
ÖREBRO UNIVERSITET       2014-01-14 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete 

Delkurs 2, 15 hp 

Termin 6 

C-uppsats 

HT 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociala mediers inverkan på tonåringars psykiska hälsa 
 

 

– Ur skolkuratorers perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: 

Danielsson, Amanda 

Snöbom, Malin 

 

Handledare: 

Boström, Katrin 



2 

 

SOCIALA MEDIERS INVERKAN PÅ TONÅRINGARS PSYKISKA HÄLSA  

Danielsson, Amanda & Snöbom, Malin    

Örebro universitet 

Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Teorier och vetenskapliga metoder i socialt arbete 

C-uppsats, 15 hp 

HT 2013 

 

Sammanfattning 

Psykisk ohälsa är i dagsläget ett av Sveriges största folkhälsoproblem och hos tonåringar har 

den ökat drastiskt sedan början av 1990-talet. För många tonåringar är sociala medier en stor 

del av deras liv och de använder främst internet som ett kommunikationsmedel för att kunna 

hålla kontakt med vänner och bekanta samt för att skapa nya kontakter. Syfte: Att undersöka 

sociala mediers inverkan på tonåringars psykiska hälsa. Metod: För att samla in empiriskt 

material har en kvalitativ metod använts. Studien grundar sig i tidigare forskning, litteratur 

samt intervjuer med kuratorer på högstadie- och gymnasieskolor i en medelstor stad. 

Resultat: Samtliga skolkuratorer uppgav att sociala medier har en stor inverkan på många 

tonåringars liv, som kan innebära både fördelar och nackdelar. Det finns flera risk- och 

skyddsfaktorer som är av betydelse för hur tonåringar hanterar och reagerar på det som sker 

på sociala medier. En av de största skyddsfaktorerna är trygga hemförhållanden. Slutsatser: 

Studien visar att sociala medier medför både positiva och negativa effekter. Vilken effekt 

användningen av sociala medier kan få beror både på tonåringen själv samt på mängden av 

användandet. Studien visar också att sociala medier inte ensam är en orsak till utvecklandet av 

psykisk ohälsa hos tonåringar. Sociala medier är enbart en utav flera komponenter. 

Nyckelord: psykisk hälsa, psykisk ohälsa, internet, sociala medier, tonåringar. 
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Abstract 

Mental illness is today one of the largest public health problem in Sweden and it has increased 

dramatically among teenagers since the early 1990s. For many teenagers social media are a 

big part of their lives and they mainly use Internet for intention to communicate with friends 

and to create new contacts. Purpose: To examine social media's influence on teenagers’ 

mental health. Method: In order to collect empirical data, a qualitative method was used. The 

study is based on previous research, literature and interviews with counselors at secondary- 

and high schools in a medium-sized city. Results: All school counselors indicated that social 

media has a great influence on many teenagers' lives, which may involve both advantages and 

disadvantages. There are several risk- and protective factors that are relevant to how teenagers 

deal with and react to what is happening on social media. One of the main factors is the secure 

protection home situations. Conclusions: One conclusion of this study is that social media 

brings both positive and negative effects. The kind of effect depends on the teenager itself and 

on the amount of usage. Another conclusion is that social media alone is not a cause of the 

development of mental illness among teenagers. Social media are just one of several 

components.  

Keywords: mental health, mental illness, Internet, social network, teenagers, adolescent. 
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Förord 

 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare för all feedback som hjälpt oss i 

arbetet med vår c-uppsats. Vi vill även tacka samtliga skolkuratorer som tog sig tid till att 

delta i en intervju, utan dem hade vår studie inte gått att genomföra.  
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1. Inledning och bakgrund 

1.1 Hälsa 

Begreppet hälsa består av tre grundläggande delar; en fysisk, en social och en psykisk. Den 

fysiska delen handlar om kroppsliga företeelser så som sjukdomar, arvsanlag samt hur 

kroppen påverkas och reagerar på yttre och inre stimuli. Den sociala delen syftar bland annat 

till förhållandet till andra individer och förhållandet till geografisk placering, ekonomiska 

resurser samt daglig sysselsättning. Den psykiska delen berör själsligt välbefinnande. Faktorer 

som har en central och viktig roll för att uppnå välbefinnande är individens sätt att se och tro 

på sig själv samt förmågan att skapa genomförbara mål och ha realistiska förväntningar för att 

sedan kunna uppnå dessa. Samtliga av dessa grundläggande delar samspelar med varandra 

och är alla tre nödvändiga för upplevelsen av en balanserad och sund hälsa. Viktigt att 

poängtera är att hälsa är en subjektiv upplevelse vilket innebär att den uppfattas olika av olika 

individer (Lindblad & Lindgren, 2009, s.33ff). 

1.2 Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är ett svårdefinierat begrepp och det kan i många fall vara problematiskt att dra 

gränsen mellan psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Socialstyrelsen definierar psykisk ohälsa 

genom följande uppdelning: 

 En psykisk sjukdom anses vara en form av allvarlig psykisk avvikelse som karaktäriseras 

av orealistiska tolkningar av verkligheten. Denna situation är välbekant inom 

psykiatrivården. Denna form av psykisk avvikelse ger upphov till allvarsamma 

konsekvenser hos den som är drabbad och även för den drabbades omgivning. I dessa fall 

går det att fastställa vid vilket tillfälle den psykiska avvikelsen framträdde för första 

gången. 

 En psykisk störning är någonting annat då det inte utgår från orealistiska tolkningar av 

verkligheten eller av ett fastställt tillfälle då den psykiska avvikelsen framträdde för första 

gången. Även dessa situationer är igenkända inom den psykiatriska vården. 

 Psykisk ohälsa framställs slutligen som personligt upplevda och självrapporterade 

bekymmer och problem som kännetecknas som psykiska. Dessa bekymmer och problem 

behöver dock inte vara sammankopplade med en psykisk sjukdom eller störning (Lindén-

Boström & Persson, 2007, s.3). 

Att ha en god psykisk hälsa innebär ett själsligt välbefinnande och upplevelsen av att ens 

tillvaro är meningsfylld. Det är också avgörande för den psykiska hälsan att individen känner 

en delaktighet till samhället och en personlig styrka som kan hjälpa individen att klara 

motgångar som livet medför. En psykisk ohälsa behöver inte betyda motsatsen till psykisk 

hälsa, utan den psykiska ohälsan är ett övergripande begrepp som innefattar båda psykiska 

besvär och psykiska sjukdomar. Psykiska besvär kan uppfattas olika för olika individer, men 

några symptom kan vara oro, ängslan, ångest, nedstämdhet, stressrelaterade problem, 

sömnsvårigheter och självmordstankar eller självmordsförsök. Beroende på omfattningen av 

symptomen kan de på olika sätt och i olika grader påverka individens funktionsförmåga, men 

det sätts sällan någon diagnos för psykiska besvär. Psykiska sjukdomar och psykiska 

funktionshinder kan det däremot oftare sättas diagnos på (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2012). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) omfattar psykiska sjukdomar många olika 

problem. Flera av dem kan dock utmärkas av onormala tankar och avvikande beteenden. 

Schizofreni, depression och psykisk utvecklingsstörning är några exempel på psykiska 

sjukdomar (World Health Organization, 2013).  
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1.3 Psykisk ohälsa hos tonåringar 
Hwang och Nilsson (2011) beskriver tonåren, 13-19 år, som en omvälvande tid i en individs 

liv. Tonåringen utvecklas snabbt under dessa år och tonåringen befinner sig i en period mellan 

att vara barn och att vara vuxen. Tonåringen genomgår både yttre och inre kroppsförändringar 

som hör samman med puberteten. Dessa kroppsliga förändringar påverkar tonåringen både 

socialt och psykologiskt. Så länge tonåringen fortfarande ser ut som ett barn, bemöts 

tonåringen som ett barn. Men under puberteten när alla kroppliga förändringar är i full gång 

börjar tonåringen bemötas mer som en ung vuxen. Detta bemötande är viktigt för tonåringens 

självkänsla och påverkar vilken roll tonåringen kommer att inta. Det är mycket vanligt att 

tonåringen är kritisk mot sig själv och känner oro över att räcka till och passa in, med hänsyn 

till kroppens utveckling och sitt utseende. Tonåringarna känner väl till de ideal och normer 

som finns i samhället och vill gärna leva upp till dessa. Det kan leda till både ökad och 

minskad självkänsla, dels beroende på hur tonåringen uppfattar sig själv och dels hur 

tonåringen bemöts och uppfattas av andra. Utöver denna fysiska förändring sker även en 

kognitiv utveckling som bland annat påverkar och utvecklar tonåringens tankeförmåga, som 

blir allt mognare och mer logisk samt att hjärnans kapacitet utvecklas. Under tiden då 

tonåringen är i denna fas i livet är det vanligt att tonåringen kan uppfattas som egocentrisk. 

Tonåringen är ofta väldigt självmedveten och har en benägenhet att uppfatta sig själv som 

alltings medelpunkt och kan därför även uppleva att de får större uppmärksamhet än vad de 

egentligen får. Den socioemotionella utvecklingen som tonåringen genomgår, innebär att 

tonåringen blir mindre beroende av föräldrarna och får istället ett större beroende av vännerna 

och omgivningen. Detta är en del av tonåringens identitetsutveckling som kan vara 

förvirrande, vilket leder till att tonåringen prövar och utforskar olika identiteter och roller 

innan tonåringen slutligen lära känna sig själv (Hwang & Nilsson, 2011, s.297ff).  

 

Psykisk ohälsa är något som ökar bland tonåringar, såväl hos tjejer som hos killar. Detta 

framkommer i flera undersökningar som berör ämnet självrapporterade besvär. I ett flertal 

undersökningar som gjorts av Statistiska Centralbyrån (SCB) angående levnadsförhållanden 

framkommer det att antalet individer i åldern 16-24 år med besvär som oro och ångest har 

ökat sedan början av 1990-talet. Antalet tjejer och kvinnor som har problem med något av 

ovanstående har alltid varit ungefär dubbelt så hög som hos killar och män. Utvecklingen har 

dock sett likadan ut för båda könen. År 1989 var det nio procent av tjejerna och kvinnorna 

som hade problem med oro eller ångest. Fram till 2003 har denna siffra tredubblats. När det 

gäller killar och män har motsvarande siffra ökat från fyra till tretton procent. Även antalet 

som angett att de lider av sömnbesvär och trötthet har tredubblats sedan slutat av 1980-talet, 

såväl hos tjejer och kvinnor som hos killar och män. Olika tecken på värk som kan förknippas 

med psykisk ohälsa är också något som ökat bland tjejer och kvinnor och killar och män i 

åldrarna 16-24 år. Förekomsten av regelbunden huvudvärk har fördubblats sedan början av 

1980-talet. När det syftar till värk i skuldror, nacke eller axlar har dessa problem tredubblats 

(Lindén-Boström & Persson, 2007, s.4f). 

 

I en undersökning som handlade om tonåringars hälsovanor på en högstadieskola framgick 

det att såväl nedstämdhet och dåligt humör har ökat mellan åren 1985 och 2001. Antalet som 

känt sig nedstämda mer än en gång per vecka har mer än fördubblats under denna period, hos 

tjejerna från 14 procent år 1985 till 35 procent år 2001. I samma undersökning när det gällde 

killarna har ökningen gått från fem procent år 1985 till 13 procent år 2001. I denna 

undersökning granskades också antalet tjejer och killar i 13- respektive 15-årsåldern som led 

av sömnbesvär eller hade svårigheter med att somna mer än en gång per vecka. Hos tjejerna 

har antalet ökat från 17 procent år 1985 till 28 procent år 2001. Hos killarna har antalet ökat 

från 14 procent år 1985 till 22 procent år 2001 (Lindén-Boström & Persson, 2007, s.5). 
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1.3.1 Risk- och skyddsfaktorer  

Att generera förutsättningar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa är 

mycket betydelsefullt. Det handlar dels om att förstärka och lyfta fram skyddsfaktorer men 

även om att minska riskfaktorer. Risk- och skyddsfaktorer finns både på individ-, grupp- och 

samhällsnivå. Det finns något som kallas för bestämningsfaktorer, det går även att kalla det 

för orsaker, som inverkar på existensen av psykisk ohälsa. Nedan sammanfattas ett antal risk- 

och skyddsfaktorer för tonåringar på individ-, grupp- samt samhällsnivå (Lindén-Boström & 

Persson, 2007, s.6). 

 

Risk- och skyddsfaktorer på individnivå: 

 Medfödd eller tidigt uppnådd sårbarhet fungerar som en riskfaktor. 

 Aggressivitet, bristfällig impulsförmåga, dåligt självförtroende samt minskad förmåga att 

leka är några karaktärsdrag hos en individ som fungerar som riskfaktorer. 

 Begåvning, kreativitet, förmågan att ta egna initiativ, kunna visa empati för andra 

individer, kunna ta hand om sig själv, lösa olika former av problematik, känna hoppfullhet 

inför framtiden samt ha kontroll över sina impulser är några karaktärsdrag hos en individ 

som fungerar som skyddsfaktorer (Lindén-Boström & Persson, 2007, s.6f). 

 

Risk- och skyddsfaktorer i det sociala samspelet med andra: 

 Något som har en stor betydelse för den psykiska hälsan, både under tiden ett barn växer 

upp och senare i livet är en trygg och god anknytning till föräldrarna. Dock finns det 

många föräldrar som inte klarar av att skapa en trygg relation med sina barn. 

 Konflikter och fysiskt och psykiskt våld inom en familj har en negativ effekt på 

tonåringars psykiska hälsa. Även dåliga ekonomiska förhållanden och arbetsförhållanden 

har visat sig ha en negativ inverkan.  

 Positiva relationer till andra än föräldrarna i tonåringens nätverk, till exempel syskon och 

mor- och farföräldrar fungerar även det som skyddsfaktorer. 

 Ytterligare en skyddsfaktor inom en familj är regler, gränssättning, ömsesidig respekt, 

förtroende gentemot varandra samt hantering av konflikter på ett kreativt och 

uppbyggande sätt. 

 Vänner, lärare och tränare är individer som i de flesta fall fungerar som skyddsfaktorer. 

Dock kan brist på vänner och fritidsaktiviteter ha en negativ inverkan på den psykiska 

hälsan hos tonåringar (Lindén-Boström & Persson, 2007, s.6f). 

 

Risk- och skyddsfaktorer på samhällsnivå: 

 Resurser så som ekonomiska, sociala, politiska och kulturella inom en familj är av stor 

vikt när det gäller tonåringars hälsa. Tonåringar som växer upp i försummelse har i 

allmänhet en hälsa som är sämre såväl fysiskt som psykiskt. 

 Något annat på samhällsnivå som har en stor inverkan på tonåringars psykiska hälsa är 

den kommunala basverksamheten. Med detta avses bland annat skolgång. Om skolgången 

fungerar på ett bra och gynnande sätt för tonåringen ses det som en skyddsfaktor som 

bidrar till en mental och emotionell utveckling (Lindén-Boström & Persson, 2007, s.6f). 

 

1.4 Sociala medier 

Det som i studien avses med sociala medier är sociala nätverk som går att nå via internet och 

genom applikationer på mobiltelefoner. 

 

”80 procent av unga internetanvändare i EU är aktiva i sociala medier”, ”Hälften av alla 

svenskar är med i sociala nätverk”, ”Mobila datatrafiken nästan fördubblad” och ”Svenska 

internetanvändningen bland den högsta i världen” (Internetstatistik, 2013). Dessa är några 
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rubriker på studier och artiklar som publicerats de senaste åren. Allt fler individer använder 

internet och det vanligaste aktiviteterna är att spela spel, läsa och skriva e-mail, lyssna på 

musik och besöka olika sociala nätverk. Facebook, som är ett socialt nätverk, använder cirka 

66 procent av alla som bor i Sverige och antalet användare ökar i jämn takt. Även Twitter och 

Instagram har ökat med antalet användare kraftigt de senaste åren (Internetstatistik, 2013).  

 

Sociala medier är ett samlingsnamn för webbplatser och olika kommunikationsnätverk, där 

användarna kan kommunicera och interagera med varandra genom text, bilder och ljud 

(Nationalencyklopedin, 2013). Facebook, som har fler än 1,1 miljard användare världen över, 

är ett socialt kommunikationsnätverk som grundades år 2004. Alla användare har en personlig 

profil och kan bland annat använda tjänsten för att lägga till andra användare som vänner, 

publicera bilder och skicka meddelanden (Facebook, 2013). Instagram är en mobilapplikation 

som introducerades år 2010. Användarna har personliga album där de publicerar bilder och 

videos för att dela med andra användare. Användare kan även välja att ”följa” andra 

användare och prenumerera på deras inlägg (Instagram, 2013). Twitter är en social 

nätverkstjänst som grundades år 2007. Användarna på Twitter skriver meddelanden och 

uppdateringar på sina profiler med som mest 140 tecken åt gången. Användare kan välja att 

prenumerera, eller ”följa”, andra användare för att då kunna se deras uppdateringar och 

statusmeddelanden (Twitter, 2013).  

 

För många tonåringar idag är internet en stor del av deras liv och de använder främst internet 

för att via sociala medier kommunicera med vänner och bekanta samt för att skapa nya 

kontakter (Wells & Kimberly, 2007, s.235f). Enligt von Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) 

besöker 84 procent av alla tonåringar i åldrarna 13-14 sociala medier och 93 procent av 15-16 

åringarna (Von Feilitzen, Findahl & Dunkels, 2011, s.11f). Att besöka ett eller flera sociala 

medier har blivit en daglig rutin för 75 procent av tonåringarna och detta fortsätter för många 

upp i 30 årsåldern. Användandet av sociala medier ökar i takt med att ny teknik, så som 

smarttelefoner och surfplattor, ökar (Findahl, 2012, s.16f). 

1.5 Problemformulering 
Den psykiska ohälsan har sedan i början av 1990-talet visat en tydlig ökning bland tonåringar, 

såväl hos tjejer som hos killar. Även användandet av sociala medier har ökat kraftigt de 

senaste åren. Användandet av sociala medier har aldrig tidigare varit en så stor del av många 

individers liv och det är fortfarande relativt oklart vilka effekter användandet kan ge på den 

psykiska hälsan. Att drabbas utav psykisk ohälsa kan vem som helst göra och problemet 

påträffas dagligen inom socialt arbete. 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka sociala mediers inverkan på tonåringars 

psykiska hälsa ur skolkuratorers perspektiv.   

2.2 Frågeställningar 

 På vilket sätt upplever skolkuratorer att sociala medier inverkar på tonåringars psykiska 

hälsa? 

 Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? 

 Upplever skolkuratorer att den psykiska ohälsan hos tonåringar har ökat? 

 Vad finns det för skillnader mellan tjejer och killars psykiska ohälsa och deras sätt att 

hantera sociala medier? 
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3. Tidigare forskning 
 

Enligt en studie av Durkee (2012), som gjorts i elva europeiska länder, där bland annat 

Sverige är inräknat, har användningen av internet och sociala medier ökat drastiskt och en 

väldigt stor del av användarna består utav tonåringar. Internet och sociala medier har blivit en 

viktig del i tonåringars vardag. Användandet kan dock i många fall ha både emotionella och 

beteendemässiga konsekvenser. Den vanligaste aktiviteten på internet är att titta på videoklipp 

och den näst vanligaste aktiviteten är att chatta och besöka olika sociala medier (Durkee, 

2012, s.2211ff). Enligt en studie av Montgomery (2000), som gjorts i USA, har den explosiva 

ökningen av internet och sociala medier lett till en ny mediekultur, där enheter som telefon, tv 

och dator går samman och det har på så vis bildats nya möjligheter till att kommunicera med 

varandra. Till följd av tonåringars stora användning av internet och sociala medier så har de 

blivit en målgrupp för många företag som allt oftare väljer att marknadsföra sig på internet 

och sociala medier (Montgomery, 2000, s.61). 

 

Enligt ytterligare en studie av Desjarlais och Willoughby (2010), som gjorts i USA, kopplar 

de flesta tonåringar upp sig på internet dagligen och många av dessa är aktiva på olika sociala 

medier. Flera studier säger att integrera med andra individer på sociala medier är positivt för 

välbefinnandet för de flesta tonåringar, oavsett om de är introverta eller extroverta. 

Vänskapsrelationer är viktiga för tonåringar då de bidrar till tonåringens utveckling av sociala 

färdigheter, intimitet, empati och konflikthantering. Vänskapsrelationer bidrar även till 

välbefinnande och till tonåringars självkänsla. Tonåringar som lider av social ångest kan ha 

svårare att underhålla vänskapsrelationer då ångesten kan leda till socialt undvikande i olika 

kontexter. Social interaktion via sociala medier är ett alternativ för tonåringarna att 

kommunicera med sina vänner (Desjarlais & Willoughby, 2010, s.896f). Enligt en studie av 

Sook Jung (2009), som gjorts i USA, kan sociala medier även bidra till upprätthållandet av 

relationer för tonåringar. Det är den sociala interaktionen som är tonåringars främsta 

anledning till att de använder sig av sociala medier. I vissa fall kan social interaktion på 

sociala medier ersätta social interaktion i det verkliga livet. I andra fall kan sociala medier öka 

kvaliteten på tonåringars vänskap då de får en ökad tid med varandra (Sook Jung, 2009, 

s.512f). Tonåringar som lever mer isolerat och är socialt oroliga kan ha en fördel av sociala 

medier, då interaktion som sker via sociala medier kan kompensera för avsaknaden av socialt 

umgänge i det verkliga livet. Den sociala ångesten är inte lika stor när en socialt orolig individ 

interagerar med andra individer på olika sociala medier, då många intryck baseras mer på 

textbaserad kommunikation än vad de baseras på visuella intryck. Sociala medier medverkar 

till bildandet av nya relationer och till minskad ensamhet (Sook Jung, 2009, s.514). Enligt en 

studie av Crutzen och De Nooijer (2011), som gjorts i delar av Europa, USA och Australien är 

ytterligare en stor fördel med sociala medier att det utvecklats ett område som kallas för ”e-

mental hälsa”. Detta innebär att det skapats olika chattrum på internet där tonåringarna kan 

välja att vara anonyma och fritt tala om känsliga ämnen. Detta har även lett till att det 

utvecklats olika psykiska insatser i form av stöd från olika professioner över internet. 

Eftersom den nuvarande generationen av tonåringar har växt upp med internet är de mer 

öppna för nya möjligheter som detta än vad vuxna är (Crutzen & De Nooijer, 2011, s.238). 

 

Enligt en studie av Sengupta och Chaudhuri (2011), som gjorts i USA, upplever en av tre 

tonåringar att de någon gång har blivit utsatta för någon form av kränkning eller trakasserier 

på sociala medier på internet. Det är i högre utsträckning tjejer än killar som blir utsatta. Den 

form av kränkningar och trakasserier på sociala medier som är vanligast är meddelanden från 

främlingar som är hotfulla eller omfattar sexuella anspelningar. Andra former av kränkningar 

och trakasserier är mottagande av sexuella och utmanande bilder samt ryktesspridningar. 
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Detta är något som väckt mycket oro bland föräldrar till tonåringar och många diskussioner 

har förts kring förhoppningen att instifta lagar som syftar till att reglera användningen av 

sociala medier på internet (Sengupta & Chaudhuri, 2011, s.284). Enligt Berson, Berson och 

Ferron (2002) så tillhör tonåringarna idag den första generationen som växer upp i ett 

trådbundet och digitalt samhälle. Flera problem har uppkommit genom internet och sociala 

medier, då till exempel tonåringar kan få kontakt med farliga människor via olika chattforum 

och riskerar att råka illa ut både fysiskt och psykiskt. Anonymiteten på sociala medier har 

medfört att det är lättare att komma undan med brott som barnpornografi och grooming. 

Sociala medier är populärt bland tonåringar och det finns resultat från en studie som gjorts i 

USA som visar att många tonåringar gör val på internet och på sociala medier som de inte 

annars skulle gjort (Berson, Berson & Ferron, 2002, s.52). Enligt en studie av Kim, Lau, 

Cheuk, Kan, Hui och Griffiths (2010), som gjorts i Kina, där totalt 2427 tonåringar deltagit, 

framkom ett resultat som visade på att 14,8 procent av dessa tonåringar använder internet och 

sociala medier mer än fyra timmar per dag. Detta kan innebära flera hälsorisker. Många av 

tonåringarna visade riskbeteenden såsom sömnsvårigheter, sämre matvanor och mindre 

regelbunden motion. Överdrivet internetanvändande kan även leda till förändrade 

personlighetsdrag, såsom inåtvändhet, låg självkänsla och ökad impulsivitet. Negativa 

psykosociala effekter kan också komma från överdriven användning av internet och sociala 

medier och några följder kan till exempel vara att tonåringen får sämre social kompetens, 

större risk att drabbas av psykiska störningar samt sämre samspel med familj och vänner. 

Studien visar även på att internet och sociala mediers tillgänglighet dygnet runt och dess 

betydelse för tonåringars vardagliga liv och privatliv har stor betydelse för tonåringars 

psykiska välbefinnande (Kim, Lau, Cheuk, Kan, Hui & Griffiths, 2010, s.215f). Användandet 

av internet, främst olika sociala medier, kan vara beroendeframkallande hos tonåringar. Det 

finns också vissa risker med användandet av sociala medier då tonåringar kan avslöja privat 

information på olika hemsidor, ägna sig åt olämpliga beteenden och uppmuntras till kontakt 

med främlingar. Forskare har funnit samband mellan användandet av olika sociala medier på 

internet och sexuellt utnyttjande av tonåringar (Sengupta & Chaudhuri, 2011, s.284). Enligt 

en studie av Selfhout, Branje, Delsing, Ter Bogt och Meeus (2009), som gjorts i 

Nederländerna, kan ett beroende av olika sociala medier på internet leda till en ond cykel hos 

tonåringar. Tonåringen får en kortsiktig tillfredsställelse varje gång han eller hon besöker 

något social media, vilket i sin tur leder till att de vill besöka det sociala mediet allt oftare. Det 

har dock visat sig att olika sociala medier inte verkar ha några långsiktiga belöningar som kan 

användas i det verkliga livet och verkar därför inte heller för att öka den långsiktiga 

tillfredsställelsen. Detta kan i sin tur leda till oro och ångest och i värsta fall även till 

depression (Selfhout, Branje, Delsing, Ter Bogt & Meeus, 2009, s.820). 

 

Enligt Sengupta och Chaudhuri (2011) använder tonåringar med frånskilda eller 

ensamstående föräldrar i högre utsträckning olika sociala medier där det kan finnas en fara för 

att utveckla riskfyllda beteenden som att söka kontakt med främlingar. Detta på grund av att 

tonåringar med frånskilda eller ensamstående föräldrar kan tillbringa mer tid utan tillsyn på 

olika kommunikationsnätverk på internet. Andra förutsättningar hos föräldrarna, som till 

exempel låg inkomst och utbildning, har inte visat sig ha signifikanta samband med 

utvecklandet av riskfyllda beteenden på olika sociala medier på internet (Sengupta & 

Chaudhuri, 2011, s.287). 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 KASAM 

Begreppet KASAM står för känsla av sammanhang och myntades av den israeliske 

sociologen Aaron Antonovsky. Begreppet formades i samband med att Antonovsky 

analyserade hur det var möjligt att vissa individer kunde leva ett välmående och normalt liv 

trots att de varit med om mycket traumatiska händelser (Blume & Sigling, 2008, s.134).  

 

Inom begreppet KASAM finns det tre centrala komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. De individer som påstås ha en hög KASAM har även höga värden på dessa 

komponenter. De individer som istället har en låg KASAM har därmed låga värden av dessa 

komponenter (Antonovsky, 2005, s.43). Begriplighet innebär att en individ på något sätt har 

en förståelse för det som denne upplever. Hanterbarhet syftar till att en individ har ett 

tillvägagångssätt för att kunna handskas med olika situationer. Meningsfullhet innebär att en 

individ förmår att se intentioner med det som händer och sker (Blume & Sigling, 2008, s.134). 

4.2 Systemteori 

Forsberg och Wallmark (2003) förklarar att systemteori innebär att individer skapar olika så 

kallade kommunikationssystem genom att de relaterar till varandra. Den person en individ är, 

dennes identitet, har utvecklats och fortsätter att utvecklas i ett oavbrutet samspel med andra 

individer. Det är själva samspelet och kommunikationen mellan individer i olika sammanhang 

som systemteorin lägger sitt fokus på. En individs nätverk kan observeras som ett högt uppsatt 

socialt system medan övriga sammanhang som individen tillhör, till exempel familj, 

klasskamrater och andra anhöriga, betraktas som så kallade delsystem. Genom systemteorin 

skapas förutsättningar för att kunna beskriva och förstå de relationer som finns i en individs 

nätverk (Forsberg och Wallmark, 2003, s.27f). 

 

Moe (1996) beskriver att systemteori inriktar sig på hur individer utvecklar olika system med 

hjälp av målmedvetna handlingar, hur individerna själva företräder olika systemiska relationer 

samt på hur de uppträder i sociala sampel med andra individer. Systemteorin innehåller även 

potentialer att sammankoppla olika tolkningar till ett sammanhang som upplevs vara 

meningsfullt. Det är ett betraktelsesätt som gör att individer kan innefatta och integrera olika 

tolkningar med hjälp av generella begrepp och modeller. Systemteorin är en teori som med 

hänsyn till sina begrepp och tolkningar innehåller en tillämplighet på olika nivåer när det 

handlar om sociala relationer. Både när det gäller enskilda parförhållanden i samhället och 

internationella relationer (Moe, 1996, s.26f). 

 

Moe (1996) förklarar vidare att ett socialt system är ett så kallat handlingssystem där de som 

ingår i systemet måste ta hänsyn till varandra. Det utvecklas nämligen ett system av 

ömsesidighet. Därefter kommer ett sådant system att behöva ta hänsyn till andra system. Detta 

för att samtliga system ska kunna interagera med varandra på ett meningsfullt sätt (Moe, 

1996, s.30f). En familj existerar som ett system genom ett antal individer. Familjen är ett ”vi” 

som åtskiljer systemet från ”alla andra”. Ett sådant ”vi” är enbart viktigt i en grupp bestämda 

individer. Att komma överens om det gemensamma innebär av den orsaken en definition av 

vad de olika individerna företräder. Ju fler perspektiv av individen som blir väsentliga, desto 

mer mening blir det i gemenskapen (Moe, 1996, s.118). 

4.3 Rollteori 

Moe (1996) förklarar att med en individ avses inom sociologin inte ett psykiskt, tänkande 

system utan ett system av beteendeförväntningar som endast kan yttras genom bestämda 

individer. Vidare finns det en skillnad mellan en roll och en individ. En roll är nämligen mer 
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konstruerad i det avseendet att den består av förväntningar oberoende av individ. Det är till 

exempel en uppenbar skillnad mellan att vara mamma och att vara hemmafru. Roller är 

naturligtvis inriktade mot individer, dock är de mer specifika än en individ. En roll är också 

mer säregen då den är mer begränsad än vad en individ är. En roll är även mer allmän, 

eftersom den kan uppfyllas av olika individer (Moe, 1996, s.118). 

 

När en individ interagerar med andra individer börjar denna att söka kunskap och förståelse 

om de andra. Den kunskap individen redan har om den sociala omgivningen tillämpas vid 

kontakt. Genom att inhämta och söka efter kunskap om andra kan individen använda denna 

för att agera och bete sig på ett lämpigt sätt och anpassa sig efter kontexten. När individen 

sedan möter nya individer kan tidigare kunskap tillämpas, just för att vissa drag eller 

beteenden den nya individen har påminner om beteenden som tidigare individer haft. En 

anledning till att individen tillämpar tidigare kunskap i mötet med nya individer är för att 

underlätta situationen och för att individen ska veta hur denne ska agera och bete sig i det 

sociala sammanhanget. Det är även vanligt att individen kan börja förknippa vissa egenskaper 

till en viss bestämd kontext eller miljö, just för att det stämmer överens med tidigare 

erfarenheter. Kunskap om andra individer används för att kunna förutsäga beteenden och 

kunna tillämpa psykologiska egenskaper (Goffman, 1959, s.11f). 

 

När individer interagerar med andra individer så styr de sitt beteende efter vad de vill ge för 

intryck och efter vad de vill ha för reaktioner. En individ kan handla på ett visst sätt för att 

upprätthålla eller leva upp till en viss social status (Goffman, 1959, s.13ff).  En individ tar för 

givet att andra individer ska förstå den roll individen spelar och att andra individer även ska ta 

de intryck som individen förmedlar på allvar. Olika roller förknippas med olika egenskaper 

(Goffman, 1959, s.25). 

 

5. Metod 
 

5.1 Forskningsstrategi 

Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi då intervjuer med ett fåtal skolkuratorer på 

högstadie- och gymnasieskolor gjorts. Detta för att få deras perspektiv om vad sociala medier 

har för inverkan på tonåringars psykiska hälsa. Då är dessa skolkuratorers egna uppfattningar 

och tolkningar av stor vikt, istället för att försöka få fram statistik och kvantitet på vad sociala 

medier har för inverkan på tonåringars psykiska hälsa. Enligt Bryman (2008) så fokuserar en 

kvalitativ forskningsstrategi på individers uppfattning och tolkning av verkligheten (Bryman, 

2008, s.40f). Kvalitativ forskning syftar även till att ta fram beskrivande detaljer och 

förklaringar till sociala ting och företeelser i olika kontexter, samt om hur dessa utvecklats 

och förändrats över tid (Bryman, 2008, s.363ff).  

5.2 Forskningsdesign 

Studien utgår från en fallstudiedesign då undersökningen innefattar åldersgruppen tonåringar 

(13-19 år) och vad sociala medier har för inverkan på deras psykiska hälsa. En 

fallstudiedesign syftar enligt Bryman (2008) till att få en mer djupgående och detaljerad 

förståelse för ett visst fall, en individ, en grupp, en händelse eller ett visst område. I en 

fallstudie är det fallet som är huvudfokus och forskaren har som syfte att belysa fallet. 

Forskaren vid en fallstudie syftar ibland på att belysa olika sociala processer eller belysa en 

viss effekt av ett ting och dess inverkan den har hos en viss grupp i samhället (Bryman, 2008, 

s.73ff). Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för gruppen tonåringar och vad 

sociala medier har för inverkan på tonåringars psykiska välmående. Det som studien strävar 

efter att belysa är alltså effekten av sociala medier hos en specifik åldersgrupp i samhället.  
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5.3 Urvalsmetod och urval  

I denna studie har det använts ett målinriktat/målstyrt urval. Ett målinriktat urval innebär 

enligt Bryman (2008) att forskaren gör sitt urval efter det syfte som önskas besvaras (Bryman, 

2008, s.434). Till att börja letades samtliga skolkuratorer upp som antingen arbetade på en 

högstadie- eller en gymnasieskola i en utvald medelstor stad. För att hitta dessa användes 

internet som ett redskap för att då kunna besöka kommunens hemsida, där den medelstora 

stadens olika skolor fanns listade. Genom att sedan besöka varje skolas egen hemsida så 

hittades information om anställd personal. Namn hittades på sammanlagt 55 skolkuratorer 

som därmed fick utgöra studiens urvalsram. Av dessa blev det sedan ett bortfall på 32 stycken 

på grund av att det saknades kontaktuppgifter på internet. Därmed bestod urvalsramen av 

sammanlagt 23 kuratorer. Därefter skickades e-post till dessa 23 kuratorer med frågan om de 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. I e-posten beskrevs kortfattat studiens syfte. Av 

dessa 23 kuratorer svarade endast 12 stycken. Därmed blev det ytterligare ett bortfall på 11 

stycken. Av dessa 12 svarade fem stycken att de inte kunde ställa upp på en intervju på grund 

av tidsbrist och två stycken svarade att de inte hade någon erfarenhet inom ämnet och därför 

inte kunde ställa upp på en intervju. Därmed blev det ett bortfall på ytterligare sju stycken. 

Resterande fem svarade att de kunde ställa upp på en intervju. Dessa fem skolkuratorer är de 

som ingått i studien och dessa valdes för att det endast var dessa som var tillgängliga och hade 

tid att ställa upp på en intervju. Därmed bestod det faktiska urvalet alltså av fem stycken 

skolkuratorer som arbetar på olika högstadie- och gymnasieskolor.  

5.4 Intervjupersoner 

Av de fem skolkuratorer som ingår i urvalet så arbetar två av dem på högstadieskolor och tre 

av dem på gymnasieskolor i en medelstor stad. Fyra av intervjuerna ägde rum på 

skolkuratorns arbetsplats och en intervju ägde rum i ett grupprum på ett bibliotek. Dessa 

platser valdes dels i åtanke för att kunna genomföra intervjuerna i en lugn och tyst miljö där 

ljud i omgivningen inte skulle störa inspelningen och dels för att våra intervjuer inte skulle 

höras utav någon utomstående. 

 

Intervjupersonerna i vår studie är anonyma. Detta på grund av att en del av materialet som de 

bidragit med är känslig information. Det ska inte gå att relatera till vilka skolor 

intervjupersonerna arbetar på. För att undvika detta har intervjupersonernas namn kodats till 

fiktiva namn. Nedan presenteras intervjupersonerna med varsitt fiktivt namn.  

 

 Skolkurator 1 kallas Joel, arbetar på en högstadieskola och har varit skolkurator i 

sammanlagt cirka 13 år. 

 Skolkurator 2 kallas Ulrika, arbetar på en gymnasieskola och har varit skolkurator i 

sammanlagt cirka åtta år. 

 Skolkurator 3 kallas Jörgen, arbetar på en gymnasieskola och har varit skolkurator i 

sammanlagt cirka fem år. 

 Skolkurator 4 kallas Bodil, arbetar på en gymnasieskola och har varit skolkurator i 

sammanlagt cirka 12 år. 

 Skolkurator 5 kallas Gunilla, arbetar på en högstadieskola och har varit skolkurator i 

sammanlagt cirka tre år. 
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För att i resultatets löpande text få ett så tydligt sammanhang som möjligt har ett val gjorts att 

inte skriva ut skolkuratorernas namn. Istället används följande beskrivning: 

 En skolkurator = en skolkurator. 

 Två skolkuratorer = två skolkuratorer. 

 Tre skolkuratorer = några skolkuratorer. 

 Fyra skolkuratorer = flera skolkuratorer. 

 Fem skolkuratorer = samtliga skolkuratorer. 

5.5 Datakällor 

I studien har det använts två olika datakällor; semi-strukturerade intervjuer samt tidigare 

forskning och litteratur. Anledningen till att dessa datainsamlingstekniker valdes var för att de 

kändes som de mest relevanta för insamlandet av den information som söktes till studien.  

 

5.5.1 Semi-strukturerade intervjuer 
Studiens resultat baseras delvis på semi-strukturerade intervjuer, vilken är en typ av kvalitativ 

intervju. Bryman (2008) förklarar att i en semi-strukturerad intervju har forskaren 

(intervjuaren) en lista över en rad specificerade teman som intervjun ska innefatta, detta kallas 

ofta för en intervjuguide. Den som blir intervjuad har i en semi-strukturerad intervju stor 

frihet att formulera svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2008, s.414ff). Bryman (2008) förklarar 

att det är viktigt att intervjuprocessen är flexibel i en semi-strukturerad intervju. Fokus bör 

ligga på hur den som blir intervjuad tolkar och förstår frågor och olika händelseförlopp. Det 

som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, 

mönster och beteenden bör beaktas noggrant (Bryman, 2002, s.314ff). Denna metod har valts 

för att jämföra skolkuratorernas uppfattning och perspektiv på vad sociala medier har för 

inverkan på tonåringars psykiska hälsa med tidigare forskning och litteratur.  

 

Samtliga intervjuer har, efter ett godkännande av intervjupersonerna, spelats in. Enligt 

Bryman (2008) är det vanligt att spela in intervjuerna vid kvalitativa forskningar, för att sedan 

efter intervjun kunna transkribera dem. Detta görs för att underlätta vid analysen samt för att 

kunna använda intervjupersonens egna ord och förklaringar vid senare tillfälle i forskningen. 

Genom att spela in går inget material förlorat (Bryman, 2008, s.420f). Efter varje genomförd 

intervju lyssnades inspelningen igenom och vad som sades skrevs ner ord för ord.  

5.5.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning är ytterligare en datakälla som använts i studien. Den tidigare forskningen 

har hittats genom en databas via Örebro Universitetsbiblioteks hemsida. Denna metod är 

viktig för att få en djupare och ett bredare perspektiv på den forskning och kunskap som finns 

om området vad sociala medier har för inverkan på tonåringars psykiska hälsa. Det är också 

en viktig grund och utgångspunkt för fortsatt forskning. Sökningen efter tidigare forskning 

genomfördes i databaserna Social Services Abstract och Summon som finns på Örebro 

Universitetsbiblioteks hemsida. Samtliga sökningar gjordes den 15 november 2013. De 

inklusionskriterier som beaktades när artiklar söktes var att de skulle handla om tonåringar i 

åldern 13-19 år och att de skulle beröra sociala medier. Tre parallella sökningar genomfördes 

(se nedan) som resulterade i sammanlagt 587 träffar. I samtliga tre sökningar kryssades rutan 

”peer reviewed” i. Anledningen till att detta gjordes var utifrån en kvalitetsaspekt, för att 

artiklarna skulle ha granskats innan de blev publicerade på den aktuella databasen. 

De sökord som användes i respektive sökning var följande:  

 Sökning 1 på databasen Social Services Abstracts: Internet OR social network AND 

adolescents OR teenagers (388 träffar). 
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 Sökning 2 på databasen Social Services Abstracts: Social health AND internet or social 

network AND teenagers OR adolescents (190 träffar). 

 Sökning 3 på databasen Summon: Sociala medier OCH tonåringar (9 träffar). 

Totalt 587 träffar. 

 

Med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna granskades först de 388 träffar som 

framkom i den första sökningen. Efter att noggrant läst artiklarnas titlar och/eller abstrakt 

bedömdes att totalt 380 artiklar kunde exkluderas. Detta på grund av att somliga av dem var 

dubbletter, vissa motsvarade inte studiens syfte och frågeställningar och en del artiklar var 

enbart kopplade till internet och inte sociala medier. Totalt sparades åtta artiklar för att sedan 

läsa dem i fulltext. Därefter granskades 190 träffar som framkom i den andra sökningen. Även 

här lästes noggrant artiklarnas titlar och/eller abstrakt och därefter bedömdes att totalt 185 

artiklar kunde exkluderats. Detta på grund av att de antingen var dubbletter från föregående 

sökning, inte motsvarade studiens syfte och frågeställningar eller för att en del artiklar enbart 

var kopplade till internet och inte sociala medier. Totalt sparades fem artiklar för att sedan 

kunna läsa dem i fulltext. I den tredje sökningen granskades de nio träffar som framkom 

genom att noggrant läsa artiklarnas titlar och/eller abstrakt. Efter det gjordes bedömningen att 

exkludera totalt sju artiklar, av samma anledning som vid de båda tidigare sökningarna. Totalt 

sparades två artiklar som sedan lästes i fulltext. Sammanlagt från samtliga sökningar sparades 

15 artiklar som vid ett flertal gånger lästes igenom för att få en tydligare uppfattning om 

artiklarnas innehåll.  

 

5.5.3 Litteratur 

För att hitta relevant litteratur gjordes en narrativ litteraturgenomgång, då användes Örebro 

Universitetsbibliotekets söktjänst. Enligt Bryman (2008) används en narrativ 

litteraturgenomgång när forskaren vill få en större förståelse över det tema forskningen avser. 

Till att börja med väljs olika databaser, där forskaren sedan skriver in sina utvalda sökord. 

Sedan läser forskaren igenom de uppkomna träffarnas abstrakt, för att då kunna avgöra 

träffarnas relevans för temat. I narrativa litteraturgenomgångar får forskaren oftast fler träffar 

än vad forskaren skulle fått vid en systematisk litteraturgenomgång (Bryman, 2008, s.112f). 

Till att börja med skrevs utvalda sökord in; tonåringar, psykisk ohälsa, psykisk hälsa, sociala 

medier och internet. Efter att ett antal träffar framkommit så granskades dessa genom att läsa 

deras abstrakt och/eller titlar för att därefter kunna exkludera de som inte var relevanta för 

studiens ämne. De träffar som var relevanta lånades, för att sedan kunna använda dessa till att 

få en djupare förståelse. Litteraturen användes för att ge stöd åt den tidigare forskning som 

hittats samt för att se om det fanns någon koppling mellan forskningsresultaten och vad det 

står i aktuell litteratur.  

5.6 Källkritik 

Samtliga källor som används i studien har valts med eftertanke och noggrann granskning. En 

av de källor där det uppstått tveksamhet är internetsidan internetstatistik.se då det bland annat 

är en elektronisk källa vilket kan minska trovärdigheten. Internetstatistik är dock en hemsida 

som drivs av Stiftelsen för internetinfrastruktur som endast publicerar tillförlitlig statistik 

(Internetstatistik, 2013). Utifrån det drogs slutsatsen att information från den hemsidan kan 

bedömas som trovärdig. En annan källa där det uppstått osäkerhet kring tillförlitligheten är 

Lindén-Boströms och Perssons (2007) rapport ”Tonåringars psykiska hälsa. Liv & hälsa ung 

i Örebro län 2005”. Detta på grund av att det är en rapport som är baserad på en 

undersökning i form av enkäter som delats ut till alla elever i årskurs sju och nio på samtliga 

högstadieskolor och till elever i årskurs två på samtliga gymnasieskolor i Örebro län (Lindén-

Boström & Persson, 2007, s.3f). Utifrån det drogs slutsatsen att som i alla enkäter går det inte 
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säga med säkerhet att deltagarna har svarat ärligt och det går heller inte veta om deltagarna 

uppfattat frågorna korrekt. 

5.7 Förförståelse  

Enligt Bryman (2008) finns det ett flertal olika faktorer som påverkar hur 

samhällsvetenskaplig forskning genomförs. Något som kan vara av stor betydelse är 

forskarens personliga åsikter och värderingar då detta oavsiktligt kan komma att ge uttryck i 

studien. Hur forskaren ser på sin omgivning inverkar på valet av forskningsområde, 

frågeställningar, metoder samt tillvägagångssätt vid insamlandet av empiriskt material. Även 

tolkning och analys av det empiriska materialet påverkas av forskarens förkunskap. Begreppet 

hermeneutik är en tolkningslära eller en förståelselära när det handlar om hur individer agerar. 

Fokus ligger på att sätta sig in i andra individer och se saker ur deras perspektiv (Bryman, 

2008, s.43ff). Därmed byggs förförståelsen hos studiens författare på en hermeneutisk ansats. 

Studiens författare är medvetna om att deras förförståelse för ämnet har en inverkan på hur de 

tolkar och analyserar det insamlade materialet. Valet av forskningsområde har till stor del 

valts utifrån författarnas intresse samt deras egna erfarenheter av ämnet. Under studiens gång 

så har förståelsen för ämnet fördjupats. 

5.8 Dataanalys  
I studiens resultatdel har en tematisk analys använts. Enligt Bryman (2008) är tematisk analys 

en metod som används för att organisera och systematisera data. Metoden handlar om att hitta 

relevanta teman och subteman som sedan ska utgöra en mall för studiens resultat (Bryman, 

2008, s.528). För att kunna bearbeta det empiriska intervjumaterialet har varje intervjusession 

spelats in. Efter varje intervju så lyssnades inspelningarna igenom samtidigt som materialet 

transkriberades. När texten bearbetades så delades den även in i olika teman. De teman som 

valdes hade förekommit vid upprepade tillfällen i samtliga intervjuer. Temana valdes även 

med stöd av intervjuguiden (se bilaga 1). Dessa teman är; Orsaker till psykisk ohälsa hos 

tonåringar, sociala medier samt ökning av psykisk ohälsa hos tonåringar. Därefter valdes det 

att inte dela in texten i ytterligare subteman, med anledning att texten skulle förlora sin helhet 

och sitt sammanhang i alltför stor utsträckning. För att säkra innehållet i resultatet så har den 

transkriberade texten lästs och markerats i av studiens båda författare. Text som inte ingick i 

något tema eller som inte var relevant för studiens syfte, exkluderades. När båda författarna 

läst igenom allt material och markerat den text som var väsentlig att inkludera, gjordes en 

jämförelse och kontroll över att författarna var överens om valda delar. Den text som 

exkluderats var båda författarna överens om, då texten inte var relevant och inte kunde 

besvara studiens syfte och frågeställningar. För att kunna tolka resultatet jämfördes valda 

teman med tidigare forskning och litteratur samt med teorier, för att dels se vad som 

överensstämde och vad som skiljde sig åt. Likheterna och skillnaderna analyserades sedan, 

dels utifrån teorier och dels utifrån tidigare forskning och litteratur. I studiens resultat 

förekommer ett flertal citat som är tagna från intervjuerna med skolkuratorerna. För att 

illustrera citaten på bästa sätt har det valts relativt korta citat. Detta på grund av att de inte ska 

lyftas ur sitt sammanhang och för att de ska hänga ihop med stycket ovanför. 

5.9 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

När materialet från intervjuerna bearbetades så granskades innehållet noga, för att säkerställa 

att de svar som framkommit under intervjuerna verkligen svarar på det författarna avser vilja 

ha svar på. Detta gjordes för att stärka validiteten på materialet. Validitet är enligt Bryman 

(2008) något som beskriver trovärdigheten och kvalitén i det som undersökningen avser mäta 

och få svar på. För att undersökningen ska frambringa svar som faktiskt svarar på vad 

forskningen har som syfte att undersöka krävs det bra intervjufrågor. Validiteten kan delas in i 

två typer; intern validitet och extern validitet. Intern validitet innebär att det måste finnas en 
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kongruens mellan forskarens observationer och de teoretiska idéer och begrepp som 

framställs. Extern validitet beskriver i vilken omfattning forskningens reslutat har möjlighet 

att generaliseras till andra sociala miljöer och kontexter. I kvalitativa undersökningar kan det 

vara problematiskt att generalisera resultatet, då undersökningarna ofta består av begränsade 

urval och har en fallstudiedesign (Bryman, 2008, s.351f). För att stärka den interna validiteten 

formulerades frågorna i intervjuguiden noggrant. Genom att formulera så tydliga frågor som 

möjligt, minskar risken för missförstånd och möjligheten att intervjupersonen inte uppfattar 

de frågor och begrepp så som författarna menar dem. Med tydliga, men ändå med öppna 

frågor, har studiens syfte besvarats. Dock går resultatet i denna studie inte att generaliseras till 

andra sociala miljöer eller kontexter, dels för att studien har en fallstudiedesign och dels för 

att urvalet är begränsat. De skolkuratorer som intervjuats har utifrån egna upplevelser, 

kunskaper och erfarenheter svarat på de frågor som ställts och det kan vara så att deras 

upplevelser är förknippade med den skola eller i den stad de arbetar. En skolkurator i en 

annan skola, stad eller land behöver därför inte ha samma upplevelser. Även om studiens 

resultat inte kan generaliseras så kan det däremot ligga till grund för fortsatt forskning, då 

ämnet är aktuellt och problematiken som tas upp i resultatet är växande och berör många 

individer.  

 

En kvalitativ forskning kan enligt Bryman (2008) vara svår att få helt objektiv. Forskaren, 

som är det viktigaste redskapet vid undersökningarna, som ofta består av intervjuer, utgår 

ifrån egna observationer och tolkar de intervjupersonen säger utifrån sin egen uppfattning. 

Intervjupersonen kan i sin tur påverkas av egenskaper som forskaren besitter, till exempel 

ålder, kön eller personlighet. Forskarens subjektiva tolkning och uppfattning påverkar resultat 

och analys, vilket också är en anledning till att det är svårt att göra en replikation av 

kvalitativa undersökningar (Bryman, 2008, s.368f). För att undvika att författarnas egna 

värderingar och åsikter vägs med i frågorna eller i studien har öppna frågor använts i 

intervjuguiden (se bilaga 1). Detta för att då inte leda in intervjupersonerna på de svar som 

författarna ”hoppats” att få. Dock är det ändå författarna som valt frågorna och utformat dess 

formulering, som då avspeglar det intresse som författarna vill ha svar på. Eftersom det 

genomförts semi-strukturerade intervjuer kan det vara svårt att replikera undersökningarna vid 

senare tillfälle, då både studiens författare och de skolkuratorer som intervjuats haft en stor 

betydelse för just de resultat som framkommit. Eftersom det inte är möjligt att replikera 

undersökningarna så är det också svårt att avgöra om resultatet från intervjuerna har 

reliabilitet. Reliabiliteten handlar enligt Bryman (2008) om forskningens tillförlitlighet 

avseende mätningar som gjorts. För att forskningen ska ha reliabilitet så ska det innebära att 

undersökningarna, eller mätningarna, ska kunna genomföras på nytt (replikerbarhet) och ändå 

ge samma resultat som första, för att då påvisa att resultatet inte är slumpmässigt (Bryman, 

2008, s.49). Även om resultatet inte går att generaliseras så är det möjligt att vid senare 

tillfällen använda samma intervjuguide och ställa de frågor till andra skolkuratorer, för att på 

så sätt kunna få fram ett liknande resultat. Men det är inte en säkerhet att senare resultat 

kommer att likna de resultat som framkommit i denna studie, då området är i ständig 

utveckling.  

5.10 Forskningsetiska överväganden 

De etiska frågor som beaktats och tagits hänsyn till i denna studie är de fyra huvudkrav som 

presenteras i Vetenskapsrådets ”Forskningsetiska principer – inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning”. 

 Informationskravet - hänvisar till att forskaren ska informera de individer som berörs av 

forskningen och om den aktuella uppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2013, s.6ff). I e-

posten som skickades ut till alla skolkuratorer redogjordes det tydligt för vad studien hade 
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för syfte. När svar hade inkommit från de skolkuratorer som kunde tänka sig att ställa upp 

på en intervju så skickades även intervjuguiden i ett e-post till dem efter 

överenskommelse. 

 Samtyckeskravet - innebär att samtliga individer som deltar i en undersökning själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2013, s.6ff). Skolkuratorerna fick 

själva bestämma vilka frågor de ville svara på. De hade också möjligheten att när som 

helst kunna avbryta intervjun eller sitt deltagande i studien. 

 Konfidentialitetskravet - hänvisar till att uppgifter om alla individer som deltar i en 

undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2013, s.6ff). Varje 

intervju inleddes med att tala om att varken några namn eller skolor kommer att nämnas i 

studien. Då samtliga intervjuer har spelats in kommer dessa att raderas när studien är 

färdigställd. 

 Nyttjandekravet - innebär att uppgifter insamlade om enskilda individer endast får nyttjas 

för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2013, s.6ff). Det material som framkommit 

genom intervjuerna med skolkuratorerna kommer enbart att nyttjas i denna studie och inte 

användas i något annat syfte. 

6. Resultat 

6.1 Orsaker till psykisk ohälsa hos tonåringar 
Samtliga skolkuratorer uppgav att orsakerna till psykisk ohälsa hos tonåringar är väldigt 

individuell och att det finns många olika anledningar. Några av de vanligaste orsakerna är 

familjerelaterade konflikter, relationsproblematik, stress, prestationsångest, sömnsvårigheter, 

dåliga matvanor, alkohol- och drogmissbruk, tvångstankar, brist på socialt stöd (framförallt av 

en vuxen), ensamhetskänslor, krav, utanförskap och svaga prestationer i skolan samt 

motgångar i livet så som separationer och dödsfall. Nästan alla skolkuratorer uppgav att 

många tonåringar utvecklar psykisk ohälsa just för att de inte har redskap till att hantera 

motgångar i livet.  

 

En av skolkuratorerna uttryckte att en starkt bidragande faktor till psykisk ohälsa är för att det 

finns ett glapp mellan hur tonåringarna upplever sig själva och sin situation i nuet till hur de 

egentligen skulle vilja vara. De är inte nöjda med sin situation eller med sig själva och jämför 

sig med andra som de tycker har det bättre. De vill leva upp till de ideal som finns och i och 

med detta uppstår en enorm prestationsångest. Sociala medier är en bidragande faktor till 

psykisk ohälsa då det är ett redskap där tonåringarna jämför sig med varandra och då sociala 

medier lyfter fram olika ideal och olika krav som finns. 

 

Samtliga skolkuratorer påstod att tonåringar befinner sig i ett känsligt skede i livet och de kan 

uppleva vissa händelser som väldigt besvärliga och påfrestande, men att det utifrån någon 

annans perspektiv inte behöver vara det. Tonåringar har en enorm press på sig att lyckas. 

  

”De håller på att söka efter ett perfekt liv” (Jörgen). 

 

Samtliga skolkuratorer uppgav att sociala medier sällan är den enda orsaken till psykisk 

ohälsa hos tonåringar. Sociala medier kan i extrema fall vara den enda orsaken till psykisk 

ohälsa hos tonåringar och då rör det sig ofta om grooming, vilket innebär att tonåringar får 

kontakt med äldre som utger sig för att vara någon annan vad de egentligen är. I de flesta fall 
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är det äldre män som tar kontakt med unga tjejer i sexuellt syfte. Och som en följd av detta 

kan tonåringen råkat extremt illa eller riskerar att göra det. 

 

En av de största skyddsfaktorerna för tonåringar, som samtliga skolkuratorer uppgav, är 

trygga hemförhållanden. En av skolkuratorerna ansåg att trygga hemförhållanden inte behöver 

innebära att familjen har det gott ställt ekonomiskt eller att tonåringen behöver ha båda 

föräldrarna närvarande. Vidare menar skolkuratorn att det räcker med att det finns minst en 

vuxen som bryr sig om hur tonåringen mår och som tonåringen känner tillit och förtroende 

för. Ytterligare en skyddsfaktor som samtliga skolkuratorer lyfte fram är en lyckad och 

fungerande skolgång. Detta innebär att det finns vuxna i skolan som bryr sig om och ser 

tonåringen. Det innebär också att det ska vara en bra skolmiljö. En av skolkuratorerna sa att 

skolresultaten kan fungera som en måttstock för den psykiska hälsan hos tonåringar. En god 

självkänsla är en annan skyddsfaktor som lyftes fram av samtliga skolkuratorer, som kan vara 

till hjälp för tonåringen vid bemötandet och hanteringen av motgångar. Fritidsintressen är 

också en skyddsfaktor, då det är av vikt att tonåringen har något som den är duktig på och 

tycker är roligt. Det sociala nätverket kring en tonåring är en annan skyddsfaktor då det är av 

stor betydelse att tonåringen har vänner som den känner sig trygg med. Samtliga skolkuratorer 

uppgav att konflikter inom familjen är en av de största riskfaktorerna för utvecklandet av 

psykisk ohälsa hos tonåringar. Föräldrarnas psykiska ohälsa är också en riskfaktor, då det 

påverkar tonåringens mående i en mycket hög utsträckning. En annan mycket stor riskfaktor 

är frånvaro i skolan. Andra riskfaktorer som lyftes fram av några av skolkuratorerna var 

tonåringar som har en egen sårbarhet och skörhet och som har förmågan att negativt ta åt sig 

av saker som händer runt omkring dem. Vissa tonåringar är känsligare än andra och har lättare 

att bryta ihop vid motgångar. Några av skolkuratorerna nämnde även alkohol som en mycket 

stor riskfaktor.  

 

När det kommer till risk- och skyddsfaktorer i förhållande till sociala medier så uttryckte sig 

en av skolkuratorerna att för de tonåringar som redan ligger i riskzonen för att utveckla 

psykisk ohälsa så blir sociala medier ytterligare en riskfaktor. De tonåringar som drabbas 

hårdast av negativa saker som händer på sociala medier är oftast redan sköra och sårbara. 

Medan tonåringar som mår bra, har det tryggt hemma och har goda vänner lättare kan hantera 

negativa saker som händer på sociala medier. 

 

Samtliga skolkuratorer uppgav att de kan se skillnader mellan de tjejer och de killar med 

psykisk ohälsa som dem träffar. Det är dock varken många eller stora skillnader. En av 

skolkuratorerna uttryckte att det inte ingår i mansrollen att må dåligt och vara nedstämd. 

Vidare menade en annan av skolkuratorerna att det är mer okej som tjej att må dåligt och vara 

nedstämd. En annan skillnad är att det är vanligare hos tjejer att de mår dåligt om någon 

annan i deras närvaro gör det, oftast inom vänskapskretsen. Det är också vanligare hos tjejer 

att de tar på sig rollen som ”kurator” åt sina vänner, då det känner att de har ett visst ansvar 

gentemot varandra. Några andra skillnader som lyftes fram av två av skolkuratorerna var att 

uttrycken för ångest ser olika ut hos tjejer och killar. Hos tjejer ger ångest uttryck främst 

genom ätstörningar och självskadebeteende medan det hos killar främst ger uttryck genom 

andnöd och social fobi. Två av skolkuratorerna berättade även att tjejer upplever 

prestationsångest kopplat till skolan i högre utsträckning än killar. Tjejer upplever även mer 

krav på fysiska aktiviteter och krav på sitt utseende. Många tjejer känner rädsla för att säga 

nej till sex och går med på det fastän de egentligen inte vill. En av skolkuratorerna sa att detta 

är något som många tjejer mår dåligt över idag och något som blivit vanligare de senaste åren. 

Tjejers självbestämmande över sin egen kropp och sexualitet är något som en av 

skolkuratorerna ansåg gå i negativ riktning.  
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En av skolkuratorerna berättade att ett gemensamt mönster som kunde utläsas ur de tonåringar 

som regelbundet besökte skolkuratorn var att de hade skilda föräldrar.  

 

”Nästan alla elever som kommer till mig har skilda föräldrar” (Gunilla). 

6.2 Sociala medier  

Enligt samtliga skolkuratorer så finns det både för- och nackdelar med sociala medier och 

dess inverkan skiljer sig från tonåring till tonåring. Flera av skolkuratorerna sa att de tror att 

många tonåringar upplever att en fördel med sociala medier är lättheten att kunna interagera 

med andra och kunna skapa kontakter med individer de annars inte skulle gjort. Några av 

skolkuratorerna sa att ungdomar som har unika eller ovanliga intressen kan få kontakt med 

andra tonåringar runt om i världen som delar samma intressen. Sociala medier hjälper då till 

att skapa samhörighet. 

  

”Man kan bli otroligt utsatt men det kan vara räddningen för vissa” (Bodil). 

 

En av skolkuratorerna angav att i princip alla tonåringar i Sverige idag, oavsett deras 

ekonomiska situation, äger en smarttelefon som de kan besöka sociala medier med. Några av 

skolkuratorerna upplevde att det blivit normaliserat att ha med sin mobiltelefon överallt och 

att det är ofta tonåringarna använder telefonen även under sina samtal hos sin kurator. En av 

skolkuratorerna menade att det finns ett enormt tryck från många olika håll i samhället som 

kan distrahera tonåringarna. Mobiltelefoner ger ett starkt tryck och kan leda till att tonåringar 

distraheras från det de håller på med. Deras tankar är på annat håll än vad de befinner sig 

fysiskt. Detta skulle kunna hänga ihop med tonåringars prioriteringar, då mobiltelefoner och 

sociala medier kan prioriteras före skolan. En av skolkuratorerna angav att många problem 

hos tonåringar är kopplade till deras mobiltelefoner, då mobiltelefonen blir ett redskap för att 

hantera konflikter.  

 

”Så fort det blir en konflikt så skriver de om varandra. Dom sms:ar varandra, de 

skriver på Facebook, de skriver på Instagram eller om de har någon KIK-grupp” 

(Bodil). 

 

”De kan må så himla dåligt utav det” (Bodil). 

 

Tonåringar idag har svårt att lösa konflikter sinsemellan, utan att telefonen eller sociala 

medier är inkopplade. Detta är delvis föräldrars och andra vuxnas fel, som inte lärt 

tonåringarna att hantera konflikter genom att prata med varandra istället för att skriva om eller 

till varandra.  

 

Den ständiga uppkopplingen leder till att tonåringar aldrig får vila, utan de kan vara ständigt 

utsatta. Möjligheten till den ständiga uppkopplingen kan leda till att kränkningar på sociala 

medier kan få så stora proportioner. Tonåringar som mår psykiskt dåligt är inte fredade 

någonstans. Samtliga skolkuratorer uppgav att många tonåringar kan känna ett beroende av 

sociala medier, då sociala medier är en stor del i deras liv. De är ständigt uppkopplade och 

tillgängliga och de kan bli nådda och uppdaterade på vad som händer dygnet runt och det kan 

i sin tur påverka sömnen. En av skolkuratorerna angav att om något händer på ett socialt 

media så ”plingar” det till i telefonen och även om det händer på natten så känner en del 

tonåringar ett behov av att läsa om det som hänt direkt. Sociala medier har blivit ett redskap 

för att utveckla en viss, för den tonåringen, önskvärd status och för att upprätthålla denna 

status, därför känner många ett behov av att dels hela tiden vara uppdaterade och dels själva 
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uppdatera andra. Även om vissa tonåringar blir utsatta kan de ändå ha svårt att låta bli att 

koppla upp sig på sociala medier.  

 

Nästan alla av skolkuratorerna uppgav att en stor nackdel med sociala medier är att många 

tonåringar utnyttjar anonymiteten och skriver grövre och elakare saker om andra, som de inte 

skulle våga göra annars. Även på sociala medier, där användarna inte är anonyma, så är det 

allt fler som vågar skriva kränkande kommentarer om andra. Flera av skolkuratorerna har 

själva erfarenhet av tonåringar som skrivit kränkande och uthängande saker om sina kompisar 

eller andra individer i tonåringens omgivning. Det är också vanligt att en tonåring skriver 

olämpliga saker på andra användares profiler, utan att ägaren till profilen har kännedom om 

det. En av skolkuratorerna sa att det finns de tonåringar som har skapat en ”låtsasprofil” och 

angett sig själv som någon annan, i syfte att använda profilen för att skriva olämpliga saker 

om andra.  

 

Samtliga skolkuratorer angav att sociala medier kan utgöra en form av gradering där 

tonåringarna jämför sig med andra. De jämför bland annat antalet vänner och följare andra har 

samt hur många kommentarer och respons andra fått på bilder och statusmeddelanden de 

publicerat. En av skolkuratorerna sa att sociala medier kan fungera som en mätstock för 

popularitet och att sociala medier kan ge en förvrängd bild av verkligheten. Användarna kan 

exempelvis välja att publicera bilder som bara representerar det som är bra i livet och välja att 

dölja det som är mindre bra. Andra som ser detta kan då lätt få uppfattningen om hur bra och 

lycklig den individen är, fast det egentligen inte alls behöver vara så. Men denna förvrängda 

bild, som visar hur lycklig andra är och hur bra de har det, kan skapa en stress hos andra, som 

då känner att de måste försöka leva upp till detta. En av skolkuratorerna menade också att 

genom att välja att inte ge någon annan respons på det denne skrivit eller på den bild denne 

publicerat på ett socialt media, är detsamma som att, på ett mer sofistikerat sätt, avvisa någon. 

Och känslan för den tonåring som blivit avvisad och inte fått någon respons på sitt inlägg, tas 

med till skolan där tonåringen bemöter de individer som valt att inte ge respons. Känslan att 

vara avvisad kan då förstärkas. Samtliga skolkuratorer uppgav att tonåringar har ett mycket 

stort bekräftelsebehov. Sociala medier har en mycket mer central roll idag och det är väldigt 

lätt att tonåringar fastnar i det. En av skolkuratorerna menade vidare att sociala medier ger en 

större möjlighet för tonåringar att få bekräftelse. Många tonåringar har ett behov av att bli 

bekräftade, framför allt tjejer. Det är vanligt att tonåringar går över gränsen för vilka bilder 

som är lämpliga att publicera på sociala medier. Bildernas innehåll eskalerar, de blir mer och 

mer utmanande och bygger allt oftare på sexuella anspelningar. En av skolkuratorerna menade 

att tonåringar har större behov av att få bekräftelse på sociala medier om det inte får 

bekräftelse från andra ställen. Tiden ser annorlunda ut nu, idag är det vanligare med snabb 

bekräftelse för tonåringar på grund av sociala medier. En av skolkuratorerna sa att det blir allt 

vanligare att sociala medier, reklam, företag och så vidare ”spelar på” ungas behov av 

bekräftelse. En annan av skolkuratorerna kopplar begreppet additionell stress i sociala medier 

till tonåringars bekräftelsebehov. Skolkuratorn menade att tonåringar jämför sig med varandra 

vilket leder till att de utvecklar stress då de på sociala medier läser om vad andra människor 

gör, vad andra människor har köpt, hur många kommenterar andra människor får på det dem 

publicerar på sociala medier och så vidare. Några av skolkuratorerna sa att tonåringar även 

skriver statusuppdateringar om hur dåligt de mår, vilket också det kan skapa en stress för 

andra användare som kan börja känna oro för tonåringen och måste fråga om hur och varför.  

 

När det kommer till skillnader mellan tjejer och killar i förhållande till sociala medier så sa en 

av skolkuratorerna att denne märkt att tjejer och killar upplever responsen olika beroende på 

vad det är för bild som tonåringen publicerar på sociala medier. Tjejer upplever mer negativ 
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respons än vad killar gör. Killar bryr sig inte och tar inte åt sig lika mycket som tjejer gör när 

det handlar om negativ respons på sociala medier. Detta uppfattar han beror på att det inte 

ingår i mansrollen att bry sig, medans det ingår i kvinnorollen. En annan skillnad som lyftes 

fram av en skolkurator var att tjejer i högre utsträckning än killar tar till sociala medier som 

ett redskap för att uttrycka sig om det är något de är upprörda över. 

 

”Det de gör för att få snabb bekräftelse kan de sen ångra så bittert” (Bodil). 

 

Samtliga skolkuratorer sa att tonåringar befinner sig i en period i livet där de håller på att 

utveckla sin identitet och för att kunna hitta den måste tonåringarna testa olika roller. Sociala 

medier kan störa denna utveckling. Tonåringar som använder sociala medier har skapat en 

profil på deras användarkonto, där andra identifierar denne genom den informationen. 

 

”Man får en roll, fast man kan ha flera olika roller, speciellt som ung då man inte 

hittat sin identitet och behöver pröva sig fram” (Jörgen). 

 

Genom att skapa sig en uppfattning om andra genom deras profil på ett socialt media kan de 

ge en felaktig bild, och andra ger tonåringen en roll utifrån den informationen. Men 

informationen på sociala medier är ofta bara en liten del av en persons liv och det är svårt att 

se en sann helhet. Andra börjar bemöta denne utifrån den uppfattning de fått av informationen 

och kan redan då placera in denne i ett fack. Tonåringen blir då ”fast” i det facket och har 

kanske inte tid eller möjlighet till att prova andra roller. 

 

”Sociala medier tvingar in folk i fack tidigare än vad de annars hade gjort” (Jörgen). 

 

Flera skolkuratorer har varit med om att både tonåringar och tonåringarnas föräldrar kontaktat 

dem av anledning till något som hänt på sociala medier. Det kan röra sig om att någon 

publicerat en olämplig bild eller att de skrivit kränkande och nedvärderande kommentarer om 

och till varandra. Ofta så har inte tonåringarna varit medvetna om vilka konsekvenser det 

skulle kunna få. Skolkuratorerna kan ibland få utskrivna dialoger och bilder från sociala 

medier, som någon elev har med sig för att visa något som hänt. Tonåringar idag har olika 

uppfattningar om vad som är lämpligt att publicera på ett socialt media och vad som är att gå 

över gränsen. Men toleransen är i allmänhet högre idag för vad som är accepterat att 

publicera, då det exempelvis blir allt mer utmanande bilder med sexuella anspelningar. En del 

tonåringar kan gå över gränsen och lägga ut en utmanande bild på sig själv för att de söker 

bekräftelse och vill att många ska ge respons.  

6.3 Ökning av psykisk ohälsa hos tonåringar 

Nästan alla skolkuratorerna uppgav att en anledning till att den psykiska ohälsan hos 

tonåringar har ökat är för att samhället blivit hårdare med allt fler krav. Tonåringarna idag har 

en enorm press på sig om hur det ska vara för att leva upp de ideal och de krav som finns i 

samhället. Det finns många krav i samhället, framförallt i skolan, som kan vara svåra att leva 

upp till. För de tonåringar som inte klarar av dessa höga krav finns risken att de utvecklar en 

psykisk ohälsa i framtiden, eller att de drabbas av ett utanförskap redan i tonåren. Ett 

utanförskap kan, enligt en av skolkuratorerna, vara svår att ta sig ur. Det är lätt att tonåringen 

tar på sig rollen och börjar leva efter den, vilket också leder till att andra kan börja betrakta 

tonåringen på samma sätt. En av skolkuratorerna är dock kluven till om den psykiska ohälsan 

hos tonåringar verkligen har ökat eller om undersökningarna gjorts annorlunda nu jämfört 

med för femtio år sedan.  
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Några av skolkuratorerna sa att orsakerna som tonåringarna söker kuratorskontakt för idag 

omfattar en mycket djupare och allvarligare problematik än vad det omfattade för ungefär 20 

år sedan. Det är vanligare med bland annat självskadebeteenden, depressioner och grava 

sömnstörningar. Flera av skolkuratorerna tror att det beror på att tonåringarna inte är 

tillräckligt rustade för vanliga problem som ingår i livet, som exempelvis separationer och 

dödsfall. Flera av skolkuratorerna menade också att problem kan gå i olika trender och sociala 

medier är ett verktyg som hjälper till att sprida dem då tonåringarna skriver 

statusuppdateringar och bloggar om det.  

 

Några av skolkuratorerna uttrycker att de anser att kraven på tonåringar är mycket höga idag. 

Det är hårdare krav för att komma in på gymnasiet och det krävs högre betyg idag för att 

kunna komma vidare i livet. På grund av samhällets höga krav så är det idag ännu viktigare 

för tonåringarna att få bra betyg i samtliga ämnen i skolan. Killar presterar sämre och sämre 

medan tjejerna presterar bra och ligger på en jämn nivå. Tjejer har väldigt bra betyg men mår 

i högre utsträckning sämre än killar som har sämre betyg men mår bättre.  

 

”Kraven i skolan är enorma” (Bodil). 

 

Skolans kursplaner på gymnasiet innehåller otroligt höga krav idag. Det är också höga krav på 

utseendet, fysisk aktivitet och mat hos tonåringar. 

 

”Det är krav på att lyckas på alla områden” (Bodil). 

 

En av skolkuratorerna uppgav att det finns både positiva och negativa krav på tonåringar idag. 

En del föräldrar ”curlar” sina barn, vilket inte är en fördel då barnen inte får chansen att lära 

sig själva. Vidare menade skolkuratorn att känslan när man klarar något är viktigt för 

tonåringen. En av skolkuratorerna uppgav däremot att det är för låga krav på dagens 

tonåringar. Vissa tonåringar har för mycket fritid medan vissa har för lite. Somliga tonåringar 

har föräldrar som inte ställer några krav på dem i hemmet. Detta tror skolkuratorn har mycket 

att göra med kultur. 

 

”Vi tror att vi är snälla om vi inte sätter krav på tonåringar” (Jörgen). 

7. Analys 

7.1 Orsaker till psykisk ohälsa hos tonåringar 

Enligt samtliga skolkuratorer är olika former av problematik och konflikter inom familjen en 

mycket central orsak till psykisk ohälsa hos tonåringar. I de situationer så kan det antas att 

samspelet och kommunikationen inom familjen inte fungerar som det ska och därför hämmas 

utvecklingen för tonåringen. Det är viktigt för tonåringen att känna samhörighet och en 

tillhörighet till ett system och familjesystemet kan antas vara det främsta systemet för en god 

utveckling. Enligt Forsberg och Wallmark (2003) så är själva samspelet och 

kommunikationen mellan individer det som systemteorin lägger störst fokus på. Ett system 

som en individ tillhör kan till exempel vara en familj. Ett system är viktigt för att en individ 

ska kunna utvecklas och utvecklingen sker i samspel med andra individer (Forsberg & 

Wallmark, 2003, s.27f). Moe (1996) menar också att inom ett system, till exempel ett 

familjesystem, så måste hänsyn tas till varandra för att integrationen ska kunna ske på ett 

meningsfullt sätt (Moe, 1996, s.30f).  
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Några av skolkuratorerna menar att en tillhörighet till ett system även kan vara negativt, om 

det systemet har dåligt inflytande på tonåringen. Det kan till exempel handla om kriminella 

umgängen, då det kan bidra till att tonåringen utvecklar en psykisk ohälsa. System går även 

att koppla till relationsproblem, då tonåringen blir ”utkastad” ur ett system om ett förhållande 

tar slut. Vid dödsfall försvinner någon ur systemet. Utanförskap tyder på att tonåringen blivit 

utestängd från ett visst system, till exempel en vänskapskrets. Enligt Hwang och Nilsson 

(2011) så är det som tonåring normalt att ta avstånd från sina föräldrar och istället söka social 

tillhörighet utanför familjen, främst hos vänner som utgör en mycket betydelsefull roll under 

den här tiden (Hwang & Nilsson, 2001, s.312ff).  

 

Några av skolkuratorerna uppgav att en central skyddsfaktor för utvecklandet av psykisk 

ohälsa hos tonåringar var tonåringar med en god självkänsla, som då i sin tur bidrar till att 

tonåringarna kan bemöta och hantera motgångar på ett bra och utvecklande sätt. Detta kan i 

sin tur förklaras med begreppet KASAM. KASAM innehåller enligt Blume och Sigling 

(2008) tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär 

att en individ på något sätt förstår det som denne upplever. Hanterbarhet syftar till att en 

individ har ett tillvägagångssätt för att kunna handskas med olika situationer. Meningsfullhet 

innebär att en individ förmår att se intentioner med det som händer och sker (Blume & 

Sigling, 2008, s.134). Antonovsky (2005) menar att höga värden på de tre komponenter 

innebär att en individ är stabil och trygg i sig själv och kan bemöta motgångar på ett 

utvecklande sätt (Antonovsky, 2005, s.43ff).  

 

En skolkurator sa att det finns ett gemensamt mönster hos de tonåringar som skolkuratorn 

träffar, nämligen att de har föräldrar som är separerade. Detta kan associeras med det som 

Sengupta och Chaudhuri (2011) framför i sin studie om att tonåringar med frånskilda eller 

ensamstående föräldrar i högre utsträckning vistas på olika sociala medier där det finns en 

fara för att utveckla riskfyllda beteenden så som att söka kontakt med främlingar. Detta på 

grund av att tonåringar med frånskilda eller ensamstående föräldrar kan tillbringa mer tid utan 

tillsyn på olika kommunikationsnätverk på internet. Andra förutsättningar hos föräldrarna så 

som till exempel låg inkomst och utbildning har inte visat sig ha ett signifikant samband med 

utvecklandet av riskfyllda beteenden på olika sociala medier på internet (Sengupta & 

Chaudhuri, 2011, s.287).  

 

7.2 Sociala medier 

Nästan alla skolkuratorer sa att en tonåring kan ha olika roller, beroende på kontext. 

Tonåringen kan till exempel ha en viss roll på sociala medier och en annan roll i skolan. Om 

rollen på sociala medier och rollen som tonåringen har i skolan skiljer sig åt, är det inte 

ovanligt att tonåringen känner sig ambivalent. När en tonåring skriver kommentarer eller 

publicerar olämpliga bilder, kan det vara för att denne försöker leva upp till en viss status som 

denne har på just det sociala mediet. Tonåringen kan däremot ha en annan social status i 

skolan och kan där ha ett annat beteende. Olika roller medför olika egenskaper. Genom att 

publicera bilder och statusuppdateringar blir detta ett verktyg till upprätthållandet, eller 

strävan, efter en social status. Goffman (1959) menar att när individer interagerar med andra 

individer så styr de sitt beteende efter vad de vill ge för intryck och efter vad de vill ha för 

reaktioner. En individ kan handla på ett visst sätt för att upprätthålla eller leva upp till en viss 

social status (Goffman, 1959, s.13ff). Något som några skolkuratorer upplever som negativt 

med sociala medier är att det är vanligt att tonåringar utnyttjar möjligheten till att vara 

anonym. Därmed vågar de uttrycka sig på sätt som de annars inte skulle gjort, om det kunde 

kopplas till dennes identitet. Dunkelz (2009) menar att tonåringar, och även människor 

överlag, blir mindre och mindre hämmade på sociala medier på grund av att det går att välja 
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att vara anonym. Detta fenomen kallas även för Dissociative Anonymity och översätts på 

svenska till avskiljande anonymitet. Detta innebär att känslan av anonymitet gör att 

handlingarna inte kan kopplas till identiteten, vilket i sin tur gör individen mindre sårbar vid 

samspel med andra (Dunkelz, 2009, s.28).  

 

Ett fåtal av skolkuratorerna uttryckte att även om vissa sociala medier inte innebär 

anonymitet, till exempel Facebook, så blir tonåringarna ändå mindre hämmade och vågar ofta 

skriva mer kränkande saker. Tonåringar som interagerar på sociala medier som inte innebär 

anonymitet, kan trots detta våga uttrycka sig mer obehindrat, då de sitter bakom en skärm och 

på så vis intar en särskild roll. Anonymitetseffekten kan enligt Dunkelz (2009) även upplevas 

vid kommunicering mellan två individer på sociala medier som har kännedom om den andra, 

då de har skydd bakom en skärm och inte kommunicerar ansikte mot ansikte (Dunkelz, 2009, 

s.28). 

 

Enligt samtliga skolkuratorer kan många tonåringar känna ett beroende av sociala medier, då 

det är en stor del i deras liv. De är ständigt uppkopplade och tillgängliga och de kan bli nådda 

och uppdaterade på vad som händer dygnet runt vilket i sin tur bland annat kan påverka 

sömnen. Enligt Lau, Cheuk, Kan, Hui & Griffiths (2010) så kan överdriven 

internetanvändning leda till förändrade personlighetsdrag, såsom inåtvändhet, låg självkänsla 

och ökad impulsivitet. Några andra negativa psykosociala effekter kan till exempel vara att 

tonåringen får sämre social kompetens, större risk att drabbas av psykiska störningar samt 

sämre samspel med familj och vänner. Studien visar även på att sociala mediers tillgänglighet 

dygnet runt och dess betydelse för tonåringars vardagliga liv och privatliv kan påverka den 

psykiska hälsan hos dessa tonåringar (Kim, Lau, Cheuk, Kan, Hui & Griffiths, 2010, s.215f). 

En av skolkuratorerna sa att sociala medier i vissa fall kan medföra ett beroende för tonåringar 

då får känslan av att ständigt behöva vara uppkopplade och uppdaterade för att bevara en 

social tillfredsställelse. Enligt Selfhout, Branje, Delsing, Ter Bogt & Meeus (2009) så får 

tonåringen en kortsiktig tillfredsställelse varje gång han eller hon besöker något socialt media, 

vilket i sin tur leder till att de vill besöka det sociala mediet allt oftare för att kunna få denna 

tillfredsställelse. Det har dock visat sig att olika sociala medier inte verkar ha några 

långsiktiga belöningar som kan användas i det verkliga livet och verkar därför inte heller för 

att öka den långsiktiga tillfredsställelsen. Detta kan i sin tur leda till oro och ångest, och i 

värsta fall även till depression (Selfhout, Branje, Delsing, Ter Bogt & Meeus, 2009, s.820). 

 

Några av skolkuratorerna sa att på sociala medier blir det tydligt vilka som är ”vi” och vilka 

som är ”dom”, då tonåringarna jämför sig och ser likheter och olikheter med varandra. 

Användarna på olika sociala medier har vänlistor som andra kan se. Om en tonåring får en 

avvisning när det har skickat en vänförfrågning, kan det upplevas som ett nekande till att få 

tillhöra ett visst system och ett ”vi”. Den avvisade tonåringen blir då utanför gruppen och ses 

av de andra som ”dom”. Att bli avvisad från ett system kan för en tonåring vara mycket 

psykiskt påfrestande vilket kan ge en känsla av utanförskap. Ett system behöver enligt Moe 

(1996) inte enbart syfta på en familj, utan ett system kan bestå av till exempel vänner, 

klasskamrater eller ett idrottslag. Oavsett antal individer i systemet så bildar medlemmarna ett 

”vi”, som åtskiljer systemet från ”alla andra”. Ett sådant ”vi” är viktigt för en individs känsla 

av samhörighet och känsla att få vara en del av något (Moe, 1996, s.118).  

 

Samtliga skolkuratorer uppgav att vara aktiv på sociala medier kan för tonåringar innebära en 

känsla av att ha ett sammanhang och tillhöra en gemenskap. Det kan i sin tur vara en 

förklaring till att tonåringen har ett stort behov av att vara med i olika sociala medier, då det 

kan vara så att tonåringen saknar gemenskap eller en samhörighet i det sociala livet. 
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Tonåringar som saknar social gemenskap i verkliga livet kan genom sociala medier hitta 

individer som delar liknande eller samma intressen. Enligt Blume och Sigling (2008) är 

känslan av sammanhang, KASAM, viktig för den enskilde individen. En individ med hög 

KASAM har även höga värden av de tre komponenterna; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet, vilket leder till en större känsla av sammanhang (Blume & Sigling, 2008, 

s.134). Enligt Sook Jung (2009) så kan tonåringar som lever mer isolerat och är socialt oroliga 

ha en fördel av sociala medier, då interaktionen som sker via sociala medier kan kompensera 

för avsaknaden av socialt umgänge i det verkliga livet. Den sociala ångesten är inte lika stor 

när en socialt orolig individ interagerar med andra individer på olika sociala medier (Sook 

Jung, 2009, s.512f). 

 

Några av skolkuratorerna uppgav att tonåringar idag har olika uppfattningar om vad som är 

lämpligt att publicera på sociala medier och vad som är att gå över gränsen. Toleransen är i 

allmänhet högre idag för vad som är accepterat att publicera, då det exempelvis blir allt mer 

utmanande bilder med sexuella anspelningar. En del tonåringar kan gå över gränsen och lägga 

ut en utmanande bild på sig själv för att de söker bekräftelse och vill att många ska ge 

respons. Goffman (1959) förklarar att en individ kan agera på ett särskilt sätt för att bevara 

eller uppnå en viss social status. Individen styr sitt handlande för att förmedla sin roll så att 

andra kan bemöta denne utifrån de egenskaper som den rollen innefattar (Goffman, 1959, 

s.13ff). Dunkelz (2009) förklarar att en debatt som ofta uppkommer i ett flertal olika 

sammanhang är frågan om varför det har blivit så angeläget för många tonåringar att publicera 

bilder på sig själv i olika anseenden trots de varningar som offentliggjorts. En hypotes är att 

det kan ha att göra med den utveckling av identiteten som många tonåringar genomgår under 

de åldrar som det här med att publicera bilder upplevs som mest intressant. Individer är 

beroende av att spegla sig i andra för att förstå att de finns och det är i det förloppet som 

publicering av bilder passar in. Många tonåringar provar nya sätt att uttrycka sig och vill ha 

respons och bekräftelse från andra för att se om uttrycken har någon framgång (Dunkelz, 

2009, s.46ff).  

 

En av skolkuratorerna uppgav att tonåringar befinner sig i en period i livet där de håller på att 

utveckla sin identitet och för att kunna hitta den måste tonåringarna testa olika roller. Sociala 

medier kan störa denna utveckling genom att tonåringar grundar sin uppfattning om varandra 

enbart genom den information som står skriven på sociala medier. Andra bemöter då 

tonåringen utifrån den uppfattning som bildats genom informationen och gör då en placering 

av tonåringen i ett fack. Tonåringen blir då ”fast” i det facket och kan få svårt att prova andra 

roller. Enligt Hwang och Nilsson (2011) är tonåren är en tid då identiteten utvecklas och 

formas. I tonåren utvecklas identiteten genom att tonåringarna interagerar och identifierar sig 

med andra, både vuxna och jämngamla. En viktig del till att tonåringen utvecklar en stabil och 

trygg identitet är att tonåringen kan uppfatta sig själv genom andra, för att då få klarhet i sig 

själv. Det är också viktigt för tonåringen, som ännu inte hittat sig själv, att få prova olika 

roller. Begränsas valen på roller så att tonåringen inte får möjlighet att prova andra roller så 

försvåras identitetsutvecklingen (Hwang & Nilsson, 2001, s.312). Hwang och Nilsson (2011) 

menar också att det under identitetssökandet kan skapas en rollförvirring för en del tonåringar, 

som då kan leda till bland annan beslutsångest och svårigheter med sociala relationer. När 

rollförvirringen blir av svårare grad så kan det leda till att tonåringen blir passiv, ansvarslös 

och börjar undvika social kontakt med andra (Hwang & Nilsson, 2011, s.312f).  

 

7.3 Ökning av psykisk ohälsa hos tonåringar 

Flera av skolkuratorerna upplevde att samhället har blivit hårdare med fler och högre krav. 

Det är krav på att lyckas inom alla områden och tonåringarna har en ständig press och olika 
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förväntningar på sig från olika håll. Detta upplever de är en av orsakerna till att den psykiska 

ohälsan hos tonåringar har ökat. Tonåringarna idag har en enorm press på sig om hur de ska 

vara för att leva upp till de ideal och de krav som finns i samhället. Det finns många krav i 

samhället och framförallt i skolan, som kan vara svåra att leva upp till och för dem som inte 

klarar detta kan det öka risken för ett utanförskap senare i livet. Moe (1996) förklarar att en 

roll består av olika typer av förväntningar på en individ. En och samma individ kan inta flera 

olika roller, därmed blir förväntningarna fler. En förväntning kan också jämföras med olika 

krav på individen (Moe, 1996, s.118ff). Systemteorin innebär enligt Moe (1996) att olika 

individer bildar och ingår i olika system, beroende på deras egenskaper och samband. Ett 

system blir en gemenskap för de individer som ingår och de bildar tillsammans ett ”vi”. De 

individer som inte ingår i det systemet blir då ett ”dom” (Moe, 1996, s.118). Moe (1996) 

menar också att system bildas med hjälp av målmedvetna handlingar och det är individerna 

som företräder de olika systemen (Moe, 1996, s.26f).  

 

Några av skolkuratorerna sa att de orsaker som tonåringarna söker kuratorskontakt för idag 

omfattar en mycket djupare och allvarligare problematik än vad det omfattade för ungefär 20 

år sedan. Två skolkuratorer upplevde att tonåringarna som söker kontakt för att prata idag, 

ofta har djupare problem i jämförelse med vad de hade för några år sedan. Det är vanligare 

med bland annat självskadebeteenden, depressioner och grava sömnstörningar. Några av 

skolkuratorerna tror att det beror på att tonåringarna inte är tillräckligt rustade för vanliga 

problem som ingår i livet, som exempelvis separationer och dödsfall. Nästan alla kuratorer 

uppgav att problem kan gå i trender och att sociala medier är ett verktyg som hjälper till att 

sprida dem, då många tonåringar väljer att skriva öppet om detta på till exempel sina bloggar 

och statusuppdateringar. På Kunskapsguidens hemsida (2011) går det att läsa att svenska 

ungdomar har bland den bästa fysiska hälsan i världen, dock har deras psykiska hälsa 

försämrats. Det är allt fler ungdomar som uppger att de är nedstämda, oroliga och har 

sömnsvårigheter och huvudvärk (Kunskapsguiden, 2011). Kim, Lau, Cheuk, Kan, Hui & 

Griffiths (2010) menar att ett högt användande av internet och sociala medier kan medföra 

negativa psykosociala effekter för tonåringar, som till exempel högre risk att drabbas av 

psykiska störningar samt sämre samspel med familj och vänner. Studier menar även att 

internet och sociala mediers tillgänglighet dygnet runt och dess betydelse för tonåringars 

vardagliga liv och privatliv kan påverka hälsan hos dessa tonåringar (Kim, Lau, Cheuk, Kan, 

Hui & Griffiths, 2010, s.215f). 

8. Diskussion 
 

8.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka sociala mediers inverkan på tonåringars psykiska hälsa. I 

resultatet framgår det tydligt att sociala medier kan ha en inverkan på tonåringars psykiska 

hälsa, men att det sällan är den enda orsaken till psykisk ohälsa, utan att det är en av flera 

komponenter. Det som orsakar psykisk ohälsa är individuellt för alla tonåringar, men det finns 

vissa skydds- och riskfaktorer som har betydelse för den psykiska hälsan. Trygga 

hemförhållanden och bra skolresultat är två starka skyddsfaktorer, medan dess motsats kan 

innebära riskfaktorer. Flera av skolkuratorerna som intervjuades sa även att sociala medier 

kan vara ytterligare en riskfaktor, om tonåringen redan ligger i riskzonen till att utveckla en 

psykisk ohälsa.  

 

Resultatet visade att sociala medier inte bara för med sig negativa effekter, utan även positiva. 

Många tonåringar anser att det är ett bra redskap för att hålla kontakten med vänner och för att 
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kunna skaffa nya. Flera studier har visat att vänner fungerar som en skyddsfaktor. Tonåringar 

hittar andra via sociala medier som delar samma intressen, vilket skapar en gemenskap och ett 

socialt sammanhang för många. Detta kan jämföras med det som framgår i Sook Jungs (2010) 

studie om att sociala medier även kan bidra till upprätthållandet av relationer för tonåringar. 

Det är den sociala interaktionen som är tonåringars främsta anledning till att de använder sig 

av sociala medier. I vissa fall kan social interaktion på sociala medier ersätta social interaktion 

i verkligheten. I andra fall kan sociala medier öka kvaliteten på tonåringars vänskap då de får 

en ökad tid med varandra (Sook Jung, 2009, s.512f). Det är också många tonåringar som 

söker bekräftelse via sociala medier, genom att till exempel publicera bilder och skriva 

statusuppdateringar som andra sedan kan gilla eller kommentera. I och med att väldigt många 

tonåringar äger en smarttelefon, som går att använda för att koppla upp sig på internet, kan de 

använda sociala medier vart de än befinner sig. De flesta skolkuratorer som intervjuades 

ansåg att det blivit normaliserat i samhället att ständigt ha med sig mobiltelefonen och kunna 

bli anträffbar dygnet runt. De ansåg dock att detta kunde var till stor nackdel också. 

Tonåringarna får aldrig någon frizon och de blir ständigt påminda om de ideal och krav som 

finns och som sociala medier lyfter fram. Många tonåringar jämför sig med andra tonåringar 

på sociala medier, vilket kan skapa en stress. Tonåringarna befinner sig i en period i livet där 

de håller på att utveckla sin egen identitet och för att kunna hitta sig själv är det av vikt att 

tonåringen får prova på olika roller och dess egenskaper. Flera skolkuratorer ansåg även att 

sociala medier kan störa denna utveckling, då tonåringarna bedöms utifrån sin profil på 

sociala medier och placeras in i fack tidigare än vad de annars skulle gjort.   

 

Gällande skolkuratorernas upplevelse om hur sociala medier bidrar till ökningen av den 

psykiska ohälsan hos tonåringar så delade inte alla samma uppfattning. Nästan alla 

skolkuratorer kunde se att den psykiska ohälsan ökat hos tonåringar. En av kuratorerna 

ifrågasatte dock om den psykiska ohälsan verkligen ökat, eller om undersökningar som 

gjordes förr gjordes annorlunda än de som görs idag. Detta är även något som författarna till 

denna studie reflekterat över. I dagens samhälle är det mer accepterat att prata och skriva 

öppet om sitt mående och sina erfarenheter. Det är även enligt en studie av Crutzen och De 

Nooijer (2001) forskning vanligt att tonåringar söker hjälp på internet för sin psykiska ohälsa 

(Crutzen & De Nooijer, 2011, s.238). Kan detta bidragit till att resultaten visar att det skett en 

ökning? Skulle tonåringarna för 50 år sedan visat samma resultat, om det hade varit lika 

accepterat att prata och skriva öppet om sitt mående? Nästan alla skolkuratorer som 

intervjuats i denna studie uppgav att sociala medier hjälper till att sprida information och 

problem som går i trender. Tonåringar som bor i Sverige kan enkelt ta kontakt med tonåringar 

i andra länder och genom denna möjlighet till integration så kan det även innebära att problem 

skapas i större utsträckning. 

 

Något som det har reflekterats över i denna studie är hur skolor, föräldrar och andra vuxna 

kan hjälpa till att hantera de problem och konflikter som uppkommer för många tonåringar på 

sociala medier. I en av intervjuerna diskuterades det hur problematiken som sociala medier 

för med sig ska kunna hanteras. Skolkuratorn ansåg att skolorna ska bli bättre på att hantera 

det som händer på sociala medier, det ska finnas med i skolornas behandlingsplaner och 

trygghetsplaner. Skolorna bör även jobba mer med kränkningar och trakasserier som sker på 

olika sociala medier. Skolkuratorn anser även att det ska läras ut kring sociala medier i 

tidigare åldrar, gärna tillsammans med föräldrarna, vilken policy skolorna har när det gäller 

sociala medier. Skolkuratorn menar vidare att föräldrars ansvar är mycket viktigt och därför 

bör dem involveras i detta. Detta kan jämföras med det som skrivs i Sengupta & Chaudhuris 

(2011) studie om att ett tillvägagångssätt för att minska på kränkningar och trakasserier på 

olika sociala medier är att göra tonåringar medvetna om vilka eventuella negativa 
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konsekvenser riskabla beteenden kan få. Ett annat tillvägagångssätt som kan göra tonåringar 

medvetna om detta är vägledning och kontroll från föräldrarna. De kan skydda tonåringar från 

obefogade och obehagliga kontakter från främlingar. Ett sista tillvägagångssätt är utbildad 

vägledning där uppgiften är att minimera spridning av viktig och privat information samt att 

säkerställa en lämplig social interaktion i det offentliga rummet och därmed undvika 

eventuella negativa konsekvenser (Sengupta & Chaudhuri, 2011, s.289). 

 

8.2 Metoddiskussion 

För att hitta vetenskapliga artiklar användes två olika sökmotorer. Varje sökning genererade 

många träffar och vartefter dessa granskades genom att läsa deras abstrakt, så upptäcktes att 

många studier inte var relevanta för studien då de inte skulle kunna bidra till att besvara syftet. 

Området sociala medier och dess effekter på den psykiska hälsan hos tonåringar är relativt 

nytt, vilket också medför att forskningen på området inte hunnit så långt, vilket framgick när 

tidigare forskning söktes. De vetenskapliga artiklar som sedan valdes att inkluderas i studien, 

handlade om tonåringar i olika länder runt om i hela världen. De artiklar som valdes var 

samtliga publicerade de senaste 15 åren. Så nya studier som möjligt valdes, då utvecklingen 

av sociala medier är stor och mycket har hänt de senaste åren. Därför var det av stor vikt att 

välja de senast publicerade studierna, för att då få en så uppdaterad och aktuell bild av 

området som möjligt.  

 

De skolkuratorer som intervjuats representerar cirka en åttondel av samtliga högstadie- och 

gymnasieskolkuratorer i den medelstora stad som studien gjorts i. Även om skolkuratorerna 

uppgav mycket liknande och omfattande information, är det svårt att dra någon slutsats som 

kan överensstämma med tonåringar även i andra städer eller länder. Sociala medier är ett 

växande område och dess effekter är ännu inte helt fastslagna. Att jämföra hur sociala medier 

påverkar kinesiska tonåringars psykiska hälsa och hur de påverkar svenska tonåringars 

psykiska hälsa kan vara problematiskt, då det finns andra faktorer som kan påverka resultatet. 

Resultatet går därmed inte att generalisera. 

 

Anledningen till valet av att intervjua skolkuratorer var för att de regelbundet kommer i 

kontakt med tonåringar. Till en början fanns en fundering på att intervjua ett visst antal 

tonåringar. Efter ett visst övervägande drogs slutsatserna att det dock skulle bli för krävande 

då det skulle vara nödvändigt att intervjua ganska många tonåringar för att få tillräckligt med 

material till studien. Genom att intervjua skolkuratorer ges en större möjlighet till att få en 

mer övergripande kunskap och förståelse för ämnet. Skolkuratorer både ser och bemöter olika 

tonåringar dagligen som har olika problem och funderingar och de har därför möjlighet att på 

ett övergripande sätt beskriva de orsaker som finns för psykisk ohälsa och om det finns något 

samband mellan deras ohälsa och sociala medier. 

 

Motiveringen till valet av en kvalitativ studie var för att få en djupare bild och en större 

förståelse för det valda ämnet. Eftersom ämnet sociala medier är relativt nytt så lämpar sig en 

kvalitativ undersökning bättre än vad en kvantitativ undersökning skulle gjorts. Detta för att 

få en grundkunskap, som sedan kan användas till en kvantitativ undersökning. Enligt Bryman 

(2008) så fokuserar en kvalitativ forskningsstrategi på individers uppfattning och tolkning av 

verkligheten (Bryman, 2008, s.40f). Kvalitativa forskningar syftar även till att ta fram 

beskrivande detaljer och förklaringar till sociala ting och företeelser i olika kontexter, samt 

om hur dessa utvecklats och förändrats genom tid (Bryman, 2008, s.363ff).  
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9. Slutsatser 
 

En slutsats är att sociala medier medför både positiva och negativa effekter för tonåringar. 

Vilken effekt användningen av sociala medier kan få beror både på tonåringen själv samt på 

mängden av användandet. Om tonåringen har en god kontakt med sin familj och har vänner, 

så kan det innebära ett skydd från att råka illa ut på sociala medier. Sociala medier kan 

däremot påverka tonåringars sociala kompetens och många tonåringar har svårt att lösa och 

hantera konflikter utan att använda sociala medier som ett hjälpmedel. En annan slutsats är att 

sociala medier inte enskilt är en orsak till utvecklandet av psykisk ohälsa hos tonåringar. 

Sociala medier är enbart en utav flera komponenter. Om en tonåring befinner sig i riskzonen 

för utvecklandet av psykisk ohälsa är sociala medier en omfattande riskfaktor.  

10. Förslag till vidare forskning 
 

En av skolkuratorerna uppgav att ett gemensamt mönster som kunde utläsas hos de tonåringar 

som besökte skolkuratorn var att de hade separerade föräldrar. Därmed vore det intressant om 

vidare forskning kunde undersöka om det finns något samband mellan att tonåringar med 

skilda föräldrar i högre utsträckning besöker skolkuratorn. Ett annat förslag till vidare 

forskning, som tydligt gick att utläsa under studiens genomförande, var att det saknades hur 

skolor, föräldrar och andra vuxna kan hantera den problematik och de konflikter som 

uppkommer för många tonåringar på sociala medier. Ett tredje förslag till vidare forskning är 

att undersöka om det finns något samband mellan ökningen av användandet av sociala medier 

och ökningen av psykisk ohälsa.  
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrund 

 
 Vad har du för roll på din arbetsplats? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat som skolkurator? 

 

Kuratorers syn på orsaker 

 
 Vad upplever du orsakar psykisk ohälsa hos tonåringar? 

 Hur upplever du att sociala medier påverkar tonåringar? 

 I vilken utsträckning upplever du att sociala medier har betydelse för utvecklandet av 

psykisk ohälsa hos tonåringar? 

 Kan du beskriva de risk- och skyddsfaktorer som är påtagliga hos de tonåringar du träffar? 

 Hur upplever du att bekräftelsebehovet hos tonåringar ser ut idag? 

 Hur upplever du att kraven på tonåringar ser ut idag? 

 Upplever du att det finns några gemensamma mönster mellan de tonåringar med psykisk 

ohälsa du har kontakt med? 

 Vad ser du för skillnader mellan tjejer och killars psykiska ohälsa? 

 

Ökning 

 
 Upplever du att den psykiska ohälsan hos tonåringar har ökat? 

 Vad tror du att ökningen av psykisk ohälsa hos tonåringar beror på? 

 

Förändringar 

 
 Hur upplever du att problemet psykisk ohälsa hos tonåringar har utvecklats genom tiden? 

 

 


