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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om användningen av sociala medier medför en 

ökad risk för psykisk ohälsa hos pojkar och flickor i årskurs 9. Vi hade en hypotes att sociala 

medier leder till en ökad risk för psykisk ohälsa främst hos flickor. 

 Med hjälp av vår enkät hade vi som mål att besvara tre frågeställningar: Hur ser 

användningen av sociala medier ut hos ungdomarna? På vilket sätt påverkas ungdomarna av 

sociala medier gällande kroppsideal? Finns det ett samband mellan användning av sociala 

medier och psykisk ohälsa oberoende av sömn, sociala förhållanden, relationer och kost?  

Metod 

Totalt deltog 69 elever, varav 32 flickor och 37 pojkar i åldrarna 15-16 år. Vi använde en 

kvantitativ metod i form av enkäter. Tanken med detta metodval var att vi under kort tid 

skulle kunna få ett relativt stort urval att besvara våra frågeställningar.  Enkäten var utformad 

med 32 frågor, vissa med kryssfrågor och andra med fritext, dessa delades ut till två skolor i 

Solna. Analys av resultaten genomfördes med hjälp av programvaran SPSS.  Oparat t-test 

användes för att analysera om det fanns någon signifikant skillnad mellan könen 

(signifikantnivån var satt till p < 0,05). Linjär regressionsanalys genomfördes för att 

undersöka om psykisk ohälsa har ett samband med sociala medier.  

Resultat  

Resultaten visade att sociala mediers bidrag till psykisk ohälsa endast utgjorde 3 %. Det var 

mer tydligt att majoriteten av andra påverkansfaktorer så kallade ko-variater oberoende av 

varandra hade större bidragande roll vad gäller risken att drabbas av psykisk ohälsa, än vad 

sociala medier hade. Okända faktorer som inte studerades utgjorde 66 % av den ökade risken 

för psykisk ohälsa. Gällande utseende kopplat till sociala medier uppgav 19 % av flickorna 

och 5 % av pojkarna att de känner sig missnöjda. Detta gav en signifikant skillnad mellan 

könen.  

Slutsats 

Utifrån resultaten drogs slutsatsen att det inte fanns någon koppling mellan risken för att 

psykisk ohälsa ökar i samband med användning av sociala medier samt att ingen signifikant 

skillnad finns mellan könen. 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................ 1 

1.2 Begreppsdefinition ........................................................................................................... 2 

1.2.1 Psykisk ohälsa ........................................................................................................... 2 

1.2.2 Kroppsideal ............................................................................................................... 2 

1.2.3 Sociala medier ........................................................................................................... 3 

1.3 Forskningsgenomgång ..................................................................................................... 3 

1.3.1 Psykisk ohälsa ........................................................................................................... 3 

1.3.2 Sociala medier ........................................................................................................... 5 

1.4 Syfte och frågeställningar................................................................................................. 6 

2 Metod ...................................................................................................................................... 7 

2.1 Urval ................................................................................................................................. 7 

2.2 Etiska aspekter.................................................................................................................. 7 

2.3 Enkät................................................................................................................................. 8 

2.4 Tillvägagångssätt .............................................................................................................. 8 

2.4.1 Dataanalys ............................................................................................................... 10 

2.4.2 Validitet och reliabilitet ........................................................................................... 11 

3. Resultat ................................................................................................................................ 13 

3.1 Hur ser användningen av sociala medier ut hos ungdomarna? ...................................... 13 

3.2 Hur stor andel av ungdomarna upplever att de påverkas psykiskt av sociala medier? .. 15 

3.2.1 På vilket sätt påverkas ungdomarna av sociala medier gällande kroppsideal? ....... 17 

3.3 Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och psykisk ohälsa 

oberoende av sömn, sociala förhållanden, relationer, kost? ................................................. 19 

4 Diskussion ............................................................................................................................ 21 

Käll- och litteraturförteckning .............................................................................................. 26 

 

Bilaga 1 Källförteckning  

Bilaga 2 Litteratursökning 

Bilaga 3 Enkätfrågor  

Bilaga 4 Informationsbrev till deltagare 

  



 

 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1. Uppskattad användning av sociala medier hos pojkar respektive flickor per dygn. 13 

Tabell 2. Verklig användning av sociala medier hos pojkar respektive flickor per dygn. ...... 14 

Tabell 3. Tabellen visar medelvärdet mellan könen och de summerade frågorna (psykiskoh i 

tabellen står för de summerade frågorna) ................................................................................. 19 

 

Figur 1. Figuren presenterar när, känslomässigt, deltagarna använder sig av sociala medier. 14 

Figur 2. Figuren presenterar de ämnen som var mest populära i deltagarnas flöde. ............... 15 

Figur 3. Figuren visar svarsfrekvensen av hur sociala medier påverkar deltagarna 

känslomässigt uppdelat mellan flickor och pojkar. .................................................................. 15 

Figur 4. Visar svarsfrekvens hos deltagarna gällande konsekvenser och följder av användning 

av sociala medier. ..................................................................................................................... 18 

Figur 5. Visar svarsfrekvensen hos deltagarna gällande känslor som följd av användning av 

sociala medier. .......................................................................................................................... 18 

Figur 6. Figuren presenterar svarsfrekvensen av fråga 18. ..................................................... 19 

Figur 7. Figuren representerar hur stor procentandelen varje faktor utgör vad gäller risken för 

psykisk ohälsa. ......................................................................................................................... 20 



1 

 

1 Inledning 

Psykisk ohälsa är ett begrepp alla har stött på mer än en gång under vår livstid. Men vad det 

innebär och definieras som kan vara svårt att veta om man inte är påläst eller själv utsatts för 

det. Nedan beskrivs folkhälsomyndigheten definition av psykisk ohälsa.  

 

”En samlande beteckning för både mindre allvarliga psykiska problem som oro och 

nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos” 

(Folkhälsomyndigheten 2016a, s.17) 

 

Kungliga Vetenskapsakademin rapporterar att flickor har svårare att behålla en positiv 

självbild. Detta leder till att flickor tenderar att uppleva mer stress än pojkar. Denna stress är 

inte bara orsakad av individuella problem utan är även relaterade till problem i skolan.  Det är 

därför viktigt, enligt Kungliga Vetenskapsakademin, att uppmärksamma stressproblemet som 

uppstår på grund av att flickor har svårigheten att upprätthålla en positiv självbild. (Nilsson 

2014, s.10) 

 

I SvD berättar en kurator att den största skillnaden hon kan se mellan nu och innan gällande 

sociala medier är att konflikter numera har en möjlighet att eskalera mycket snabbare. Detta 

är något som lätt kan påverka skolarbetet och ungdomarnas fritid. De konflikter som uppstår 

på fritiden har inte skolan ansvar för men när det spiller över på skolarbeten måste skolan 

finna ett sätt att hantera dem. (Olsson 2013)  

 

Så varför ska vi genomföra denna studie?  

Denna studie genomförs främst för att se om sociala medier kan vara en bidragande faktor till 

att ungas psykiska välbefinnande minskar och om detta stämmer vilka förebyggande åtgärder 

som måste införas för att hjälpa unga att må bättre.  

 

Forskare och samhället i stort är medvetna om att många lider av psykisk ohälsa och även, till 

viss del, vilka faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa. Exempel på det är genetiska faktorer, 

fysikaliska faktorer, psykologiska faktorer, sociala och miljömässiga faktorer
1
 (Om hälsa 

                                                 

1 Genetiska faktorer: Depression och andra psykiska sjukdomar är något som ofta förs över från generationer. Personer med psykisk ohälsa 

i familjehistorien är därför mer utsatta för att utveckla psykisk ohälsa. Fysikaliska faktorer: Individer som får skador på hjärnan exempelvis 
vid ett fall eller vid avbrott i fosterutvecklingen kan leda till psykiska sjukdomar. Psykologiska faktorer: Människor som upplevt 

fruktansvärda upplevelser, exempelvis övergrepp, misshandel eller att någon i ens närhet dör, kan leda till psykiska sjukdomar. Sociala och 

miljömässiga faktorer: Människor som lever i miljöer som är utsatta för exempelvis krig, en osäker miljö eller en plats som utsätts för 
mycket naturkatastrofer kan leda till att de ständigt lever i rädsla. Detta kan sedan utvecklas till psykiska sjukdomar. (Om hälsa 2016) 
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2016). Vi har därför varit noga med att i denna studie undersöka dessa faktorer också för att 

kunna se om sociala medier har ett samband med psykisk ohälsa.  

En stor del av sociala medier skapar kroppshets, dvs. hur en ska se ut, att en ska vara smal etc. 

Därför valdes att ta in frågor angående kroppsuppfattning och hur deltagarna uppfattar att 

sociala medier påverkar deras tankesätt kring sin egen kropp och de kroppsideal som är 

uppbyggda av samhälle.  

 

1.2 Begreppsdefinition  

Studien återkommer bland annat begreppen psykisk ohälsa, kroppsideal samt sociala medier. 

Nedan kommer dessa begrepp beskrivas och tydliggöras. 

1.2.1 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett begrepp som är svårdefinierat och har många olika definitioner. 

Begreppet är vanligt och används för att beskriva flera olika tillstånd. Ibland används det i 

samband med psykiska sjukdomar, ibland används det när det pratas om allmänna problem 

som stress, sorg, sömnproblem och liknande. Psykisk ohälsa kan uttryckas som att “alla 

psykiska problem som gör det svårare för någon att fungera och utvecklas normalt” 

(Vadardepression 2016). 

1.2.2 Kroppsideal 

Det sägs att skönheten kommer inifrån, det sägs också att det är personligheten som räknas, 

trots detta blir vi ständigt påminda om vad som går att göra och vad som går att köpa för att 

ändra vårt utseende. Det kan vara allt från smink, till hårprodukter och bantningsmedel. Att 

ständigt känna sig tvungen att följa trender beskriver UMO kan för personen upplevas som 

jobbigt. Med kroppsideal menas att det eftersträvas att ha en kropp och ett utseende som en 

själv inte har, på grund av att det är populärt och “inne i tiden” alt. att en inte är nöjd med 

någon del av kroppen. Någon vill bli smalare, någon vill få större muskler, någon vill ha 

mindre rumpa eller någon vill ha större byst. (UMO, 2016) 
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1.2.3 Sociala medier 

Skolverket (2013) har en definition lyder: 

“Sociala medier är ett samlingsbegrepp för många olika webbplatser och tjänster på internet, 

men kan beskrivas som mötesplatser där användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa 

kontakter och bilda nätverk med andra”. 

År 2016 gjordes en studie om vilka sociala medier svenska befolkningen använder mest, 

vilket resulterade i Facebook 71 %, Instagram 44 % samt Linkedin 26 % (Davidsson 2016, s. 

6). 

1.3 Forskningsgenomgång 

1.3.1 Psykisk ohälsa 

Folkhälsoenkäten, som genomfördes 2015, visade att 30 % av den svenska befolkningen lider 

av lindriga problem med ängslan, oro eller ångest medan sex procent av kvinnorna och tre 

procent av männen rapporterade svåra problem med ovanstående besvär. 37 procent av 

kvinnor och 24 % av män rapporterade dessa besvär. Besvär som ängslan, oro och ångest är 

vanligast hos de yngre åldersgrupperna (16-29 år). Varannan kvinna och var tredje man 

uppger att de lider av dessa besvär. Bland de yngsta kvinnorna uppger 12 procent att de lider 

av svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. (Folkhälsomyndigheten 2016b)  

 

Studien ”Skolbarns hälsovanor” började 1985/86 och hade ett urval på 11-, 13- och 15- åriga 

elever. De fick svara på hur ofta de har haft psykiska och somatiska besvär de senaste sex 

månaderna. Andelen 13- och 15- åringar som uppgav att de hade minst två besvär mer än en 

gång i veckan har gradvis ökat. Från studiens start till 2013/14 kunde man se en fördubbling 

bland både flickorna och pojkarna i dessa åldrar. De 15- åriga pojkarnas andel av dessa besvär 

ökade från 15 till 31 % och bland flickorna ökade andelen från 29 till 57 % i mätningarna 

2013/14 jämfört med 1985/86. Dock hade det inte skett någon ökning hos 11- åringarna. 

(Folkhälsomyndigheten 2016a, s.17) 

 

Socialstyrelsen rapporterar även att ungas psykiska ohälsa har ökat drastiskt under perioden 

1990 till 2000. Det är framför allt depressioner och ångestsjukdomar som ökar hos barn och 

ungdomar. (Folkhälsomyndigheten 2016a, s. 18)  
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Det diskuteras även vad som är bakgrunden till den rapporterade ökningen av psykisk ohälsa 

bland unga. Det kan tänkas finnas flera orsaker varför man kan se denna ökning. En av 

åsikterna är att det beror på en attitydförändring. Att ungdomarna är mer benägna att 

rapportera symtom gällande psykisk ohälsa nu jämfört med tidigare. Enligt författarna borde 

det skett en förändring i alla åldersgrupper och inte bara hos ungdomarna. Det finns dock 

inget belägg för att detta skulle vara sant. (Forsell & Dalman 2004, s. 15 f) Förr fanns det inte 

kunskap kring psykisk ohälsa i lika stor utsträckning som idag. Det resulterar i att det blir 

lättare att ställa diagnoser idag vilket bidrar till en ökning av den psykiska ohälsan i samhället 

(Sanner 2009, s. 5 f). 

År 2010 publicerades en litteraturstudie där resultaten angav att 80,8% av flickorna har en 

önskan om att förändra sin kropp, vilket gav en signifikant skillnad gentemot pojkarnas 

54,8%. Studien påvisar att media har en större påverkan på psykisk ohälsa hos flickor än 

pojkar. Mediapåverkan kan leda till dålig självkänsla samt kroppsmissnöje. (Lawler & Nixon 

2010, s. 7) 

Andra faktorer som påverkar hur unga upplever sin psykiska hälsa är exempelvis kön, 

kroppsliga sjukdomar samt genetisk sårbarhet. Dessa riskfaktorer har sannolikt inte 

förändrats. Det finns vissa riskfaktorer som har förändrats exempelvis de formella nätverken 

(daghem, fritidshem). Även ekonomiska förutsättningar och högre arbetslöshet bland unga är 

faktorer som har försämrats vilket kan leda till att unga har fått en försämring i psykiska 

hälsa. (Forsell & Dalman 2004, s. 16) 

 

Att få en möjlighet att uppnå de mål som eftersträvas och dröms om har ett starkt samband 

med stress, kriminalitet samt psykisk ohälsa. Dessa förväntningar/mål vi som människor 

strävar efter att uppnå bygger oftast på hur normsystemet ser ut i det samhället vi lever i. 

Förändringar av normsystemet kan exempelvis bero på kulturkrockar eller inflyttning till en 

storstad från småstäder. Den psykiska ohälsan är mer förekommande hos invandrare och 

storstadsbor vilket ger styrka i denna typ av teori. (Forsell & Dalman 2004, s.16) 
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1.3.2 Sociala medier 

Att reflektera över vilken påverkan sociala medier har är viktigt. Tidigare forskning har bland 

annat visat att användande av sociala medier kan leda till bland annat sexuell risktagning och 

ohälsosam kosthållning. Även hur unga människor ser på sig själva kan påverkas av sociala 

medier, exempelvis när det gäller femininet, maskulinitet och etnicitet (Nordlund 2013, s.5). 

 

Allt fler använder sociala medier och det har nu blivit en del av vår vardag. De senaste sex 

åren har man sett en drastisk ökning av användningen av sociala medier. År 2016 rapporteras 

det att 77 % av svenska befolkningen använder sociala medier och 58 % gör det dagligen.  År 

2010 använde 28 % av befolkningen sociala medier dagligen vilket innebär att det under de 

senaste sex åren har ökat med 30 %-enheter. (Davidsson 2016, s. 7) 

Svenska befolkningen använder sociala medier i genomsnitt cirka en timme om dagen eller 

sju timmar i veckan. De som är flitigast på att använda dem är unga kvinnor (16-25 år) som 

använder sociala medier cirka 12 timmar i veckan. År 2013 uppgav befolkningen att de snittar 

cirka 4,8 timmar i veckan på sociala medier vilket innebär att det skett en ökning på nästan 50 

%. (Davidsson 2016, s.7)  

 

Den publicerade peer review studien av Richards, Caldwell & Go (2015, s. 1153) innehåller 

beskrivningar av studier som har visat på negativa hälsoeffekter hos barn och unga kopplat till 

sociala medier. Den psykiska hälsan är den som drabbas mest negativt av sociala medier. Vad 

som påverkas är bland annat välbefinnande, självkänsla och kroppsuppfattning. Det har även 

visats finnas problem kring näthat och ”facebook depression
2
”.  

 

De flesta ungdomar i dagens samhälle använder internet eller sociala medier. Enligt Richards 

et al visar en av studierna att hela 87 % av USA:s ungdomar i åldrarna 12-17 år använder 

internet eller sociala medier varav 51 % av ungdomarna använder det dagligen. Vad gäller 

ungdomarna i Australien såg man att andelen som använder internet hade ökat från 79 till 89 

% mellan år 2009 och 2012 (Richards et al. 2015, s. 1152). En slutsats från denna studie var 

att sociala medier kan ha en positiv inverkan gällande hälsa och välbefinnande hos unga, men 

att risker förekommer hos mer utsatta grupper (Richards et al. 2015, s. 1155). 

                                                 

2 ”Facebook depression” definieras som relationen mellan depression och social nätverksanvändning för att 

stödja påståendet om att tonåringar som spenderar en hel del tid på sociala medier "börjar visa klassiska 

symptom på depressioner" (Richards et al. 2015, s. 1153). 
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Värt att nämna är att det är stor skillnad mellan användandet av sociala medier i USA jämfört 

med den population som undersöktes i denna studie, vilket kan bero på att ungdomarna i USA 

inte har tillgång till smartphones i samma utsträckning som ungdomarna i Sverige har (Smith 

2015, s. 2 f). 

 

För att hantera och förebygga dessa risker som exempelvis dålig självkänsla, nätmobbning 

etc., krävs att webbplatser och sociala medier identifierar dessa faktorer och utvecklar 

förebyggande strategier. Författarna i studien tycker även att det finns bristande kunskap 

kring detta område om hur vuxna ska vägleda och agera när det kommer till användning av 

sociala medier hos ungdomar. (Richards et al. 2015, s. 1154 f) 

 

En reviewstudie publicerad av Lloyd (2014 s. 340 ff) hade som syfte att ta reda på om sociala 

medier hjälper eller hindrar unga människors mentala hälsa. Det är känt sedan tidigare att 

sociala medier och internetanvändning har en påverkan på ungas psykiska hälsa, men trots det 

så finns det bara ett fåtal studier vilket göra att forskningsunderlaget är svagt  

Denna reviewstudie visade en ökad förekomst av hat och mobbning över nätet om man jämför 

med utanför nätet. Näthat kan bidra till flera negativa hälsoeffekter som exempelvis 

depression. Trots bevis på negativa hälsoeffekter menas att det även finns positiva effekter av 

sociala medier, som exempelvis att det ger personer utsatta för mobbning möjligheter att 

integrera med andra som lever liknande liv, oavsett var man befinner sig.   

En slutsats i studien var att sociala medier kan, med rätt verktyg, beslutsfattare och 

vårdpersonal, användas för att komma i kontakt med unga som har upplevt mobbning eller 

liknande över nätet, och kunna ställa frågor om psykisk hälsa.  

 1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med följande studie är att undersöka om sociala medier ökar risken för psykisk ohälsa 

hos pojkar och flickor i årskurs 9.  

Hypotes: Sociala medier leder till en ökad psykisk ohälsa främst hos unga flickor.  

Frågeställningar:  

 Hur ser användningen av sociala medier ut hos ungdomarna? 

 På vilket sätt påverkas ungdomar av sociala medier gällande kroppsideal? 

 Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och psykisk ohälsa 

oberoende av sömn, sociala förhållanden, relationer och kost? 
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2 Metod  

2.1 Urval  

När det gäller urval av populationen och vilka deltagare vi valde påverkades det av två 

faktorer. Den ena faktorn som påverkade urvalet var geografisk. I och med att vi bor i 

Stockholm och har en begränsad tid på oss att genomföra studien, inkluderar undersökningen 

endast deltagare som bor i Solna. Den andra faktorn är åldern, då vi valde att undersöka elever 

i årskurs 9 blir urvalet mer begränsat. 

När det kom till frågan var vi bäst hittar våra deltagare kom vi fram till att vi borde kunna få 

tag på våra gamla skolor där vi en gång gick i högstadiet, vilket gjorde urvalet till ett 

bekvämlighetsurval. 

En tvärsnittsstudie gjordes där enkäter delades ut till fyra klasser, 70 st deltagare, på två olika 

skolor i Solna. Deltagarna var elever i årskurs 9, i åldrarna 15-16 år.  

Efter insamlad och sammanställd data visade det sig att en person inte använde sociala medier 

vilket ger ett bortfall på hela enkäten. Utöver det fanns några bortfall på vissa frågor vilket 

synliggörs senare vid presentation av resultaten. 

2.2 Etiska aspekter 

I alla studier är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekterna. Att individen ska samtycka till 

deltagande, att den som utför studien skall ta hand om allt material under och efter den 

aktuella studien samt behandla personen rättvist och visa lyhördhet. Etiska regler ska följas 

för att skydda den enskilde människan och respekten för människovärdet vid forskning” 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 390 f).  Det vill säga att deltagarna ska känna sig säkra under 

studiens gång och att vad de uttalar sig om ska vara anonymt. Inga namn kommer därför att 

nämnas i resultatet. Alla deltagare har blivit informerade innan samt under enkätstudien om 

att de har rätt att ställa frågor och avbryta sitt deltagande när de vill under studiens gång. De 

har även blivit informerade om att all information kommer hanteras konfidentiellt. 

Information kopplat till deltagaren kommer inte visas för andra då det finns en risk att 

deltagarna i studien blir igenkända av individer som inte ska ha tillgång till studiens material. 

Detta skulle leda till att personen inte längre har kvar sin anonymitet.  
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Eftersom alla deltagare är omyndiga har föräldrarna via mail från lärarna fått godkänna att 

deras barn får delta i studien samt att de har möjlighet att ställa frågor och ta del av studiens 

resultat. Då denna studie berör känsliga ämnen valdes det att meddela den aktuella läraren på 

gruppnivå om något svar i enkäten skulle kunna tolkas som psykisk ohälsa eller kunna leda 

till allvarliga konsekvenser.  

2.3 Enkät  

Deltagarna svarade på en enkät (se bilaga 3).  Tanken med denna metod var att under en kort 

tid få ett relativt stort urval att besvara frågeställningarna. Enkätens validitet och reliabilitet 

var inte objektiv då det är vi själva som har utformat den. Enkäten utformades för att kunna 

besvara frågeställningarna och studiens syfte. Den var utformad med frågor som var relevanta 

för frågeställningarna samt redan använda frågor. Dessa var exempelvis frågor som används 

av olika skolkuratorer samt skolsköterskor för att undersöka hälsan hos eleverna. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 228 f) 

 

Enkäten var utformad med 32 olika typer av kryssfrågor, slutna frågor, där det vid något 

tillfälle gavs chans att lämna kommentar. Enkäten tog 10-15 min att besvara. Frågorna hade 

fokus på välbefinnande och var utformade för att ta reda på deltagarens egen uppfattning av 

sitt välbefinnande, såväl kroppsligt och själsligt samt deras användande av sociala medier. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 228 f) 

2.4 Tillvägagångssätt 

I denna studie valdes en kvantitativ metod där elever i två skolor besvarade enkäter angående 

sin hälsa, både psykiskt och fysiskt, samt sin användning av sociala medier. Enkäter valdes 

som bästa metodval eftersom det ger möjlighet att undersöka en större population under kort 

tid. Enkäter valdes även därför att det ger våra deltagare en chans att besvara frågorna i lugn 

och ro samt ge deltagarna en längre betänketid till att svara. (Ejlertsson 2005, s. 11) 

 

Enkäterna delades först ut till vår handledare samt en annan lärare för genomgång och 

feedback. Sedan genomfördes en pilotstudie med 10 deltagare i åldrarna 15-16 år för att öka 

validiteten men även för att undersöka att våra frågor var begripliga för den åldersgrupp vi 

skulle undersöka. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 122 f) Hur deltagarna till pilotstudien valdes 

var genom ett bekvämlighetsurval. 
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Vid många av frågorna fanns svarsalternativ som annat, varken eller, inget av ovanstående 

med för de som inte kände att något passade in (Hassmén & Hassmén 2008, s. 236 f). De 

fasta svarsalternativen gjorde att studien fick en bra struktur och standardisering samt gjorde 

det lättare att koda och analyserar studiens datainsamling. Även ett informationsbrev skapades 

till eleverna (se bilaga 4).  

 

Informationsbrevet skrevs med ett språk som skulle vara lättförståeligt och en tydlig överblick 

om vad studien handlade om. Brevet inleddes med en presentation av oss författare följt av 

information om studien och avslutningsvis information till deltagarna. Informationen till 

deltagarna omfattade bland annat att studien är helt frivillig att delta i och all data kommer 

hanteras konfidentiellt. I slutet av informationsbrevet skrev vi även vår handledares och vår 

kontaktinformation dvs. namn, telefonnummer och mejladresser. (Hassmén & Hassmén 2008, 

s. 232 f) 

 

Efter genomförd pilotundersökning behövdes inget åtgärdas. Då togs kontakt med lärarna i 

två skolor i Solna, Skytteholmsskolan och Ulriksdalsskolan. Lärarna tillfrågades om eleverna 

i årskurs nio fick medverka i vår studie. Lärarna mejlade även alla föräldrar för att få deras 

medgivande då eleverna är minderåriga.  

 

Efter godkännande från skolan samt föräldrar delades ett informationsbrev ut och vi bokade 

ett datum när enkätundersökningen skulle genomföras på respektive skola. Vi valde att dela ut 

enkäterna och stannade kvar under hela undersökningen. Vi fanns på plats för att svara på 

frågor som skulle kunna uppstå. Detta gjorde vi för att öka validiteten i studien och minska 

bortfallen.  

  

Studien hade ett relativt litet bortfall. Totalt var det bara ett externt bortfall dvs. en person 

valde att inte delta i studien medan det interna bortfallet var relativt lågt, det antal frågor som 

inte var fullt besvarade av alla deltagare. För mer detaljerad redovisning se resultatet. 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 100) 
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2.4.1 Dataanalys  

Insamlad data fördes över till ett excel dokument. För att kunna genomföra en statistik analys 

gavs varje fråga ett variabelnamn samt en siffra.  

Följande frågor, Fråga 5 ”När använder du sociala medier? (flera kryss tillåtna)”, fråga 6 ” 

Vilken/vilka typer av sociala medier använder du främst? (välj den eller de som passar bäst 

för just dig)”, fråga 17 ” Tycker du att sociala medier leder till…”, fråga 18 ”Jag har de 

senaste tre månaderna känt mig…”, fråga 19 ” Har du den senaste tiden…”, fråga 26 ”Hur 

ofta har du kontakt med någon/några av följande personer…” samt fråga 31 ”Välj de 

måltider du brukar äta under en dag” kodades annorlunda i och med att det var 

flersvarsalternativ på dessa frågor. Vi valde att koda dem genom att alla svar markerades med 

en ”1:a” och svar som inte markerade lämnades tomma i Excel dokumentet.  

 

Fråga 32 ”Snittanvändning av sociala medier” besvarades i fritext och kunde bara 

genomföras av de elever som hade Iphone. De elever som hade annat mobilmärke kunde inte 

svara på denna fråga på grund av att andra mobilmärken inte hade den funktioner. Det iPhone 

tillåter är att man via inställningar av batteritid kan se hur lång tid telefonen används åt varje 

applikation. Eleverna ombads att titta hur lång tid de använder applikationerna som berör 

sociala medier per dygn. Denna fråga valde vi att ha med av två anledningar. Den ena för att 

eleverna själva skulle få en insikt i hur mycket de använder sociala medier. Den andra 

eftersom majoriteten använder Iphone kunna undersöka skillnaden mellan deras uppskattade 

användning och deras verkliga användning.  

 

Exceldokumentet fördes sedan över till programvaran SPSS som användes för att genomföra 

de statistiska analyserna. I statistikprogrammet genomförde vi oparat t-test för att analysera 

om det fanns någon signifikant skillnad i mellan könen. Signifikansnivån sattes till p < 0,05.   

 

För att vidare ta reda på om psykisk ohälsa har ett samband till sociala medier valde vi att 

använda oss av linjär regressionsanalys. Detta för att se om den psykiska ohälsan inte riskerar 

att öka på grund av andra påverkansfaktorer så kallade ”ko-variater”. Dessa ko-variater var 

kost, sömn, fysisk aktivitet, relationer, alkohol och tobak. 

 

Fråga 18 löd ”Jag har de senaste tre månaderna känt mig..” vilken är frågan vi har utgått 

ifrån som utfall gällande psykiska besvär. Då den har tre underfrågor valde vi att summera 
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ihop resultaten från alla tre underfrågorna för att sedan göra en linjär regressionsanalys 

gentemot nedanstående variabler. Denna fråga användes även till att göra ett oparat t-test för 

att undersöka om något av könen upplever sig må sämre. På grund av att det är tre summerade 

frågor kommer den lägsta siffran i analysen kunna bli tre och den högsta siffran 15. Dessa 

siffror representerar hur eleverna upplever sig må, där tre innebär att eleven aldrig mår dåligt 

och 15 innebär att eleven alltid mår dåligt.  

 

Frågorna 20 och 21 summerades ihop som ko-variaten sömn, fråga 22 representerar ko-

variaten fysisk aktivitet, frågorna 23-26 summerades ihop som ko-variaten relationer, frågorna 

27-29 summerades ihop som ko-variaten alkohol och tobaksvanor samt frågorna 30-31 

summerades ihop som ko-variaten kost (Se bilaga 3). Dessa summerade ko-variaten jämfördes 

sedan gentemot fråga 18. 

 

Frågorna 7-12 och 14-17 summerades ihop som ko-variaten sociala medier för att sedan 

jämföras gentemot fråga 18.  

2.4.2 Validitet och reliabilitet 

Vid kvantitativa studier talas det om validitet och reliabilitet för att visa om ett resultat verkar 

trovärdigt eller inte. Vid datainsamlingsmetoder eftersträvas att få en bild av hur precis 

mätningen är och om den mäter det man vill mäta. Validitet står för att det som mäts är 

relevant att mäta, medan reliabilitet står för att det mäts på ett tillförlitligt sätt (Infovoice 

2002). 

Målet med enkäten var att få svar på frågor gällande hur sociala medier påverkar ungdomars 

psykiska hälsa, negativt som positivt. Vi valde att ha med frågor om ko-variater för att få fler 

infallsvinklar om vad det är som gör att ungdomarna mår som de gör psykiskt. 

Genom att vår handledare och en annan lärare på GIH tittade på enkäten samt att pilotenkät 

gjordes kunde vi stärka validiteten där vi såg att enkäten gav svar på det den avsågs mäta. 

Något vi strävade efter var att få en hög extern validitet då vi ville kunna anse resultaten 

giltiga för andra grupper och inte enbart den specifika grupp vi undersökte. Vi ville med andra 

ord kunna uttala oss om en generaliserbarhet kring ämnet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 

143).  
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Studien var även utförd på så sätt att om hela undersökningen skulle upprepas har vi hopp om 

att resultaten skulle bli desamma eller väldigt lika. Detta på grund av att metoden var 

strukturerad och det gav en högre reliabel säkerhet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 124 f).  

Tid och möjlighet till att dela ut enkäten vid fler än ett tillfälle fanns ej.  

Enkäten var oberoende av vem som ställde frågorna då den innehöll enkla och tydliga 

beskrivningar och instruktioner, vilket ökade interbedömarreliabiliteten (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 130). 
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3. Resultat  

I studien deltog totalt 70 ungdomar i åldrarna 15-16 år. Av dessa var det 37 pojkar och 33 

flickor. Det var 69 av 70 elever som använde sociala medier och nedan presenteras resultat 

och diskussion av de 69 besvarade enkäterna. 

3.1 Hur ser användningen av sociala medier ut hos ungdomarna? 

Enlig svarsresultaten angav 69 ungdomar att de använder sociala medier. Av dessa var 32 

flickor och 37 pojkar.  

 

Tabell 1 visar alla ungdomars uppskattade användning av sociala medier per dygn medan 

tabell 2 visar 47 av ungdomarnas verkliga användning. Detta gav oss ett bortfall på 22 elever 

då det endast gick att svara på fråga 32 om deltagarna hade en iphone.  De var 11 flickor samt 

14 pojkar som angav att de använder sociala medier 3-4 h per dag dvs. 36  % av eleverna 

angav att de använder sociala medier 3-4 h per dag.  

 

Medelvärdet av elevernas verkliga användning av sociala medier var cirka 3,33 h per dag. 

Detta var dock ett medelvärde av de deltagare som svarade på fråga 32 vilket var 47 elever.  

Av dessa 47 elever var det 25 elever som har haft en bra uppfattning av hur mycket tid de 

spenderar på sociala medier per dygn dvs 53 % av eleverna med iPhone hade en bra 

uppfattning av hur mycket tid de spenderar per dygn på sociala medier.  

 

Tabell 1. Uppskattad användning av sociala medier hos pojkar respektive flickor per dygn. 

Tid Flickor Pojkar  

1-2 h per dag 2 st (6 %) 13 st (35 %) 

3-4 h per dag 11 st (34 %) 14 st (38%) 

5-6 h per dag 5 st (16 %) 4 st (11 %) 

>6 h per dag 14 st (44 %) 6 st (16 %) 
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Tabell 2. Verklig användning av sociala medier hos pojkar respektive flickor per dygn. 

Social kanal Antal flickor Antal pojkar Medelvärde för tid av 

användning per dygn 

Instagram 23 st 18 st 36 min 

Youtube 20 st 19 st 45 min 

Facebook 8 st 8 st 18 min 

Snapchat 22 st 16 st 42 min 

Twitter 2 st 4 st 6 min 

Annat 16 st 10 st 52,8 min 

 

 

Figuren nedan presenterar resultaten gällande varför ungdomarna väljer att använda sociala 

medier. Av 69 elever svarade 28 flickor och 32 pojkar att de använder sociala medier för att 

de har tråkigt. Det vara en pojke och en flicka som angav att de väljer att använda sociala 

medier på grund av att de känner sig tvingade.  

 

Figur 1. Figuren presenterar när, känslomässigt, deltagarna använder sig av sociala medier. 

Vilka sociala medier använder man främst? På denna fråga visade resultaten att 62 elever av 

69 använder Youtube, 56 angav att de använder snapchat, 50 elever angav att de använder 

instagram, 30 angav att de använder facebook, 11 angav att de använder twitter och 11 angav 

att de använder andra typer av sociala kanaler.   

 

Vid frågan ”Vad består ditt flöde
3
 till största del av?” var det endast tillåtet med fritext, och 

det vi kan presentera utifrån denna fråga är att det som var populärast i flödet hos dessa 

ungdomar var träning och olika sporter (14 av deltagarna), tätt följt av mode (10 av 

deltagarna). Även mat (9 st) och vänner/kompisar (6 st) hade en plats högt upp i listan på vad 

                                                 

3
 Vår definition av flöde är de uppladdningar/inlägg som görs av de personer du följer och som du kan se och ta 

del av.  

11 11 

28 

9 
1 

12 16 
9 

32 

9 
1 

10 

Glad Inspiration Tråkigt Omgivningen  Tvingad  Annat 

När använder du sociala medier? 

Flickor  Pojkar  

Totalt: 3,33 h per dygn 
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4 

28 

4 

32 

Ja Nej  

Känner du att du mår dåligt av 
sociala medier?  

Flickor Pojkar 

flödet till största del består av. Det var 21 elever som uppgav andra svarsalternativ, totalt 

svarade 60 elever på frågan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren presenterar de ämnen som var mest populära i deltagarnas flöde. 

Varför skaffade du sociala medier? Av 69 elever svarade 36, varav 20 pojkar och 16 flickor, 

att de skaffade sociala medier på grund av att vänner hade det. 18 elever, varav 9 pojkar och 9 

flickor, svarade annat. 8 stycken, varav 5 pojkar och 3 flickor, svarade för att dela mina 

intressen. 5 stycken, varav 2 pojkar och 3 flickor, svarade att de inte ville känna sig utanför 

och 2 stycken, varav 1 pojke och 1 flicka, svarade på grund av syskon. Den statistiska 

analysen visade ingen skillnad mellan könen.  

3.2 Hur stor andel av ungdomarna upplever att de påverkas 

psykiskt av sociala medier? 

Vi var intresserade av att undersöka hur ungdomarna upplever att de mår av sociala medier, 

deras inställning till sociala medier. Om de upplever att de kan känna sig nedstämda av 

sociala medier, om deras flöde representerar den person eleven vill vara eller är samt om 

ungdomarna den senaste tiden tänkt på vad andra tycker och tänkt på att ändra sitt utseende 

för andras skull. Nedan presenteras resultaten för dessa frågor.  

 

Figur 3. presenterar resultaten för om ungdomarna 

upplever att de mår dåligt av sociala medier. Av 68 

elever svarade 32 flickor och 28 pojkar att de inte 

upplever att de mår dåligt av sociala medier. Det var 8 

elever varav 4 pojkar och 4 flickor som angav att de 

mår dåligt av sociala medier. Bortfallet på denna fråga 

var 2 elever.  

36% 

26% 

23% 

15% 

POPULÄRA ÄMNEN HOS DELTAGARNAS 
FLÖDE 

Träning 

Mode 

Mat 

Vänner 

Figur 3. Figuren visar svarsfrekvensen av hur sociala medier 

påverkar deltagarna känslomässigt uppdelat mellan flickor 

och pojkar.  
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Har Du en positiv eller negativ inställning till sociala medier? Av 69 elever svarade 33 

elever, varav 17 flickor och 16 pojkar, att de har en positiv inställning till sociala medier, 5 

elever, varav 2 flickor och 3 pojkar, svarade att de hade en negativ inställning, 11 elever, 

varav 6 flickor och 5 pojkar, svarade att de vet ej vilken inställning de har och 20 elever, 

varav 7 flickor och 13 pojkar, svarade att de varken har en positiv eller negativ inställning till 

sociala medier.  

 

Svaren vid frågan ”Kan kommentarer på sociala medier få dig att känna dig nedstämd?” 

resulterade i 15 ja, varav flickorna stod för 7 och pojkarna för 8. Det var 44 av deltagarna som 

svarade nej på frågan, varav 17 var flickor och 27 var pojkar, samt 10 elever var osäkra och 

svarade då vet ej, varav 8 flickor och 2 pojkar. Sammanlagt svarade 69 deltagare.   

Resultaten vid fråga 16 som undersökte om deltagarna tycker att dess flöde representerar den 

de är, den de vill vara, eller inget av ovanstående, besvarades av 68 deltagare. 38, varav 19 

flickor och 19 pojkar, svarade att deras flöde representerar den de är, 10 deltagare, varav 5 

flickor och 5 pojkar, svarade att deras flöde representerar den de vill vara, samt 20 deltagare, 

varav 8 flickor och 12 pojkar svarade det sista alternativet som innebar inget av ovanstående. 

Bortfallet vid denna fråga var en pojke. 

Fråga 19 hade två underfrågor där ena var ”Har du på senaste tiden… tänkt på vad andra 

tycker om dig?” och besvarades av 69 deltagare på följade sätt: 3 flickor svarande Mer än 

vanligt, medan 4 pojkar svarade det alternativet, 14 flickor och 13 pojkar svarade Lika mycket 

som vanligt, 5 flickor och 6 pojkar svarade Mindre än vanligt, 6 flickor och 4 pojkar svarade 

Mycket mindre än vanligt, samt 4 flickor och 12 pojkar svarade Inte alls på frågan. Denna 

fråga gav ingen signifikant skillnad mellan könen. 

Andra frågan löd ”Har du på senaste tiden… tänkt på att ändra ditt utseende för andras 

skull?” och besvarades på följande sätt: 2 flickor och 2 pojkar svarade Mer än vanligt, 6 

flickor och 8 pojkar svarade Lika mycket som vanligt, en flicka och 8 pojkar svarade Mindre 

än vanligt, 4 flickor och ingen pojke svarade Mycket mindre än vanligt, samt 20 flickor och 

18 pojkar svarade Inte alls på frågan. Även denna fråga gav ingen signifikant skillnad mellan 

könen. 
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 3.2.1 På vilket sätt påverkas ungdomarna av sociala medier gällande 

kroppsideal? 

Här var vi intresserade av att ta reda på om sociala medier kan påverka den kroppsliga 

inställningen hos ungdomarna, där vi ställde frågor som kan kopplas till kroppsideal. Vi 

frågade bland annat om de känner sig pressade att lägga ut något på sina kanaler, om sociala 

medier har fått dem att vilja ändra på sitt utseende, och om de kan känna sig missnöjda med 

sitt utseende baserat på deras flöden.  

 

Frågan ”Känner du dig någonsin pressad/tvungen att lägga ut något på sociala medier” 

besvarades av 69 deltagare. Frågan resulterade i 9 Ja, där flickorna stod för 5 av svaren och 

pojkarna för 4. 54 deltagare, varav 25 flickor och 29 pojkar svarade Nej på frågan, samt 6 

deltagare, varav 2 flickor och 4 pojkar svarade Vet ej på frågan. 

  

”Har Du någonsin ändrat ditt utseende eller någonting gällande din kropp för att det ska 

passa på sociala medier?” Av 69 elever svarade 8, varav 3 flickor och 5 pojkar Ja, 55 elever, 

varav 25 flickor och 30 pojkar svarade Nej på frågan, samt 6 elever, varav 4 flickor och 2 

pojkar visste inte och svarade därför Vet ej. Frågan hade inga bortfall, och heller ingen 

signifikant skillnad mellan könen. 

 

”Kan ditt flöde få dig att känna dig missnöjd med ditt utseende” Av 69 elever svarade 8, 

varav 6 flickor och 2 pojkar att de kan känna sig missnöjda, 51 elever, varav 19 flickor och 32 

pojkar, svarade att flödet inte kan få dem att känna sig missnöjda, samt 10 av eleverna, varav 

7 flickor och 3 pojkar svarade Vet ej på frågan. Signifikansen vid denna fråga var 0,009, 

vilket gör att vi med minst 95 % säkerhet kan uttala oss om att flickor upplever sig mer 

missnöjda med sitt utseende.   

 

”Kan kommentarer på sociala medier få dig att vilja ändra något hos dig själv?” Av 69 

deltagare svarade 11, varav 6 flickor och 5 pojkar Ja, 50 elever, varav 23 flickor och 27 

pojkar, svarade Nej på frågan, samt 8 elever varav 3 flickor och 5 pojkar inte vet om sociala 

medier kan få dem att vilja ändra något hos dem själva. Denna fråga resulterade inte i någon 

signifikant skillnad könen emellan.  
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Figuren nedan är en sammanställning av vilka konsekvenser eleverna upplever att de får av 

sociala medier. Signifikansen vid denna fråga var högre än den satta nivån på 0,05 vilket 

innebär att vi inte kan uttala oss om någon skillnad könen emellan.  

 

 

Figuren nedan är en sammanställning av känslor som eleverna upplever att sociala medier 

leder till. Signifikansen vid denna fråga var högre än den satta nivån på 0,05 vilket innebär att 

vi inte kan uttala oss om någon skillnad könen emellan.  

 

 

 

Figur 4. Visar svarsfrekvens hos deltagarna gällande konsekvenser och följder av användning av sociala medier. 

 

Figur 5. Visar svarsfrekvensen hos deltagarna gällande känslor som följd av användning av sociala medier. 



19 

 

3.3 Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och 

psykisk ohälsa oberoende av sömn, sociala förhållanden, 

relationer, kost?  

Fråga 18 ”Jag har de tre senaste månaderna känt mig… Ledsen/nedstämd, orolig/rädd och 

irriterad/dåligt humör”. Deltagarna fick välja om de upplever dessa känslor aldrig, sällan, 

ibland, ofta eller aldrig.  

Fråga 18 besvarades av 69 elever. Figuren nedan presenterar resultaten från fråga 18.  

 

 

Figur 6. Figuren presenterar svarsfrekvensen av fråga 18. 

Dessa frågor summerades ihop och könen jämfördes genom ett oparat t-test för att ta reda på 

om något av könen upplever sig må sämre. De pojkar och flickor som aldrig känner sig 

ledsen/nedstämd, orolig/rädd eller irriterade/dåligt humör markeras med siffran 3 och de som 

alltid känner någon av dessa känslor markeras med siffran 15.  

Pojkarnas medelvärde blev 6,51 och flickornas medelvärde blev 7,78. Den statistiska analysen 

visade att det fanns en signifikant skillnad mellan pojkarna och flickorna. Vilket innebär att vi 

med 95 procent säkerhet kan uttala oss om att flickorna mår sämre än pojkarna. Denna fråga 

är inte kopplad till om det är sociala medier som får dem att må dåligt.  

 

Tabell 3. Tabellen visar medelvärdet mellan könen och de summerade frågorna (psykiskoh i 

tabellen står för de summerade frågorna) 

Group Statistics 

 Kön N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

psykiskoh 1 32 7,7813 2,61181 ,46171 

2 37 6,5135 2,37606 ,39062 

17 

32 

9 

21 
28 

17 20 

5 

19 

9 
1 

17 

2 3 
7 

Ledsen/nedstämd  orolig/rädd Irriterad/dåligt humör 

Jag har de senaste tre månaderna 
känt mig...  

Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
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Summeringen av fråga 18 ”Psykiskoh” analyserades sedan gentemot olika faktorer som skulle 

kunna bidra till en ökad risk för psykisk ohälsa hos ungdomarna.  

Varje faktor är en summering av olika frågor som vi kallat ”ko-variater”. D.v.s. sådana 

faktorer som kan påverka ungdomarna oberoende av varandra.  

 Sociala medier representerar frågorna 3- 17. 

 Sömn representerar frågorna 20 och 21.  

 Kost representerar frågorna 30 och 31. 

 Relationer representerar frågorna 23 -26   

 Alkohol & tobak representerar fråga 27- 29.  

 Fysisk aktivitet representerar fråga 22.  

 

Alla faktorer presenteras nedan i procentandel av hur mycket de utgör i risk för 

utfallsvariabeln vilket i detta fall är psykisk ohälsa.  

 

Figur 7. Figuren representerar hur stor procentandelen varje faktor utgör vad gäller risken för psykisk ohälsa.  

Sociala medier  
3% 

Sömn 
1% 

Kost 
16% 

Relationer  
0% 

Tobak & Alkohol 
4% 

Fysisk inaktivitet 
10 % Okänt 

66% 

 FAKTORER KOPPLAT TILL ÖKAD RISK FÖR PSYKISK 
OHÄLSA 
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4 Diskussion 

Under de senaste sex åren har användningen av sociala medier mer än fördubblats. År 2010 

använde 28 % sociala medier och år 2016 rapporterades det att 58 % av befolkningen 

använder sociala medier dagligen. Under dessa sex år har även de som använder sociala 

medier ”någon gång” ökat från cirka hälften till tre fjärdedelar av alla internetanvändare i 

Sverige (Davidsson 2016, s. 7). År 2010 använde 10 % sociala medier i mobilen men endast 3 

% använde det dagligen. Användningen har ökat drastiskt och redan 2013 var det nästan 

hälften av befolkningen som besökte sociala medier via mobilen och 32 % gjorde det 

dagligen. Den senaste undersökningen som genomfördes visade att hela 68 % av den svenska 

befolkningen använder sociala medier via mobilen och 52 % gör det dagligen. Detta innebär 

en ökning på 49 procentandelar på sex år vad gäller den dagliga användningen (Davidsson 

2016 s. 9). Under de senaste 30 åren har också den psykiska ohälsan ökat från 15 % till 31 % 

hos pojkar och från 28 % till 57 % hos flickor i åldern 15 år (Folkhälsomyndigheten 2016a, s. 

17). Mot bakgrund av detta valde vi att undersöka om sociala medier har bidragit till denna 

ökning av psykisk ohälsa hos pojkar och flickor. 

 

År 2015 publicerades i USA en studie kring hur många av ungdomarna som dagligen 

använder sociala medier.  Studien visade att ca 51 % av amerikanska ungdomar i åldrarna 12-

17 år använde sociala medier dagligen (Richards et al. 2015, s. 1152). En tänkbar anledning 

till den stora skillnaden i användning av sociala medier mellan USA och den population vi 

mätte i Solna kan vara att ungdomarna i USA inte har smartphone tillgängliga i samma 

utsträckning som ungdomarna i Sverige (Smith 2015, s. 2 f). I vår undersökning använde 99 

% av eleverna sociala medier dagligen. I och med att användningen av sociala medier har ökat 

är det lätt att spekulera om ökningen av den psykiska ohälsan är korrelerad till användningen 

av sociala medier. Trots detta visade resultatet i vår undersökning att sociala mediers bidrag 

till psykisk ohälsa endast utgjorde 3 %.  Det visade sig att de flesta ko-variaterna oberoende 

av varandra hade större bidragande roll till risken att drabbas av psykisk ohälsa än vad sociala 

medier hade. Största bidragande faktorer bland våra fynd var kost (16 %) och fysisk 

inaktivitet (10 %). Den största rollen spelade okända faktorer som inte studerats (66 %).  Det 

skulle vara av vidare intressant att studera vad som ligger bakom dessa 66 %.   

Vi tror att ökningen av psykisk ohälsa i samhället kan bero på faktorer som exempelvis 

genetiskt arv. Vi tror även att det idag är vanligare att bli diagnostiserad med någon typ av 
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psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning än det var för 30 år sedan. Detta kan bero 

på att förr fanns inte lika mycket kunskap kring psykisk ohälsa som det finns idag, vilket gör 

det lättare att ställa diagnoser idag (Sanner 2009, s. 5 f). Hur den psykiska hälsan påverkas av 

just sociala medier har inte undersökts tidigare. Såvitt vi kunnat finna finns inga tidigare 

studier i ämnet.  

Våra resultat visade att sociala medier inte har någon större påverkan på den psykiska hälsan 

och visar inte heller någon större skillnad mellan könen. 

Folkhälsomyndighetens rapport (Folkhälsomyndigheten 2016a, s.17) visade att flickor mår 

psykiskt sämre än pojkar. Detta är något som stämmer överens med ett av våra fynd där det 

visade sig att flickor upplever att de mår sämre psykisk än pojkarna samt att 19 % av 

flickorna känner sig missnöjda med sitt utseende till skillnad från pojkarnas 5 %. Resultaten 

visade att 60 % av flickorna och 27 % av pojkar använder sociala medier mer än 5 h per dag. 

Detta var ett fynd som kan vara en bakomliggande faktor till varför flickorna upplever sig mår 

sämre än pojkar samt upplever sig vara mer missnöjda med sitt utseende. Detta bör diskuteras 

i framtida studier. 

I motsats till vår hypotes fick vi inte fram en generell skillnad i psykisk ohälsa mellan flickor 

och pojkar. Heller inte att sociala medier leder till ökad risk för psykisk ohälsa framgick men 

emellertid påvisades skillnad mellan könen vid fråga 11 ” Har Du någonsin ändrat ditt 

utseende eller någonting gällande din kropp för att det ska passa på sociala medier?” och 

den summerade fråga 18 (psykisoh) ” Jag har de senaste tre månaderna känt mig…”. De här 

två frågorna påvisar att flickor mår sämre än pojkar. Detta var intressant då vår hypotes var att 

flickor skulle känna att de påverkas mer än pojkar av sociala medier. 

Vi tror att anledningen till att våra två frågor visade signifikant skillnad och att 

Folkhälsomyndighetens resultat (Folkhälsomyndigheten 2016a, s.17) visar en drastisk ökning 

hos kvinnor är att normerna och idealen för hur en kvinna ska se ut och vara finns kvar från 

förr.  Vi tror även att kvinnor är mer känslostyrda och mer påverkbara av reklam och av hur 

samhällsbilden av en kvinna är. Litteraturstudien publicerad av Lawler & Nixon (2010, s. 7) 

visar att unga flickor påverkas mer än pojkar av media kopplat till psykisk ohälsa. Media gör 

att unga flickor får en dålig självkänsla, får ett ökat missnöje med sin kropp samt att flickorna 

studerar sin kropp kritiskt.  
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Hur människan påverkas av samhällsbilder och vad andra säger är väldigt olika från individ 

till individ. Mer utsatta personer som ligger i riskzon för psykiska besvär som exempelvis 

dålig självkänsla och nätmobbning löper en större risk att bli påverkade negativ av sociala 

medier. Studier har visat att sociala medier även har en positiv inverkan gällande exempelvis 

hälsa och välbefinnande (Richards et al. 2015, s 1155). Eftersom det skrivs väldigt mycket 

negativt om sociala medier och dess påverkan tycker vi det är viktigt att lyfta fram att allt inte 

behöver vara negativ och att påverkan av sociala medier på psykisk ohälsa är relativt liten. 

En viktig aspekt som framkom under vår studie är att 53 % av de elever som svarat på både 

fråga 4 ” Hur många timmar per dag använder du sociala medier? (under ett dygn)” och 

fråga 32 ” Snitt användning av sociala medier” (se bilaga 3) har en bra uppfattning om hur 

mycket de använder sociala medier.  Dessa elevers användning av sociala medier visade sig 

vara väldigt nära deras egen uppskattning, vilket var 3-4 tim/dygn. Det innebär att de aktivt 

har gjort ett val att använda sina sociala medier och inte fastnar i det omedvetet. Att de vet hur 

mycket de använder sociala medier är positivt, men en intressant fråga att studera är om dessa 

3-4 tim tas från andra viktiga sysslor exempelvis att studera, träna, umgås med vänner etc. 

Trots att våra resultat inte visar en negativ effekt av sociala medier kopplat till den psykiska 

hälsan kan det fortfarande finnas negativa effekter av att använda sociala medier i den 

utsträckningen, så som att de blir inaktiva, får mindre socialt umgänge, dålig självkänsla, 

sämre betyg etc. Våra fynd visar att ungdomarna har en bra uppfattning om hur mycket de 

använder sociala medier vilket tyder på att de gör ett aktivt val att använda sociala medier i 

den utsträckning de gör. 

 

Vi tror att det kan vara så att sociala medier i sig inte ökar risken för psykisk ohälsa. Stor 

användning av datorer/smartphones kan få följder som ökar risken för psykisk ohälsa. Dessa 

följder skulle kunna vara minskat socialt umgänge, dålig kosthållning, fysisk inaktivitet och 

sämre betyg då man prioriterar skärmtid framför andra aktiviteter. Sociala medier kan också 

leda till dåligt beteende, mobbning och andra asociala uttryck på grund av en viss grad av 

dissociation. Våra resultat visar att kost (16 %) och fysisk inaktivitet (10 %) står för en stor 

del av risken till psykisk ohälsa. Detta tror vi är en indikation på att det är den mängd av tid 

som läggs på sociala medier som är anledningen till ökningen av psykisk ohälsa och inte 

sociala medier i sig. 
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En av nackdelarna med att genomföra enkäter jämfört med intervjuer är att vid enkäter är det 

svårare att komma ner på djupet samt att man inte kan ställa följdfrågor. Enkäter innebär inte 

samma frihet som en intervju vilket i en studie som denna skulle kunna leda till att man kan 

fördjupa sig och nå mer specifika områden som skulle vara intressanta att studera. (Ejlertsson 

2005, s. 13) Efter all data var insamlad kunde vi inte med säkerhet dra en generell slutsats 

kring hur sociala medier påverkar psykiska hälsan hos ungdomar, då vi endast undersökte två 

olika skolor i Solna. 

Att tänka på vid undersökningen är deltagarnas dagsform vid undersökningen. Då 

enkätundersökningen bara gjordes en gång är det viktigt att ha i tankarna att deltagarnas 

dagsform kunde påverka resultatet. En ungdom som vanligtvis är nedstämd eller liknande kan 

ha haft en bra dag och svarar därför på enkäten utifrån hur denne känner idag, och vice versa 

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 133). 

På grund av att vi var medvetna om denna risk innan studien gjordes kunde vi lägga upp 

enkätfrågorna på ett sådant sätt som inte bara fångar upp hur personen känner sig just idag. 

Därför fanns frågor som tar upp känslor och beteenden under en viss tid.   

En fördel med enkäterna är att frågorna verkade tydliga för deltagarna att förstå, då det inte 

fanns några större frågetecken vid besvarandet. Vi tror att detta bland annat kan bero på att vi 

genomförde en pilotenkät innan studiens start vilken gjorde att vi kunde revidera frågor som 

verkade oklara. 

En svaghet som kan ha påverkat studiens resultat är miljön som enkäterna besvarades i. 

Eleverna besvarade enkäterna bredvid varandra i klassrummet och var inte uppdelade på 

något specifikt sätt. Detta kan ha skapat grupptryck eller rädsla att svara ärligt vilket är något 

som kan ha missats under enkätundersökningen. 

Ett alternativ hade varit att göra enkätundersökningen vid fler än ett tillfälle för att få en högre 

reliabilitet, då alla människor kan ha bättre och sämre dagar, vilket kan påverka hur en svarar 

på frågorna. Det skulle vara ett bra alternativ att följa deltagarna under en längre tid för att 

kunna uttala sig om en kausalitet. Under en längre period kommer vissa deltagare att öka sin 

användning av sociala medier och andra kommer minska sin användning. Genom att följa 

dem under en längre tid kan man då se om deras psykiska hälsa ändras i och med hur deras 

användning av sociala medier förändras. Något att eftersträva inför framtida studier inom 
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samma område är att utforma enkätfrågorna på ett ännu bredare sätt, för att på så sätt kunna 

svara på vad de okända 66 % står för (se figur 8). 

Denna studie representerar resultatet för en liten population inom Solna. Det skulle därför 

vara av intresse att göra studien på en bredare population i Sverige och se om man skulle få 

samma resultat och i och med detta kunna dra mer generaliserbara slutsatser. 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att den rapporterade ökningen av psykisk ohälsa 

bland ungdomar inte tycks vara relaterad till användandet av sociala medier. Dessutom fann 

vi endast små skillnader mellan könen vad gäller pojkar och flickors missnöje över sitt 

utseende och upplevd psykisk ohälsa. 
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Bilaga 2 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet är att undersöka om sociala medier påverkar ungdomar i årskurs 9 psykisk och i så fall 

om det finns risk att detta leder till psykisk ohälsa.  

Hypotes: Sociala medier leder till en ökad psykisk ohälsa främst hos unga flickor.  

 

Frågeställningar:  

 Hur ser användningen av sociala medier ut hos ungdomarna? 

 På vilket sätt påverkas ungdomar av sociala medier gällande kroppsideal? 

 Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och psykisk ohälsa 

oberoende av sömn, sociala förhållanden, relationer och kost? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Psykisk ohälsa & ungdomar, psykisk ohälsa, mental illness, mental health, mental health 

among students, ohälsa hälsa hos ungdomar, Sociala medier, social media, social media 

effects, social media impacts, social media influence, social media on youth, social media 

social media psychological effects, social media health effects 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog PubMed, och Google Scholar 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Mental health among students, ohälsa hos ungdomar, social media effects, social media 

health effects. 

 

Kommentarer 
Det har varit lätt att hitta information och forskning angående psykisk ohälsa men det har 

varit svårare att hitta forskning kring sociala medier. Det har varit i princip omöjligt att hitta 

forskning med dessa två variabler kopplade till varandra.  
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Bilaga 3 

Denna enkät kommer ta cirka 10-15 min att besvara. Allt kommer att hanteras konfidentiellt 

och Du kommer vara anonym genom hela processen. Frågorna är frivilliga att svara på. Om 

frågor skulle uppstå vänd er gärna till oss. 

 

Svara så ärligt och noggrant Du bara kan! 
 

1. Kön 

Flicka  

Pojke  
 
 

2. Ålder 

 
 
 

3. Använder du sociala medier? 

Ja 

Nej 
 
 

4. Hur många timmar per dag använder du sociala medier? (under ett dygn) 

0 h 

1-2 h per dag 

3-4 h per dag 

5-6 h per dag 

Mer än 6 h per dag 
 
 

5. När använder du sociala medier? (Fler kryss är tillåtna) 

För att bli glad 

För att få inspiration 

När jag har tråkigt 

För andra i omgivningen använder det 

För jag känner mig tvingad  

Annat:  
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6. Vilken/vilka typer av sociala medier använder du främst?(Välj den eller de som 
passar bäst för just dig) 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Snapchat 

Youtube 

Annat: 
 

 
 
 

7. Känner du dig någonsin pressad/tvungen att lägga upp något på sociala medier? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 

 

8. Varför skaffade du sociala medier? 

För mina vänner hade det 

På grund av syskon 

Ville inte känna mig utanför 

För att dela med mina intressen 

Annat: 

 
 
 

 

9. Kan du känna att du mår dåligt av sociala medier? 

Ja 

Nej 

Om ja, varför? 

 
 

 

10. Har Du en positiv eller negativ inställning till sociala medier? 

Positiv 

Negativ 

Vet ej 

Varken eller 
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11. Har Du någonsin ändrat ditt utseende eller någonting gällande din kropp för att 
det ska passa på sociala medier? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 

12. Kan ditt flöde få dig att känna dig missnöjd med ditt utseende? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 

13. Vad består ditt flöde till största del av? Ex. träning, mode, mat och ridning. 

 
 

 

14. Kan kommentarer på sociala medier få dig att känna dig nedstämd? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 

15. Kan kommentarer på sociala medier få dig att vilja ändra något hos dig själv? 

Ja 

Nej 

Vet ej 
 
 

16. Upplever du att ditt flöde (det vill säga det du lägger ut) på sociala medier 
representerar den Du är eller den Du vill vara? 

Den jag är 

Den jag vill vara 

Inget av ovanstående 
 
 

17. Tycker Du att sociala medier leder till 

  MYCKET LITE INTE SÅ MYCKET INGET ALLS 

Trötthet 
    

Okoncentration 
     

Förbättring i 
skolan     

Försämring i 
skolan      
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  MYCKET LITE INTE SÅ MYCKET INGET ALLS 

Nedstämdhet 
    

Minskat 
självförtroende     

Gemenskap 
    

Press 
    

Äter mindre 
    

Äter mer 
    

Dålig sömn 
    

Bra sömn 
     

Ökat 
självförtroende     

Motivation 
    

Glädje 
    

Inspiration 
    

Energi 
    

 

18. Jag har de senaste tre månaderna känt mig.. 

  ALDRIG SÄLLAN IBLAND OFTA ALLTID 

Ledsen eller nedstämd 
     

Orolig eller rädd 
     

Irriterad eller på dåligt 
humör      

 

19. Har du den senaste tiden… 

  
MER ÄN 
VANLIGT 

LIKA 
MYCKET SOM 

VANLIGT 
MINDRE ÄN 

VANLIGT 

MYCKET 
MINDRE ÄN 

VANLIGT INTE ALLS  

tänkt på vad andra tycker om dig? 
     

tänkt på att ändra ditt utseende för andras 
skull?      

 

20. Jag sover bra… 

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 
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21. Hur många timmar sover du per natt? 

 

 

 

22. Jag tränar/motionerar minst 30 minuter 

2 ggr om dagen 

Dagligen 

3-4 gånger i veckan 

1-2 gånger i veckan 

Aldrig 

 
23. Har du syskon? 

Ja 

Nej 
 
 

24. Är dina föräldrar fortfarande tillsammans? 

Ja 

Nej 
 

25. Använder någon av dina föräldrar sociala medier? 

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 
 
 

26. Hur ofta har du kontakt med någon/några av följande personer… 

  
NÅGON GÅNG I 

VECKAN 
FLERA GÅNGER I 

VECKAN 
NÅGON GÅNG I 

MÅNADEN 
FLERA GÅNGER I 

MÅNADEN 
NÅGON GÅNG OM 

ÅRET  ALDRIG  

Syskon 
      

Föräldrar 
      

Släktingar 
      

Vänner 
      

Annat  
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27. Röker du? 

Nej 

Ibland, några enstaka gånger i månaden 

Ibland, någon/några gånger i veckan 

Ja, dagligen 

 

 

28. Snusar du? 

Nej 

Ibland, några enstaka gånger i månaden 

Ibland, någon/några gånger i veckan 

Ja, dagligen 

 

 

29. Dricker du alkohol? 

Nej 

Ibland, några enstaka gånger i månaden 

Ibland, någon/några gånger i veckan 

Ja, dagligen 

 

 

 

30. Har du funderat på att ändra dina matvanor de senaste 3 månaderna? 

Ja 

Nej 

 

 

 

31. Välj de måltider du brukar äta under en dag. 

Frukost 

Mellanmål 

Lunch 

Mellanmål 

Middag 

Kvällsmål 
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32. Snitt användning av sociala medier 

Instagram   

Youtube   

Facebook   

Snapchat   

Twitter   

Annat:  

Annat:  

Annat:   
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Bilaga 4  

Hej! 

Vi är två tjejer som studerar tredje och sista året på Hälsopedagogprogrammet på Gymnastik 

och idrottshögskolan i Stockholm. Vi heter Malin Jansson och Sarah Damberg. Vi håller just 

nu på att skriva vårt examensarbete inom sociala medier samt psykisk hälsa och behöver din 

hjälp. En studie är ingenting utan sina deltagare och vi hoppas att du vill hjälpa oss i vårt 

arbete.  

Information om studien.  

Syftet med studien är att undersöka om sociala medier påverkar unga psykiskt, både positivt 

samt negativt. Genom studien vill vi även få en förståelse för sociala mediers inflytande hos 

unga samt om sociala medier har en bidragande faktor i studenternas välbefinnande. Studien 

består av en enkät som innehåller frågor angående sociala medier och välmående och tar cirka 

10- 15 minuter att besvara. Under enkätbesvarande kommer vi båda att finnas på plats för att 

besvara frågor som kan uppstå.  

Du som deltagare.  

Du är inbjuden till att delta i denna studie. Du har själv rätt att välja att inte delta i studien och 

kan när som helst avbryta ditt deltagande om du så skulle vilja.  

Om du väljer att delta kommer inga personuppgifter att nämnas i studien för att göra dig som 

deltagare så anonym som möjligt. Däremot kommer kön och ålder anges för att det är relevant 

för studiens syfte. Alla uppgifter och svar som lämnas kommer användas konfidentiellt. Om 

du skulle vilja se den information vi samlat in från dig behöver du bara höra av dig. Då kan du 

även berätta för oss om något blivit fel.  

Om du har några som helst frågor kring arbetet är du välkommen att när som helst kontakta 

oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

 

Sarah Damberg  

SarahDamberg@hotmail.com 

070 99 66 282 

Malin Jansson  

Malin.asa.Jansson@gmail.com 

076 291 18 40  

Handledare: Eva Blomstrand  

Eva.Blomstrand@gih.se 
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