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Abstrakt 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur gymnasieelever upplever sociala 

medier utifrån Tajfels (1974) Social identity theory (SIT) samt vilka negativa och 

positiva aspekter gymnasieelever upplever med sociala medier. Med hjälp av en 

kvalitativ intervjumetod utgör svaren från tolv gymnasieelever i södra Sverige empirin 

för studiens resultat. Tidigare forskning har visat att responsen av andra medlemmar på 

sociala medier spelar stor roll för ungdomars psykiska välbefinnande. Resultatet visade 

att anledningen till informanternas användning av sociala medier till stor del berodde på 

att andra i deras umgängeskrets var aktiva, att informanterna upplevde kränkningar som 

ett oacceptabelt, men vanligt förekommande, beteende på sociala medier. Allt material 

bearbetades utifrån Burnards (1991) innehållsanalys där författarna utifrån empirins 

basala koder konstruerade följande huvudteman/underteman: 

kommunikation/anonymitet, etik/olämpligt beteende och tillhörighet/gruppidentitet. I 

diskussionsavsnittet diskuterade författarna resultatet med utgångspunkt utifrån den 

tidigare forskningen samt SIT. Här diskuterades bland annat att både tidigare forskning 

samt föreliggande resultat har funnit att individer upplevde en trygghet i att diskutera 

ämnen av mer kontroversiell karaktär bakom en skärm. 

 

Nyckelord: Social identity theory, sociala medier, kränkningar, ingrupp, utgrupp. 
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Introduktion 

Enligt Steinfeld, Ellison och Lampe (2008) finns det idag många olika sorters sociala medier som 

skolungdomar spenderar tid på och dessa är en stor del i deras medieanvändning. Detta gäller 

framförallt den yngre generation där kvinnor har visat sig mest framträdande i nyttjandet av sociala 

medier (Steinfeld et al., 2008). Användandet av sociala medier hos amerikanska ungdomar låg 2006 

på 55 % och sex år senare hade det ökat till 83 % (Seo, Houston, Knight, Kennedy & Inglish, 2014). 

Enligt Boyd (2007) byggs sociala medier upp genom att användaren skapar en profil för att sedan 

fylla i information som identifierar individen. Medlemmarna kan dessutom ladda upp bilder och 

videoklipp för att förmedla saker och händelser från deras liv. Det finns ofta utrymme för andra 

medlemmar att kommentera samt se vilka vänner eller följare en person har (Boyd, 2007).  

 

En av de populäraste sociala medierna bland tonåringar är Facebook (Seo, Houston, Knight & 

Kennedy, 2014). Forskning har visat att 90 % av alla studenter i USA som läste för en 

kandidatexamen var medlemmar på Facebook (Steinfeld, Ellison & Lampe, 2008) och att detta 

medlemskap spelade en stor roll i studenternas sociala liv, eftersom Facebook var till för att 

interagera med varandra och för att utöka kontaktnätet (Boyd, 2007). En college-student i USA har i 

genomsnitt 358 Facebook-vänner och användandet av Facebook är främst till för att studera och 

läsa om andras åsikter. Många college-studenter ansåg också att det var viktigt att jämföra sina egna 

sociala liv med andras och för detta är Facebook en bra plattsform då individers sociala kapital blir 

blottat (Pempek, Yermolayeva & Calvert, 2009). Dock menade Vogel, Rose, Roberts och Eckles 

(2014) att Facebook har nått sin popularitet mycket på grund av att det är lätt att lyfta sina positiva 

egenskaper och att de sämre egenskaperna blir mörkade. Användarna kan alltså med utvalda bilder 

och statusuppdateringar göra att andra får svårt att jämföra sig med dessa. 

 

Sociala medier är idag en del av ungdomars vardag och med bakgrund i ovannämnda studier är 

syftet med föreliggande studie att undersöka vilka positiva/negativa aspekter gymnasieelever anser 

att det finns med sociala medier. Syftet är även att undersöka hur gymnasieelever upplever dessa 

medier utifrån Tajfels (1974) SIT som består av tre begrepp: social identitet, social jämförelse och 

social kategorisering. SIT är en teori inriktad på relationen mellan grupper och hur den sociala 

identiteten formas utifrån detta. Med sociala medier menar författarna internetsidor och 

applikationer som gör det möjligt för användare att skapa och dela innehåll eller att delta i sociala 

nätverk (Oxford University Press, 2014).  
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Social identitet 

Begreppet social identitet är en del av Tajfels (1974) SIT och handlar om social identitet och 

relationen mellan grupper. Tajfel menade vidare att individer identifierar sig med och värderar sig 

själva utifrån den eller de grupper som de tillhör och den sociala identitet som skapas påverkar hur 

individen beter sig i olika gruppsammanhang. Beroende på om individen upplever att gruppen som 

den tillhör skiljer sig från andra grupper positivt, vad gäller exempelvis värderingar, kommer 

individen med större sannolikhet uppleva sin egen identitet som positiv. Om gruppens status anses 

vara hög så höjs självkänslan hos gruppmedlemmarna, men om gruppens status istället upplevs som 

låg sänks även individernas självkänsla samt sociala identitet. 

 

Seo, Houston, Knight, Kennedy och  Inglish (2014) genomförde en studie på 13-19-åringar i USA 

där de undersökte hur deras sociala self-efficacy, kollektiva självkänsla och tillhörighetsbehov kan 

predicera deras användande av sociala medier. Resultatet visade endast en signifikant prediktor, och 

detta var tillhörighetsbehovet. Forskarna menade att ungdomars tendens till att vilja umgås i grupp 

varken är något nytt eller något som har skapats genom dagens digitila utveckling. Dock var olika 

typer av sociala medier ett enklare sätt för ungdomar att vara delaktiga i grupper, trots geografiska 

skillnader. Dessa relationer som kan skapas online var något ungdomarna upplevde som 

uppmuntrande när de kände sig nedstämda. Detta resultat går att ställa i relation till Jins (2013) 

forskning kring hur och till vilken avsikt introverta och blyga personer använder Facebook. Jin 

(2013) undersökte hur koreaner i åldersgruppen 20-50 år använde Facebook, vilken attityd de hade 

till Facebook samt hur ensamma de kände sig. Resultatet från studien visade att det inte fanns något 

signifikant samband mellan hur mycket deltagarna använde Facebook och hur ensamma de kände 

sig. Däremot kände deltagarna sig mindre ensamma desto fler Facebook-vänner de hade eller desto 

fler Facebook-grupper de tillhörde. Detta gjorde att deltagarna ofta accetepterade vänförfrågningar, 

oavsett vem det kom ifrån. Detta förklarar Seos et al. (2014) resultat som visade att Facebook 

primärt användes för att känna tillhörighet. Jin (2013) tolkade resultatet som att ensamma 

människor med få sociala interaktioner i sin vardag söker sig till Facebook för att kompensera detta 

genom att bli Facebook-vän med personer som de inte har träffat i verkligheten. Vidare menade Jin 

(2013) att ensamma Facebook-användare föredrar sociala mediers kommunikationssätt eftersom det 

inte blir lika intimt som att kommunicera fysiskt. Resultatet från Jin (2013) skiljde sig ifrån Songs 

et al. (2014) där forskarna med hjälp av metaanalys visade en signifikant korrelation mellan 

ensamhet och användandet av Facebook. Precis som Jin (2013) menade Song et al. (2014) att 

korrelationen beror på en kompensation, då dessa personer vill kommunicera med andra via internet 

istället för i verkligheten där dessa personer upplevde sig ha otillräckliga sociala färdigheter. Song 
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et al. (2014) menade även att Facebook användes för att fylla det behov vi människor har av att 

interagera och kommunicera med andra människor. 

 

Personlighet har även studerats av Garcia och Sikström (2014) som undersökte hur det går att 

urskilja en användares personlighet genom att studera individens handlingar på Facebook. 

I studien deltog 304 personer där deltagarna fick ange hur deras vanor på Facebook såg ut (hur ofta 

de uppdaterade sin status, antal vänner, hur mycket tid de dagligen spenderade på Facebook) och  

deras 15 senaste statusuppdateringarna på Facebook studerades därefter. Personligheten studerades 

och narcissism samt machivellianism undersöktes (machivellianism är ett personlighetsdrag som 

karaktiseras av att vara cynisk, känslokall och vilja manipulera andra, Abell & Brewer, 2014). För 

narcissism fick deltagarna skatta 16 stycken påståenden (Ames, Rose & Anderson, 2006) och för 

machivellianism skattades 20 påståenden kring hur deltagarna tänkte kring andra personer och 

andra situationer (Christie & Geis, 1970). Garcia och Sikströms (2014) resultat visade att 

deltagarnas statusuppdaterande och antal vänner på Facebook hade en positiv korrelation med hur 

extroverta och narcissistiska de var, medan machivellianismen var negativt korrelerat med den tid 

deltagarna spenderade på Facebook. Det språkliga innehållet i en statusuppdatering kunde, utöver 

narcissism, predicera psykopati. Forskarna menade att personer som uttrycker sig negativt i sina 

statusuppdateringar ser sig själva som udda och har sämre självkänsla. 

 

Park, Kee och Venzuela (2009) undersökte vad det är som motiverar ungdomar till att ingå i olika 

grupper på Facebook med empirin från 1715 ungdomar i Texas som fick skatta olika påståenden 

som var relaterade till forskarnas huvudfråga. Resultatet visade fyra starka anledningar till varför 

ungdomar valde att ingå i Facebookgrupper, dessa var: informationsinhämtning, identitetsskapande, 

socialiserande med andra och underhållningsvärdet. Om individerna ansåg att de grupper som de 

tillhörde också var accepterade av andra Facebook-vänner stärktes deras personliga status av att 

visa upp sin grupptillhörighet. Socialiserande med andra och välmående var något Ahn och Shin 

(2013) undersökte där de studerade 300 personer (150 kvinnor, 150 män) och hur deras användande 

av sociala medier korrelerade med deras subjektiva välmående och självkänsla. Resultatet visade att 

hur aktiva deltagarna var med olika former av kommunikationer på sociala medier korrelerade 

positivt med deras subjektiva välmående och självkänsla. Slutsatsen från Ahn och Shin (2013) går 

alltså emot Vogels et al. (2014) resultat, som visade att sämre välmående hos de personer som 

frekvent använde Facebook. Den mest frekventa anledningen till att aktivt kommunicera på sociala 

medier var att deltagarna ville känna tilhörighet (Ahn & Shin, 2013). 
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Den gemensamma nämnaren för studierna ovan är Tajfels (1974) begrepp social identitet. Tajfel 

menade, precis som flera av de tidigare nämnda studierna har visat, att individer har en ständig 

strävan att känna tillhörighet. Exempelvis visade Jin (2013) studie att olika sociala medier var ett 

användbart verktyg för att uppnå detta. Enligt Tajfel (1974) skapar sig individer en identitet i 

samspel med andra individer och mellan andra grupper. Tidigare nämnda studier har visat att  

sociala medier påverkar den kollektiva självkänslan och individers välmående på olika sätt. 

 

Social jämförelse 

Enligt Tajfel (1974) identifierar sig individer, medvetet eller omedvetet, i grupper (ingrupper) och 

samtidigt kategoriseras andra i ens omgivning in i andra grupper (utgrupper). Mellan ingruppen och 

utgruppen sker sedan jämförelser regelbundet och detta är enligt Tajfel nödvändigt för att det 

gruppbaserade självförtroendet ska underhållas och för att den kollektiva självkänslan ska 

upprätthållas. Tajfel menade att grupptillhörigheten endast har betydelse när gruppen ställs i relation 

till andra grupper, eftersom ingruppens karaktär bara kan identifieras i jämförelse med utgrupper. På 

grund av att gruppstatusen är dynamisk och den sociala identiteten är föränderlig pågår 

gruppjämförelserna oavbrutet, vilket leder till osäkerhet hos individen som kan få konsekvenser för 

självkänslan. 

 

Choue och Edge (2012) har forskat kring Facebookanvändande och dess påverkan på människor. 

Deras resultat visade att personer som använder sociala medier ofta upplever att andra användare 

verkar ha bättre liv än vad dem själva har. Detta resultat ledde till Vogels et al. (2014) studie där 

forskarna undersökte om ett frekvent Facebook-användande korrelerar med ett sämre 

självförtroende. Försöksdeltagarna fick svara på frågor kring sitt Facebookanvändande samt se 

fiktiva Facebook-profiler. Efter detta fick deltagarna fylla i två enkäter kring självförtroende. 

Resultatet från första studien visade att Facebook-användandet korrelerar med ett sämre 

självförtroende, då personer med frekvent Facebook-användande värderade sig själv sämre än de 

som i mindre utsträckning använde Facebook. Resultatet från den andra studien visade att när 

försökdeltagarna blivit exponerade för Facebook-konton som anknöt till en positiv och hälsosam 

livsstil uppgav de sämre självförtroende och en mer negativ självvärdering. Resultaten visade också 

att ju mer en person använde Facebook desto mer jämförde de sig med andra. Det här resultatet går 

att ställa i relation till Tajfels (1974) begrepp social jämförelse då resultatet ovan visar att 

jämförelsen med andra individer sker utan någon reflektion och att detta påverkar välmåendet och 

den bild en person har av sig själv. Anledningen till detta var att många upplevde att andra 

människor har bättre liv än vad individen själv har. 
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Social kategorisering 

För att göra en förenkling av tillvaron och den miljö en individ lever i skapas det ofta sociala 

kategoriseringar. Den sortens kategoriseringar Tajfel (1974) syftar på handlar endast om grupper 

som har direkt betydelse och meningsfullhet för individen som skapar subjektiva sociala 

kategoriseringar. För att en social kategorisering ska kunna konstrueras behövs det en förenkling av 

verkligheten, vilket sker genom att det skapas stereotypiseringar av utgrupper och den grupp som 

individen tillhör, ingruppen, prototypiseras. Enligt Tajfel (1974) sker detta genom att olikheterna 

mellan grupperna överdrivs för att öka kontrasterna och inom grupperna förminskas skillnaderna för 

att kontrasterna ska minimeras.  

 

Greitemeyers och Kunz (2013) studie visade att en vital funktion med sociala medier är bedömning 

av andra användare, där forskarna i studien undersökte hur en person, beroende på namn eller 

utseende, blir accepterad på Facebook. Forskarna skapade fiktiva Facebook-konton med antingen 

ett tilltalande (exempelvis Maximillian) eller motbjudande namn (exempelvis Uwe) samt en 

attraktiv eller oattraktiv profilbild. Hur attraktiv profilbilden var framställdes genom att 

studiedeltagarna på en skala fick skatta hur attraktiv profilbild den fiktiva Faceook-användaren 

hade. Resultatet visade att en person med ett tilltalande namn oftare blev accepterad än en person 

med ett motbjudande namn. Personens utseende spelade också roll då en person med en attraktiv 

profilbild oftare blev accepterad. Hur attraktiv profilbild den fiktiva Facebook-användaren hade var 

en signifikant prediktor då personen hade ett motbjudande namn, men detta gällde inte när personen 

hade ett tilltalande namn. Det är inte bara en persons namn eller profilbild som avgör vilka 

förutfattade tankar vi får om individen. I Scotts (2014) studie undersöktes det hur försöksdeltagare 

uppskattade en person utifrån hur populär individen var på Facebook. Deltagarna exponerades för 

fyra fiktiva Facebook-konton (en populär kille, en impopulär kille, en populär tjej och en impopulär 

tjej) för att sedan uppskatta olika påståenden kring personen. Variabeln “popularitet” manipulerades 

genom antalet vänner samt foton personen hade på Facebook. Resultatet visade att Facebook-

användare med många bilder och vänner uppfattades som mer populära än de med få vänner och få 

bilder. De populära personerna uppfattades dessutom som mer extroverta och fysiskt attraktiva än 

de impopulära. Forskarna menar här att en person direkt via antalet vänner på Facebook och vilka 

grupper en person tillhör, gör en bedömning av en person och dennes personlighet.  

 

Kwon, Stefanone och Barnett (2014) undersökte vilken effekt uppmaningar och påverkningar 

sociala medier har och hur människor kan kategorisera andra utifrån vilka sidor dem gillar på 

sociala medier som Facebook, utan att verkligen veta något om personen. Forskarna menade att 
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människor har en större möjlighet på sociala medier än i verkliga livet att endast presentera det de 

vill att folk ska kunna se om en, beroende på vilka statusuppdateringar och vilka grupper en person 

tillhör. 

 

Greitemeyers och Kunzs (2013), Scotts (2014) och Kwon et al. (2014) studier går att se utifrån 

Tajfels (1974) begrepp social kategorisering. Sett utifrån dessa studier sker det tydliga 

kategoriseringar beroende av vilka namn som är mer tilltalande, vilka som är mer attraktiva och hur 

vi själva vill ansluta oss till olika grupper samt hur vi bedömer folk efter de grupper de tillhör. 

Precis som Tajfel menade visar forskning att människor är väldigt noga och analyserande i hur vi 

kategoriserar andra samt oss själva.  

 

Frågeställningar 

- Hur upplever gymnasieelever sociala medier utifrån SIT (Tajfel, 1974)? 

- Vilka är de positiva aspekterna av sociala medier enligt gymnasieelevers upplevelser? 

- Vilka är de negativa aspekterna av sociala medier enligt gymnasieelevers upplevelser? 

 

Metod 

Deltagare 

Studien genomfördes i en medelstor stad i södra Sverige. Informanterna var tolv stycken elever 

fördelat på sex unga kvinnor och sex unga män och var mellan 16-18 år gamla. Samtliga 

informanter studerade på gymnasienivå. Informanterna valdes ut via ett bekvämlighets- och 

tillgänglighetsurval. Lärarna angav vilka elever som var intresserade av att ställa upp och via mejl 

informerades eleverna om tid och plats för intervjuerna samt studiens ämne.  

 

Instrument 

Till studien användes semistrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman (2011) är att föredra om 

intervjun ska vara mer som ett samtal än som en utfrågning.  Svaren från intervjuerna analyserades 

med hjälp av tematisk innehållsanalys (Burnard, 1991).  Föreliggande studies egenkonstruerade 

intervjuguide (bilaga 1) var indelad i kategorier baserade på Tajfels tre begrepp: social identitet, 

social jämförelse och social kategorisering. Intervjuguiden bestod även av ett par inledande frågor 

som senare ledde in på huvudämnet. Inför intervjuerna genomfördes en pilotstudie, eftersom 

intervjuguiden inte är testad sedan tidigare. Viss modifiering av intervjuguiden genomfördes efter 

pilotstudien genom att två av frågorna omformulerades och blev mer öppna. Intervjuerna spelades 
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in med hjälp av en mobiltelefon och transkriberades därefter av författarna.  

 

Procedur 

Efter färdigställd intervjuguide genomfördes intervjuerna i ett ljudisolerat grupprum. Studiens 

informanter intervjuades enskilt utav en av författarna. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och allt 

material spelades in. Efter genomförd intervju gjordes eventuella nödvändiga anteckningar kring 

den avslutade intervjuen. Därefter transkriberades allt material med stor nogrannhet och materialet 

lästes sedan igenom i syfte att finna teman och meningsbärande koder. Listan över teman och 

rubriker bearbetades sedan igenom och delades upp i huvudteman, underteman samt 

meningsbärande koder. Empirin från transkriberingarna placerades sedan in under relevanta 

rubriker och slutligen bearbetades varje del i syfte att skapa en logisk struktur. Denna procedur 

utgick från Burnards (1991) tematiska innehållsanalys som består av fjorton steg. Författarna 

bearbetade alla stegen i innehållsanalysen förutom steg sex och elva.  

 

Dataanalys 

Efter genomförda intervjuer transkriberades allt material. I analysarbetet utgick författarna från 

Burnards (1991) innehållsanalys där syftet var att identifiera huvudteman, underteman samt 

meningsbärande koder. Författarna plockade ut basala samt meningsbärande koder från den 

transkriberade empirin, i form av ord och fraser, som senare låg till grund för skapandet av 

relevanta teman. Författarna namngav underteman samt huvudteman utifrån gemensamma nämnare 

i de meningsbärande koderna. Följande huvudteman identifierades: 1: Anonymitet, 2: Olämpligt 

beteende samt, 3: Gruppidentitet. En summering av huvudteman, underteman samt meningsbärande 

koder finns i tabell 1. I själva analysarbetet har samtliga resultat fastställts utifrån en induktiv 

arbetsmetod, då författarna endast har utgått från den insamlade empirin och fastställt resultatet 

utifrån deltagarnas intervjusvar. 

 

Etik 

Inför intervjuerna fick informanterna information om de forskningsetiska principer från 

Vetenskapsrådet (2002), vilka är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Informanterna informerades om att deltagandet var helt frivilligt, vilket syfte 

studien hade och att det transkriberade materialet endast skulle användas för studien 

(informationskravet och nyttjandekravet). Informanterna fick även information om att deltagandet 

kunde avbrytas via mejl, som de blev tilldelade efter genomförd intervju (samtyckeskravet). 

Informanters medverkan var konfidentiell i relation till författarna och anonym i relation till studien, 
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eftersom varken informanters namn eller skola uppgavs (konfidentialitetskravet). Allt inspelat 

material har förvarats på författarnas datorer och kommer att raderas efter avslutad studie. 

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur gymnasieelever upplever sociala medier 

utifrån Tajfels (1974) SIT samt vilka negativa och positiva aspekter gymnasieelever upplever med 

sociala medier. I avsnittet nedan redovisas empirin och svaren från de tolv gymansieeleverna (1-12) 

är tematiserade efter generering ur data.  

 

Tabell 1 – Summering av identifierade teman och meningsbärande koder för att beskriva gymnasieelevers 

upplevelser av sociala medier 

Huvudtema    Undertema    Meningsbärande koder 

  

  

Kommunikation                       Anonymitet                                Tryggheten bakom skärmen 

                      

                       Konsekvens av anonymitet 

                        

                       Kontroversiell karaktär 

 

                       Självsäkerhet 

  

  

  

Etik                                       Olämpligt beteende              Kränkningar 

 

                                                                                                            Rasism 

 

                                                                                                            Hat 

                                                                                                  

              Politiska diskussioner 
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                     Opassande forum 

  

  

  

Tillhörighet                              Gruppidentitet                      Kriterier för acceptans 

 

                                                                                                            Profilbildens betydelse 

                                                                                                 

             Bekräftelse 

  

                     Självbild 

  

              Utebliven bekräftelse 

  

              Jämförelse 

             

              Relationer 

___________________________________________________________________________ 

 

Kommunikation/anonymitet 

Åtta av informanterna uppgav att de upplever en ökad trygghet när de kommunicerar bakom en 

skärm i form av en mobiltelefon eller dator. Bakom en skärm är de mer bekväma i att stå för mer 

kontroversiella åsikter på ett sätt som dem inte skulle våga stå för vid fysiska interaktioner. 

Informanterna menade också att det var mer bekvämt att föra mer känsloladdade diskussioner via 

sociala medier. En informant uttryckte sig: “Ja det tror jag definitivt, det är så lätt att gömma sig 

bakom en skärm, då känns det som folk säger saker som de absolut inte skulle säga i verkliga livet” 

(1). 

 

Sex av informanterna menade att en följd av att ungdomar i allt större grad kommunicerar via 

sociala medier är att verkliga möten påverkas negativt. Informanterna hävdade att blyga personer 

kan undvika fysiska möten genom att kommunicera via sociala medier och att ju färre dessa fysiska 

möten blir desto svårare får blyga personer att utveckla sin sociala förmåga. En informant uttryckte 

sig följande: “För vissa blir det svårare tror jag… att man liksom glömmer hur man ska va vanligt 

och inte bakom en dator…” (7). Enligt tre av informanterna är en annan konsekvens av 
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anonymiteten på internet att folk har lättare för att uttrycka hatiska åsikter mot andra människor. En 

informant formulerade sig följande: “det känns som folk inte har några spärrar när de skriver på  

typ facebook, de skriver grova saker som jag egentligen inte tror de menar”. 

 

Etik/olämpligt beteende 

Det framkom i samtliga intervjuer att informanterna var intoleranta mot kränkningar på sociala 

medier. Samtliga informanter menade att det aldrig var acceptabelt att kränka andra individer eller 

folkgrupper på grund av etnicitet eller religion. Det blir här tydligt att informanterna inte värderar 

människor olika beroende på ursprung. En informant uttryckte sig följande: “Jag brukar vara 

accepterande med vad som händer, man har blivit van. Men jag reagerar på när det sker hets mot 

folkgrupp, folk som kränker andra, rasism” (4).  

 

Politiska argumentationer var något som fem av informanterna inte ansåg var lämpligt på sociala 

medier. Anledningen till detta menade informanterna var att diskussioner kring politiska 

ställningstaganden inte ledde till något konstruktivt när det diskuterades bakom en skärm, vilket 

gällde oavsett vilken politisk åsikt personen hade. Däremot menade informanterna att de gärna 

diskuterade politik i samtal vid fysiska möten, men att sociala medier inte var en bra plattform för 

detta.  

 

Tillhörighet/gruppidentitet 

Sju av informanterna uppgav att de var väldigt noggranna vid urvalet av vänner och följare på 

sociala medier. Om det kom en vänförfrågan från en främmande person blev denna oftast nekad. 

Dock visade det sig att det fanns ett antal kriterier för om en vänförfrågan skulle accepteras eller 

inte. Antalet gemensamma vänner och en tilltalande/motbjudande profilbild kunde vara avgörande 

för om personen blev accepterad eller inte. Informanterna jämförde här olika profilbilder och gjorde 

sitt val beroende på hur tilltalande eller motbjudande profilbilden var. På samma sätt kunde antalet 

gemensamma vänner jämföras. En informant formulerade sig följande: “Sen kan det ju vara så här 

att “shit, han ser ju bra ut”, då kan jag lägga till honom. Det är ju självklart” (11). 

 

Åtta av informanterna ansåg att bekräftelsen, i form av likes och kommentarer, som de erhöll vid 

publiceringar av bilder och texter var fundamentalt för deras självkänsla. Självkänslan stärktes 

dessutom ytterligare om personen som informanterna ansåg ha hög status gav respons på deras 

publiceringar. En informant uttryckte sig följande: “Jag tycker det är roligt när det är nån man 

gillar som “gillar” en bild eller nån man känner som har hög status eller så. Det tycker man är 
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roligt” (5). Fem av informanterna menade även att en publicering följt av många likes gav en mer 

positiv självbild.  

 

Som författarna tidigare tagit upp är bekräftelsen som invidiver erhåller på sociala medier vital för 

individernas självbild. Sju av informanterna menade att det även kan ge en motsatt effekt, alltså att 

utebliven respons på sociala medier ledde till en sämre självbild. Dem menade att responsen på 

publicerade bilder och texter blir beroendeframkallande och att det blir avgörande för hur 

tillfredställande publiceringarna blir. En av informanterna uttryckte sig följande: “Det finns ju de, 

och jag är väl en av de, som om man inte får så mycket likes på en bild så tar man bort den. Om det 

är en bild så känner man sig ful om den får för lite likes och då fattar man ju att folk inte tycker den 

är fin…” (10).  

 

Samtliga tolv informanter var eniga om att det på sociala medier är väldigt enkelt att jämföra sig 

med andra individer, och att detta påverkar Facebook-användarna på olika sätt. Här menade 

informanterna att jämförelser av bilder var mest förekommande och att det upplevda värdet till sin 

egen bild kunde försämras efter exponering av bilder med bättre respons. Två informanter menade 

att denna jämförelse kan ske omedvetet. En informant uttryckte sig följande: “ Ja, det kanske är 

lättare att jämföra sig när man har all fakta på Facebook på deras profiler och jämföra då än vad 

det är i verkliga livet. Det blir mer påtagligt” (3).  

 

Samtliga tolv informanter menade att deras umgängeskrets nyttjande av sociala medier var av stor 

betydelse när de skaffade medlemskap från första början. Nio av informanterna menade att ett 

uteblivet medlemskap på sociala medier inte påverkar relationen till deras närmsta umgängeskrets 

eftersom det sker frekvent interaktion de emellan utan sociala medier som hjälpmedel. Dock 

menade samtliga informanter att relationen till bekanta eller vänner och släkt på distans skulle 

kunna påverkas negativt vid uteblivet användande av sociala medier. Informanterna ansåg att 

individer som inte använde sig av sociala medier sågs som avvikande och bakåtsträvande.  

 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka positiva/negativa aspekter gymnasieelever 

upplever att det finns med sociala medier samt att undersöka hur detta upplevs utifrån SIT. 

Resultatet från studien visade att kränkningar på sociala medier ansågs vara ett oacceptabelt 

beteende och att informanterna ofta jämförde sina bilder och antalet likes med andra användare. 
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Dessa likes ansågs ha varierande värde beroende på vem det kom ifrån samt att det upplevdes 

lättare att uttrycka kontroversiella åsikter på sociala medier än att uttrycka det vid fysiska möten. 

Politik ansågs däremot vara något som informanterna gärna diskuterade vid fysiska möten, dock var 

inte sociala medier en bra plattform för dessa diskussioner. Informanterna accepterade inte vem som 

helst som vän eller följare på sociala medier, däremot var gemensamma vänner och attraktiva 

profilbilder komponenter som kunde leda till acceptans. 

Anonymitet 

Det har framkommit i både föreliggande studie samt tidigare undersökningar att det finns en 

upplevd trygghet i att uttrycka sina åsikter bakom en skärm  I föreliggande studie menade många av 

informanterna att det är lättare att lyfta kontroversiella åsikter när han/hon har mobilen eller datorn 

som hjälpmedel. Enligt informanterna skulle detta dessutom vara något som hämmade en individs 

förmåga att fungera socialt i det verkliga livet. Detta går att koppla ihop med Jins (2013) studie som 

visade att ensamma Facebook-användare föredrar kommunikation virituellt eftersom det inte blir 

lika intimt som verbala diskussioner vid fysiska möten. Resultatet från föreliggande studie samt Jins 

(2013) studie går att ställa i relation till Kwon, Stefanone och Barnetts (2014) undersökning där de 

diskuterade möjligheten att på sociala medier endast presentera det som en individ vill att andra ska 

känna till. Med detta som bakgrund tolkar författarna att vissa åsikter är lättare att stå för samt 

diskutera kring på sociala medier än att föra verbala samtal kring. 

I intervjuerna framkom det att informanterna ansåg att sociala medier inte var en passande plattform 

för politiska diskussioner. Informanterna menade att dessa diskussioner inte ledde till något 

konstruktivt och därav inte ämnade sig att diskutera bakom en skärm. Däremot menade en del 

informanter att de gärna deltar i politiska diskussioner vid fysiska möten. Föreliggande studie ger 

underlag för en tolkning att det är möjligt att både gå emot och stödja Tajfels (1974) begrepp social 

kategorisering. Författarna menar här att social kategorisering sker i diskussioner vid fysiska möten 

då informanterna gärna tog ställning mot andra individer som skiljer sig politiskt. Här skapas det 

tydliga in- och utgrupper där informanterna ser sin ingrupp överlägsen mot den aktuella utgruppen. 

På sociala medier däremot, där politiska diskussioner upplevdes som icke-konstruktiva, skapas det 

inga typer av politiska in- och utgrupper eftersom sociala medier var en orelevant plattform för 

politik som diskussionsämne.  

Olämpligt beteende  

Samtliga informanter i föreliggande studie uppgav att kränkningar av enskilda individer eller olika 
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folkgrupper är ett oacceptabelt beteende. Författarna tolkar detta som att det inte sker någon form av 

kategorisering i form av kränkningar beroende på vilken religion eller etnicitet andra individer 

tillhör. Detta går alltså emot Tajfel (1974) som menade att individer skapar subjektiva sociala 

kategoriseringar där ingruppen prototypiseras och utgruppen stereotypiseras. Eftersom 

informanterna uppger att kränkningar av andra folkgrupper eller individer är oacceptabelt skapas 

det inte några kategoriseringar utifrån olika individers bakgrunder eller värderingar. Tajfel (1974) 

menade att människan har en drift av att ingå i olika gemenskaper och vill ingå i vissa grupper och 

utifrån detta värderar vi andra samt oss själva. Informanternas svar går emot Tajfel då de inte 

värdesatte individer efter en viss specifik grupptillhörighet inom sociala medier. Dock framkommer 

det inte om det sker en social kategorisering på andra sätt, eftersom kategoriseringar kan uttrycka 

sig på fler sätt än genom kränkningar. Informanterna menade att gruppskapandet grundades av 

praktiska skäl, såsom att delge information som endast berör vissa grupper, exempelvis i 

skolklasser. Detta styrks i Park, Kee och Venzuelas (2009) studie som visade att det främst fanns 

fyra anledningar till varför ungdomar använde sig av sociala medier, vilka var 

informationsinhämtning, socialisering med andra, identitetsskapande och underhållningsvärdet. 

Resultatet ger underlag för tolkningen att informanterna inte kategoriserar på det sätt Tajfel (1974) 

benämner kategorisering av vare sig sig själva eller andra människor på sociala medier. Författarna 

gör däremot tolkningen att Facebook-användande i sig skapar en ingrupp där alla Facebook-

användare ingår. De individer som inte använder sig av sociala medier, vilka av informanterna 

uppfattas som bakåtsträvande och avvikande, figurerar här som en utgrupp, vilket i detta fall stödjer 

SIT (Tajfel, 1974). Detta går i linje med Seos et al. (2014) resultat som visade att ungdomars 

användande av sociala medier grundade sig i behovet av att känna tillhörighet. 

Gruppidentitet 

I föreliggande studie menade informanterna att ett uteblivet användande av sociala medier hade 

påverkat relationen till vänner och släkt på avstånd eftersom det inte sker daglig interaktion med 

dessa. Eftersom detta nämns av samtliga informanterna gör författarna tolkningen att denna typ av 

interaktion på sociala medier är viktig för informanterna. Detta resultat styrks av Park, Kee och 

Venzuelas (2009) som visade att socialisering med andra individer var en av de främsta 

anledningarna till ungdomars nyttjande av sociala medier. Även Ahn och Sins (2013) resultat visade 

att socialiserande med andra individer var fundamentalt för individernas subjektiva välmående och 

självkänsla.   
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Flera av informanterna menade att en vänförfrågan från någon okänd i vissa fall kunde accepteras 

om personen hade en tilltalande profilbild. Resultatet från föreliggande studie styrker därmed 

Greitemeyers och Kunz (2013) resultat där en person med en attraktiv profilbild i högre 

utsträckning blev accepterad än användare med motbjudande profilbilder. Däremot belyste 

informanterna inget om att personens namn skulle påverka en eventuell acceptans. Att acceptera 

någon utifrån hur profilbilden ser ut tolkar författarna som att det sker en kategorisering genom en 

bedömning enbart grundat på personens utseende. En persons utseende blir då en eventuell väg in i 

en annan individs ingrupp. Författarna tolkar detta som att en individ endast tillåter och accepterar 

de som dem upplever värdiga att tillhöra ens ingrupp, vilket kan bero på en rädsla att andra 

medlemmar i ingruppen ska ifrågasätta en udda persons närvaro i exempelvis ens vänlista. 

Från resultatet gick det att urskilja två komponenter som kunde leda till acceptans på sociala 

medier, vilka är: en tilltalande profilbild samt antal gemensamma vänner. Det blir här tydligt att 

informanterna inte accepterar att vem som helst får tillträde till deras personliga information på de 

sociala medierna där informanterna är aktiva. Författarna kan här tyda en noggrannhet i 

informanternas val av vänner/följare på sociala medier och författarna tolkar det som att 

informanterna inte ser något värde i att ha ett stort antal vänner eller följare. Detta går att ställa emot 

Jins (2013) forskning kring ensamhet och Facebook-användande. Resultatet i Jins (2013) studie 

visade att en individ kände sig mindre ensam ju fler vänner han/hon hade på Facebook och att en 

vänförfrågan ofta accepterades direkt, oavsett vem vänförfrågan kommer ifrån.  

I diskussionen kring likes menade informanterna att både mängden och vem det kom ifrån 

bekräftade hurvida publiceringen av en text eller bild upplevdes som lyckad eller inte. Om liken 

kom från en person som ansågs ha hög status upplevdes den som mer värdefull. Detta går att ställa i 

relation till tolkningen kring profilbildens betydelse angående vänförfrågningar och att även en like 

från en person med högre status kan fungera som en upplevd ingång till en högre ansedd ingrupp. 

Önskan att få många likes ställer författarna i relation till Scotts (2014) forskning kring hur populär 

studiens deltagare uppfattade en individ utifrån hur många foton och vänner han/hon hade på 

Facebook. Resultatet i Scotts studie visade att Facebook-användare med många foton och vänner 

uppfattades som mer populära än dem med få vänner och få bilder. Resultatet ger underlag för en 

tolkning att samma fenomen uppstår gällande likesen, då ett stort antal likes får en informant att 

uppfatta sig själv som populär. Detta kan förklara informanternas svar kring att en bild med få likes 

togs bort, eftersom det skapar en rädsla av att uppfattas som impopulär. Författarna gör även en 

koppling till Vogels et al. (2014) resultat som visade att studiens deltagare uppvisade sämre 

självvärdering och självförtroende efter att ha blivit exponerade för en Facebook-användare med en 
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positiv och hälsosam livsstil. Vogels et al. (2014) resultat går att ställa i relation till hur 

informanterna upplever den uteblivna responsen på sina publiceringar. Föreliggande tolkning 

innebär att ett få antal likes leder till att informanterna nedvärderar sig själva och därmed erhåller en 

sämre självkänsla, likt deltagarna i Vogels et als. (2014) studie.   

 

Vidare i intervjuerna framkom det att likes från användare som inte tillhör individens 

umgängeskrets var mer betydelsefulla än likes från umgängeskretsen. Detta går att ställa mot Tajfels 

(1974) teori som menade att individer uppfattar de grupper de själva tillhör som överlägsna andra 

utgrupper. Utifrån Tajfels teori borde alltså en like från en utgruppare inte anses som lika mycket 

värd som en like från umgängeskretsen (ingruppen). Om liken kom från ingruppen upplevde 

informanterna detta som en “stöd-like”. En like från utgruppen däremot upplevdes som en starkare 

bekräftelse och höjde därmed publiceringens värde.  

Praktiska implikationer 

Författarna gör tolkningen att föreliggande studies resultat är relevant för skolsammanhang. 

Förutom att deltagarna är gymnasieelever i åldrarna 16-18 framkom det i resultatet att eleverna 

upplevde det lättare kommunicera via dator och mobil än vid fysiska möten. Resultatet ger underlag 

för en tolkning att elevers sociala kompetens vid fysiska möten kan inhiberas i ett för stort 

kommunicerande via dator och mobil. Därför känns det viktigt att lärare använder sig av muntliga 

diskussioner och grupparbete för en positiv utveckling av elevernas sociala förmåga. Det kan även 

vara viktigt att i vissa moment av en lektion inte använda sig av datorn över huvudtaget. Syftet med 

detta är att eleverna endast ska fokusera på läraren och det som han/hon förmedlar. Denna tolkning 

kan styrkas i en studie av Andersson et al. (2014) där 65 % av studiens deltagare (gymnasieelever) 

menade att sociala medier distraherade de under lektionerna och fick negativa konsekvenser för 

lärandet. 

Metoddiskussion 

Den externa validiteten, som syftar till möjligheten att överföra en studies resultat till andra miljöer 

och situationer (Bryman, 2011), i föreliggande studie är svår att diskutera kring eftersom samtliga 

informanter är gymnasieelever. Den forskning författarna läst från tidigare studier har nästan 

uteslutande använt sig av ungdomar som deltagare, vilket gör att författarnas kunskaper kring 

användandet av sociala medier i andra åldersgrupper är begränsade. Resultatet blir därför i 
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föreliggande studie svårt att överföra till andra åldersgrupper. Däremot fann författarna, som 

tidigare nämnt, flera gemensamma nämnare bland informanterna vilket gör att resultatet känns 

rimligt att överföra till andra gymnasieelever. Studiens syfte var heller inte att generalisera på en hel 

population, utan att göra en studie av en specik åldersgrupp. Den interna validiteten, som syftar till 

hur säkra slutsatser en studie fastställer (Bryman, 2011), var starkare än den externa. Den externa 

realibiliteten handlar om vilka möjligheterna som finns att upprepa en studie (Bryman, 2011) och 

sett till föreliggande studie finns Burnards (1991) innehållsanalys samt använd intervjuguide 

tillgänglig, vilket gör att studiens tillvägagångssätt kan upprepas. Det är dock svårt att fastställa 

huruvida resultatet kommer upprepas, men det finns som sagt förutsättningar att utforma en studie 

på ett liknande sätt. För att öka den interna reliabiliteten, som syftar till forskarnas 

överrenskommelse om hur ett resultat ska tolkas (Bryman, 2011), har författarna använt sig av en 

teori med tre väl definierade begrepp som både är vetenskapliga och har använts i tidigare studier.  

Eftersom författarna, som genomförde intervjuerna enskilt, ställde intervjuguidens frågor efter en 

färdig mall fick informanterna svara på frågorna efter samma grund. Detta genomfördes i syfte att 

minimera risken för att informanterna skulle tolka frågorna på olika sätt. Dock var intervjuguiden 

sedan tidigare endast prövad i en pilotstudie, vilket kan göra intervjuguiden ifrågasättbar. 

Informanternas intervjusvar bearbetades utifrån Burnards (1991) innehållsanalys. I bearbetningen 

valde författarna att utelämna två steg (6 & 11). Dessa steg valdes bort av praktiska skäl, då de 

krävde att fler personer än författarna skulle vara delaktiga.   

Resultaten från föreliggande studie har vid flera tillfällen kunnat gå emot Tajfels (1974) teori och 

här har författarna diskuterat kring olika anledningar till detta. Föreliggande resultat kan ge 

underlag för tolkningen att SIT kan vara förlegad i och med att den myntades för fyra decennier 

sedan.  Dessutom kan det vara så att SIT och dess begrepp inte är anpassade för analyserande av ett 

så nytt område som sociala medier, eftersom detta inte existerade under uppkomsten av SIT.  

I en kvalitativ studie får läsaren alltid ha i åtanke att författarnas subjektiva syn och förförståelse 

kring huvudämnet kan spela roll eftersom allt resultat ska tolkas och analyseras (Bryman, 2011). 

Däremot går författarna vid ett flertal tillfällen mot SIT samt tidigare studieras resultat, vilket visar 

att författarnas kunskap kring ämnet och dess tidigare forskning inte har lett till en påverkan i form 

av en målbild att varken bekräfta tidigare forskning eller den valda teorin. 

Förslag till vidare forskning 

Eftersom föreliggande studies resultat visade att sociala medier används för olika syften skulle 
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ytterliggare studier kunna undersöka individers upplevelser av vilka syften de olika sociala 

medierna uppfyller och på vilket sätt de används. Detta kan då delas upp efter exempelvis kön, ålder 

och utbildningsnivå. Då alla informanter i föreliggande studie menade att kränkningar inte var ett 

acceptabelt beteende kan detta studeras mer ingående och undersöka hur vanligt förekommande 

kränkningar på sociala medier faktiskt är. Detta studeras bäst med ett kvantitativt tillvägagångssätt.  
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Bilaga I 

 

 

Allmän uppfattning om sociala medier 

- Hur mycket tid spenderar du dagligen på dessa?  

- Vilka typer av inlägg/bilder/videor på sociala medier får dig att må bra/dåligt, och varför? 

 

Social identitet 

- Varför använder du dig av sociala medier?  

- Är det viktigt att hänga på sociala medier, om ja varför, om nej varför inte? 

 

Social kategorisering 

- Tillåter du att vem som helst får följa/lägga till dig som vän och isåfall varför/varför inte? 

- Vad skulle få dig att godkänna en vänförfrågan från någon okänd (gemensamma vänner, 

personen går på samma skola, attraktiv profilbild, samma ålder, gemensamma intressen) 

 

Social jämförelse 

- Vad tycker du inte är okej att göra på sociala medier, och varför är det så?  

- Vad tycker du om andra som inte använder sociala medier? 

 

Avslutning 

 

- Avslutningsvis, är det något mer kring sociala medier som du vill lyfta? Tankar/åsikter om 

det som berörts alternativt övrigt?  

- Tacka informanten för deltagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


