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Sammanfattning 

Inledning: Forskningsrapporter som visas i tidningar och nyheter berättar att allt fler 

ungdomars psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med 

denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och 

användande av sociala medier. Det finns ett fåtal forskningsartiklar inom just detta område 

vilket gör det aktuellt att ta reda på mer om.  

Syftet med denna studie var att undersöka och uppmärksamma sambandet mellan unga tjejers 

psykiska hälsa kopplat till sociala medier, samt hur Influensers påverkar ungdomar och deras 

välmående. Med denna studie vill vi skapa en debatt kring hur bra det är för unga människor 

att använda sociala medier mycket och att ha en Influenser som förebild.  

Frågeställningar 

• Påverkas unga tjejers psykiska hälsa negativt av sociala medier? 

• Påverkas unga tjejers psykiska hälsa negativt av Influensers? 

Metod: Metoden som har använts är en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. 

Enkäten har funnits tillgänglig online för deltagarna och har besvarats anonymt. Målgruppen 

har varit deltagare som varit mellan 14 - 16 år gamla och identifierat sig som tjej. I enkäten 

fick deltagarna svara på deras relation till sociala medier och Influensers samt hur deras 

psykiska hälsa påverkas av det.  

Resultat: I studien var det totalt 42 deltagare. De flesta (66,7%) skattade sin hälsa som god 

eller mycket god. Studien visar att 73,8% använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag 

och 71,4% av deltagarna jämför sig med andra på sociala medier. Oftast jämför man sig med 

en kompis, men 26,2% uppger att de jämför sig med Influensers.  

Korrelationsanalys visar inga samband mellan psykiska hälsa och användande av sociala 

medier. Det finns däremot signifikant samband mellan att använda sociala medier ofta, och att 

tycka att det är det viktigt hur man framstår (P<0.05), samt att värdet som person baseras på 

hur många likes man får (P<0.05). Resultatet visar också att många jämför sig med och blir 

påverkade av Influensers.  

Slutsats: De flesta av deltagarna använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag men 

skattade sin hälsa som god. Resultatet visar också att många jämför sig med och blir 

påverkade av Influensers, samt att det är viktigt för dem hur de framstår på sociala medier.  
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1. Introduktion  

Sociala medier uppdateras ständigt och idag är det enklare än någonsin att dela inlägg. Dessa 

inlägg sprider sig snabbt och skapar i sin tur trender och ideal. Dessa ideal blir med tiden mer 

och mer svåruppnåeliga. Idealen som florerar på dagens sociala medier är främst centrerat 

kring att individer ska se ut på ett visst sätt och ha en viss typ av livsstil. 

Idag är det främst Influensers som står för det rådande idealet och dessa personer är 

tonåringarnas huvudsakliga förebilder. En Influenser har som jobb att marknadsföra sig själv 

på sociala medier som sitt eget varumärke och göra reklam för produkter. De är väldigt aktiva 

på sociala medier och delar inlägg på flera av sina kanaler dagligen som tonåringarna och den 

övriga världen sedan får ta del av.  

Forskningsrapporter som visas i tidningar samt nyheter berättar att allt fler ungdomars 

psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med denna 

studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och 

användande av sociala medier. Det finns ett fåtal forskningsartiklar inom just detta område 

vilket gör det ännu mer aktuellt att ta reda på mer. Denna studie belyser ett viktigt ämne och 

förhoppningsvis kan den öppna upp för en diskussion kring sociala medier och ungdomar. 

Enligt en studie där det samlades data i Sverige mellan år 1984 till 2018 för att undersöka 

riskfaktorer för psykisk och fysisk ohälsa, kom man komma fram till att flickor som var flitiga 

användare av internet hade en högre risk för psykisk ohälsa jämfört med de som hade ett 

deltagande i fritidsaktiviteter, läste och umgicks med kompisar (Folkhälsomyndigheten, 

2018). 

Det har även visat sig i en sammanställning att på 30 år har de psykosomatiska symptomen 

dubblats för 15 åringar. Dvs, mellan 1985 och 2018 har dubbelt så många personer rapporterat 

att de har minst två av symtomen huvudvärk, magont eller svårt att sova varje vecka de 

senaste 6 månaderna. Hjärnforskning har visat att sömnbrist gör oss mer motvilliga till social 

interaktion (Folkhälsomyndigheten 2018).  

Dagens ungdomars användande och påverkan av sociala medier ökar i takt med att den 

psykiska och fysiska ohälsan blir större bland ungdomarna. Ungdomarna umgås genom 
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mobiltelefonen och sociala medier samtidigt som det riktiga mötet i verkligheten inte blir lika 

prioriterat.  

Ungdomars hjärna är under ständig utveckling och att ha ett socialt nätverk bygger en grund 

för hälsa och välmående. Eftersom ungdomars hjärna är i denna utvecklingsfas så påverkas de 

starkt av den sociala miljön omkring sig och detta möjliggör både positiva samt negativa 

utvecklingskurvor hos individerna. (Lamblin, Murawski, Whittle & Fornito, 2017) 

 

Summeringen av detta är en ökad trend i samhället av psykisk ohälsa, ökad användning av 

sociala medier samtidigt som den viktiga sociala interaktionen minskar bland våra ungdomar. 

På samma gång som detta sker befinner sig även ungdomarna i en stor utvecklingsfas i sina 

liv, där både deras hjärnor och kroppar är under ständig förändring. Så hur starkt och till 

vilken grad blir ungdomarna egentligen påverkade av sociala medier och Influensers? 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Vad är sociala medier? 

Enligt nationalencyklopedin är Sociala medier ett “samlingsnamn på kommunikationskanaler 

som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller 

ljud” (Nationalencyklopedin).  

Enligt Davidsson använder kvinnor sociala medier mer än män. Kvinnor använder internet 7,8 

timmar per vecka medan män använder det 6,3 timmar per vecka. De flitigaste användarna är 

kvinnor mellan 16 och 25 år (Davidsson 2016). 

I en undersökning har deltagare som ägt en smartphone blivit tillfrågade om de använt 

internet på den. Ca 4 av 5 deltagare använde internet dagligen på sin smartphone. Man kunde 

också se i studien att de som dagligen postade inlägg på sociala medier var kvinnor, 25% av 

alla kvinnor postade dagligen något inlägg på Facebook (Davidsson 2016).  

App 

App är en förkortning för applikationsprogram, och ett applikationsprogram är ett litet 

tillämpningsprogram (som i sin tur är ett datorprogram). Man kan med andra ord säga att app 

är en benämning för ett litet datorprogram. Appar laddas ner i en smartmobil eller en 
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surfplatta, och är enkelt för användaren att ladda ner och installera själv 

(Tillämpningsprogram 2018). 

 

Instagram 

Instagram är en app som används för att dela videoklipp och bilder. När man skaffat ett konto 

lägger man ut bilder och klipp som kommer att dyka upp i ett flöde hos alla dem som följer 

dig, och i ditt flöde dyker det upp bilder från dem som du följer. Man kan både kommentera 

och gilla inlägg. Instagram har även en funktion där man kan lägga ut bilder som försvinner 

efter 24 timmar, och de läggs upp som en “story” (Surfalungt, 2019). 

Instagram är en app som ägs av Facebook. På Instagram justerar man videos och bilder med 

olika filter, som man sedan delar med sig av till sina följare. När man ska lägga upp ett foto 

eller en film kan man lägga till en bildtext och ange vart bilden är tagen om man vill. Man kan 

dela sina Instagram bilder till Facebook eller twitter (Surfalungt, 2019).  

På Instagram finns det något som heter “hashtag”. Dessa används för att man lättare ska 

kunna hitta inlägg. Om man söker på ett ord med en hashtag så kommer det bara upp bilder 

som har samma hashtag. På det här sättet kategoriseras inläggen (Surfalungt, 2019).  

Instagram storys kan man använda för interagera med sina följare genom att exempelvis ha 

omröstningar (Kurser, 2019). 

De flesta som använder Instagram är i åldern 12-15 år, och 61% använder Instagram dagligen 

(Davidsson 2016).  

 

Facebook 

Facebook världens största sociala nätverkstjänst. På Facebook skickar man vänförfrågan till 

vänner och familj, och när man är vänner kan man se varandras inlägg som man kan gilla och 

kommentera. Facebook ger dig vänförslag utifrån vilka du redan är vän med eller ser vilka 

som gick på samma skola som du vilket du kan fylla i på dina sida, och på så sätt ska det vara 

lätt för dig att återskapa kontakten med gamla vänner. (Surfalugnt, 2019)  

Att göra en statusuppdatering innebär att man delar en video, en bild eller skriver ett inlägg. 

Det här inlägget kommer att finnas på din profil och ligga under din tidslinje där alla inlägg 
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samlas och dina vänner kommer att kunna se detta, och där kan de även gilla och kommentera 

ditt inlägg.  

Tidslinjen på själva Facebook är det första man ser när man loggar in och här samlas olika 

inlägg och även reklam.  

Om någon gillar eller kommenterar ditt inlägg kommer du att få ett meddelande från 

Facebook. Facebook har även en meddelandetjänst som heter messenger där man kan skriva 

direktmeddelanden till varandra som inte syns för andra använder på Facebook. Messenger 

fungerar ungefär som en vanlig smstjänst (Surfalungt 2015).  

Snapchat 

Snapchat är en app som man använder för att kommunicera med sina vänner genom att skicka 

bilder eller videoklipp eller så kan man bara chatta. På Instagram kan man precis som på 

Instagram lägga upp en story i form av video eller bild som försvinner efter 24 timmar. 

På Snapchat har man en kontaktlista med vänner. Listan visas utifrån vilka du kommunicerar 

mest med och vilka som du senast haft kontakt med.  

Skillnaden mellan Snapchat och Instagram är att du inte har ett flöde där alla bilder hamnar 

och man kan inte heller lägga ut bilder på någon profil eller tidslinje. Här kommunicerar man 

enbart med sina vänner genom att skicka filmer eller videoklipp till varandra.  

På snapchat kan man välja att dela sin plats med sina vänner. Det innebär att de vänner man 

har på snapchat kan se vart man är någonstans genom att titta på “snapkartan”.  

Det finns olika emojis som visar om man är bästa vän med någon, om någon av ens vänner är 

bästa vän med ens egen bästa vän, vem man pratar mest med osv. (Snapchat) 

81% av tjejer i åldern 14-16 år använder Snapchat dagligen och 91% använder det någon gång 

ibland (Davidsson 2016).  

 

Algoritmer  

Innehållet på sociala medier styrs av algoritmer vilket är avgörande för vad som ska synas i 

individers flöden på sociala medier (Digitalsnack, 2019). 
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En algoritm är en instruktion för hur man löser en matematisk eller logisk uppgift. En 

algoritm ska kunna utföras mekaniskt och en maskin ska kunna utföra detta. Datorprogram är 

baserade på algoritmer och dessa är en programkod (It-ord, 2019). 

Algoritmen använder information utifrån vad personen gör på sociala medier för att kunna 

räkna ut vad individen gillar mest, och kommer alltså visa det som personen kan tänkas vilja 

göra och se härnäst (Digitalsnack, 2019). Instagram påstås ha gått ut med information kring 

hur deras algoritmer fungerar och vilka nyckelprinciper som styr vad som kommer att visas 

eller inte. Exempelvis kommer det visas mer av vissa personer än andra beroende på hur 

mycket en individ interagerar med dessa personer. Om individen inte interagerar så ofta med 

en person kommer inte innehåll från den personen visas. Hur ofta man öppnar och använder 

appen, vilka man följer och hur många man följer verkar spela roll för hur algoritmen sorterar 

ut inlägg som mottagaren sedan tar del av (Digitalsnack, 2019). Kortfattat så är algoritmers 

uppgift att systematiskt sortera, kategorisera, analysera och presentera innehåll för användare 

baserat på deras aktivitet på sociala medier (Kitchin, 2016).  

  

1.1.2 Ideal 

 

I dagens samhälle är det lättillgängligt att dela inlägg via sociala medier och i sin tur nå ut till 

många följare snabbt. Det går tydligt att se vilka trender och ideal som råder på sociala medier 

då dessa inlägg sprider sig likt snöbollseffekten. Idealen som florerar just nu kretsar främst 

kring hur individer ser ut på ett visst sätt och i samband med det även har en viss typ av 

livsstil. Detta påverkar i sin tur användarnas hälsa och blir en riskfaktor till stress (Carlsson, 

2010). 

Enligt nationalencyklopedin är ideal ett annat ord för något önskvärt, förebildligt eller 

ouppnåeligt (Nationalencyklopedin). 

“Skönhetsidealen växlar ständigt och det som anses vara vackert idag blir i en annan tid, eller 

i en annan kultur, fult och motbjudande” (Nationalmuseum, 2018). 

“På tiotalet skulle kvinnokroppen vara fyllig och barnalstrande, på tjugotalet smal och 

kapabel, på trettiotalet rund och sund, på fyrtiotalet smal och stram, på femtiotalet yppig och 

hemmafruanpassad, på sextiotalet anorektiskt smal...” (Blomstedt, 2002). Enligt Blomstedt 

verkar sjuttiotalet vara den enda tidsepok i historien där både tjocka och smala kroppar varit 
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accepterat då kvinnor vägrade bli bedömda för sina kroppar, och i samhället var det ett 

jämställt klimat mellan män och kvinnor som gällde (Blomstedt, 2002).  

“Att formulera ett skönhetsideal har i alla tider handlat om ordning och kontroll. Det som 

avvikit från rådande normer har uppfattats som ett hot mot ordningen och därmed ansetts som 

oskönt eller farligt. Genom att ha kontroll över sin kropp visar man att man också har kontroll 

över sitt jag, sitt liv och sin omvärld” (Nationalmuseum, 2018). 

Kroppsideal har inte alltid gällt alla. Idealen har använts för att markera skillnader mellan 

samhällsklasserna menar Blomstedt. Framförallt har medelklassen varit de som följt idealen 

och detta märktes särskilt under förra seklet. Exempelvis var överklasskvinnor både bleka och 

smala vilket skulle symbolisera ett liv inomhus medan arbetarklassens kvinnor var solbrända 

och hade muskler. “Men varje gång arbetarklassen närmat sig medelklassens ideal har denna i 

sin tur rört sig vidare mot nya mål” (Blomstedt 2002). 

Claes Ekenstam berättar att kroppsidealen är hårdare idag än tidigare under 1900-talet men att 

vi inte ser detta då det är en så stor del av vår vardag (Blomstedt 2002). I en studie som 

gjordes på tjejer i 20-årsåldern visade det sig att ätstörningar var kopplat till bland annat 

självkänsla, kroppsuppfattning, användning av sociala medier samt en strävan att uppnå en 

viss kropp (Aparcio-Martinez et al. 2019).  

 

1.1.3 Influensers 

En Influenser en person som har inflytande över andra människor. De jobbar inom sociala 

media med tex. Youtube, Instagram, Snapchat eller en blogg. En Influenser har många följare 

på sin/sina kanaler vilket är en förutsättning för att kunna vara Influenser. Man skulle kunna 

säga att en Influenser spelar på sig själv eftersom dess följare är intresserade av vad hen 

tycker, tänker och gör i sitt liv. En Influenser kan göra reklam åt andra företag som brukar 

kallas för ett samarbete. Det finns regler och lagar för hur dessa samarbeten får gå till. 

Influenserna måste berätta i sitt inlägg eller video att det är ett betalt eller sponsrat samarbete 

som de gör inlägg om. Exempelvis kommer en person i början av ett Youtube klipp berätta att 

videon som kommer visas är ett samarbete (Loggershut 2019).  

En influerare (i folkmun Influenser) ett samlingsnamn för personer som uttalar sig i bland 

annat sociala medier för att påverka beteenden hos människor som följer de på sociala medier 

med samma intressen. På engelska heter det Influenser och betyder “påverkare”. Inom media 
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och marknadsföring använder man sig av Influensers. Anledningen till detta är för att 

produkterna tillverkarna vill sälja ska associeras med den inflytelserika personen (Influensern) 

för att på så sätt kunna sälja mer. En Influenser får betalt för att berätta om vissa produkter 

och varumärken. När de gör det på ett personligt sätt kommer det att påverka konsumenterna 

till att köpa mer, eftersom det är deras följare som är konsumenterna (Wikipedia, 2019).  

En studie vid namn "Redesigning retail for the next generation" gjorde en studie på unga 

personers köpvanor runt om i världen. 750 svenskar i åldern 18-20 år deltog och det man 

kunde komma fram till i studien var att 40% vände sig till sociala medier när de ville ha 

inspiration för att inhandla något, 38% uppgav att de gick in på Youtube för att få information 

om en produkt, 40% uppgav att de spontant handlade något de såg på sociala medier de 

gillade oavsett om de hittat produkten på internet eller i en fysisk butik (Dagens media, 2017). 

En trend som startade i slutet av 2017 är att Influensers har börjat öppna upp sig och prata 

kring deras relation och tankar kring skönhetsingrepp. Influensers gick ut med att de under en 

längre tid hade gjort skönhetsingrepp och efter det skapades en trend där flertalet profiler på 

sociala medier öppet började både visa och prata kring sina befintliga och planerade 

skönhetsingrepp.  

Denna trend ledde även till att många av profilerna aktivt började ta ställning i denna fråga 

och en debatt kring skönhetsingrepp inledes. Influensers som delat med sig av sina tankar och 

eventuella skönhetsingrepp på sina sociala kanaler är exempelvis Bianca Ingrosso, Therese 

Lindgren, Linn Ahlborg och Maja Nilsson Lindelöf.  

 

Bianca Ingrosso berättar i ett inlägg på Youtube att hon ska fixa till sina fillers under ögonen 

då det hon gjort tidigare hade hamnat längre ner i ansiktet och behövde därför fixa till detta. 

(Bianca Ingrosso 2019)  

 

Linn Ahlborg, en av de yngre och större Influenserna berättar på sin blogg att hon har gjort 

fillers i läpparna, men att hon inte uppmanar andra till att göra det bara för att hon själv har 

gjort det. (Ahlborg, 2018)  

Maja Nilsson Lindelöf skriver på sin blogg att hon inte har en åsikt om människor som gör 

fillers osv. Hon tycker att om man vill får man göra fillers och vill man inte behöver man inte. 

Om hon hade velat göra något ingrepp hade hon gjort det. (Nilsson, L 2017)  
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Therese Lindgren berättar i ett inlägg på Youtube att hon faktiskt har redigerat och förskönat 

bilder på sig själv med en app som kan förändra hela ens utseende (Therese Lindgren 2019).  

 

1.1.4 Psykisk och fysisk hälsa bland ungdomar 

Hälsa är ett begrepp som inkluderar hela människans både psykiska och fysiska välmående. 

Genom att uppleva lycka, självförtroende, makten över sitt liv och en känsla av sammanhang 

summerar människans välbefinnande och hälsa. Sammanhang innebär saker som sociala 

nätverk och materiella resurser (Andersson och Ejlertsson, 2013). För att stärka hälsan i 

samhället jobbar folkhälsomyndigheten aktivt med att främja hälsa och förebygga ohälsa 

(Folkhälsomyndigheterna, 2016).  

Sedan 2006 har antalet flickor som behandlas för ångestsyndrom och depression i åldrarna 15-

17 år tredubblats där den största och snabbaste ökningen skett sedan 2010 (Socialstyrelsen, 

2019). 

I USA gjordes det en studie 2014 där forskare undersökte korrelationen mellan användning av 

Facebook och upplevd depression. Deltagarna i studien var mellan 19 till 32 år och 

korrelationen mättes genom att deltagarna fick skatta sitt välmående genom så kallade 

“Patient-Reported Outcomes Measurement Information System” vilket är en skala utformad 

för patienter att själva skatta sin depression samt att användes en egen utformad “Facebook 

beroende” skala där deltagarna fick skatta sitt användande. Deltagarnas svar jämfördes sedan 

med varandra och resultatet visade ett signifikant samband mellan högre användning av 

Facebook och depressiva symptom (Shensa, Escobar-Viera, Sidani, Bowman, Marshal & 

Primack, 2016). 

Människor har alltid haft en drivkraft efter sociala belöningar vilket innebär att det alltid varit 

en grundläggande förutsättning för psykiskt välmående att få bekräftelsen att vi är sedda och 

hörda. Nutley skriver om att när vi delar information med andra människor så är det kopplat 

till känslor av belöning och när vi sedan förväntar oss att få uppskattning av andra människor 

utsöndras det dopamin i hjärnan och dopamin påverkar vårt välmående positivt. När vi sedan 

får kommentarer och likes på sociala medier kommer det att ge oss ytterligare ett 

dopaminpåslag för att det bekräftar oss genom att vi känner oss hörda och sedda (Nutley, 

2019). 
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Den ökade användningen av sociala medier påverkar även ungdomars fysiska hälsa och en 

majoritet av barn och unga i Sverige rör sig för lite enligt en regeringsrapport från Centrum 

för idrottsforskning. Unga rekommenderas att ägna minst 60 minuter varje dag åt fysisk 

aktivitet av svenska läkarkåren. Trots det så är den endast 44 % av pojkarna och 22 % av 

flickorna i en nationell undersökning med 1700 barn som uppnår den nivån. Mest aktiva var 

det yngsta pojkarna och minst aktiva var det äldsta tjejerna som gick på gymnasiet där endast 

14 % rör sig tillräckligt. Gymnasieelever tillbringar dessutom nästan 80 % av sin tid 

stillasittande vilket är oroväckande då det finns ett samband mellan stillasittande och psykisk 

ohälsa (Idrottsforskning, 2017).  

I en studie testades elektrofysiska korrelationer i hjärnan genom att deltagare med antingen 

låg självkänsla eller hög självkänsla uttryckte självreflektioner. Ett Elektroencefalografi 

samlades in samtidigt som deltagarna fick uttrycka sig muntligt i adjektivform kring sig själva 

och människor i sin närhet. Undersökningen jämförde sedan aktiviteten i hjärnan och hur 

deltagarnas egen självbild korrelerade. Resultatet av studien var att personer med högre 

självkänsla hade en högre hjärnaktivitet i samband med tankar om sin egen självbild 

(Nowicka, 2018). 

Enligt en kohort studie där man studerade 14 åringar i England kunde man se att de som 

använde sociala medier mer än 5 timmar per dag hade större sannolikhet att ha en sämre 

kvalitet på sömnen. Det genom att det tog längre tid att somna, de sov en timma mindre och 

blev oftare störda under sin nattsömn. Man kunde också se att hög användning av sociala 

medier kunde kopplas till att man var mer missnöjd med sin kropp och sitt utseende 

(Zilanawala et al 2019).  

Även forskning som gjorts i USA visade att det fanns ett samband mellan ungdomar som 

använde sin mobiltelefon innan de skulle somna och dålig nattsömn. De som använde 

mobilen länge innan läggdags fick sämre kvalitet på sömnen, det tog längre tid att somna och 

de hade minskad sömn (Christensen et al 2016). 

“Att synas utan att bli sedd” uttrycks i en kvalitativ studie skriven 2014. Studien belyser 

konsumtionssamhället och att det är ett utseendefixerat klimat där specifikt unga tjejer 

påverkas genom sin konsumtion. Konsumtionssamhället blev en negativ faktor till 

individernas psykiska hälsa då det är en svår värld för tjejerna att stärka och bygga sin 

självkänsla då den ständigt utmanas genom de olika normer och ideal som florerar. Slutsatsen 
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från studien var att den låga självkänslan hos unga tjejer är en riskfaktor för att drabbas av 

psykisk ohälsa i koppling till det konsumtionssamhälle som florerar idag (Welin, 2014). 

 

1.1.5 Hur påverkas unga människors hjärnaor av sociala medier? 

FOMO är en engelsk term som innebär Fear-of-missing-out, direkt översättning rädslan över 

att inte vara med, har blivit ett fenomen bland dagens ungdomar. Innebörden är att ångest 

triggas hos en individ som inte är med och upplever samma saker som en grupp. Känslan som 

individen upplever triggas ofta av sociala medier. I en studie gjord 2018 undersöktes 

sambandet mellan FOMO och sociala medier aktiviteter bland 2663 tonåringar. Resultaten var 

ett positivt samband mellan högre upplevt FOMO och ökad aktivitet på sociala medier, högre 

på appar som klassas som mer privata (Facebook, Snapchat) och lägre på twitter och Youtube 

(Franchina, Vanden Abeele, Van Rooij, Lo Coco & De marez, 2018). 

År 2013 gjordes en studie i Australien där forskare ville undersöka sambandet mellan 

användningen av sociala medier kopplat till stillasittande och BMI. Det var 1140 deltagare i 

studien. Resultatet visade ett starkt samband mellan högre användning av sociala medier och 

fler stillasittande timmar på jobbfria dagar, men det framkom inte några starka samband 

mellan användning av sociala medier och ett ökat BMI (Alley, Wellens, Schoeppe, de Vries, 

Rebar, Short, Duncan & Vandelanotte, 2016).  

“Från beroendeforskning kan man konstatera att allt beroende kräver en inlärningsfas där ett 

visst beteende kopplas till en belöning. I detta fall är beteendet en statusuppdatering eller 

annan typ av inlägg, och belöningen är att någon tryckt på like-knappen eller kommenterar. Ju 

fler gånger detta upprepas, desto starkare blir kopplingen och sannolikheten ökar att beteendet 

blir en vana” (Nutley 2019).  

Nutley menar att när vi delar information med andra människor så är det kopplat till känslor 

av belöning och när vi sedan förväntar oss att få uppskattning av andra människor utsöndras 

det dopamin i hjärnan, och dopamin påverkar vårt välmående positivt. När vi sedan får 

kommentarer och likes kommer det att ge oss mer dopamin för att det bekräftar oss genom att 

vi känner oss hörda och sedda (Nutley 2019). 

Uttrycket “Facebook depression” undersöktes i en review år 2018. För att undersöka detta 

skapades fyra olika meta-analyser. Detta för att hitta samband mellan depression med tid 
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spenderad på sociala nätverk, hur ofta individen kollar sociala nätverk samt sociala 

jämförelser på både allmänna och enskild nivå på sociala nätverk. I resultaten framkom det att 

större mängd spenderad tid och frekvent användande på sociala nätverk kunde kopplas ihop 

med ökad påverkan av depression, dock i en liten grad. Högre nivå för depression kopplades 

med ökad allmän social jämförelse. Att jämföra sig på sociala nätverk innebar större risk för 

depression jämfört med tid spenderad på sociala nätverk (Yoon, Kleinman, Mertz & 

Brannick, 2018). 

En studie utfördes för att undersöka sociala mediers påverkan på tonåringars sömnrelaterade 

vanor. I studien deltog skolungdomar på högstadiet som via enkätfrågor fick svara på frågor 

om sina sömnvanor, användandet av skärmar (telefon, dator) och användandet av sociala 

medier. Resultatet av studien visade att nära tillgång till sociala medier, främst genom att ha 

sin telefon i sovrummet kunde kopplas till minskad sömn under skolveckor.  

Detta får negativa effekter på ungdomens humör och funktion under dagen. Den negativa 

påverkan ökar i takt med att ungdomen blir äldre, då sömnen är desto viktigare (Royant-

Parola, Londe, Tréhout & Hartley, 2018). 

Medvetenheten om vad andra människor tycker och tänker om en ökar också i tonåren och 

självbilden hos tonåringar är starkt kopplad till vad andra har för åsikter om dem menar 

Nutley. Det här gör att tonåringar är mer sårbara för sociala Influenser. Nutley skriver att före 

sociala medier var det inte lika enkelt att hålla koll på andra som det är idag (Nutley 2019). 

  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att uppmärksamma och ta reda på mer kring sambandet mellan unga 

tjejers psykiska hälsa kopplat till sociala medier. Kan det vara så att Influensers har ett 

inflytande på ungdomar och deras välmående?  

För att kartlägga detta samband och besvara studiens syfte så kommer dessa frågeställningar 

att undersökas:  

 

• Påverkas unga tjejers psykiska hälsa negativt av sociala medier? 

• Påverkas unga tjejers psykiska hälsa negativt av Influensers?  
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1.3 Hypotes 

Hypotesen är att det finns samband mellan användning av sociala medier och ökad psykisk 

ohälsa hos unga tjejer. Hypotesen har skapats genom litteraturgenomgång av tidigare 

forskning samt egenupplevda händelser. Hypotesen är även att unga tjejer blir påverkade av 

Influensers och har dessa som förebilder.  

 

2. Metod  

 

2.1 Studiedesign 

Den studiedesign vi använt är en kvantitativ undersökning där vi samlat in svar via en enkät 

som funnits tillgänglig på webben. (Bilaga 1) Vi har även analyserat resultatet kvantitativt.  

2.2 Deltagare  

Deltagarna i denna studie är individer som identifierar sig själv som tjej och är i åldrarna 14–

16 år.  

 

2.3 Mätmetoder 

För att undersöka frågeställningen användes en strukturerad enkät för att kartlägga 

information kring deltagarnas relation till sociala medier. I enkäten fanns 18 stycken frågor 

som behandlade enklare frågeställningar om målgrupp, egen skattad hälsa, hur ofta deltagarna 

använder sociala medier och på vilket sätt, vad som driver deltagarna att använda sociala 

medier, sambandet mellan hälsa och sociala medier, vad som triggar deltagarna och till vad på 

sociala medier samt sambandet mellan likes och självkänsla. 

Frågorna till enkäten utformades via diskussion och är anpassade för att få statistik gällande 

hypotesen. I enkäten fanns det frågor som är stängda frågor där det endast gick att svara 

ja/nej/kanske. Det fanns också öppna frågor där deltagarna själva fick utrymme att själva 

formulera ett svar på frågan samt att det fanns självskattningsskalor i vissa frågor.  
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2.4 Etiska överväganden 

Innan varje deltagare började fylla i enkäten så fick de ta del av en inledande text där det stod 

att enkäten var anonym och helt frivillig att besvara. Det fanns tydlig information om att 

deltagarna hade möjlighet att avbryta enkäten när som helst. I den inledande texten berättas 

även vilken målgrupp enkäten riktar sig till och lite kort information kring syftet med studien. 

För att deltagarnas svar skulle vara oberoende av frågeställningen beskrevs studien bara 

översiktligt. 

I den inledande texten stod det även att resultaten behandlas konfidentiellt och att det innebär 

att svaren inte kommer kunna tas del av utomstående.  

Eftersom studien endast har haft deltagare som varit under 18 år gamla så har vi i samråd med 

ansvarig lärare haft en dialog kring huruvida de ville att målsman till deras elever skulle 

godkänna deltagande. De ansvariga lärare som velat ha ett intyg har fått ett via mail som de 

sedan kunnat dela ut. (bilaga 3) Enkäten är även utformad på det sättet att ingen av frågorna 

gällde personuppgifter som sedan skulle kunna kopplas till deltagaren.  

  

2.5 Genomförandet 

För att hitta deltagare till studien mejlades webbenkäten till rektorer på högstadie- och 

gymnasieskolor, kansli på idrottsförbund samt till Influensers. Enkäten lades även ut på 

Facebook för att delas. Enkäten var sedan öppen för deltagare att fylla i under 9 veckor och 

sedan stängde vi ner den för att granska resultaten. Alla frågor på enkäten var obligatoriska att 

svara på vid deltagande.  

 

2.6 Databearbetning 

Svaren på enkäten har varit subjektiva då deltagarna har utgått från sin egen upplevelse och 

känsla i sina svar. För att sammanställa resultaten har Google formulärs procenträkning 

använts, och sedan via det kunnat utläsa hur många % av deltagarna som svarade på de olika 

alternativen i frågorna. För att beräkna samband har statistikprogrammet SPSS använts. 

Persons korrelationskoefficient har beräknats och statistiska samband är utryckt som P<0.05. 
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3. Resultat 

 

Figur 1. Figuren visar vad deltagarna svart på frågan: Hur skulle du skatta ditt välmående i 

dag. 

 

 

 

 

Figur 2. Figuren visar vad deltagarna svart på frågan: Hur många gånger per dag kollar du 

sociala medier. 
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Figur 3. Figuren visar vad deltagarna svarat på frågan: Vad driver dig till att posta inlägg 

på sociala medier? 

 

 

Figur 4. Figuren visar vad deltagarna svarat på frågan: Jämför du dig med andra på sociala 

medier? 
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Figur 4. Figuren visar vad deltagarna svarat på frågan: Om du jämför dig, är det främst med 

någon… 

 

 

 

Figur 6. Figuren visar vad deltagarna svarat på frågan: Blir du ledsen eller besviken om du 

inte får ett visst antal likes? 
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Figur 7. Figuren visar vad deltagarna svarat på frågan: Blir du triggad av personer på 

Instagram? Exempelvis att du vill gå och träna efter att ha sett en vältränad persons bild? 

 

 

I frågan där deltagarna själva fick skriva vem som är deras förebild som är Influenser, var det 

spridda svar. De flesta svarade att Therese Lindgren, Bianca Ingrosso och Margaux Dietz var 

deras förebilder. Antalet % som hade Influenser var 54,4%, motsvarande 45,6% som inte hade 

en Influenser som förebild. Antal som hade Bianca Ingrosso som förebild var 16,8 %, Therese 

Lindgren 4,8%  och Margaux Dietz 7,2 %. 

Korrelationsanalysen visar att de som kollar sociala medier ofta tycker att det är det viktigt 

hur de framstår och att deras värde som person baseras på hur många likes de får (P<0.05). 

Resultatet visar också att många jämför sig med och blir påverkade av Influensers (P<0.05). 

Däremot fanns inga signifikanta samband mellan psykisk hälsa och användande av sociala 

medier (P>0.05). 

 

4. Resultatdiskussion 

De flesta (66,7%) skattade sin hälsa som god eller mycket god. Studien visar att 73,8% 

använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag och 71,4% av deltagarna jämför sig med 

andra på sociala medier. Oftast jämför man sig med en kompis, men 26,2% uppger att de 

jämför sig med Influensers.  
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Ungdomars hjärna är under ständig utveckling och att ha ett socialt nätverk bygger en grund 

för hälsa och välmående. Eftersom ungdomars hjärna är i denna utvecklingsfas påverkas de 

starkt av den sociala miljön omkring sig och detta möjliggör både positiva samt negativa 

utvecklingskurvor hos individerna (Lamblin, Murawski, Whittle & Fornito, 2017).  

I resultatdelen framkom en tydlig koppling mellan att ha en Influenser som förebild och att de 

flesta jämför sig med en Influenser. Det framkom också att ungefär hälften av alla deltagare 

blev besvikna när de inte fick ett visst antal likes på sina inlägg och att den drivkraften att 

posta inlägg var för att de ville ha likes. Även om 52,4 % ansåg att de inte blev besvikna av 

att inte få likes, tycker vi det är viktigt att lyfta den resterande % som faktisk blir besvikna av 

att inte få likes på sina inlägg. Trots detta tyckte ändå de flesta att deras egenvärde var 

detsamma, dvs. de upplevde inte att de var en sämre människa vid färre likes även om de blev 

besvikna. Någon text om att det är intressant att ingen har klickat i att de lägger ut för att få 

likes men ändå blir de besvikna om de inte får det.  

 

Som folkmyndigheten berättade gör sömnbrist oss mer motvilliga till att interagera med 

andra. Det här skulle alltså kunna peka mot att personer använder sociala medier sent på 

kvällen och kanske natten, vilket gör de tröttare och att de får problem med sömnen. Detta i 

sin tur kanske leder till att de inte orkar umgås med varandra i verkliga livet.  

Eftersom människor är flockdjur som behöver umgås med varandra skulle det kunna innebära 

att människor blir deprimerade av att vara ensamma och inte ha social kontakt.  

Om vi ska utgå från studierna som vi skrivit om i bakgrund indikerar det på att ungdomar idag 

är väldigt fästa vid sina mobiltelefoner. Forskningar från både England och USA som togs 

upp i bakgrund berättar att ungdomar som använder mobiltelefonen mer än 5 timmar per dag 

och använder den innan de ska sova får en sämre sömnkvalitet. Att fler och fler ungdomar har 

FOMO kan vara anledningen till att de använder sina mobiler så mycket. Då Snapchat har 

funktionen att man kan se vart sina vänner är någonstans så kan detta vara en stor bidragande 

faktor till FOMO för att man är rädd att inte få vara med.  

Eftersom algoritmer styr vad vi får upp i våra flöden på ex. Instagram är det inte helt otippat 

att så många tonåringar kommer i kontakt med olika Influensers. Följer man en Influenser 

kommer man snabbt att få upp en liknande persons konto i sitt flöde. Det här skulle kunna 

vara en anledning till att Influensers får så stor makt över människor via internet, eftersom 
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inlägg som personen delar kommer att ses av så många. Som exempel en specifik Influenser 

köper en viss jacka, och så ser fler och fler det så till slut vill alla ha den jackan.  

Att fler unga är mindre fysiskt aktiva kan bero på att de inte behöver umgås med varandra i 

verkliga livet. Det är bara att ta upp sin mobiltelefon och så kan man vara social från sin soffa 

istället.  

4.1 Resultatdiskussion Influensers 

Även om resultaten i den här studien inte helt kan säga att det finns samband mellan psykisk 

ohälsa hos unga tjejer och att detta skulle kopplas till Influensers, vill vi ändå säga att 

resultaten vi har fått indikerar på ett problem som skulle kunna bli större.  

 

Korrelationsanalysen visar inga samband mellan psykiska ohälsa och användande av sociala 

medier. Det finns däremot ett signifikant samband mellan att kolla sociala medier ofta, och att 

tycka att det är det viktigt hur man framstår (P<0.05), samt att värdet som person baseras på 

hur många likes man får (P<0.05). Resultatet visar också att många jämför sig med och blir 

påverkade av Influensers.  

Resultatet visar tydligt att deltagarna känner en psykisk påverkan av sociala medier och att 

även fast många verkar vara medvetna om det så fortsätter individerna att använda sociala 

medier på en daglig basis.  

 

Flertalet av bilderna som läggs ut på sociala medier av både privatpersoner men framförallt 

Influensers är redigerade och visar inte hur vanliga kroppar ser ut. Många av våra tonåringar 

är väl medvetna om detta men verkar ändå jämföra sig med dem. Det vill säga, en ung person 

går in på Instagram och ser en bild på en “perfekt” kropp, får genast dålig självkänsla och 

kanske till och med ångest. Även om den här unga personen vet att det här är en redigerad 

bild så reagerar personen direkt, eftersom hjärnan inte kan skilja på verklighet och låtsas.  

Att 71,4 % av deltagarna jämförde sig med någon annan kan kopplas till kroppsideal, dvs. att 

man jämför sin egen kropp med någon annans. Då det inte finns någon fråga om vad man 

jämför sig med, finns det många olika teorier om vad det är som gör att man jämför sig med 

andra och vad man jämför. Men förmodligen jämför sig tjejerna i åldern 14 - 16 år med vem 

som ligger närmast kroppsidealet som råder just nu, vem som har flest följare på Instagram 

och vem som får flest likes.  
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Varför vi kopplar ideal till Influenser, sociala medier och ungdomar är för att en Influenser 

förkroppsligar det rådande idealet. Som skrivet i texten om ideal handlar ett ideal inte bara om 

utsidan utan även om vilken status man har i samhället. 

Eftersom Influensers står för det rådande idealet kommer ungdomarna troligtvis att lyssna på 

dem, och även om en Influenser gör en skönhetsoperation och hävdar att det är av fri vilja kan 

det ändå komma att påverka ungdomar till att vilja begå samma ingrepp. Om inte annat så 

påverkar det här ungdomarna till att vilja försköna sig. Summeringen av detta är att 

ungdomarna det berör tappar säkerheten kring sin egna fysiska kropp eftersom de börjar 

ifrågasätta sig själva och om de duger. Det blir tydligt att se den norm som Influensers har 

skapat på sociala medier och att det kretsar kring att ha ett så perfekt utseende som möjligt.  

En ny trend som startade i slutet av 2018 är att Influensers har börjat öppna upp sig kring vad 

för slags skönhetsingrepp det gör för att förändra sitt utseende. Detta kan vara både positivt 

och negativt. Det positiva är att trenden att vara ärlig blir större och många Influensers är 

tydliga med att säga att deras skönhetsingrepp är deras egna val. Baksidan av detta är att det 

öppet visar att det har ett behov av att förändra och försköna sig och det stärker ytterligare det 

skönhetsideal som florerar på sociala medier. Det blir en slags dubbelmoral då ungdomarna 

ser att deras förebilder genomgår alla möjliga typer av skönhetsingrepp för att bli vackrare, 

samtidigt som de får berättat för sig att det är allas fria val att välja vad man vill göra med sin 

egen kropp. 

Varför vi valde att lyfta just Bianca Ingrosso, Therese Lindgren, Linn Ahlborg och Maja 

Nilsson Lindelöf i bakgrunden är för att det framkom att just dessa personer var förebilder för 

många av testpersonerna.  

Att jämföra sig med en Influenser blir ganska meningslöst om de ändå har förskönat sig 

genom att lägga fillers i sina läppar eller under ögonen. Det blir ett ideal som inte går att 

uppnå om man inte betalar för att också göra ett ingrepp.  

Beroende på vart i samhällsstegen man befinner sig kommer det troligen att påverka huruvida 

man kan följa det rådande idealet eller inte. De ungdomar som har föräldrar med mer pengar 

kommer kanske lättare att kunna köpa mer av de produkter som alla Influensers marknadsför 

medan de med mindre pengar blir utan nya produkter. De som har mer pengar kommer 

exempelvis att kunna köpa ett gymkort till sitt barn och/eller anmäla sina barn till fler 
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aktiviteter jämfört med de vars föräldrar som inte har lika mycket pengar vilket skapar en 

socioekonomisk klyfta.  

Sambandet mellan att jämföra sig med en Influenser och samtidigt ha den här personen som 

sin förebild kommer förmodligen att kosta pengar. Som beskrivet i bakgrund går en 

Influensers jobb ut på att göra reklam för produkter. Följarna vill antagligen se ut som 

Influensers, köpa sminkprodukter, köpa kläder som Influensers oftast har – en till synes utåt, 

dyrare livsstil vilket gör att de som har lite mer pengar kan följa det rådande idealet och därför 

är just nu kvinnoidealet en fråga om vilken samhällsklass du tillhör. Det kan bli svårare att nå 

upp till idealet utan de ekonomiska förutsättningarna vilket kan bidra till psykisk ohälsa.  

“Livet e orättvist om man föds in i rik familj eller i familj utan pengar i förorten bland alla 

droger och mobbning” Skriver en person som svarat på enkäten.  

Detta är relevant att koppla till fysisk aktivitet då det rådande kroppsidealet som florerar på 

sociala medier som vi nämnt ovan i texten, för tillfället porträtteras av en smal kroppsform 

med synliga muskler. Det vill säga, de som har mer pengar kommer lättare att kunna anamma 

både kroppsideal genom möjligheten att utöva vissa aktiviteter och övrigt ideal som mode och 

skönhetsprodukter. Detta scenario kopplar vi ihop det här till frågorna “jämför du dig med 

någon?” “har du någon förebild, och i så fall vilken?” som deltagarna fick svara på i enkäten. 

I enkätundersökningen för denna studie lämnades även fritt utrymme för deltagarna att själva 

uttrycka sig och reflektera kring detta ämne i form av kommentarer. Det som kunde utläsas av 

detta var deltagare tyckte det var “sjukt hur mycket man påverkas av sociala medier” och 

”flera av mina vänner är nästan besatta av sociala medier och deras välmående påverkas av 

hur många likes de får”. Eftersom just ämnet sociala medier kopplat till tjejers hälsa inte är så 

väl utforskat så har det varit svårt att hitta underlag till denna studie men med kommentarer 

som dessa så går det att koppla till tidigare studier om unga tjejers psykiska hälsa. 

Som korrelationsanalysen visar, kan vi dra slutsatsen att ungdomar som ofta kollar sociala 

medier även tycker att det är viktigt hur de själva framstår och att deras värde som person 

baseras på hur många likes de får. 

Trots att det inte fanns några signifikanta samband mellan den psykiska hälsan och 

användandet av sociala medier hos ungdomar kan vi konstatera att de ändå blir påverkade.  

Kan det vara så att de som använder sociala medier mycket, vill framställa sig på ett visst sätt 

och anser att deras värde baseras på hur många likes de får, har låg självkänsla?  
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Att de tror att de mår bättre eller är en bättre människa om de får bekräftelse på sociala 

medier? Som att bekräftelsen från andra människor är ett kvitto på att man duger som 

person?  

 

Det var också många som jämförde sig och blev påverkade av Influensers. Det här skulle 

kunna innebära att en person tittar på sociala medier ofta, jämför sig med en Influenser, vill 

framstå på ett liknande sätt på sin egna sociala kanal, och beroende på hur “lik” den känner 

sig och hur många likes den här personen får så kan det bli någon form av bekräftelse på att 

man “spelar i samma liga” som Influensern.  

 

Det låter som att det är psykiskt stressande att konstant använda sin mobiltelefon för att hålla 

sig uppdaterad på sociala medier, och samtidigt jobba för att få till ett eget bra inlägg så att 

man liknar en Influenser. Sedan ska man sitta och vänta in likes, och hoppas på att man blir 

tillräckligt bekräftad för att känna att ens egna värde är högt och bra.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Studien belyser ungdomars egen upplevelse kopplat till sociala medier och har användes en 

kvantitativ metod. För att samla in data och skapa statistik har vi använt en enkät.  

Från början var tanken att enkäten skulle delas ut i pappersformat till deltagare i olika skolor. 

När detta inte var möjligt fick enkäten utföras via internet, och då uppkom idén att genom ett 

samarbete med Influensers kunna exponera enkäten via deras sociala medier för att få så 

många deltagare som möjligt. Arbetet med att försöka få ut enkäten och att få kontakt med 

både skolor och Influensers har varit stort. Det har varit svårt att väcka engagemang hos 

vuxna kring detta ämne. Av totalt 140 skickade mail svarade endast 20 personer, och av totalt 

30 förfrågningar kring samarbete med Influensers svarade totalt 2 personer och svaren var att 

Influenserna tackade nej till att lyfta denna undersökning.  

Vi ställer oss frågande till varför inte fler Influensers valt att samarbeta i denna undersökning 

då den berör samma målgrupp. Kan det vara på grund av att de inte har sett någon ekonomisk 

vinst med ett samarbete eller stoppar Influensers huvudet i sanden när man belyser det faktum 

att de påverkar ungdomar psykiska hälsa negativt? I resultatdelen går det att utläsa att hela 

26,2 % av deltagarna i denna studie jämför sig med Influensers. Bör inte Influensers ta mer 

ansvar med den kunskapen? 
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Enkäten som deltagarna svarade på skickades ut via internet vilket innebär att kontrollen kring 

vem som har fyllt i enkäten är bristande jämfört med om enkäten hade delats ut personligen 

till den valda målgruppen. Att enkäten har varit tillgänglig via internet har bidragit till att det 

varit enklare för vissa deltagare att genomföra enkäten, då flertalet skolor tackade nej till att 

deras elever skulle fylla i den i pappersformat i skolan.  

I inledningen i enkäten stod det tydligt att den riktar sig till tjejer eller individer som 

identifierar sig som tjej i åldern 14-16 år. Trots detta har ett några individer uppgivit att de 

identifierar sig som kille. Om det är tjejer som är biologisk tjej men identifierar sig som kille 

eller är biologisk kille går inte att svara på. Dock har dessa svar räknats bort från resultatet. 

Det finns heller inte så mycket ny forskning om ungdomar hälsa kopplat till sociala medier 

vilket gör det svårare att dra konkreta slutsatser om att sociala medier påverkar ungdomar 

negativt.  

Eftersom det varit så få personer som deltagit hade resultatet kunnat se annorlunda ut, men det 

vi kan utläsa nu är att Influensers har mer påverkan på ungdomar är vad vi trott.  

 

4.3 Fortsatta studier  

Sambandet mellan unga tjejers psykiska ohälsa kopplat till sociala medier bör det forskas mer 

kring då det inte finns många studier som berör det ämnet. Kunskapsluckan är stor inom detta 

område och vi anser att vuxna människor bör ta mer ansvar inom området för att sedan kunna 

stödja och informera ungdomar i sin närhet. Skolor bör även informera sina elever kring den 

stora påverkan som sociala medier har på individer samt att vi anser att Influensers borde ha 

tydliga riktlinjer för hur de ska använda sina kanaler. Det har visats ett positivt samband 

mellan att ge eleverna på skolan kunskap kring psykisk ohälsa och minskat drabbning av 

psykisk ohälsa. (Folkhälsomyndigheten, 2020)  

Folkhälsomyndigheten har även startat ett initiativ “ledare som lyssnar” som är en 

internetbaserad utbildning om psykisk hälsa bland barn och ungdomar (Folkmyndigheten, 

2020). 

Detta initiativ bör gälla de större aktörerna inom sociala medier (exempelvis Youtube och 

Facebook) i samråd med psykologer. Föräldrar till ungdomar som går på högstadiet och/eller 

gymnasiet bör även få ta del av mer kunskap kring sociala medier för att få insikter kring hur 

ungdomarna använder sina digitala profiler.  
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Det skulle behövas göras en större studie av detta ämne för att verkligen kunna se om sociala 

medier och Influencers påverkar ungdomar så mycket som de verkar göra i vår studie med så 

få deltagare. Det hade också varit intressant att jämföra killar och tjejer, kanske påverkas de 

på olika sätt eller så påverkas de likadant.  

Slutsats: De flesta av deltagarna använder sociala medier 10 gånger eller mer per dag men 

skattade sin hälsa som god. Däremot fanns samband mellan att använda sociala medier ofta; 

och att tycka att det är det viktigt hur man framstår (P<0.05), samt att värdet som person 

baseras på hur många likes man får (P<0.05).  

Våra tonåringar bryr sig mer om utsidan och sin image än vi kanske tidigare har trott, och de 

tar åt sig av det som händer ute på sociala medier. De lyssnar på våra Influensers, jämför sig 

med dem och har dem som förebild.  
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Bilaga 1 

 

Litteratursökning 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Se Uppsatsguiden för exempel på hur bilagan kan fyllas i. 

 

Syfte och frågeställningar:  

• Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av sociala medier? 

• Påverkas unga tjejers psykiska hälsa negativt av Influensers?  
 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Sociala medier, psykisk hälsa ungdomar, 

fysisk hälsa ungdomar 

Social media, mental health youth people, 

physical health young people 

 

Var och hur har du sökt? 

Databaser och andra källor  Sökkombination 

Google 

 

 

 

 

 

PubMed 

  

“Sociala medier kopplat till psykisk ohälsa hos ungdomar”  

“Fysisk aktivitet hos ungdomar kopplat till mobiler”  

“Influencers påverkan på ungdomar” 

 

“Mental health, digital world”  

 

Kommentarer 

 

  



   
 

31 
 

 

Bilaga 2  

 

Frågeformulär 

Obligatoriska frågor * 

 

1. Hur gammal är du?* 

a. 14 

b. 15 

c. 16 

 

Vad definierar du dig som?* 

a. Tjej 

b. Kille 

c. Annat 

 

Hur skulle du skatta ditt välmående i dagsläget?* 

a. Mycket låg 

b. Låg 

c. Okej 

d. Bra 

e. Mycket bra 

 

Är du nöjd med det? (Kopplat till frågan över)* 

a. Ja, jag är nöjd med det 

b. Nej, jag önskar det vore annorlunda 

 

Hur många gånger per dag kollar du sociala medier?* 

a. 0-5 gånger 

b. 5-10 gånger 

c. 10 + gånger 
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Brukar du posta inlägg på sociala medier? Om ja, hur ofta? (Inklusive stories etc)* 

a. Sällan 

b. Ibland 

c. Ofta 

d. Eget svar  

 

Vad driver dig till att posta inlägg på sociala medier?* 

a. Att få många likes 

b. Att få bekräftelse 

c. Det är roligt 

d. Allt över 

e. Något annat 

 

Blir du ledsen eller besviken om du inte får ett visst antal likes?* 

a. Ja 

b. Nej 

 

 

Påverkas din självkänsla och ditt självförtroende av hur många likes du får?*  

a. Ja 

b. Nej 

 

Hur påverkas din självkänsla och ditt självförtroende av hur många likes du får?* 

a. Positivt 

b. Negativt 

c. Ingenting 

 

Jämför du dig med andra på sociala medier?* 

a. Ja 

b. Nej 

 

Om du jämför dig, är det främst med någon.. 

a. Influencer 
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b. Kompis/bekant 

c. Någon annan i din närhet 

d. Övrig person på internet 

 

Blir du triggad av personer på Instagram? Exempelvis att du vill gå och träna efter att 

ha sett en vältränad persons bild? * 

a. Ja 

b. Nej 

c. Ibland 

 

Är det viktigt för dig att framstå på ett visst sätt på sociala medier? * 

a. Ja 

b. Nej 

c. Kanske 

 

Har du någon förebild som är Influenser? Om ja, vem?* 

a. Eget svar 

 

Varför är just den personen din förebild?  

a. Eget svar 

 

Anser du att ditt värde som person baseras på hur många likes du får?*  

a. Ja 

b. Nej 

 

Övriga tankar kopplat till frågorna?  

a. Eget svar  
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Bilaga 3  

 

Informationsbrev 1  

Till Influensers  

 

“Hej! Vi är två hälsopedagoger från Gymnastik- och idrottshögskolan som just nu skriver en 

C-uppsats. Vi kommer att skriva om unga tjejers psykiska hälsa kopplat till sociala medier 

och vill undersöka detta genom en enkätundersökning som finns tillgänglig online.  

 

Vi skriver nu till dig då vi vet att du når ut till en stor målgrupp i den ålder vi söker (individer 

som identifierar sig som tjej i ålder 14-15 år). Om du vill vara med tillsammans med dina 

följare och bidra till forskning så skulle det vara så fint om du ville dela vår länk på någon av 

dina plattformar. Enkäten är helt anonym.  

 

Tanken med denna undersökning är att vi vill belysa detta ämne och starta en diskussion kring 

hur stor påverkan sociala medier faktiskt har på oss. Vi gör denna C-uppsats med Gymnastik- 

och idrottshögskolan bredvid oss och ambitionen är att vi kommer lyfta detta i media. Så om 

du som Influenser känner att detta ligger nära ditt hjärta och du vill vara med på ett hörn så är 

vi så tacksamma!  

 

Har du några frågor eller tankar så får du gärna kontakta oss på:  

Emmie Trång, emmie.trang@student.gih.se, 0733305715 

Madeleine Berggren, madeleine.berggren@student.gih.se, 0760520775 

Vår handledare för projektet heter Maria Fernström och kan nås via denna mail: 

maria.fernstrom@gih.se  

 

Länken till vår webbenkät: 

https://forms.gle/CMRRtUQPqmFXVq2t8  

 

Tacksamma för svar och om inte vill vi peppa dig för den fina förebilden just du är för dina 

tittare! Detta mail går bara ut till det Influensers som vi genuint tror på kan göra skillnad och 

spelar en viktig roll i dagens sociala medier! Så glöm inte att just du är viktig :)  

mailto:emmie.trang@student.gih.se
mailto:madeleine.berggren@student.gih.se
mailto:maria.fernstrom@gih.se
https://forms.gle/CMRRtUQPqmFXVq2t8
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Ha en fortsatt härlig vecka!  

Bästa hälsningar 

Emmie och Madeleine”  
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Bilaga 4  

 

Informationsbrev 2  

Till skolor och idrottsföreningar 

 

“Hej! Vi är två blivande hälsopedagoger som studerar vårt sista år på Gymnastik- och 

idrottshögskolan där vi nu ska påbörja vår C-uppsats. Vi har valt att skriva om unga tjejers 

välmående kopplat till sociala medier och kommer undersöka detta genom en 

enkätundersökning. Vi vill att så många tjejer som möjligt som går i klass 9 (ålder 14-15 år) 

ska vara med och det är anledningen till att vi skriver detta mail.  

 

Vi har ordnat en webbenkät (som är helt anonym) som ni gärna får skicka ut till era elever 

(som identifierar sig som tjej i klass 9:e). Ämnet vi skriver om belyser ett viktigt ämne som vi 

gemensamt har ansvar över att förebygga.  

 

Här är länken:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOplpHcMmd7z-

0Baz8xGimN8A7JB88sOdabv-XCq_0YQ-Bew/viewform?usp=sf_link  

 

Om ni vill att vi bifogar ett intyg där målsman godkänner medverkan i denna undersökning så 

är det bara att säga till! 

 

Tacksamma för svar :)  

 

Vid övriga frågor eller tankar så är det bara att maila/ringa!  

Bästa hälsningar 

Madeleine Berggren, 0760520775, madeleine.berggren@student.gih.se  

Emmie Trång, 0733305715, emmie.trang@student.gih.se “ 

 

Kontaktinformation:  

Handledare: Maria Fernström  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOplpHcMmd7z-0Baz8xGimN8A7JB88sOdabv-XCq_0YQ-Bew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOplpHcMmd7z-0Baz8xGimN8A7JB88sOdabv-XCq_0YQ-Bew/viewform?usp=sf_link
mailto:madeleine.berggren@student.gih.se
mailto:emmie.trang@student.gih.se
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