 

N Valid 41 

Missing 5 
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Om Ja; Hur ofta använder du det? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid flera gånger om dagen 31 67,4 75,6 75,6 

en gång om dagen 5 10,9 12,2 87,8 

några gånger i veckan 4 8,7 9,8 97,6 

en gång i veckan eller mer 

sällan 

1 2,2 2,4 100,0 

Total 41 89,1 100,0  

Missing bortfall 1 2,2   

Inte berörda 4 8,7   

Total 5 10,9   

Total 46 100,0   

 

 

Nr. 5 

 

 

Statistics 

Vad gör du oftast vid datorn på 

fritiden? 

N Valid 46 

Missing 0 
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Vad gör du oftast vid datorn på fritiden? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Är inne på social media 

(såsom 

Facebook/Twitter/bloggar) 

21 45,7 45,7 45,7 

Surfar på Internet (t.ex. 

kollar nyheter, inte för att 

kommunicera med andra) 

11 23,9 23,9 69,6 

Spelar spel 12 26,1 26,1 95,7 

Annat 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Nr. 6  

Statistics 

Om annat; vad? 

N Valid 1 

Missing 45 

Om annat; vad? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid programmerar och skapar 

hemsidor 

1 2,2 100,0 100,0 

Missing bortfall 1 2,2   

inte berörda 44 95,7   

Total 45 97,8   

Total 46 100,0   
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Nr. 7  

Statistics 

Har du ett konto på någon 

social media? 

N Valid 46 

Missing 0 

 

Har du ett konto på någon social media? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 46 100,0 100,0 100,0 

 

Nr. 8 

Statistics 

Hur ofta är du inloggad på 

någon social media? 

N Valid 46 

Missing 0 

Hur ofta är du inloggad på någon social media? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Flera gånger per dag 32 69,6 69,6 69,6 

En gång varje dag 6 13,0 13,0 82,6 

Ett par gånger i veckan 7 15,2 15,2 97,8 

En gång i veckan eller mer 

sällan 

1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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Nr. 9 

Statistics 

Hur ofta loggar du in under 

skoldagen? 

N Valid 46 

Missing 0 

 

 

Hur ofta loggar du in under skoldagen? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid flera gånger om dagen 27 58,7 58,7 58,7 

en gång om dagen 10 21,7 21,7 80,4 

några gånger i veckan 5 10,9 10,9 91,3 

en gång i veckan eller mer 

sällan 

2 4,3 4,3 95,7 

aldrig 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Nr. 10 

 

Statistics 

Hur många av dina 

klasskamrater uppfattar du 

använder någon social media i 

skolan? 

N Valid 46 

Missing 0 
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Hur många av dina klasskamrater uppfattar du använder någon social media 

i skolan? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid alla 24 52,2 52,2 52,2 

de flesta 13 28,3 28,3 80,4 

några få 5 10,9 10,9 91,3 

ingen 1 2,2 2,2 93,5 

vet ej 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Nr. 11 

Statistics 

Känner du att det är viktigt för 

dig att vara inloggad ofta på 

någon social media? 

N Valid 46 

Missing 0 

 

 

Känner du att det är viktigt för dig att vara inloggad ofta på någon social 

media? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 19 41,3 41,3 41,3 

nej 27 58,7 58,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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Nr. 12 

Statistics 

Om ja, är det oftast för att: 

N Valid 19 

Missing 27 

 

Om ja, är det oftast för att: 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Du inte vill  missa någon 

händelse som dina 

kompisar skriver om 

12 26,1 63,2 63,2 

du vill skriva inlägg 2 4,3 10,5 73,7 

annat 5 10,9 26,3 100,0 

Total 19 41,3 100,0  

Missing inte berörda 27 58,7   

Total 46 100,0   

 

 

Nr. 13 

Statistics 

Om annat, vad? 

N Valid 5 

Missing 41 
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Om annat, vad? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid fly vardagen 2 4,3 40,0 40,0 

hålla kontakt med andra 2 4,3 40,0 80,0 

kolla runt 1 2,2 20,0 100,0 

Total 5 10,9 100,0  

Missing inte berörda 41 89,1   

Total 46 100,0   

Nr. 14 

Statistics 

Om du känner att det är viktigt 

för dig att vara inloggad ofta - 

upplever du att det stressar 

dig? 

N Valid 19 

Missing 27 

Om du känner att det är viktigt för dig att vara inloggad ofta - upplever du att det 

stressar dig? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ofta 3 6,5 15,8 15,8 

ibland 4 8,7 21,1 36,8 

aldrig 12 26,1 63,2 100,0 

Total 19 41,3 100,0  

Missing inte berörda 27 58,7   

Total 46 100,0   
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Nr. 15 

Statistics 

Tror du att andra ungdomar 

känner sig stressade av att 

behöva logga in på någon 

social media ofta? 

N Valid 45 

Missing 1 

 

Tror du att andra ungdomar känner sig stressade av att behöva logga in på 

någon social media ofta? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 28 60,9 62,2 62,2 

nej 17 37,0 37,8 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

Missing bortfall 1 2,2   

Total 46 100,0   

 

Nr. 16 

Statistics 

Varför/varför inte? 

N Valid 21 

Missing 25 
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Varför/varför inte? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja: hålla sig uppdaterad och 

hänga med 

11 23,9 52,4 52,4 

ja: press från kompisar 2 4,3 9,5 61,9 

Ja; få uppmärksamhet 3 6,5 14,3 76,2 

Nej; inte så viktigt 2 4,3 9,5 85,7 

Nej; bara kul 1 2,2 4,8 90,5 

Nej; vet inte 2 4,3 9,5 100,0 

Total 21 45,7 100,0  

Missing bortfall 25 54,3   

Total 46 100,0   

 

Nr. 17 

Statistics 

Brukar du skriva inlägg på 

sociala medier? 

 Valid 46 

Missing 0 

Brukar du skriva inlägg på sociala medier? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ofta 4 8,7 8,7 8,7 

ibland 33 71,7 71,7 80,4 

aldrig 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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Nr. 18 

Statistics 

Brukar dina inlägg 

kommenteras eller "gillas" av 

andra? 

N Valid 37 

Missing 9 

 

Brukar dina inlägg kommenteras eller "gillas" av andra? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid alltid 14 30,4 37,8 37,8 

nästan alltid 14 30,4 37,8 75,7 

ibland 7 15,2 18,9 94,6 

nästan aldrig 1 2,2 2,7 97,3 

aldrig 1 2,2 2,7 100,0 

Total 37 80,4 100,0  

Missing inte berörda 9 19,6   

Total 46 100,0   

 

Nr. 19 

Statistics 

Hur känns det när andra inte 

"gillar" eller kommenterar dina 

inlägg? 

N Valid 23 

Missing 23 
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Hur känns det när andra inte "gillar" eller kommenterar dina inlägg? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid bra, det spelar ingen roll 19 41,3 82,6 82,6 

sådär, jag vill helst att någon 

ska "gilla" eller kommentera 

3 6,5 13,0 95,7 

inte bra, någon måste "gilla" 

eller kommentera 

1 2,2 4,3 100,0 

Total 23 50,0 100,0  

Missing inte berörda 23 50,0   

Total 46 100,0   

 

Nr. 20 

Statistics 

Brukar du läsa andras inlägg? 

N Valid 46 

Missing 0 

 

Brukar du läsa andras inlägg? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 44 95,7 95,7 95,7 

nej 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  
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Nr. 21 

Statistics 

"Gillar" eller kommenterar du 

andras inlägg? 

N Valid 44 

Missing 2 

 

"Gillar" eller kommenterar du andras inlägg? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aldrig 3 6,5 6,8 6,8 

ibland 35 76,1 79,5 86,4 

ofta 6 13,0 13,6 100,0 

Total 44 95,7 100,0  

Missing inte berörda 2 4,3   

Total 46 100,0   

 

Nr. 22 

Statistics 

Hur känner du dig oftast när du 

läser dina kontakters inlägg? 

N Valid 41 

Missing 5 
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Hur känner du dig oftast när du läser dina kontakters inlägg? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid avundsjuk 2 4,3 4,9 4,9 

glad 7 15,2 17,1 22,0 

nautral 28 60,9 68,3 90,2 

arg 2 4,3 4,9 95,1 

irriterad 2 4,3 4,9 100,0 

Total 41 89,1 100,0  

Missing bortfall 3 6,5   

inte berörda 2 4,3   

Total 5 10,9   

Total 46 100,0   

 

 

 

 

 

 

Nr. 23 

 

Statistics 

Varför? 

N Valid 20 

Missing 26 
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Varför? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid neutral: Inte känslomässigt 

påverkad 

9 19,6 45,0 45,0 

Neutral; Det beror på vad 

det står 

8 17,4 40,0 85,0 

Irriterad: Folk skriver 

dumma saker 

3 6,5 15,0 100,0 

Total 20 43,5 100,0  

Missing bortfall 24 52,2   

inte berörda 2 4,3   

Total 26 56,5   

Total 46 100,0   

 

Nr. 24 

Statistics 

Vad brukar andra ungdomar 

skriva mest om på sociala 

medier? 

N Valid 31 

Missing 15 
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Vad brukar andra ungdomar skriva mest om på sociala medier? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Deras vardag och vad de 

gör 

18 39,1 58,1 58,1 

skolan 2 4,3 6,5 64,5 

pojkvänner/flickvänner och 

vänner 

2 4,3 6,5 71,0 

oviktiga saker 4 8,7 12,9 83,9 

viktiga saker 1 2,2 3,2 87,1 

olika 4 8,7 12,9 100,0 

Total 31 67,4 100,0  

Missing bortfall 13 28,3   

inte berörda 2 4,3   

Total 15 32,6   

Total 46 100,0   

 

 

Nr. 25 

Statistics 

Vad anser du att man helst bör 

skriva om sig själv på sociala 

medier? 

N Valid 43 

Missing 3 
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Vad anser du att man helst bör skriva om sig själv på sociala medier? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid hur man känner sig 4 8,7 9,3 9,3 

vad man gör just nu 7 15,2 16,3 25,6 

händelser man är stolt över 19 41,3 44,2 69,8 

händelser man inte är stolt 

över 

2 4,3 4,7 74,4 

annat 11 23,9 25,6 100,0 

Total 43 93,5 100,0  

Missing bortfall 3 6,5   

Total 46 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 26  

Statistics 

Om annat; vad? 

N Valid 11 

Missing 35 
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Om annat; vad? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Roliga/intressanta saker 4 8,7 36,4 36,4 

vardagen och händelser 3 6,5 27,3 63,6 

vad man har lust med 4 8,7 36,4 100,0 

Total 11 23,9 100,0  

Missing bortfall 3 6,5   

inte berörda 32 69,6   

Total 35 76,1   

Total 46 100,0   

 

Nr. 27 

Statistics 

Hur tänker du när du skriver på 

någon social media? 

N Valid 44 

Missing 2 
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Hur tänker du när du skriver på någon social media? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid att jag måste skriva om mig 

själv på ett visst sätt för att 

andra ska få "rätt" intryck av 

mig 

5 10,9 11,4 11,4 

jag bryr mig inte om vad 

andra tycker 

26 56,5 59,1 70,5 

jag skriver inte på sociala 

medier 

10 21,7 22,7 93,2 

annat 3 6,5 6,8 100,0 

Total 44 95,7 100,0  

Missing bortfall 2 4,3   

Total 46 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 28 

Statistics 

Om annat, vad? 

N Valid 3 

Missing 43 
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Om annat, vad? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vet inte 2 4,3 66,7 66,7 

jag vill berätta något för alla 1 2,2 33,3 100,0 

Total 3 6,5 100,0  

Missing bortfall 2 4,3   

inte berörda 41 89,1   

Total 43 93,5   

Total 46 100,0   

 

Nr. 29 

Statistics 

Tänker du på vad andra tycker 

om det du skriver på sociala 

medier? 

N Valid 43 

Missing 3 

Tänker du på vad andra tycker om det du skriver på sociala medier? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 10 21,7 23,3 23,3 

nej 33 71,7 76,7 100,0 

Total 43 93,5 100,0  

Missing bortfall 3 6,5   

Total 46 100,0   
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Nr. 30 

Statistics 

Varför/varför inte? 

N Valid 9 

Missing 37 

Varför/varför inte? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nej: de får tycka vad de vill 5 10,9 55,6 55,6 

Nej: har ingen anledning att 

tänka på det 

2 4,3 22,2 77,8 

Ja: Jag vill passa in 1 2,2 11,1 88,9 

Ja: beror på vad som sägs 1 2,2 11,1 100,0 

Total 9 19,6 100,0  

Missing bortfall 37 80,4   

Total 46 100,0   

 

Nr. 31 

Statistics 

Finns det normer för hur man 

bör skriva om sig själv på 

sociala medier? 

N Valid 41 

Missing 5 
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Finns det normer för hur man bör skriva om sig själv på sociala medier? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 39 84,8 95,1 95,1 

nej 2 4,3 4,9 100,0 

Total 41 89,1 100,0  

Missing bortfall 5 10,9   

Total 46 100,0   

 

Nr. 32 

Statistics 

Om ja, vilka är dessa normer? 

N Valid 10 

Missing 36 

Om ja, vilka är dessa normer? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid inte skriva om andra 3 6,5 30,0 30,0 

inte skriva om sådant som 

ingen vill veta 

2 4,3 20,0 50,0 

skriva på ett särskilt sätt 5 10,9 50,0 100,0 

Total 10 21,7 100,0  

Missing bortfall 34 73,9   

inte berörda 2 4,3   

Total 36 78,3   

Total 46 100,0   
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Nr. 33 

Statistics 

Känner du att det är svårt att nå 

upp till eventuella normer som 

finns? 

N Valid 40 

Missing 6 

 

Känner du att det är svårt att nå upp till eventuella normer som finns? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 6 13,0 15,0 15,0 

nej 34 73,9 85,0 100,0 

Total 40 87,0 100,0  

Missing bortfall 4 8,7   

inte berörda 2 4,3   

Total 6 13,0   

Total 46 100,0   

Nr. 34 

Statistics 

Om det finns normer för hur 

man bör skriva - Känner du dig 

pressad över att du måste 

skriva på ett sätt som stämmer 

överens med dessa? 

N Valid 40 

Missing 6 
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Om det finns normer för hur man bör skriva - Känner du dig pressad över att du 

måste skriva på ett sätt som stämmer överens med dessa? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 5 10,9 12,5 12,5 

nej 35 76,1 87,5 100,0 

Total 40 87,0 100,0  

Missing bortfall 4 8,7   

inte berörda 2 4,3   

Total 6 13,0   

Total 46 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 35 

Statistics 

Tror du att andra ungdomar 

känner sig pressade över att de 

måste skriva på ett sätt om 

stämmer överens med 

normerna? 

N Valid 40 

Missing 6 
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Tror du att andra ungdomar känner sig pressade över att de måste skriva på ett 

sätt om stämmer överens med normerna? 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 25 54,3 62,5 62,5 

nej 15 32,6 37,5 100,0 

Total 40 87,0 100,0  

Missing bortfall 4 8,7   

inte berörda 2 4,3   

Total 6 13,0   

Total 46 100,0   
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BILAGA 3. Kategorier  

 

I denna bilaga presenteras kategorierna som skapades vid de öppna frågorna i de insamlade 

enkäterna. Det presenteras även alla svar som de undersöta respondenterna angav i kursiv stil, 

som sedan kategoriserades under de skapade svarsalternativen.  

Fråga nr. 6: Den första öppna frågan på enkäten är nummer sex som är en följdfråga på fråga 

nummer fem. Fråga fem handlar om vad ungdomarna oftast gör vid datorn på fritiden. De 

ungdomar som valde alternativet ”annat”, fick på nästkommande fråga förklara vad detta 

annat är. Det var två respondenter som valde alternativet annat. På frågan ”om annat; vad” 

svarade endast en av dessa respondenter. Personen svarade ”skapar hemsidor, programmerar”. 

På detta sätt blev detta det enda alternativet som skapades utifrån de öppna svaren på denna 

fråga.  

Fråga nr. 13: Nästa fråga är en följdfråga på fråga tolv som i sin tur är en följdfråga på 

nummer elva. Fråga nummer elva lyder:” Känner du att det är viktigt för dig att vara inloggad 

ofta på någon social media?” Fråga tolv lyder: ”Om ja, är det oftast för att:”. De respondenter 

som angav svaret ”annat” fick svara på den öppna frågan, nummer tretton som lyder: ”Om 

annat, vad?” Kategorierna som utvecklades utifrån inkomna svar presenteras nedan, där även 

alla de inkomna svaren finns att läsa med kursiv stil:  

1. Fly vardagen – flyr vardagen; flyr vardagen.  

2. Hålla kontakt med andra – ja e inne så att folk kan nå mig eller om jag vill få tag i nån; vi 

sköter vårt politiska arbete över Facebook, planering etc. 

3. Kolla runt – Kolla runt mest för skoj skull. 

 

Fråga nr. 16: Denna öppna fråga är en följdfråga på om ungdomarna tror att andra ungdomar 

känner sig stressade av att behöva logga in på någon social media ofta. Den öppna frågan 

lyder: ”Varför/varför inte?” De som svarade ja på den första frågan angav som skäl: 

1. Hålla sig uppdaterad och hänga med – hålla koll; de känner ett behov av att uppdatera 

statusen; för att hålla sig uppdaterade; de vill inte missa något; för att inte missa något; de 

vill inte missa något; för att de inte vill missa något; vissa är oroliga för att kanske flickvän 

eller kompis skriver med någon man inte gillar; man känner sig kanske tvungen att hänga 
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med i snacket; Man blir stressad fast man inte märker det; Facebook kan ibland vara som en 

drog för vissa.  

2. Press från kompisar – press från kompisar; för att en trolig majoritet av ens vänner är 

online.  

3. Få uppmärksamhet. För dom vill känna sig populära; ”gillningar”; för att få mer 

uppmärksamhet.  

 

De som svarade nej, angav följande skäl: 

1. Inte så viktigt – det är inte så jävla viktigt; det är ens eget val om man vill va inloggad 

eller inte. Det e inget och va stressad över. Folk kan nå en på andra sätt me.  

2. Bara kul – det är bara kul  

3. Vet inte.  – vet inte; jag vet inte  

 

Fråga nr. 23: Denna fråga är en följdfråga på fråga 22 om hur ungdomarna oftast känner sig 

när de läser sina kontakters inlägg. Fråga 23 lyder: ”Varför?”.  De gjorda svarsalternativen 

utifrån de öppna frågorna presenteras utefter vad ungdomarna svarade på fråga 22. Här 

beskrivs även alla svar som inkom på frågan ”Varför?”.  

Neutral  

1. Inte känslomässigt påverkad – bryr mig inte; jag bryr mig inte så mycket; för jag bryr mig 

icke; alla skriver vad de vill, sen är det upp till mig om jag vill läsa eller inte; obetydligt; bryr 

mig inte om andra människor på min Facebook, bara några. För att jag bryr mig egentligen 

inte så mycket. Man bara läser för att som en vana; skype/youtube har för många olika 

kategorier för att ens bry sig; jag läser dom mest för att ja inte har nått bättre för mig. Dom 

får väll skriva va dom vill; spelar väl ingen roll. 

2. Det beror på vad det står – det beror på vad jag läser, men oftast spelar det inte så stor 

roll; beror väl på; det beror på vad det står; känner oftast glädje/neutral men kan bli 

irriterad på vissa inlägg; de jag pratar med har ofta varierande kommentarer (inlägg). Både 

kul, tråkiga m.m.; det beror på vad det står; Beror ju på.; Det beror på.  
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Irriterad  

3. Folk skriver dumma saker – de är efterblivna; folk är dumma i huvudet; de flesta inlägg är 

onödiga.  

Fråga nr. 24: Fråga 24 är en öppen fråga som lyder: ”Vad brukar andra ungdomar skriva 

mest om på sociala medier? Nedan presenteras alla ungdomarnas svar samt svarsalternativen 

som ungdomarnas svar kategoriserades in i. 

1. Deras vardag och vad de gör – vad dom gör; vad dom gör i sina meningslösa liv; vad de 

gör eller ska göra; vad dem gör i nuet eller ifall det hänt något roligt eller tråkigt; vad dom 

gör om dagarna och vad som ska hända i helgen o.s.v.; vad de gör; sig själva och vad de gör; 

vad de gör, fikar etc.; vad de gör; sitt liv; livet; vad de gjorde idag; dagen, typ händelser, 

jobb ibland, allmänna projekt, eller bakvärk; ingen aning, deras liv och dagliga händelser?; 

saker dom gör eller vill att andra ska veta; brb, ska äta glass; deras liv; Det snöar.  

2. Skolan – skolan; skolan.   

3. Pojkvänner/flickvänner och vänner - Fest/pojkvän; pojkvänner/flickvänner.  

4. Oviktiga saker – ointelligent smörja; efterblivna saker; onödigt skit; saker som alla andra 

inte bryr sig om.  

5. Viktiga saker. Saker som är viktiga för dom.  

6. Olika – vad som helst; ingen aning; blandat; Ny sak, allt möjligt.   

Fråga nr. 26: Denna fråga är en följdfråga på nr 25 som lyder: ”Vad anser du att man helst 

bör skriva om sig själv på sociala medier?” De ungdomar som valde alternativet ”annat” fick 

möjlighet att på fråga 26 beskriva med ord vad detta annat är.  

1. Roliga/intressanta saker - roliga saker! Inga lägesrapporter; intressanta/inspirerande saker 

som folk gillar; något intressant kanske; roliga saker. 

2. Vardagen och händelser - hur dagen har varit; en kombination av vad man gör och 

händelser; ens vardag. 

3. Vad man har lust med - vad man har lust med; vad som. Det är din ”sida” så om folk inte 

gillar vad du gör, så har dom alternativet att strunta i det; jag tycker man ska skriva om saker 

man vill dela med sig av; allt möjligt.  
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Fråga nr. 28: Denna fråga är en följdfråga på fråga 27 som frågar om hur ungdomarna tänker 

när de skriver på någon social media. De respondenter som valde alternativet ”annat” fick 

besvara frågan: ”Om annat, vad?” 

1. Vet inte- att jag är rastlös, därför skriver jag; vet inte, brukar skriva något random.  

2. jag vill berätta något för alla - om jag skriver något är det något jag uppenbarligen vill 

berätta för alla, oavsett.  

Fråga nr. 30: Fråga 30 är en följdfråga på om ungdomarna tänker på vad andra tycker om det 

de skriver på sociala medier? Nummer 30 är fråga Varför/varför inte?  

Av de som svarade nej var den sju ungdomar som besvarade frågan varför inte, vilket 

presenteras nedan: 

1. De får tycka vad de vill - dom får väll tycka vad dom vill. jag är bara mig själv; för jag 

bryr mig inte vad andra tycker; de har rätt tycka som de vill; är mej själv; för att de inte har 

med det att göra. Jag kan dock vara försiktig när jag skriver om andra.  

 

2. Har ingen anledning att tänka på det - varför ska jag göra det, skriver inget olämpligt; 

varför liksom.   

 

Av de som svarade ja på fråga 29 besvarade två respondenter på frågan varför, vilket 

presenteras nedan:   

 

3. Jag vill passa in – man vill passa in.  

4. Beror på vad som sägs – beror på vad de har att säga.  

Fråga nr. 32: De respondenter som på fråga 31 svarade att det finns normer för hur man bör 

skriva om sig själv på sociala medier, fick i fråga 32 öppet beskriva vilka dessa normer är.  

1. Inte skriva om andra - inte klaga på tillvaron. skriv inte om vädret och inte om folk som 

skriver om folk som skriver om vädret; klaga ej på snygga, skriv inte om vädret, skriv inte om 

folket som skriver om vädret; inte skriva om någon annan.  

 

2. Inte skriva om sådant som ingen vill veta - inte skriva 40 gånger om dagen; alltså vissa 

anser att inlägg kan vara ”who cares” och så. Sådant ingen vill veta.  
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3. Skriva på ett särskilt sätt - förskönande & överdrivande; behöver inte va äcklig, för 

personlig fast jag bryr mig inte, att man ska skriva på ett särskilt sätt; Inte skriva gayigt; 

samhällets; ingen följer dem, bara man inte är otrevlig.   
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BILAGA 4. Arbetsfördelning 

 

Här presenteras arbetsfördelningen under uppsatsprocessen.  

Uppsatsen är författad av Caroline Bertilsson och Marinette Kindeland. Framställandet av 

uppsatsen har skett genom att kapitel 3, som tar upp teori, har delats upp av författarna på 

följande sätt; Caroline Bertilsson har skrivit om Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv, 

och Marinette Kindeland har skrivit om Erving Goffmans stigmaperspektiv samt George 

Herbert Meads symboliska interaktionism. Därefter har styckena korrekturlästs och bearbetats 

tillsammans. Övriga kapitel i uppsatsen har skrivits och bearbetats gemensamt. Samarbetet 

har mestadels bedrivits på så sätt att en av oss har sökt litteratur och referenser under tiden 

den andre skrivit och formulerat texten. Detta har skett växelvis. 

 

Samarbete och kommunikation har varit den bärande tanken genom uppsatsperioden och det 

är också något som har bidragit till uppsatsens innehåll och form. Båda författarna står bakom 

allt som skrivits i uppsatsen och har bearbetat texten tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


