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Introduktion: De senaste åren har användning av sociala medier ökat kraftigt hos ungdomar. 

92 procent av alla 13 till 16 åringar använder idag sociala medier där de vanligaste medierna är 

Facebook, Instagram och Snapchat. Något annat som ökar i samma takt som sociala medier är 

psykisk ohälsa hos ungdomar. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka 

huruvida ungdomar och unga vuxnas (13-24 år) användande av sociala medier har några 

effekter på deras psykiska hälsa och välbefinnande. Metod: Metoden är en litteraturstudie där 

21 vetenskapliga artiklar har analyserats för att besvara frågeställningarna. Resultat: Sociala 

medier visade sig både  ha en negativ och en positiv effekt på unga människor. Psykologiska 

konsekvenser kunde påvisas och förklaras genom såväl hur sociala medier används, hur ofta de 

används och olika medierande variabler. Den starkaste medieringen visades vara FoMO, 

rädslan över att råka missa något om man inte ständigt kollar igenom sina sociala medier. Social 

medier påvisades även vara ett hälsofrämjande verktyg om de används med måtta, individen 

utvecklar då dels sin kommunikationsförmåga och stärker sitt sociala umgänge och stöd. 

Slutsats: Sociala medier har såväl positiva som negativa effekter på den psykiska hälsan. 

Däremot blir slutsatsen i denna litteraturstudie att de negativa effekterna överväger och att 

sociala medier således bör användas med mer varsamhet och eftertanke.  

  



Abstract 
Title:  The effect of social media on the mental health of adolescents and 

young adults: A literature study. 

Author:  Annerfalk, Alice; Svensson, Ida 

Dept./School: Department of Biomedicine and Public Health, School of health and 

education, University of Skövde. 

Course:  Bachelor Degree Project in Public Health Science G2E, 15 ECTS. 

Supervisor:  Tognon, Gianluca 

Examiner:  Müller, Jasmin 

Pages:  45 

Keywords:  mental illness, social media, adolescents, FoMO, attention seeking 

 
Introduction: In recent years, the use of social media has increased significantly in young 

people. 92 percent of all 13 to 16-year-olds today use social media where the most common 

media are Facebook, Instagram and Snapchat. Something else that increases at the same rate as 

social media is mental illness in young people. Aim: The purpose of this literature study is to 

investigate whether adolescents and young adults (age 13-24) use of social media has any 

effects on their mental health and well-being. Method: The method is a literature study in which 

21 peer reviewed articles have been analyzed to answer the questions. Result: Social media 

proved to have both a negative and a positive effect on young people. Psychological 

consequences could be demonstrated and explained by how social media are used, how often 

they are used and different mediating variables. The strongest mediation was shown to be 

FoMO, the fear of missing something out if not constantly checking through their social media. 

Social media was also shown to be a health-promoting tool if used in moderation, as the 

individual then develops his or her communication skills and strengthens the social interaction 

and support. Conclusion: Social media have both positive and negative effects on mental 

health. However, the conclusion in this literature study is that the negative effects outdo the 

positive effects, and social media should therefore be used with more caution and reflection. 
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1. Introduktion 
 

1.1 Sociala medier 
Sociala medier inkluderar webbplatser och sociala nätverk som gör att människor kan 

kommunicera, interagera, skapa och dela innehåll med varandra, det vill säga gör det möjligt 

för människor att snabbt engagera sig i och med olika intressenter och människor runt om hela 

världen (Roberts, Callahan & O’Leary, 2017). Statens Medieråd har sedan 2005 genomfört sju 

undersökningar vid namn ”Ungar & medier” som visar att användningen av sociala medier 

stadigt ökar bland 9-18 åringar. I den senaste publicerade svenska undersökningen från 2016 

ingick 1 999 barn i åldrarna 9-12 år och 3 000 tonåringar i åldrarna 13-18 år, påvisas det att 58 

procent av alla 9-12 åringar använder sociala medier samt att 92 procent av alla 13-16 åringar 

och 97 procent av 17-18 åringar använder sociala medier (Statens medieråd, 2017). 

Undersökningen ”Ungar & Medier” från år 2016 kunde påvisa att Snapchat är den vanligaste 

sociala media bland samtliga åldersintervaller relativt tätt följt av Instagram och därefter 

Facebook (Statens medieråd, 2017). Facebook hade i genomsnitt 1,56 miljarder aktiva 

användare dagligen världen över under mars 2019 (Facebook Newsroom, 2019), Instagram har 

mer än 1 miljard aktiviteter i månaden (Instagram press, 2019) och Snapchat har över 180 

miljoner aktiva användare dagligen (Snapchat, u.å.). Snapchat har en åldersgräns på minst 13 

år för att få skapa en profil, och appen används främst av ungdomar (Statens medieråd, 2019a). 

Syftet är att lägga upp eller skicka filmer och bilder som mottagaren kan se i 1-10 sekunder. 

Efter de valda sekunderna försvinner bilden från Snapchat. Det är även vanligt att följa företag 

eller kändisar på Snapchat (Statens medieråd, 2019a). På Instagram måste användarna också 

vara minst 13 år, och även här lägger användaren upp filmer eller bilder på sin profil, som sedan 

kan delas vidare på andra plattformar. Det är vanligt att ungdomar även på Instagram följer 

kändisar och företagsprofiler (Statens medieråd, 2019b). Även på Facebook är åldersgränsen 

13 år för att skapa en profil, och på denna sociala media är det vanligt att relationer byggs upp 

med både gamla och nya vänner (Statens medieråd, 2019c). På Facebook interagerar 

användaren med såväl vänner, kändisar och företag via delade och gillade inlägg, genom 

smilisar eller kommentarer (Statens medieråd, 2019c). 
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1.1.2 Sociala medier och dess för- och nackdelar 
Idag använder ungdomar sociala medier för att umgås med varandra, då det idag är vanligt att 

ungdomar inte upplever någon skillnad med att umgås online eller fysiskt och därav ofta inte 

har något behov av att träffas fysiskt (Turkle, 2017). Ungdomar använder även sociala medier 

som inspirationskällor (Holmberg, 2018). Genom att följa och interagera med företags- och 

kändiskonton får de inspiration till att göra de saker som profilerna gör, exempel på detta kan 

vara inspiration till träning eller matlagning (Holmberg, 2018). Sociala medier är också ett 

kraftfullt verktyg som flera kommunikatörer använder för att dela och marknadsföra händelser, 

berättelser, information och nyheter. Sociala medier har därmed kommit att bli både en 

plattform som flitigt används för att socialisera sig med människor men också för att skaffa sig 

ett vetande om problem eller områden som är viktiga för en själv (Roberts et al., 2017).  

 

Då sociala medier gör det lätt att ständigt bli informerad och uppdaterad om vad andra 

människor gör har begreppet ”Fear of Missing Out” (FoMO) uppkommit, vilket kännetecknas 

av en rädsla att råka missa något, och en vilja att ständigt vara uppkopplad och uppdaterad 

(Dogan, 2019). Gillberg (2014) beskriver det som att samhället har kommit att bli ett 

uppmärksamhetssamhälle, där människan delar statusuppdateringar, bilder och filmer om vad 

de gör, med vem och var någonstans för att verifiera sin existens. Det har således uppstått en 

föreställning om att prestationer och upplevelser först blir verkliga när de delats med andra 

(Gillberg, 2014). Att hellre skicka meddelanden till dem som inte är fysiskt närvarande än att 

faktiskt umgås med de som sitter bredvid är idag en verklig företeelse, samtidigt som en ständig 

oro över att eventuellt inte befinna sig “där det händer” eller över att ha satsat på fel ställe med 

fel sällskap påverkar förmågan att vara närvarande i nuet (Gillberg, 2014). Människan 

prioriterar därtill hellre att dokumentera, dela och offentliggöra vad som händer framför att 

faktiskt vara observant och uppleva det i realtid (Gillberg, 2014). På så vis har livet anpassats 

till en mediepublicering där den traditionella direktkontakten ersatts av att skicka 

textmeddelanden, dela statusuppdateringar och foton, samt gilla-klick och kommentarer 

(Gillberg, 2014). 

 

1.2 Psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna 
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) definieras begreppet ungdomar som 10-19 åringar 

(WHO, 2013) och enligt folkhälsomyndigeten definieras unga vuxna till 16-24 år 
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(Folkhälsomyndigeten, 2018). I Sverige har psykisk ohälsa bland 10-17 åringar på tio år ökat 

med över 100 procent, och bland 18-24 åringar är ökningen närmare 70 procent 

(Socialstyrelsen, 2017). Psykisk ohälsa är en generell beteckning för ett flertal mentala tillstånd, 

däribland depression, olika ångesttillstånd,  psykosociala påfrestningar och stressrelaterade 

besvär (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). I Sverige är det nästan 190 000 10-24 åringar 

som lider av någon form av psykisk ohälsa varav 63 000, vilket är den enskilt största gruppen, 

är flickor i åldrarna 18-24 år (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att cirka 300 miljoner människor runt om i 

världen lider av depression (WHO, 2018). Globalt sett är det uppmätt att 83 procent av all 

psykisk ohälsa debuterar före 21 års ålder (Pailing & Reniers, 2018). Enligt Thorisdottir, 

Asgeirsdottir, Sigurvinsdottir, Allegrante & Sigfusdottir (2017) har 25 procent av alla 

ungdomar upplevt någon form av psykisk ohälsa år 2016. Därtill förväntas cirka 33 procent av 

alla ungdomar någon gång att uppleva psykisk ohälsa, varav 31,9 procent av dessa kommer att 

drabbas av ångestrelaterade besvär och 14,3 procent av humörstörningar (Thorisdottir et al., 

2017). När det gäller psykisk ohälsa är ångest och depressiva sjukdomar de ledande besvären 

för båda könen (Thorisdottir et al., 2017). Dessa psykiatriska besvär riskerar ofta att bli 

långvariga och därmed ökar risken för allvarliga konsekvenser såsom självmordsförsök och 

självmord (Socialstyrelsen, 2017). Psykiska besvär kan nämligen kopplas till 90 procent av alla 

självmord i höginkomstländer och sett till alla dödsfall bland 15-29 åringar i höginkomstländer 

står självmord själv för 17,6 procent (WHO, u.å.). 

 

1.2.1  Risk- och skyddsfaktorer för psykisk hälsa 
Hälsa kan uppnås med två olika synsätt, det salutogena som förespråkar olika friskfaktorer 

såsom anpassningsförmåga eller känsla av sammanhang (KASAM), samt det mer typiska 

patogena synsättet som istället fokuserar på riskfaktorer såsom ohälsosamma beteenden 

(Andersson, 2016). Under den senaste tiden har däremot den patogena förklaringen av hälsa 

kommit att förändras till en mer humanistisk förklaring som mer påminner om det salutogena 

synsättet och som grundar sig på KASAM och meningsfullhet (Pellmer et al., 2012). WHO 

beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 

inte bara som frånvaro av handikapp och sjukdom, medan Ottawa Charter identifierar hälsa 

som en resurs i vardagen snarare än livets mål (Pellmer et al., 2012). 
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Människans psykiska hälsa påverkas av ett flertal olika faktorer, allt från genetiska och 

biomedicinska till psykologiska och sociokulturella (Furber, Leach, Guy & Segal, 2017). Även 

ekonomiska, sociala och fysiska miljöer formar den psykiska hälsan (Allen, Balfour, Bell & 

Marmot, 2014). Därtill kommer sociodemografiska egenskaper som också modererar 

prevalensen av psykisk ohälsa (Crutzen & De Nooijer, 2011). Sociala relationer, integration 

och deltagande i olika nätverk spelar alla en stor hälsofrämjande roll (Pellmer et al., 2012), och 

ses som preventiva faktorer för människors emotionella välmående (Beutel et al., 2017). För att 

behålla god psykisk hälsa är således både trygghet och socialt stöd helt avgörande 

skyddsfaktorer (Pellmer et al., 2012). Skyddsfaktorer gällande psykisk ohälsa hos ungdomar 

och unga vuxna är att de har stödjande föräldrar, samt att de känner att de är trygga i skolan och 

att de klarar skolans uppsatta mål. När det gäller riskfaktorer hos ungdomar och unga vuxna är 

bristande social kompetens en sådan, vilket kan leda till att de har svårt att både behålla och få 

vänner. En annan riskfaktor är inlärningssvårigheter som kan innebära skriv- och lässvårigheter, 

även en negativ självuppfattning och bristande självförtroende kan vara en riskfaktor (Uppdrag 

psykisk hälsa, u.å). Andra förklaringar till varför den psykiska ohälsan ständigt ökar är dels att 

allt fler vågar prata om det öppet vilket då minskar mörkertalet (Socialstyrelsen, 2017), att få 

ungdomar söker den professionella hjälp de faktiskt behöver (Crutzen & De Nooijer, 2011), 

och att det är en följd av vissa förändringar i samhället så som politiska och miljömässiga 

(Bandelow & Michaelis, 2015). 

 

1.3 Folkhälsorelevans 
Psykiska störningar är ett stort folkhälsoproblem som har förödande konsekvenser för såväl 

hela samhället som för den enskilt drabbade individen och dess familj (Trautmann, Rehm & 

Wittchen, 2016).	År 2013 beräknades samhällets kostnader för psykisk ohälsa i Sverige uppgå 

till 70 miljarder kronor (Vården i siffror, u.å) och de globala direkta och indirekta ekonomiska 

kostnaderna för psykiska störningar uppskattades år 2010 till 2,5 miljoner amerikanska dollar 

(Trautmann et al., 2016). Den kumulativa ekonomiska förlusten beräknas mellan år 2011 och 

2030 uppgå till 16,3 miljarder amerikanska dollar (Trautmann et al., 2016). Dessvärre får 

området psykisk ohälsa en alltför liten andel av världens hälsofinansiering i förhållande till den 

börda som orsakas (Wainberg et al., 2017). Framsteg gjordes dock är Världsbanken år 2016 

antog psykisk hälsa som en global prioritet, samt när psykisk hälsa uttryckligen inkluderades i 

FN:s mål för hållbar utveckling då det skapades unika möjligheter för sektorsövergripande 

arbete, vilka på sikt kan komma att öka finansieringen (Wainberg et al., 2017). I Sverige görs 
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stora satsningar på psykisk ohälsa, detta genom de överenskommelser som görs årligen med 

Sveriges Kommuner och Landsting. De anser att det behövs fokuseras på tidiga och 

förebyggande insatser som stöd, behandling och rehabilitering för de individer med allvarliga 

psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar. De anser även att det är viktigt att fokusera på 

främjandet av psykisk ohälsa (Regeringskanliset, u.å). Psykisk ohälsa nämns även som ett 

delmål i ett av de globala målen - nummer 3: hälsa och välbefinnande, där det står att mental 

hälsa ska främjas. Delmålet ska uppnås till år 2030 med hjälp av behandling och förebyggande 

insatser med syfte att främja välbefinnandet och den psykiska hälsan (Globala målen, u.å). 

 

1.4 Problemformulering 
Statens medieråd (2017) betonar hur ungas användande av sociala medier drastiskt ökat de 

senaste åren, samtidigt som Bandelow & Michaelis (2015) menar på att ökningen av psykisk 

ohälsa är en följd av snabba förändringar i samhället. Vidare anser Gillberg (2014) att samhället 

har kommit att bli ett uppmärksamhetssamhälle där behovet av att verifiera sin existens genom 

statusuppdateringar och bilder är viktigare än att uppleva nuet eller umgås med de som faktiskt 

sitter bredvid rent fysiskt. Dagens ungdomar har ersatt det traditionella sättet att umgås på med 

textmeddelanden, statusuppdateringar, gilla-klick och kommentarer, och upplever att denna typ 

av direktkontakt är synonym med att ses fysiskt (Gillberg, 2014). Frånvaro av social kontakt 

och tillhörighet är riskfaktorer som nära associeras med psykisk ohälsa, och således är 

integration en preventiv faktorer för psykisk hälsa och välbefinnande (Beutel et al., 2017). Då 

barn och unga vuxna idag inte upplever någon skillnad i att ses online eller fysiskt, samtidigt 

som de ständigt känner ett behov av att vara uppkopplade och uppdaterade på grund av FoMO 

(Dogan, 2019), är det av intresse att ta reda på sociala mediers effekt på ungdomar och unga 

vuxnas psykiska hälsa. Åldern som önskas undersökas är 13-24 år och utgår från WHO (2013) 

och Folkhälsomyndigheten (2018) åldersdefinition. Sociala medier kan således komma att 

definieras som en skyddsfaktor, riskfaktor eller båda delar. Underlaget kan sedan komma att 

understödja det preventiva arbetet mot att förhindra Thorisdottir et al. (2017) förväntan om att 

cirka 33 procent av alla ungdomar någon gång kommer att uppleva psykisk ohälsa.  
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2. Syfte & Specifika frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka huruvida ungdomar och unga vuxnas (13-24 

år) användande av sociala medier har effekt på deras psykiska hälsa. Detta syfte kommer 

behandlas genom några frågeställningar som listas i nedanstående avsnitt. 

 

2.2 Specifika frågeställningar 
• I vilket syfte använder ungdomar sociala medier?  

• Vad upplever ungdomar att de får för utbyte av sociala medier? 

• Vilka positiva effekter respektive negativa effekter finns det med sociala medier?  

 

 
  



 7 

3. Metod 
 

3.1 Studiedesign 
Metoden är en litteraturstudie vilket innebär att tidigare forskning, som har granskats kritiskt, 

systematiskt och metodiskt, ska besvara syftet. Denna litteraturstudie inkluderar vetenskapliga 

originalartiklar som är publicerade i olika databaser och som är granskade utifrån ett 

vetenskapligt perspektiv. Denna studie genomförs med hjälp av en innehållsanalys, vilket 

betyder att resultat från de insamlade och utvalda artiklarna jämförs, sammanställs och vägs 

samman. Genom att göra på detta sätt kan nya beräkningar tas fram, som sedan kan leda till nya 

slutsatser och som i sin tur kan leda till att nya riktlinjer utformas (Forsberg & Wengström, 

2013). 

 

3.2 Datainsamling och Urval 
Insamlingen av de vetenskapliga originalartiklarna gjordes i databaserna PubMed, ERIC och 

CINAHL. PubMed ger fri tillgång till databasen Medline vilket är en biomedicinsk databas som 

innehåller artiklar och abstrakt från hela världen, och länkar till artiklar i fulltext om möjligt 

(The National Library of Medicine, 2018). Databasen CINAHL tillhandahåller artiklar, böcker 

och avhandlingar gällande hälso- och vårdvetenskap och databasen ERIC tillhandahåller 

böcker, artiklar och avhandlingar gällande pedagogik (Högskolan i Skövde, 2019). Funna 

artiklar som endast fanns i abstract i de valda databaserna söktes upp i WorldCat som är 

världens största biblioteksnätverk och där ett aktivt medlemskap, i detta fall genom Högskolan 

i Skövde, gör det möjligt att finna artiklar i fulltext som annars inte är tillgängliga för 

allmänheten (Worldcat, u.å.).  

 

Vid artikelsökningarna användes söktermerna health, mental illness, mental health, young 

adult, adolecent, social media, internet, Instagram, Facebook, Twitter, smartphone, health 

illness, psychological, well-being, effects, internet use, depression, social networking, internet 

addiciton, adolescent, fear of missing out och social media engagement i olika kombinationer. 

Inklusionskriterier som användes var Peer-reviewed, Journal Article, Adolescent: 13-18 years, 

Young Adult: 19-24 years och att artiklarna var publicerade inom de senaste fem åren. För att 

tydligt påvisa hur sökningarna genomfördes fylldes ett så kallat sökschema i tabellform i, se 

bilaga 1. Detta sökschema gav en organiserad litteraturöversikt och information om hur 

artiklarna hittades. Exklusionskriterierna var artikelöversikt, studiepopulation som redan led av 
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någon form av psykisk ohälsa, artiklar utan etiskt godkännande och artiklarna fick ej vara äldre 

än fem år. Inga exklusionskriterier gällande länder gjordes, detta då studien ej är koncentrerat 

till ett specifikt land.  

 

Det märktes ganska omgående att det fanns få artiklar som passade med de valda 

inklusionskriterierna, och därav utökade vi ålderskriteriet till 11-25 år, samt adderade 

universitetsstudenter till vår studiepopulation men att medelåldern inte fick överskrida 30 år. 

Därutöver valdes även en artikel ut som inkluderade en studiepopulation på 18-75 år, detta val 

grundades på att medelåldern var 24 år och att den upplevdes relevant för syftet. Urvalet av 

artiklar grundade sig i första ledet på dess titel vilket ledde till läst abstrakt. Om abstraktet 

upplevdes som relevant lästes artikeln i sin helhet och därefter gjordes ännu ett urval baserat på 

artikelns innehåll. De artiklar som ansågs ha ett relevant och trovärdigt innehåll blev således 

utvalda och ingick i databearbetningen samt analysen (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

3.3 Databearbetning och Analys 
Vid bearbetningen är all insamlingsdata förtydligad. Detta gjordes med hjälp av en strukturerad 

och systematisk artikelöversikt i tabellform, se bilaga 2. Denna artikelöversikt fylldes i för att 

få en kortfattad presentation av varje artikel som blivit utvald för analys, för att på så vis skapa 

tydlig sammanfattning över den insamlade data. Vid innehållsanalysen lästes alla artiklar ett 

flertal gånger samtidigt som de bedömdes utifrån validitet- och reliabilitetskvalité. Artiklarnas 

resultat kodades i följande adjektiv och substantiv, negativa effekter: ångest, depression, 

självmordstankar, ensamhet, abstinens, beroende, självobjektifiering, kroppsuppfattning, social 

jämförelse, bekräftelsebehov, självkänsla, press och stress, samt positiva effekter: 

kommunikation, självförtroende, gemenskap och socialt stöd. Anledningen till att det blev just 

dessa adjektiv och substantiv var för att dessa ofta förekom i samtliga artiklar. Koderna delades 

sedan in i positiva och negativa effekter, den sistnämnda kategorin fick även två 

underkategorier; FoMO samt bekräftelsebehov och uppmärksamhetssökande. En och samma 

artikel kunde hamna under flera teman, vilket gjorde att vissa teman, bestående av flera koder, 

bedömdes som starkare och mer tillförlitliga (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

3.4 Etiska aspekter 
De artiklar som valdes ut i denna studie är peer-reviewed granskade och fått tillstånd från en 

etisk kommitté. Då denna studie dels berörde ungdomar under 18 år, innebär det att studien 
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involverade minderåriga individer, därav var det viktigt att studierna fått godkännande av både 

målsman till de minderåriga samt ungdomarna själva (Forsberg & Wengström, 2013). Andra  

forskningsetiska principer som tagit hänsyn till var de fyra etiska kraven 1) informationskravet 

- deltagare ska få information om studiens syfte och upplägg, 2) samtyckeskravet - att 

deltagandet ska vara frivilligt och kunna avslutas när som helst, 3) konfidentialitetskravet - 

studiens deltagare ska inte gå att identifiera och det ska råda tystnadsplikt, och 4) 

nyttjandekravet - data får inte användas i kommersiellt eller annat icke vetenskapligt bruk 

(Pellmer et al., 2012). Inga personliga åsikter har förekommit i granskandet och analysen av 

resultatet i denna litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013).  
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4. Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de två teman som identifierades vid databearbetningen, det vill 

säga positiva och negativa effekter och rubriksättningarna i resultatet  representerar dessa 

teman. 

 

4.1 Sociala medier och dess positiva effekter 
Kim, Wang & Oh (2016), Zhang (2017), O’Reilly et al. (2018) och van den Eijnden, Koning, 

Doornwaard, van Gurp, & Ter Bogt (2018) fick fram ett liknande resultat i studierna som att 

sociala medier kan utvecklas till ett hälsofrämjande verktyg i form av att de utvecklar ett socialt 

stöd. Kim et al. (2016) studie påvisar att collegestudenter använder sociala medier till att fylla 

de psykologiska behoven de har genom att ha kontakt med andra online. Zhang (2017) resultat 

påvisade att 97,7 procent av respondenterna använde Facebook. Studien visade även på 

individer som lever ett stressfullt liv eller har en stressig period i sitt liv blir ofta mer 

självutlämnande på Facebook. Självutlämnande är ofta avsiktligt och personligt. Resultatet 

visade även att de gjorde detta då de upplevde att stressen minskade (Zhang, 2017). Det 

upplevde att Facebook skyddade dem från händelser i livet som kan leda till stress samt att de 

byggde upp en krets gällande socialt stöd (Zhang, 2017). van den Eijnden et al. (2018) kunde i 

sitt resultat påvisa att användning av sociala medier och spel har en viss positiv effekt på 

ungdomar psykologiska välbefinnande då sociala medier och spel kan användas för att 

upprätthålla och utveckla vänskap och sociala relationer. Resultatet påvisade att måttlig 

användning av sociala medier har en positiv effekt på uppfattad social kompetens och likaså 

hade måttligt spelande en positiv effekt på uppfattad social kompetens (van den Eijnden et al., 

2018).   

 

Även O’Reilly et al. (2018) kunde påvisa att sociala medier kan fungera som en distraktion 

eller flykt från påfrestande saker och måsten. Vidare presenterade O’Reilly et al. (2018) i sitt 

resultat att ungdomarna anser att sociala medier även kan leda till ett ökat socialt stöd och 

umgänge, vilket kan behövas när individer mår dåligt. Dessa resultat konstaterar att sociala 

medier kan ses som ett positivt hälsofrämjande verktyg (O’Reilly et al., 2018).  

 

Kim et al. (2016) fick även fram att ju mer collegestudenter använde smartphones och sociala 

medier, desto mer deltog de i universitetsaktiviteter. Därav anser författarna att sociala medier 

och smartphones är bra och positiva verktyg för individerna att använda, då individerna får ett 
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större umgänge. Studiens resultat innebär då att de individer som känner ett behov av att tillhöra 

något, mer troligt kommer att använda sociala medier och smartphones som ett verktyg för att 

få kontakt med andra (Kim et al., 2016). Ett liknande resultat om att sociala medier kan ses som 

ett kommunikationsverktyg och att kommunikationsfärdigheten utvecklas förekom även i Kaya 

& Bicen (2016) studie och Dubey, Alam & Rekha (2018) studie. Dubey et al. (2018) påvisar i 

sin studie att 79 procent av respondenterna ansåg att de hade fått fler fördelar i sina 

universitetsstudier sedan de började använda sociala medier. Mer än hälften av deltagarna ansåg 

även att de har utvecklat goda färdigheter gällande kommunikation, detta samtidigt som mer än 

hälften av respondenterna ansåg att sociala medier inte har lett till ett förbättrat självförtroende 

eller moral (Dubey et al., 2018). 

 

Detsamma skriver Kaya & Bicen (2016) i sin studie, att använda sociala medier i skolans syfte 

är positivt då eleverna kan få mer hjälp med ett ämne eller fråga om de söker online. De kan 

även vara delaktiga i olika nätverk där liknande frågor diskuteras. I studien hade 87 procent av 

skolungdomarna en smartphone, där  Facebook, Instagram och Youtube var de mest använda 

sociala medierna. Studenterna använde även sociala medier privat som ett 

kommunikationsverktyg.  De forum som de är med i privat och vad de delar på sociala medier 

kan påverka deras popularitet enligt respondenterna. Samtidigt säger respondenterna i studien 

att de inte blir påverkade om de får en negativ kommentar. Studenterna uppger även att de inte 

är rädda att något ska hända dem eftersom de inte anser sig förstådda i vilka faror som kan 

finnas online, det framkom även att de inte vet hur de inställningar som finns för att bli bättre 

skyddad mot faror ska hanteras (Kaya & Bicen, 2016).  

 

4.2 Social medier och dess negativa effekter 
Choi, Park & Cha (2017) undersökte sambandet mellan psykisk hälsa och internetanvändning, 

och kunde i sitt resultat påvisa att internetanvändning var signifikant korrelerad med psykisk 

hälsa. Kircaburun (2016) studerade effekterna av psykologiska och tekniska faktorer på 

depressionsnivåer bland ungdomar och kunde påvisa signifikanta samband mellan depression, 

självkänsla, daglig internetanvändning och sociala medier-beroende. Twenge & Campbell 

(2019) undersökte sambandet mellan psykologiskt välbefinnande och digital media-tid, 

däribland tid som spenderas på sociala medier. Deras resultat kunde påvisa att de deltagare som 

använder digitala medier en timme eller mindre om dagen rapporterade de högsta nivåer av 

välbefinnande. Vidare visade det sig att de som spenderar fem timmar eller mer om dagen på 
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digitala medier rapporterade de lägsta nivåerna av välbefinnande. De deltagare som inte 

använder digitala medier över huvud taget hade lägst välbefinnande (Twenge & Campbell, 

2019). Även Choi et al. (2017) bekräftade att ju längre internetanvändande åt gången desto 

högre risk för missbruk, och ju oftare internetanvändning desto sämre psykisk hälsa och livslust 

(Choi et al., 2017). I synnerhet påvisade Choi et al. (2017) resultat att internetanvändning mer 

än 3 timmar åt gången på helgerna ledde till generellt ökat internetanvändande vilket då i sin 

tur signifikant korrelerade med den psykiska hälsan (Choi et al., 2017). Kircaburun (2016) 

kunde också konstatera att höga nivåer av internetanvändning ledde till högre andel depression, 

och samma samband gällde mellan höga nivåer av sociala medier-användning och depression. 

Sahin (2017) syfte var att fastställa sambandet mellan sociala medier-beroende och livsglädje, 

samt effekterna av detta beroende på livsglädjen. Resultatet visade att studiepopulationens nivå 

av sociala medier-beroende var låg och att deras nivå på livsglädje var måttlig (Sahin, 2017). 

Således kunde Sahin (2017) konstatera att det fanns ett lågt negativt och signifikant samband 

mellan elevernas livsglädje och sociala medier-beroende, ju högre nivå av beroende desto lägre 

livsglädje (Sahin, 2017). Vidare kunde Kircaburun (2016) resultat påvisa att 28 procent av 

studiepopulationens depression predikterades av sociala medier-beroende, daglig 

internetanvändning och självkänsla.  

 

Dubey et al. (2018) påvisade i sitt resultat att mer än 70 procent av deras studiepopulation 

spenderar mer än 2 timmar om dagen på sociala medier och att ett högt användande av sociala 

medier har negativa effekter på ungdomarnas psykiska hälsa i form av depression och känsla 

av isolering. Twenge & Campbell (2019) kunde påvisa att bland deras brittiska studiepopulation 

ökar risken att drabbas av lågt välbefinnande med 14 procent för varje ytterligare timme 

spenderad på smartphones, respektive 25 procent för den amerikanska studiepopulationen. 

Vidare framkom det att ungdomarna som spenderar mer än fem timmar om dagen på sociala 

medier var 64 procent mer benägna att skatta sig olyckliga, jämfört med de ungdomarna som 

spenderar mindre än en timme om dagen på sociala medier (Twenge & Campbell, 2019). Det 

visades också att de deltagarna som spenderade mer än fem timmar om dagen på digitala medier 

hade dubbelt så stor risk att uppleva att deras psykiska välbefinnande äventyrades, inklusive 

riskfaktorer för självmord,  jämfört med de deltagarna som spenderade mindre än en timme om 

dagen på digitala medier (Twenge & Campbell, 2019).  Därtill visade det sig att deltagarna som 

spenderade mer än fem timmar på digitala medier associerades med en fördubbling av 

självmordstankar, självmordsplaner och självmordsförsök, jämfört med de deltagarna som 

spenderade mindre än en timme (Twenge & Campbell, 2019). Bland de deltagarna som redan 
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påvisade minst en riskfaktor för självmord och som spenderade mer än 5 timmar om dagen på 

digitala medier, kunde Twenge & Campbell (2019) påvisa en 70 procentig skillnad jämfört med 

de som spenderade mindre än en timme. Dubey et al. (2018) kunde även konstatera att ett högt 

användande av sociala medier även har negativa effekter på den fysiska hälsan i form av 

ögonsmärta och ryggont.  

 

O’Reilly et al. (2018) undersökte hur ungdomar själva uppfattar sociala medier i relation till 

psykisk hälsa och emotionellt välbefinnande, och kunde påvisa att ungdomarna i allmänhet 

uttryckte konsekvent negativa åsikter om sociala mediers potentiella inverkan på den psykiska 

hälsan. Det visade sig att ungdomarna i O’Reilly et al. (2018) studie vara enade om att sociala 

medier är farligt för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande, då de betraktade sociala 

medier som en plattform med farligt innehåll som kan vara traumatiserande och skada det 

psykiska välbefinnandet (O’Reilly et al., 2018). Ungdomarna såg även sociala medier-

användande som en direkt upphovskälla till stress, depression och självmordstankar (O’Reilly 

et al., 2018). O’Reilly et al. (2018) observerade dock att ungdomarna tenderade att hänvisa till 

andra ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande och inte sin egna. Vidare upplevde 

ungdomarna att sociala medier även utsätter människor för mobbning då förövaren kan gömma 

sig bakom ett konto och en skärm istället för öga mot öga, och på så sätt dra nytta av 

anonymiteten i sociala medier (O’Reilly et al., 2018). Ungdomarna betraktade även sociala 

medier som en plattform för exponering av riskfyllda beteenden, såsom självskadebeteende, 

som kan smitta av sig på användaren i tron om att det skulle kunna vara till gagn för dem 

(O’Reilly et al., 2018). Jong & Drummond (2016) undersökte också ungdomarnas egna 

uppfattningar då de ville kontrollera huruvida omedelbar respons och feedback på det som 

publiceras på sociala medier har en effekt på användarens identitetsutveckling. De kunde 

redogöra för att ungdomarna anser att det är viktigt att få feedback på det som publiceras på 

sociala medier (Jong & Drummond, 2016). Vidare kunde Jong & Drummond (2016)  konstatera 

att utebliven feedback i vissa fall kunde göra att användarna blev osäkra och deprimerade och 

att tiden mellan publicering och denna känslan till följd av ingen eller knapp feedback var 

minimal. Således var omedelbar feedback åtråvärt och även en skyddsfaktor mot att bli 

deprimerad eller ledsen (Jong & Drummond, 2016).  

 

Choi et al. (2017) konstaterade att den signifikanta korrelationen mellan internetanvändning 

och psykisk hälsa i sin tur korrelerade med abstinenssymtom, adaptiva störningar, virtuell 

livsorientering och tålamod. O’Reilly et al. (2018) presenterade därtill att ungdomarna upplever 
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att människan idag inte kan leva utan sin smartphone och sociala medier, och att det är därför 

som detta missbruk och beroende uppstår som sedan går ut över bland annat sociala relationer 

såsom familjen och den psykiska hälsan såsom sömnen. Därtill påvisade Yang et al. (2014) att 

länken mellan ungdomarnas internetberoende var associerat med negativa livshändelser, som i 

sin tur var positivt relaterade med ungdomsdepression. Dessa negativa livshändelser beskrevs 

täcka flera områden, såsom familje- och kompisrelationer, skolprestationer och enskild hälsa 

(Yang et al., 2014). Choi et al. (2017) kunde även påvisa att högstadiedeltagarna använde 

internet i en högre grad än vad gymnasiedeltagarna gjorde, samt att de deltagarna med medel-

låga och låga skolbetyg använde internet mer än de med medel, medel-höga och höga betyg 

(Choi et al., 2017). Dubey et al. (2018) påvisade därtill att deltagarna upplever svårigheter med 

grammatik till följd av högt användande av sociala medier, det vill säga att slangord används 

oftare än formella ord. Yang et al. (2014) resultat indikerade att negativa livshändelser var mer 

närliggande till depression än vad själva internetberoendet var, och att negativa livshändelser 

medierade förhållandet mellan internetberoende och depression (Yang et al., 2014). Vidare 

konstaterade Berryman, Ferguson & Negy (2018) utifrån sitt resultat att sociala medier och dess 

koppling till psykisk ohälsa snarare beror på hur individer använder sociala medier än tiden 

individer lägger på dem. Berryman et al. (2018) resultat visade nämligen till skillnad från 

ovannämnda studier att sociala medier var svaga prediktioner för psykiska negativa utfall med 

undantag för fenomenet Vaguebooking, som är ett uttryckssätt på sociala medier där individen 

gör alarmerande publiceringar såsom inlägg, bilder, film- eller ljudklipp, för att få sina följare 

att bli oroliga och på så sätt få deras uppmärksamhet (Berryman et al., 2018). Vaguebooking 

kunde förutsäga viss ensamhet och självmordstankar, vilket gör att fenomenet således kan 

förklaras som ett rop på hjälp och indikera att publiceraren har psykiska problem (Berryman et 

al., 2018). Berryman et al. (2018) menar på att huruvida sociala medier kan stå till svars för 

ungas psykiska problem fortfarande behöver utredas, och att det bekymmer som förekommer 

kring sociala medier och huruvida de utgör en psykisk kris kan vara helt obefogat då det snarare 

är hur sociala medier används som utgör det kritiska momentet. 

 

FoMO (Fear of Missing Out)  

Tre studier drog kopplingar mellan det ökande användandet av sociala medier och FoMO, det 

vill säga känslan av att vara tvungen att hålla sig uppdaterad via sina sociala medier på grund 

av en rädsla över att råka missa något (Barry, Sidoti, Briggs, Reiter & Lindsey, 2017; Oberst, 

Wegmann, Stodt, Brand & Chamarro, 2017; Alt, 2015).  
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Barry et al. (2017) hade en hypotes om att ungdomars upplevda ensamhet och FoMO skulle 

associeras med högre sociala medier-användande, det vill säga fler konton och frekventare 

användning. Barry et al. (2017) kunde sedan i sitt studieresultat påvisa att ungdomarnas 

självrapporterade sociala medier-användande och upplevd FoMO var signifikant korrelerade 

(Barry et al., 2017). Därtill hade Barry et al. (2017) en hypotes om att det förväntade 

relationerna mellan högre sociala medier-användande och internaliserade problem såsom 

ångest och depression, förväntas ökas av ungdomarnas rapporterade FoMO och ensamhet. De 

kunde sedan påvisa i sitt resultat att när antalet sociala medier-konton och känslan av FoMO 

ökade, tenderade även ångest och depressiva symtom att vara relativt högre (Barry et al., 2017). 

Även Oberst et al. (2017) påvisade att FoMO var en medieringsvariabel i det signifikanta 

förhållandet mellan depression och negativa följder av sociala medier-användning via mobila 

enheter, och hade en signifikant effekt i det icke-signifikanta förhållandet mellan ångest och 

negativa följder av sociala medier-användning via mobila enheter. Barry et al. (2017) 

konstaterade att de internaliserande problemen däremot visade sig vara lägre när antalet sociala 

medier-konton och känslan av FoMO minskade, vilket blev en indikation på FoMO’s 

signifikanta effekt (Barry et al., 2017). Oberst et al. (2017) kontrollerade FoMO’s effekt separat 

för båda könen, och kunde då påvisa att det inte fanns någon medieringseffekt av FoMO för 

pojkarna utan endast för flickorna. Det visade sig även att förhållandet mellan depression och 

negativa följder av sociala medier-användning via mobila enheter för pojkar inte heller var 

signifikant (Oberst et al., 2017). Dock stod det fortfarande klart att det fanns ett förhållande 

mellan psykopatologiska symtom, det vill säga ångest och depression, och negativa följder av 

sociala medier-användning via mobila enheter (Oberst et al., 2017). Oberst et al. (2017) kunde 

således konstatera att FoMO var en signifikant medieringsvariabel i förhållandet mellan 

depression och negativa följder av sociala medier-användning via mobila enheter, samt att 

FoMO har en signifikant effekt på förhållandet mellan ångest och negativa följder av sociala 

medier-användning via mobila enheter. De kunde även konstatera att när det gäller förhållandet 

mellan FoMO och dessa psykopatologiska symtom så  medierades effekten av intensiteten i 

sociala medier-användandet. 
 

Alt (2015) hade därtill en hypotes om att FoMO skulle vara en mediering mellan 

skolungdomars låga motivation i klassrummet och deras sociala medier-användande. Resultatet 

kunde påvisa ett tydligt signifikant samband mellan FoMO och sociala medier-användande, 

och ett tydligt signifikant samband mellan FoMO och både låg motivation och extern 

motivation (Alt, 2015). Det signifikanta sambandet mellan FoMO och låg och extern 
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motivation visade sig sin tur leda till högre nivåer av sociala medier-användande i klassrummet 

(Alt, 2015). Låg motivation förklarade 38 procent av FoMO, medan FoMO i sin tur förklarade 

67 procent av sociala medier-användandet (Alt, 2015). Alt (2015) betraktade till en början 

FoMO som en allmän faktor men kom sedan att bli ett fenomen med flera olika dimensioner, 

social FoMO, nyhetsrelaterad FoMO och kommersiell FoMO. Även sociala medier-

användandet delades in i de tre dimensionerna, socialt engagemang, nyheter- och 

informationsengagemang, samt kommersiellt informationsengagemang (Alt, 2015). Det visade 

sig då att korrelationerna mellan de dimensionerna som delade samma innehåll, såsom social 

FoMO och socialt engagemang, var högre än korrelationerna mellan exempelvis social FoMO 

och de andra dimensionerna (Alt, 2015). Därtill kunde Barry et al. (2017) konstatera FoMO’s 

signifikanta effekt genom att ju fler sociala medier-konton och större upplevd FoMO, desto fler 

depressiva symtom och ångest. Även Oberst et al. (2017) fastställde förhållandet mellan 

depression och ångest och negativa följder av sociala medier-användande. Slutligen 

konstaterade Alt (2015) ett signifikant samband mellan FoMO och sociala medier-användande, 

samt ett signifikant samband mellan FoMO och både låg motivation och extern motivation i 

klassrummet.   

 
Bekräftelsebehov och uppmärksamhetssökande 

I Berryman et al. (2017) studie framkom det att individer som söker efter uppmärksamhet gör 

det på sociala medier med hjälp av vaguebooking och som i sammanhanget kom att representera 

ett socialt stöd.  O’Reilly et al. (2018) kunde i sitt resultat påvisa att deras deltagare upplever 

att sociala medier bland annat orsakar lägre självkänsla. I resultatet framkom det att sociala 

medier anklagas av studiepopulationen vara upphovet till sämre självkänsla till följd av alla 

redigerade bilder som publiceras (O’Reilly et al., 2018). Ett liknande resultat förekom även i 

Yang (2016) studie där resultatet visar på att social jämförelseorientering är relaterat till ökad 

interaktion och sökningar på Instagram, men inte gällande livesändning. Det visade sig också 

att interaktion och sökningar på Instagram var relaterat med en lägre ensamhet medan 

livesändning på Instagram var associerad med en högre ensamhet (Yang, 2016). I O’Reilly et 

al. 2018 resultat framkom det också att individer som lider av låg självkänsla och 

självförtroende ofta söker uppmärksamhet, vilket på sociala medier tenderar att ske genom att 

ägna sig åt nätmobbning och/eller att vara ett internettroll som kommenterar sådant de skulle 

vara för rädda för att säga öga mot öga, de drar således nytta av att vara anonyma (O’Reilly et 

al., 2018). Yang (2016) skriver dock att Instagram integrering och sökningar leder till en lägre 
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ensamhet om användaren var mindre benägen till att jämföra sig med andra. 

Modereringseffekter för varken sökningar eller livesändningar på Instagram var signifikanta 

(Yang, 2016).  

 

Hanna et al. (2017), Jong & Drummond (2016) och Turner & Lefevre (2017) studier har ett 

resultat som handlar om kroppsuppfattning. Resultatet i Hanna et al. (2017) studie blev att 

självobjektifiering och social jämförelse medierade relationer mellan Facebookanvändning och 

studiens tre indikationer på psykologiskt välbefinnande. Indikationerna är mental hälsa, 

bodyshaming och självkänsla. Jong & Drummond (2016) resultat påvisar att hur en människa 

presenterar sig själv för allmänheten på sociala medier, är hur de vill bli uppfattade. I Turner 

och Lefevre (2017) studie påvisade resultatet att det finns en koppling mellan användning av 

sociala medier och orthorexia nervosa. Studien visade även att en högre användning av 

Instagram är associerat till en större risk att utveckla orthorexia nervosa. Ingen annan social 

media sida hade en liknande effekt (Turner & Lefevre, 2017). 

 

Jong & Drummond (2016) skriver vidare i resultatet att ett klick på ”like-knappen” på sociala 

medier är en form av ett personligt godkännande på individen i frågas bild, inlägg eller 

kommentarer. Vidare framkom det att denna känsla förstärks i och med att gillamarkeringen på 

Facebook är en tumme upp, vilket generellt associeras med positivitet (Jong & Drummond, 

2016). Studien visar även att det är viktigt för ungdomar att få ett visst antal gillamarkeringar, 

då antalet gillamarkeringar anses avgöra hur populär en individ är (Jong & Drummond, 2016). 

Sherman, Greenfield, Hernandez & Dapretto (2017) kunde i sitt resultat påvisa att ungdomarna 

var signifikant mer benägna att trycka på gillaknappen på populära bilder än impopulära bilder, 

och med populär menas att bilden redan fått många gillamarkeringar. Sociala medier har således 

blivit ett ställe att söka bekräftelse på. Deltagarna i Sherman et al. (2017) studie kände en 

variation av känslor när de blev bedömda gällande utseende eller kläder men att det är viktigt 

för dem att få feedback på sina bilder, då de känner sig sedda då. Det är även vanligt att 

ungdomar sitter och väntar en viss tid, exempelvis tio minuter, på att få ett visst antal 

gillamarkeringar, och om de anser att de har fått för få tar de bort bilden (Jong & Drummond, 

2016). Studiepopulationen ansåg nämligen att utebliven eller knapp feedback var detsamma 

som negativ återkoppling eller en avvisning, vilket i somliga fall ledde till att publiceringen 

drogs tillbaka, vilket således har en negativ påverkan på självförtroendet (Jong & Drummond, 

2016).  
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Facebook nämns även i Hanna et al. (2017) studie där de tre nämnda indikationerna innebär att 

Facebook är associerat med en större social jämförelse och större självobjektifiering vilket är 

relaterat till att användarna upplever en lägre självkänsla, sämre mental hälsa och en ökad 

bodyshaming vilket innebär att individer kritiserar andras kroppar. Studien visade även på att 

det förekommer ett minskat välbefinnande hos de ungdomar som använder Facebook få stunder 

per dag (Hanna et al. 2017). Turner och Lefevre (2017) kom även fram till att det är flera olika 

faktorer som förmodligen bidrar till kopplingen mellan användandet av Instagram och 

orthorexia nervosa. Det första är att Instagram är av en bildfokuserande karaktär, vilket innebär 

att bilderna är mer viktiga än vad texten är, vilket leder till att matbilder gärna delas där. Den 

andra faktorn är selektiv exponering som sociala medier uppmuntrar till, det vill säga att 

individen själv kan välja vilka konton som ska följas. Detta kan då leda till en föreställning om 

att ett visst beteende är mer utbrett än vad det egentligen är, eftersom individer oftast följer 

liknande konton. Det tredje är den eminensbaserade praxis som finns, det vill säga att ett konto 

med många följare uppfattas som en myndighet, vilket ofta leder till att individer tar efter 

kontoinnehavarens beteende, exempelvis att äta liknande eller samma (Turner & Lefevre, 

2017).  

 

Lee, Lee, Choi, Kim & Gan (2014) resultat blev att både bland de amerikanska och koreanska 

deltagarna hade användandet av sociala medier som en plattform för information om 

kroppsuppfattning en negativ relation till kroppstillfredsställelse. Bland de koreanska 

deltagarna hade användandet av sociala medier som plattform för bekräftelse gällande 

kroppsuppfattning en positiv relation till kroppstillfredställelse, men inte bland de amerikanska 

deltagarna (Lee et al., 2014). Studien visar således att de individer som var nöjda med sina 

kroppar hade större självkänsla än de som inte är nöjda med sina kroppar. Författarna anser 

därmed att skolor bör undervisa eleverna i att kritiskt granska hur en välmående, hälsosam 

kropp bör ser ut. Det är även viktigt att förstå hur individer använder sociala medier för att möta 

deras behov gällande ett visst ämne. Detta för att förstå hur användning av sociala medier 

påverkar specifika beteenden (Lee et al., 2014).  

 

Sherman et al. (2017) resultat blev även att effekten av popularitet visade sig vara signifikant 

större när det handlade om sina egna bilder än för antingen neutrala bilder eller bilder som 

skildrar ett riskbeteende, men det visade sig dock att effekten av popularitet var viktig oavsett 

(Sherman et al., 2017). Sherman et al (2017) kunde i sitt resultat påvisa genom en functional 

Magnetic Resonance Imaging att ungdomarna från högskola och universitet fick en ökad 
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aktivitet i Nucleus Accumbens (NAcc), en del av hjärnans belöningssystem som aktiveras i den 

personliga upplevelsen av belöning och behag, när de exponerades för populära bilder med 

många gillamarkeringar jämfört med impopulära bilder med få gillamarkeringar. Resultatet 

påvisade också att ungdomarna från högskola och universitet tenderade att få en större ökad 

aktivitet i NAcc vid exponering av bilder som skildrar riskbeteenden, än vad ungdomarna från 

gymnasieskolor får (Sherman et al., 2017). Om det sker negativa kommentarer brukar ofta 

känslan av popularitet och förväntan minska. Det är också vanligt att utbyta gillamarkeringar. 

Detta för att få fler gillamarkeringar och känna sig mer populär (Jong & Drummond, 2016).  
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5. Diskussion 
Diskussionen presenteras först i form av en metoddiskussion där den valda metoden diskuteras 

utifrån relevans. Där kommer även tolkningen av data  diskuteras och om resultaten upplevdes 

relevanta och generaliserbara. Metoddiskussionen avslutas med ett stycke om etiska aspekter. 

Därefter kommer diskussionsavsnittet presenteras i form av en resultatdiskussion utifrån 

litteraturstudiens fyra resultatteman, dessa teman utgör således underrubriker i 

resultatdiskussionen. Där värderas och diskuteras resultatens huvudfynd dels i relation till 

vetenskaplig litteratur och dels utifrån våra egna funderingar. Slutligen avslutas 

diskussionsavsnittet med en slutsats som kort sammanfattar vad som framkommit av 

litteraturstudien, samt redogör för hur dessa fynd eventuellt kan komma att vara av betydelse 

för såväl samhället som för ämnet folkhälsovetenskap. 

 

5.1 Metoddiskussion 
För att hitta vetenskapliga artiklar till denna litteraturstudie användes tre olika databaser. 

Sökningarna genererade inte något stort antal träffar, och utifrån detta upplevdes det som att 

det återstår en hel del forskning inom ämnet. Den sökning med störst antal träffar inkluderade 

935 artiklar och den sökning med minst antal träffar inkluderade endast en artikel. Valet att 

dokumentera alla sökningar i ett sökschema upplevdes såväl då som nu vara betydelsefullt. 

Däremot var många av artikelträffarna icke relevanta för denna studie och hade inte kunnat 

bidra till att besvara syftet. Som sagt märktes det att området sociala medier och dess effekter 

på den psykiska hälsan, i synnerhet hos ungdomar, är relativt nytt och att forskningen inte 

hunnit så långt. Trots att ålderskriteriet utökades till 11-25 år hittades endast 14 relevanta 

artiklar med den studiepopulationen, i och med detta utökades litteraturstudiens 

inklusionskriterier till att en studiepopulation äldre än 25 också kan vara acceptabelt så länge 

det finns en försvarbar anledning till detta. Denna utökning genererade ytterligare sju relevanta 

artiklar, sex av dessa artiklar uppgav endast en medelålder på sin studiepopulation och att de 

var universitetsstuderande, medan den sjunde artikeln uppgav en medelålder och att den äldsta 

deltagaren var 75 år. Ingen av dessa sju artiklar hade däremot en medelålder över 30. 

Anledningen till att de valda vetenskaplig artiklarna inte fick vara äldre än fem år grundade sig 

dels i att utvecklingen inom sociala medier har varit så pass stor de senaste åren, och dels i 

önskan om att få en så aktuell bild av situationen som möjligt. Två av de 21 utvalda artiklarna 

hade en kvalitativ ansats, en hade både en kvalitativ och kvantitativ ansats och resterande 18 

artiklar hade endast en kvantitativ ansats. 
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Valet att genomföra denna litteraturstudie med hjälp av en innehållsanalys anses även nu i 

efterhand ha varit ett relevant val av metod. Det upplevdes som ett smidigt tillvägagångssätt att 

under tiden som artiklarna lästes om och om igen fylla i en artikelöversikt som tydligt men 

konkret sammanfattade vardera studie. Innehållsanalysens stegvisa procedur där data 

klassificeras för att kunna identifiera mönster och teman, det vill säga kodningen av adjektiv 

och substantiv var ett relevant sätt att tyda vardera studies resultat på. Innehållsanalysen ansågs 

även vara ett sätt att tydligt och lättförståeligt förmedla resultatet för de som läser denna studie 

och framhäva de mest väsentliga och förekommande fynden. Dock kunde innehållsanalysen 

upplevas som att det var för lite tolkningsutrymme, vilket gjorde att en fick avgränsa och ta 

med det som upplevdes som mest relevant för studien.   Ur koderna framträdde således fyra 

större teman som fick utgöra denna litteraturstudies resultat och besvara syftet. Analysen av de 

vetenskapliga artiklarna gjordes som sagt i flera omgångar och steg för att säkerställa att 

resultaten verkligen skulle kunna besvara litteraturstudiens syfte, eller åtminstone beröra 

området. Detta säkrande gjordes för att stärka validiteten på underlaget. Innehållsanalysen 

genomfördes och presenterades på ett sådant sätt att det är möjligt att följa 

granskningsprocessen. När det kommer till reliabiliteten är det inte givet att nya undersökningar 

inom området skulle påvisa samma resultat då det är ett område som ständigt är i utveckling 

och som är i behov av ytterligare forskning. Det är således inte säkert att resultatet går att 

generalisera eller kommer likna framtidens resultat, men resultatet kan ändock vara trovärdigt 

till dess att nyare forskning bevisar något annat.  

 

Den valda metoden har varit till hjälp när syfte och frågeställningar har besvarats. Det som dock 

kan anses ha varit en nackdel med valet av att genomföra en litteraturstudie var att åldersspannet 

fick utökas, då det fanns få publicerade studier som inkluderade den målgrupp som önskades 

studeras. Därav skulle möjligtvis en studie med kvalitativ ansats såsom intervjuer, ha varit 

lämpligare för att kunna studera den valda målgruppen och också för att kunna få ett djupare 

resultat.  

 

5.1.1 Etiska aspekter 
I enlighet med Forsberg & Wengström (2013) har etiska överväganden gjorts vid urvalet och 

resultatpresentationen i denna litteraturstudie. Arbetet är vidare genomfört på bästa möjliga 

etiska sätt, inga plagiat eller kopieringar förekommer och inga personer har utsatts för psykisk 
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eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning då endast befintlig vetenskaplig litteratur 

använts. Samtliga vetenskapliga artiklar som ingår i denna litteraturstudies resultat är så kallade 

peer-reviewed, det vill säga kritiskt granskade, och de är  även godkända av en etisk kommitté. 

Samtliga artiklar som använts i denna litteraturstudies resultat finns redovisade i tabellform i 

både bilaga 1 och bilaga 2. Samtliga resultat har presenterats, både de som stödjer och inte 

stödjer våra egna åsikter och förkunskaper, samtidigt har resultatpresentationerna framförts så 

objektiva som möjligt.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Positiva effekter 
Kim et al. (2016), Zhang (2017), O’Reilly et al. (2018) och van den Eijnden et al. (2018) fick 

fram ett resultat i deras studier som tyder på att sociala medier kan ses som ett hälsofrämjande 

verktyg. Sociala medier kan leda till att individen utvecklar vänskapsrelationer och sitt sociala 

stöd. Detta är även något som Turkle, (2017) har skrivit om, om att det inte är någon skillnad 

för ungdomar att umgås fysiskt eller online. På ett sätt är det bra att ungdomar känner att det är 

lätt att träffa vänner online men frågan är om det bra att ha nästan alla vänner online? Precis 

som Gillberg (2014) skriver kan det lätt leda till att man missar att leva i nuet och uppleva eller 

observera det som sker i realtid. Dubey et al. (2016) och Kaya och Bicen (2016) skriver därtill 

att sociala medier har lett till att ungdomar med hjälp av sociala medier har blivit bättre på att 

kommunicera, samt att använda sociala medier som ett kommunikationsverktyg. Gillberg 

(2014) skriver att livet har anpassats till att allt mer ska dokumenteras vilket skulle kunna betyda 

att ju mer dokumenterande på sociala medier, desto bättre blir man på det. 

 

5.2.2 Negativa effekter  
Ett flertal studier kunde påvisa att sociala medier har en negativ effekt på ungdomars 

psykologiska välbefinnande då det ger upphov till depression, ångest, stress och 

självmordstankar. Däremot kan inga kausala samband påvisas då samtliga studier är baserade 

på ett tvärsnitt (Choi et al., 2017; Twenge & Campbell, 2019; O’Reilly et al., 2018; Jong & 

Drummond, 2016; Dubey et al., 2018; Sahin, 2017; Kircaburun, 2016; Yang et al., 2014). 

Korrelationen mellan sociala medier och nedsatt psykisk hälsa bevisades emellertid medieras 

av vissa beteenden och faktorer. Framförallt påvisades intensiteten i användandet av sociala 

medier vara en signifikant mediering i detta samband. Det kunde konstateras att ju längre tid 

som spenderas på sociala medier, desto högre risk att den psykiska hälsan försämras (Choi et 
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al., 2017; Twenge & Campbell, 2019; O’Reilly et al., 2018; Jong & Drummond, 2016;  Dubey 

et al., 2018; Sahin, 2017; Kircaburun, 2016). Redan här kan man alltså ana svaret på denna 

litteraturstudies syfte, att en stor del av den ökande psykiska ohälsan faktiskt skulle kunna 

förklaras av samhällets missbruk och beroende av sociala medier. Twenge & Campbell (2019) 

belyste därtill att ungdomar med högintensivt användande, det vill säga mer än fem timmar om 

dagen, av digitala medier och däribland sociala medier, upplevde dubbelt så många 

självmordstankar, självmordsplaner och självmordsförsök än ungdomar som använder detta 

mindre än en timme om dagen. Även O’Reilly et al. (2018) kom fram till att deltagarna upplever 

att sociala medier-användning kan ge upphov till självmordstankar. Dessa fynd kan kopplas 

Socialstyrelsen (2017) och WHO (u.å) redogörelser för att långvariga psykiska besvär ökar 

risken för självmord och att just psykiska besvär kan kopplas till 90 procent av alla självmord i 

höginkomstländer. Detta leder till funderingar över hur många av de självmord som har en 

koppling till psykisk ohälsa, i sin tur har ett samband till sociala medier? Därtill 

uppmärksammade Berryman et al. (2018) fenomenet vaguebooking på sociala medier som en 

slags prediktion för självmordstankar, och att vaguebooking i sammanhanget bör ses som 

varningstecken för psykisk ohälsa. Berryman et al. (2018) menar således på att det är hur sociala 

medier används som är det kritiska, och inte tiden som spenderas på sociala medier. 

 

 O’Reilly et al. (2018) lyfte däremot återigen fram problematiken i att dagens ungdomar är 

beroende av sin smartphone och sociala medier, samt hur detta missbruk inte bara går ut över 

den psykiska hälsan utan även negativt påverkar sociala relationer. Denna iakttagelse kan dels 

härledas till Turkle (2017) observation om att dagens ungdomar har ersatt den fysiska 

gemenskapen med sociala medier, och dels med  Gillberg (2014) observation att ungdomar idag 

är mer benägna att antingen publicera och dokumentera vad som händer eller att höra av sig till 

personer som inte är fysiskt närvarande, än att faktiskt vara observant och uppleva den egentliga 

situationen i realtid. Frågan är hur många som känner igen sig i denna beskrivna situation, det 

vill säga att smartphonen allt för ofta hamnar överst i prioriteringen i ett fysiskt umgänge? Det 

framkom också att ungdomar som går på högstadiet tenderar att missbruka internet och sociala 

medier i en högre grad än vad ungdomar som går på gymnasiet gör (Choi et al., 2017). Frågan 

är om dessa observationer skulle kunna förklara den statistik som Statens Medieråd (2017) och 

Socialstyrelsen (2017) presenterar, det vill säga att 92 procent av alla 13-16 åringar använder 

sociala medier och att den psykiska ohälsan bland 10-17 åringar ökat med över 100 procent på 

tio år?  
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Däremot fastslog Twenge & Campbell (2019) och Sahin (2017) att låg till måttlig användning 

av sociala medier ökar ungdomars psykologiska välbefinnande. O’Reilly et al. (2018) påvisade 

därtill att sociala medier i viss mån även kan fungera som en distraktion och således motverka 

stress. Detta härleds till ännu en påvisad mediering i sambandet mellan sociala medier och 

nedsatt psykologiskt välbefinnande, nämligen externa negativa livshändelser såsom dåliga 

familjerelationer eller nedsatt hälsa (Yang et al., 2014). Utöver dessa ovannämnda medieringar, 

konstaterade Jong & Drummond (2016) att utebliven eller knapp feedback på sådant som 

publiceras på sociala medier också är en mediering i korrelationen mellan sociala medier och 

psykologiskt välbefinnande. Detta på grund av att bristande feedback orsakar en upprördhet 

och osäkerhet hos publiceraren, känslor som i sin tur riskerar att leda till depression (Jong & 

Drummond, 2016). Vidare konstaterade O’Reilly et al. (2018) att mobbning och internettrolling 

också var en mediering i korrelationen mellan sociala medier och psykologiskt välbefinnande. 

 

FoMO (Fear of Missing Out)  

Tre studier kunde påvisa kopplingar mellan sociala medier och FoMO (Barry et al., 2017; 

Oberst et al., 2017; Alt, 2015). Oberst et al. (2017) presenterade FoMO som en 

medieringsvariabel i kopplingen mellan psykopatologiska symtom och negativa följder av 

sociala medier-användning, och att FoMO’s effekt i sin tur medieras av intensiteten i sociala 

medier-användandet. Däremot framkom det att FoMO’s medieringseffekt endast existerade 

bland flickor (Oberst et al., 2017). Vidare konstaterade Barry et al. (2017) att ju fler sociala 

medier konton ungdomarna har och ju större FoMO de upplever, desto fler depressiva symtom 

och ångest påvisas. Alt (2015) kunde som sagt också påvisa en tydlig signifikant koefficient 

mellan FoMO och sociala medier-användande. Det framkom nämligen positiva signifikanta 

koefficienter mellan FoMO och låg motivation bland skolelever under lektionstid i 

klassrummet, vilket orsakar ett ökat sociala medier-användande (Alt, 2015). Här kan man 

verkligen fundera över det faktum att ungdomar idag inte verkar kunna acceptera att man inte 

alltid kan vara motiverad eller underhållen? För detta fynd kan nämligen tolkas som så, att 

skolelever som inte finner motivation i klassrummet hellre tar fram sin smartphone och 

använder sociala medier. Dessa resultat bekräftar det som Gillberg (2014) redogör för, det vill 

säga den ständiga oron att eventuellt inte befinna sig på rätt plats på rätt tidpunkt. Samt att 

rädslan över att ha råkat satsa på fel ställe eller fel sällskap resulterar i ökat sociala medier-

användande och således påverkar förmågan att närvara i nuet (Gillberg, 2014). Frågan är hur 

många som har befunnit sig i en situation där någon eller några i sällskapet frekvent kollar 

igenom sina sociala medier via sin smartphone, fast än att ett riktigt samtal pågår mitt framför 
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ögonen? Konstaterandet om att  känslan av FoMO och antalet sociala medier-konton ökar, så 

tenderar även ångest och depressiva symtom att vara relativt högre, blir en indikation på hur 

FoMO och sociala medier korrelerar (Barry et al., 2017).   

 

Bekräftelsebehov och uppmärksamhetssökande 

I artiklarna skrivna av Berryman et al. (2017), O’Reilly et al. (2018), Yang (2016) och Jong 

och Drummond (2016) nämns det att många ungdomar använder sociala medier till att söka 

efter uppmärksamhet. Detta knyter an till Gillberg (2014) beskrivning av dagens 

samhälle,  nämligen att det har kommit att bli ett uppmärksamhetssamhälle där människan gör 

publiceringar på sociala medier för att verifiera sin existens. Det framkom att 

uppmärksamhetssökningen kan göras på olika sätt, däribland genom så kallad vaguebooking, 

nätmobbning eller att få den “rätta” feedbacken på sina bilder eller inlägg online. Det är 

intressant att tre av de artiklar som tagits med i denna litteraturstudie nämner sociala medier 

som ett sätt att söka efter uppmärksamhet på, detta då vi sökte efter artiklar med andra termer. 

En annan intressant sak är att artiklarna nämner uppmärksamhetssökning på olika sätt, frågan 

är då om det finns fler beteenden och om, hur många olika beteenden räknas som ett 

uppmärksamhetssökande på sociala medier? Hanna et al. (2017) påvisar därtill att Facebook 

framförallt leder till en social jämförelse som sedan leder till ökad bodyshaming. Även Lee et 

al. (2014) och Turner & Lefevre (2017) skriver att sociala medier kan leda till att användarna 

får en skev kroppsbild, vilket kan leda till att en ätstörning utvecklas. Studierna nämner inte att 

det är en enskild individ som kan leda till att ungdomar utvecklar en ätstörning eller att enskilda 

individer har ansvar för andra individer online. Det som de istället nämner är att det beror på 

vilka konton som individen följer som kan orsaka ätstörningar då de endast tar in upplevelser 

och åsikter från den grupp konton som de följer. Detta är då precis som Furber et al. (2017) 

skriver att människans psykiska välbefinnande dels orsakas av sociokulturella faktorer, vilket 

kan tolkas som att individen själv skapar sin sociokulturella omgivning i sociala medier-

världen. Detta skulle även kunna kopplas med det som Sherman et al. (2017) skriver att när en 

bild får många gillamarkeringar aktiveras hjärnans belöningssystem. Utifrån de konton som en 

individ följer på sociala medier, kan det vara så att de konton med flest gillamarkeringar ser 

liknande ut och är utformade på ett liknande sätt? Ökar det således chansen eller risken att 

individen tar efter denna kontoinnehavares beteende? Detta skulle i sådana fall kunna utforma 

en individs personlighet och sätt att vara på, samt dennes sociokulturella omgivning. Både 

Hanna et al. (2017) och Lee et al. (2014) resultat kan kopplas till det som Holmberg (2018) 
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hävdar, det vill säga att sociala medier idag används som inspirationskällor och att vissa konton 

kan inspirera eller framkalla ett visst typ av beteende. 

 

5.3 Slutsats 
Studiens syfte var att fastställa om ungdomars och unga vuxnas användande av sociala medier 

har några effekter på deras psykiska hälsa. Studiens resultat har påvisat att det finns ett samband 

mellan psykisk ohälsa och användandet av sociala medier men att detta samband medieras av 

olika variabler. Psykologiska konsekvenser kunde påvisas och förklaras genom vilket syfte 

sociala medier används, hur länge och ofta de används, samt av fenomenet FoMO. Det går 

däremot inte dra slutsatsen att sociala medier-användande med eller utan medierande variabler 

orsakar psykisk ohälsa eller nedsatt psykiskt välmående då det endast gjorts tvärsnittsstudier 

och därmed inte kunnat påvisa några kausala samband. Därtill framkom det att lite till måttlig 

användning av sociala medier har positiva effekter på den psykiska hälsan och därmed kan 

fungera som hälsofrämjande verktyg. Sociala medier har nämligen påvisats kunna utveckla god 

kommunikationsförmåga och stärka sociala relationer och socialt stöd. Sociala medier har såväl 

positiva som negativa effekter på den psykiska hälsan. Däremot blir slutsatsen i denna 

litteraturstudie att de negativa effekterna överväger och att sociala medier således bör användas 

med mer varsamhet och eftertanke. 

Det vore högst intressant om framtida forskning undersökte de medierande variablerna mer 

djupgående, framförallt genom kvalitativa metoder. Ett annat förslag till vidare forskning är att 

det i dagsläget verkar saknas kunskap om sociala mediers påverkan bland allmänheten och att 

skolor, föräldrar och de unga själva skulle behöva bli upplysta om såväl de negativa och positiva 

effekterna av ett sociala medier-beroende eller missbruk. Innebär det att bland annat att de 

individer som är mer beroende av sociala medier därmed har blivit bättre på just 

kommunikation? En annan fråga som kan ställas är om det är någon skillnad på att vara duktig 

på att kommunicera och kommunikation på sociala medier eller i den fysiska världen? Det hade 

även varit intressant att genom kvalitativa metoder undersöka hur professioner inom skolan 

uppfattar ungdomars relationer till sociala medier. Slutligen skulle framtida forskning kunna 

undersöka huruvida dessa effekter sker i alla samhällsgrupper, eller om vissa grupper är mer 

utsatta än andra och vad som i sådana fall gör att vissa människor är mer utsatta än andra. Detta 

framförallt för att ett av de globala målen är att förebygga psykisk ohälsa. Även i Sverige där 

Sveriges Kommuner och Landsting genomför stora satsningar på den psykiska ohälsa, då de 

fokuserar på att nå de globala målen 2030 skulle kunna ta sociala medier i beaktande. Genom 
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att sociala medier bland annat ses som en riskfaktor i förebyggandet gällande psykisk ohälsa 

kan samhällets kostnader gällande psykisk ohälsa minska. 
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Health 

Peer Reviewed, 
Since 2014, 
adolescent: 13-18 
years 

80 4 2 Den ena valdes bort p.g.a. att det var en 
artikelöversikt och den andra inkluderade 
en irrelevant studiepopulation. 

2019-04-15 
PubMed 

Facebook 
Mental Health  

Peer Reviewed, 
Since 2014 

4 3 1 Zhang, R. (2017). The stress-buffering 
effect of self-disclosure on Facebook: An 
examination of stressful life events, social 
support, and mental health among college 
students. Computers in Human Behavior, 
75,527-537. doi: 
10.1016/j.chb.2017.05.043 

2019-04-24 
PubMed 

Internet use 
Depression 
Social 
networking  

Peer Reviewed, 
Since 2014 

92 1 1 Denna artikel inkluderade en irrelevant 
studiepopulation och blev därmed 
bortvald. 
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2019-04-24 
PubMed 

Internet 
addiction 
Depression 
Adolescent  

Peer Reviewed, 
Since 2014 

148 1 1 Yang, L., Sun, L., Zhang, Z., Sun, Y., Wu, 
H., & Ye, D. (2014). Internet addiction, 
adolescent depression, and the mediating 
role of life events: Finding from a sample 
of Chinese adolescents. International 
journal of psychology, 49, 342-348. 
doi:10.1002/ijop.12063 

2019-04-25 
CINAHL 

College 
students, fear 
of missing out 

Peer Reviewed, 
Since 2014 

1 1 1 Alt, D. (2015). College students´academic 
motivation, media engagement and fear of 
missing out. Computers in human 
behavior, 49,111-119. doi: 
10.1016/j.chb.2015.02.057 
 

 
  



 39 

Bilaga 2 
 
Artikelöversikt 

Referens Design & 
metod 

Land & Urval Resultat 
 

Slutsats 

Kim, Y., Wang, Y., & 
Oh, J. (2016). Digital 
Media Use and Social 
Engagement: How 
Social Media and 
Smartphone Use 
Influence Social 
Activities of College 
Students. 
Cyberpsychology, 
Behavior, and Social 
Networking, 19(4), 
264-269. doi: 
10.1089/cyber.2015.04
08 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär online 
angående  ”Tillhörig
hetsbehov”, ”Social 
media-användning”, 
”Smartphone-
användning” och 
”Socialt 
engagemang”.  

Sydöstra USA. 
446 
universitetsstudent
er varav 79,5% 
kvinnor. Inga 
åldrar uppges 
förutom en 
medelålder på 
19,43 år. 

Deltagarnas 
tillhörighetsbehov var positivt 
relaterat med användningen 
av sociala medier (p<0.05) 
och tillhörighetsbehovet var 
även en  statistisk signifikant 
prediktion för smartphone-
användning (p<0.01). 
Deltagarnas användning av 
sociala medier (p<0.001) och 
smartphones (p<0.001) var 
signifikanta prediktioner för  
deras sociala engagemang. 
Det visade sig även att 
förhållandet mellan 
tillhörighetsbehovet och 
socialt engagemang 
medierades av smartphone-
användning. Deltagare med 
större tillhörighetsbehov 
använder sociala medier och 
smartphones för interaktion 
oftare. 

Ju högre nivåer av 
tillhörighetsbehov, desto högre 
chans för engagemang och 
kommunikation genom digitala 
medier. Genom att deltagarna 
interagerar med andra via 
digitala medier uppfylls deras 
psykologiska behov och de 
deltar mer i sociala aktiviteter. 
Slutsatsen blir att sociala medier 
och smartphones har en positiv 
påverkan på socialt 
engagemang.   

Oberst, U., Wegmann, 
E., Stodt, B., Brand, 
M., & Chamarro, A. 
(2017). Negative 
consequences from 
heavy social 
networking in 
adolescents: The 
mediating role of fear 
of missing out. Journal 
of Adolescence, 55, 51-
60. doi: 
10.1016/j.adolescence.
2016.12.008 

Kvantitativ design. 
Frågeformulär online 
angående 
”Psykopatologiska 
symtom (HADS)”, 
”Fear of Missing Out 
(FoMO)”, ”Sociala-
nätverksintensitet 
(SNI)” och 
”Negativa 
konsekvenser av 
mobilanvändning 
(CERM)”. 

Sydamerika. 1468 
sociala medier-
användare i åldern 
16-18 år, 1 091 av 
dessa var kvinnor.   

Förhållandet mellan HADS-
depression och CERM 
medierades av FoMO 
(p=0.014) och av SNI 
(p<0.014). Förhållandet 
mellan HADS-ångest och 
CERM var inte signifikant 
men effekten medierades 
totalt av FoMO (p<0.001) och 
av SNI (p<0.001). När det 
gäller förhållandet  mellan 
FoMO och CERM 
medierades denna effekt av 
SNI (p<0.001). Däremot 
fanns inga direkta effekter på 
HADS-depression och 
CERM, eller mediering av 
FoMO eller FoMO och SNI, 
bland de manliga deltagarna. 

Effekten av psykopatologiska 
symtom såsom depression och 
ångest leder i allmänhet till 
FoMO och negativa 
konsekvenser av användning av 
mobila enheter, mest 
förekommande bland kvinnor. 
FoMO och SNI spelar en viktig 
roll i att mobilanvändning blir 
en slags stressreaktion som då 
leder till negativa konsekvenser. 
Ungdomar som upplever FoMO 
är särskilt utsatta för denna risk 
då de kan komma att använda 
sociala medier för att försöka 
ansluta sig till andra online. 
Könsskillnaden ska dock tas 
med försiktighet på grund av 
den låga andelen manliga 
deltagare. 

Berryman, C., 
Ferguson, C.J., & 
Negy, C. (2018). Social 
Media Use and Mental 
Health among Young 
Adults. Psychiatric 
Quarterly, 89(2), 307-
314. doi: 
10.1007/s11126-017-
9535-6  
 

Kvantitativ 
korrelationsstudie. 
Frågeformulär 
angående ”spenderad 
tid på sociala 
medier”, ”betydelsen 
av sociala medier” 
och ”benägenhet att 
engagera sig i 
vaguebooking (lägga 
upp oklara 
alarmerande 
ljudinlägg för 
uppmärksamhet)”, 
samt ”psykiska 
symtom”, ”socialt 
stöd” och ”relation 
till föräldrar”.  

USA. 467 unga 
vuxna från ett 
universitet, varav 
335 av dessa var 
flickor. Inga åldrar 
uppges förutom en 
medelålder på 
19,66 år.  

Sociala medier visade sig vara 
en dålig prediktion för 
negativa resultat, däremot 
kunde vaguebooking ses som 
en någorlunda prediktion för 
ensamhet och 
självmordstankar. Tid som 
spenderas online var inte en 
prediktion för något resultat, 
inte heller betydelsen av 
sociala medier. Socialt stöd 
var en konsekvent 
skyddsfaktor för alla psykiska 
symtom medan 
föräldrakonflikter var 
prediktioner för psykiska 
symtom. 

Sociala medier är en dålig 
prediktion för nedsatt psykisk 
hälsa, förutom vaguebooking 
som predikterade ensamhet och 
självmordstankar. När det gäller 
psykisk hälsa är det mer 
avgörande hur sociala medier 
används än att sociala medier 
används. Den oro som råder 
över användningen av sociala 
medier kan således vara 
felaktig. 
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Choi, M., Park, S. & 
Cha, S. (2017). 
Relationships of 
mental health and 
internet use in Korean 
adolescents. Archives 
of Psychiatric Nursing, 
31, 566-571. doi: 
10.1016/j.apnu.2017.0
7.007 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Enkätundersökning 
angående 
”demografiska 
egenskaper”, 
”internetanvändning
” och ”psykisk hälsa” 
för att utforska 
förhållandet mellan 
internetanvändning 
och mental hälsa hos 
koreanska 
ungdomar. 

Deltagarna 
rekryterades från 
två 
högstadieskolor 
och två 
gymnasieskolor i 
Sydkorea. Totalt 
deltog 1248 elever, 
varav 255 av dessa 
flickor. 
 

Internetanvändning var 
signifikant korrelerad med 
psykisk hälsa (p<0.001), 
vilket i sin tur korrelerade 
med abstinenssymtom, 
adaptiva störningar, virtuell 
livsorientering och tålamod. 
Resultatet påvisade att ju 
längre internetanvändning, 
desto högre risk att 
överanvända internet, och ju 
högre internetanvändning 
desto sämre psykisk hälsa 
med minskad livslust. 95,5% 
av deltagarna ansågs som 
”normalanvändare” och 5% 
ansågs vara beroende och 
utgöra riskgrupp. Deltagarna 
från högstadieskolorna 
påvisade högre 
internetanvändning än 
deltagarna från 
gymnasieskolorna. 

Det finns en signifikant 
korrelation mellan psykisk hälsa 
och internetanvändning. Ju 
högre internetanvändning desto 
sämre psykisk hälsa. Vilket 
betonar vikten av att arbeta med 
tidiga förebyggande insatser, 
såsom att förse ungdomar med 
specifika riktlinjer eller kunskap 
om vad som är normalt 
användande, detta för att 
reducera risken att dels internet 
överanvänds och dels att 
ungdomar drabbas av psykisk 
ohälsa.  

Turner, P. G. & 
Lefevre, C. E. (2017). 
Instagram use is linked 
to increased symptoms 
of orthorexia nervosa. 
Eating and Weight 
Disorders, 22(2), 277-
284. doi: 
10.1007/s40519-017-
0364-2 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Webbaserat 
frågeformulär 
angående 
”användning av 
sociala medier”, 
kostvanor”, samt 
”orthorexia nervosa” 
(ohälsosam besatthet 
av att äta hälsosamt 
och träna 
överdrivet). 

680 kvinnliga 
deltagare i 
varierande ålder 
mellan 18-75 år 
men med en 
medelålder på 
24,70 år. Alla 
deltagare följde 
hälsosamma 
matkonton. 44,6% 
av deltagarna 
bodde i 
Storbritannien, 
26,7% bodde i 
USA och 
resterande bodde i 
40 övriga länder.  

Av studiepopulationen var 
förekomsten av orthorexia 
nervosa 49 procent vilket är 
högre än hos den allmänna 
befolkningen. Ju högre 
Instagram-användning desto 
större association med högre 
orthorexia nervosa. Resultatet 
visade en negativ korrelation 
mellan orthorexia nervosa och 
Instagram-användning 
(p=0.01). Ingen annan social-
media-kanal hade denna 
korrelation, med undantag för 
Twitter som påvisade en liten 
positiv korrelation (p=0.04) 
med orthorexia nervosa. 
  

Ju högre Instagram-användning 
desto större association med 
högre orthorexia nervosa 
symtom. Detta betonar vilka 
konsekvenser sociala medier 
kan ha på det psykologiska 
välbefinnandet, och vilken 
påverkan kända konton som 
postar matbilder på sociala 
medier kan ha på flera 
hundratals individer. Resultaten 
genererar också en första 
indikation på vilka 
konsekvenser sociala medier 
har vid utveckling och 
rehabilitering av ätstörningar. 
Slutsatsen är att det framförallt 
är de hälsosamma matbilderna 
som leder till att orthorexia 
nervosa utvecklas. 

Twenge, J. M., & 
Campbell, W. K. 
(2019). Media Use Is 
Linked to Lower 
Psychological Well-
Being: Evidence from 
Three Datasets. 
Psychiatric Quarterly. 
doi: 10.1007/s11126-
019-09630-7  

Kvantitativ 
kohortstudie. 
Deltagarna 
genomförde 
undersökningar som 
en del av tre stora 
tester angående 
digital medietid 
(smartphones, 
datorer, elektroniska 
enheter, internet, 
spel, textning och 
sociala medier) och 
psykologiskt 
välbefinnande.  

120 115 
femtonåringar från 
Storbritannien, 59 
115 14-18 åringar 
från USA och 41 
866 13-18 åringar 
också från USA. 
Totalt deltog 221 
096 ungdomar.  

I Storbritannien spenderade 
mer än dubbelt så många 
tonåringar 7 timmar eller mer 
om dagen på smartphones, 
och dessa tonåringar löper 
dubbel så stor risk att drabbas 
av lågt välbefinnande. För 
varje extra timmes 
smartphoneanvändning ökade 
procentandelen med 14%. I 
USA var mer än dubbelt så 
många tonåringar olyckliga 
vid smartphoneanvändning 
om 5 timmar eller mer om 
dagen, jämfört med de som 
spenderade 1 timme eller 
mindre. Det förekom även 
minst en självmordsfaktor 
bland dessa tonåringar. För 
varje extra timmes 
smartphoneanvändning ökade 
andelen tonåringar med lågt 
välbefinnande med 25%. 
Storanvändare av sociala 
medier var 83% mer benägna 
att anse sig själva som 
olyckliga.  

Ju mer tid som spenderas på 
digitala medier, desto lägre 
välbefinnande. De deltagare 
som använder digitala medier en 
timme eller mindre om dagen 
rapporterade de högsta nivåerna 
av välbefinnande, medan de 
som spenderar 5 timmar eller 
mer rapporterade de lägsta 
nivåerna. Däremot hade de 
deltagare som inte använde 
digitala medier över huvud taget 
lägre välbefinnande än de som 
använde dessa i en timme eller 
mindre om dagen. Det är 
dubbelt så sannolikt att stora 
användare av digitala medier 
riskerar sitt psykiska 
välbefinnande och upplever 
självmordsriskfaktorer. För att 
bibehålla eller förbättra gott 
välbefinnande bör 
medieanvändningen begränsas 
till 1 timme eller mindre om 
dagen. 
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Barry, C. T., Sidoti, C. 
L., Briggs, S. M., 
Reiter, S. R., & 
Lindsey, R. A. (2017). 
Adolescent social 
media use and mental 
health from adolescent 
and parent 
perspectives. Journal 
of Adolescence, 61, 1-
11. doi: 
10.1016/j.adolescence.
2017.08.005  

Kvantitativ studie. 
Frågeformulär 
angående ” aktivitet 
och användning av 
sociala medier” och 
”huruvida ungdomar 
och föräldrar är 
vänner/följer 
varandra på sociala 
medier” som både 
ungdomar och 
föräldrar fick 
besvara. Checklista 
med 82 punkter 
angående 
psykosociala 
symtom 
(uppmärksamhetsbe
hov, hyperaktivitet, 
beteendestörning, 
ångest, depression, 
etcetera) 
som  föräldrarna fick 
besvara för att 
rapportera hur de 
upplever sin 
sons/dotters 
psykosociala 
anpassning. 
Ungdomarna fick via 
en 5-skala rapportera 
sin FOMO utifrån 
frågor som 
exempelvis ”jag blir 
orolig när jag 
upptäcker att mina 
vänner har kul utan 
mig” och via en 20-
skala rapportera 
upplevd ensamhet.  

USA. Totalt 226 
deltagare, 113 
ungdomar i 
ålderns 14-17 år 
varav 51 av dessa 
kvinnor, samt 113 
föräldrar varav 72 
av dessa kvinnor.  

82,1% av ungdomarna 
rapporterade att de haft 
sociala medier i minst ett år 
och 92,9% rapporterade att de 
har minst ett konto på någon 
social media. Föräldrarnas 
rapporterade data var i stort 
sett förenliga med dessa. 
68,1% av ungdomarna 
rapporterade att de kollar sina 
konton på sociala medier 
minst en gång om dagen. 
63,3% av ungdomarna och 
70,8% föräldrarna 
rapporterade att ungdomarnas 
sociala medier övervakas av 
föräldrarna och 74,3% av 
ungdomarna rapporterade att 
de var vänner/följde varandra.  
De flesta ungdomarna hade 
relativt låga nivåer av 
psykosociala symtom, men de 
var signifikant korrelerade 
med både antalet sociala 
medier och hur ofta de 
används. Ungdomarnas 
självrapporterade ensamhet 
och FoMO var signifikant 
korrelerade med antalet 
sociala medier, även deras 
rapportering om hur ofta 
sociala medier används var 
signifikant korrelerad med 
FoMO. Ungdomarnas 
ensamhet var korrelerad med 
ett större antal sociala medier. 

Majoriteten av dagens 
ungdomar använder sociala 
medier regelbundet, och 
majoriteten av dessa blir 
antingen övervakade av sina 
föräldrar eller så är de 
vänner/följer varandra. Mest 
anmärkningsvärt är att sociala 
medier-aktivitet, d.v.s. antal 
konton och användnings-
frekvens, är måttligt positivt 
relaterad till FoMO och 
ensamhet, liksom med 
föräldraindikerade psykosociala 
symtom.  

O’Reilly, M., Dogra, 
N., Whiteman, N., 
Hughes, J., Eruyar, S., 
& Reilly, P. (2018). Is 
social media bad for 
mental health and 
wellbeing? Exploring 
the perspectives of 
adolescents. Clinical 
Child Psychology and 
Psychiatry, 23(4), 601-
613. doi: 
10.1177/13591045187
75154 

Kvalitativ design. 
Intervjuer i sex 
fokusgrupper som 
ägde rum under 3 
månader år 2016. 
Relativt brett 
frågeschema med 
frågor angående 
mental hälsa och 
personliga 
erfarenheter, 
om/vilka/hur ofta 
sociala meder 
används och dess 
åsikter om de olika 
medierna, samt 
vilken potential 
sociala medier kan 
ha i främjandet av 
mentalt 
välbefinnande. 

54 skolungdomar i 
åldern 11-18 år 
från Leicester och 
London i 
Storbritannien.   
 

I allmänhet uttryckte 
deltagarna konsekventa 
negativa åsikter om sociala 
mediers potential för att 
främja mental hälsa. De ansåg 
i bred bemärkelse att sociala 
medier var farliga för 
ungdomars mentala hälsa, 
men de rapporterade ändock 
ett dagligt signifikant 
användande av sociala 
medier. Deltagarna ansåg att 
kunskapen om sociala medier 
och risker i deras åldersgrupp 
är begränsad då detta inte 
studeras i skolan. Tre teman 
identifierades utifrån 
deltagarnas beskrivningar av 
sociala medier 1) de kan 
orsaka stress, depression, låg 
självkänsla och 
självmordstankar, 2) det är en 
plattform för mobbning och 
nättroll, och 3) de är 
beroendeframkallande.  

Ungdomar anser att sociala 
medier kan riskera det mentala 
välbefinnandet. 
Anmärkningsvärt är att 
ungdomar föredrar att tala om 
sociala mediers hot mot 
välbefinnandet hos ungdomar 
som grupp med knappt några 
referenser till sig själva. 
Ungdomar både behöver och 
vill bli bättre utbildade om hur 
sociala medier och mental hälsa 
är korrelerade, främst genom att 
studera detta i skolan. I 
dagsläget kan ungdomarnas syn 
på denna korrelation sägas ha 
formats av andras erfarenheter 
eller mindre tillförlitliga källor. 

Lee, H. R., Lee, H. E., 
Choi, J., Kim, J. H., & 
Han, H. L. (2014). 
Social media use, body 
image, and 
psychological well-
being: a cross-cultural 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Webbaserat 
frågeformulär 
bestående av fem 
delar; ”social-media-
användning”, 

502 amerikanska 
universitetsstudent
er med 
genomsnittlig 
ålder på 21 år, 
varav 60% kvinnor 
och 518 koreanska 

Både bland de amerikanska 
och koreanska deltagarna 
hade användandet av sociala 
medier som en plattform för 
information om 
kroppsuppfattning en negativ 
relation till 

Resultatet påvisade att Koreaner 
oroar sig något mer än 
Amerikaner över hur andra 
uppfattar deras kropp, och söker 
således mer bekräftelse via 
sociala medier. Människor som 
aktivt använder sociala medier 
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comparison of Korea 
and the United States. 
Journal of Health 
Communication, 
19(12), 1343-1358. 
doi: 
10.1080/10810730.201
4.904022 

”kroppsbildutvärderi
ng”, ”självkänsla-
skala”, 
”välbefinnande-
skala” och 
”demografisk 
information” för att 
utforska vilka 
relationer sociala 
medier skapar, samt 
om några kulturella 
effekter minskar 
dessa relationer.  

universitetsstudent
er med 
genomsnittlig 
ålder 22 år, varav 
62% kvinnor. De 
amerikanska 
deltagarnas etniska 
ursprung var 48% 
asiatiskt,  22% 
kaukasiskt (vit), 
20,8% multietniskt 
och 9,8% övrigt. 
De koreanska 
deltagarnas etniska 
och kulturella 
ursprung var 100% 
koreanskt.  

kroppstillfredsställelse. Bland 
de koreanska deltagarna hade 
användandet av sociala 
medier som plattform för 
bekräftelse gällande 
kroppsuppfattning en positiv 
relation till 
kroppstillfredställelse, men 
inte bland de amerikanska 
deltagarna.  

utsätts även för liknande 
budskap gällande orealistiska 
kroppsideal och 
skönhetsnormer som 
massmedia många gånger 
framställer. Resultaten 
understryker vikten av att lära 
unga människor att kritiskt 
bedöma budskap gällande 
kroppsideal och 
skönhetsnormer, för att främja 
en hälsosam kroppsuppfattning. 
Högre kroppstillfredsställelse = 
bättre psykologiskt 
välbefinnande och högre 
självkänsla.   

van den Eijnden, R., 
Koning, I., 
Doornwaard, S., van 
Gurp, F., & Ter Bogt, 
T. (2018). The impact 
of heavy and 
disordered use of 
games and social media 
on adolescents' 
psychological, social, 
and school functioning. 
Journal of Behavioral 
Addictions, 7(3), 697-
706. doi: 
10.1556/2006.7.2018.6
5 

Kvantitativ 
longitudinell 
tvärsnittsstudie över 
3 år. Webbaserade 
frågeformulär 
angående huruvida 
”internet gaming 
disorder” (IGD) och 
”social media 
disorder” (SMD) är 
prediktioner för 
minskad livsglädje, 
minskad social 
kompetens och lägre 
betyg. Med tanke på 
att pojkar är mer 
engagerade i spel och 
flickor mer benägna 
att använda sociala 
medier, undersöktes 
även vilken roll 
könen hade i 
kontexten. 

538 skolungdomar 
i åldern 12-15 år 
från 
Nederländerna, 
varav 51% flickor. 

IGD visade sig vara negativt 
relaterat till social kompetens 
och livsglädje både hos pojkar 
och flickor. SMD visade sig 
ha en stark negativ effekt på 
livsglädje (p<0.001). Måttlig 
användning av sociala medier 
visade sig ha en viss positiv 
effekt på uppfattad social 
kompetens (p<0.05). En liten 
negativ effekt kunde däremot 
påvisas mellan användandet 
av sociala medier och 
skolbetyg hos både pojkar och 
flickor. 
 

Onlinespel och sociala medier 
kan främja och bibehålla sociala 
relationer och vänskap, däremot 
kan ett beroende eller missbruk 
minska det psykosociala 
välbefinnandet. När det gäller 
sociala mediers effekt på 
skolbetygen påvisades ett 
massivt användande en liten 
negativ effekt.  
 
 

Yang, C.C. (2016). 
Instagram Use, 
Loneliness, and Social 
Comparison 
Orientation: Interact 
and Browse on Social 
Media, But Don't 
Compare. 
Cyberpsychology, 
Behavior, and Social 
Networking, 19(12), 
703-708. doi: 
10.1089/cyber.2016.02
01  

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Webbaserad online-
undersökning för att 
klargöra sambandet 
mellan ensamhet och 
specifika sociala-
medie-aktiviteter 
(SNS) samt huruvida 
benägenheten att 
jämföra sina 
prestationer, 
situationer och 
erfarenheter med 
andra dvs. 
jämförelseorienterin
g (SCO) kan mildra 
detta samband.  

208 
universitetsstudent
er från USA 
i  åldern 18-25 år, 
varav 78% flickor. 
Deltagarna 
använde Instagram 
åtminstone några 
gånger i veckan.  
 

Både Instagram-interaktion 
(p=0.018) och Instagram-
scrollande (p=0.023) var 
relaterat till lägre ensamhet. 
Medan Instagram-sändning 
(p=0.006) associerades med 
högre ensamhet. SCO visade 
sig vara relaterat till ökad 
Instagram-interaktion 
(p<0.001) och ökat 
Instagram-scrollande 
(p=0.002). Däremot visade 
sig SCO inte associeras med 
Instagram-sändning (p=0.85).  
SCO modererade endast  
förhållandet mellan 
Instagram-interaktion och 
ensamhet för de som inte var 
benägna att jämföra sig med 
andra. För varken Instagram-
scrollande (p=0.55) eller 
Instagram-sändning (p=0.74) 
var modereringseffekter 
signifikanta.  

Att Instagram-interaktion är 
relaterat till lägre ensamhet 
stämmer överens med tidigare 
forskning som påvisar att 
sociala medier för socialisering 
ökar det psykosociala 
välbefinnande. Att Instagram-
sändningar associeras med 
högre ensamhet har också 
identifierats i tidigare forskning 
där sändningarna beskrivs som 
ett sätt att få bekräftelse och 
uppmärksamhet, men om denna 
inte erhålls kan istället en känsla 
av ensamhet och utanförskap 
uppstå. Personer med hög SCO 
som på olika SNS’s ser att deras 
vänner exempelvis får många 
kommentarer, kan uppleva att 
deras sociala samband inte är 
lika tillfredsställande som deras, 
vilket minskar de positiva 
effekterna av SNS-användande 
och främjar istället känslan av 
osäkerhet. 

Hanna, E., Ward, L. 
M., Seabrook, R. C., 
Jerald, M., Reed, L., 
Giaccardi, S., & 
Lippman, J. R. (2017). 
Contributions of Social 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Traditionell papper-
penna-undersökning 
angående 
”Facebookaktivitet”,

1 104 Facebook-
användande 
studenter vid ett 
Universitet i USA, 
ålder 17-24 år, 
varav 690 flickor.  

Social jämförelse och 
självobjektifiering medierade 
relationerna mellan 
Facebook-användning och 
välbefinnande. De deltagare 
som engagerar sig mer i 

Det ständiga Facebook-flödet 
fullt av bilder och information 
bidrar till social jämförelse och 
självobjektifiering både bland 
kvinnor och män. Social 
jämförelse och 
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Comparison and Self-
Objectification in 
Mediating 
Associations Between 
Facebook Use and 
Emergent Adults' 
Psychological Well-
Being. 
Cyberpsychology, 
Behavior, and Social 
Networking, 20(3), 
172-179. doi: 
10.1089/cyber.2016.02
47  

”Självobjektifiering”
, ”Självkänsla”, 
”Social jämförelse” 
och ”Depression och 
ångest”.  
 

Facebook rapporterade högre 
nivåer av självobjektivering 
och social jämförelse, vilket i 
sin tur predikterade lägre 
självkänsla, minskad mental 
hälsa och större bodyshaming 
(en känsla av skam över sin 
kropp).  

självobjektifiering medierar 
därmed relationen mellan 
Facebook-användning och 
självkänsla, mental hälsa och 
bodyshaming.  

Sherman, L. E., 
Greenfield, P. M., 
Hernandez, L. M. & 
Dapretto, M. (2017). 
Peer Influence Via 
Instagram: Effects on 
Brain and Behavior in 
Adolescence and 
Young Adulthood. 
Child Development, 
89(1), 37-47. doi: 
10.1111/cdev.12838 

Kohortstudie. 
Deltagarna 
genomgick först en 
fMRI-scanning 
samtidigt som de fick 
se sina egna och 
andras bilder på 
Instagram, detta för 
att se hur hjärnan 
arbetar och reagerar, 
de fick sedan fylla i 
ett frågeformulär 
angående riskfyllda 
händelser. Avsikten 
var att undersöka 
”Likes” betydelse på 
beteendemässig och 
neural nivå. 

USA. Totalt 61 
Gymnasie- och 
universitetsstudent
er i åldrarna 13-21 
år helt utan någon 
utvecklings-, 
psykiatrisk eller 
neurologisk 
störning. 

Deltagarna gillade oftast 
bilder som redan fått många 
”Likes”. Även deltagarnas 
egna bilder som fått många 
”Likes” bidrog till större 
hjärnaktivitet. Bilder som 
uppvisade ett riskbeteende 
genererade en minskad 
hjärnaktivitet bland 
gymnasiestudenterna men 
inte bland 
universitetsstudenterna. 

Populära bilder som får många 
”Likes” alstrar större 
hjärnaktivitet och intresse, såväl 
om det är andras eller sina egna 
bilder. Bilder som framställer ett 
riskbeteende väcker större 
hjärnaktivitet bland yngre 
åldrar.   
 

Jong, T. S., & 
Drummond, N. J. M. 
(2016). Hurry up and 
‘like’ me: immediate 
feedback on social 
networking sites and 
the impact on 
adolescent girls. Asia-
Pacific Journal of 
Health, Sport and 
Physical Education, 
7(3), 251-267. doi: 
10.1080/18377122.201
6.1222647 

Kvalitativ studie med 
fem 
semistrukturerade 
fokusgruppintervjuer
. Detta för att 
undersöka 
sambandet mellan 
omedelbar respons 
på det som 
publiceras på sociala 
medier och 
användarens 
identitetsutveckling. 

28 flickor i åldern 
12-14 år från tre 
oberoende skolor i 
södra Australien. 
 

Omedelbar respons på bilder 
och kommentarer på sociala 
medier var högt önskvärt 
enligt deltagarna då de 
beskrev ”Like”-knappen som 
ett sätt att uttrycka 
godkännande av det som 
presenteras och syns i flödet 
och att många ”Likes” 
associeras med popularitet. 
Respons angående utseende 
såsom kropp och kläder togs 
ofta personligen, vilket visade 
sig ha en påverkan på 
deltagarnas känslomässiga 
tillstånd och självkänsla, samt 
var en central del i 
utformandet av identiteten. 
Deltagarna blir upprörda, 
osäkra och deprimerade om 
eller när de får liten eller ingen 
respons då de anser att det är 
detsamma som negativ 
respons. 

Det som presenteras på sociala 
medier är dels hur användaren 
vill bli uppfattad och dels vad 
användaren vill bli associerad 
med. Att få ”likes” på det som 
presenterats är lika med 
acceptans och godkännande, om 
detta inte uppnås känner sig 
användarna osäkra och drar 
slutsatsen att det som 
presenterats inte var tillräckligt 
bra. 

Dubey, D. A., Alam, 
M., & Rekha, R. R. 
(2018). What’s your 
status? Investigating 
the effects of social 
media on the students 
of Fiji National 
University. Education 
and Information 
Technologies, 23(6), 
2841-2854. doi: 
10.1007/s10639-018-
9744-0 

Kvalitativ & 
kvantitativ 
tvärsnittsstudie där 
både personlig 
kommunikation och 
en 
enkätundersökning 
användes för att 
undersöka social 
network sites (SNS) 
påverkan på såväl 
utbildning som på 
studenters dagliga 
liv. 

126 studenter med 
kandidatexamen 
vid Fijis 
nationaluniversitet
, varav 60 av dessa 
var flickor. Inga 
åldrar uppges. 

Majoriteten av deltagarna var 
överens om att sociala medier 
har påverkat dem på olika sätt 
i livet, både på ett positivt och 
negativt sätt. Utifrån de 
positiva effekterna ansåg 86 
deltagare att sociala medier 
har hjälpt dem att utveckla 
god kommunikationsförmåga 
och 45 deltagare uppgav att 
sociala medier ökat deras 
självförtroende. Utifrån de 
negativa effekterna uppgav 9 
deltagare att de har svårt med 
grammatik och ofta använder 

Sociala medier har både en 
positiv och negativ påverkan på 
människan. Till den positiva 
påverkan hör förbättrad 
kommunikationsförmåga, 
förståelse och självförtroende, 
och till den negativa påverkan 
hör sämre grammatiska 
kunskaper, isolering och 
hälsoproblem. Det är således 
viktigt att hitta en balans i 
användandet så att även fysisk 
aktivitet, verklig social 
interaktion och andra 
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  slangspråk istället, 72 
deltagare uppgav att de 
upplever ögonsmärta, ryggont 
och depression och 45 
deltagare var överens om att 
sociala medier isolerar dem 
från andra samhällsaktiviteter.  
Studien visade både positiva 
och negativa effekter av att 
använda sociala medier. de 
negativa faktorerna var bland 
annat att de blev deprimerade 
och fick ögonsmärtor. En 
annan negativ effekt var att de 
kände att de blev isolerade av 
att använda sociala medier. 

samhällsaktiviteter får utrymme 
i vardagen. 
 
Då studien både har visat 
negativ och positiv påverkan av 
användandet av sociala medier 
anses det att interventioner 
behöver genomföras för att 
individer ska fokusera på annat 
än just sociala medier. 

Sahin, C. (2017). The 
Predictive Level of 
Social Media 
Addiction for Life 
Satisfaction: A Study 
on University 
Students*. TOJET: The 
Turkish Online Journal 
of Educational 
Technology, 16(4), 
120-125.  

Kvantitativ 
deskriptiv studie med 
syfte att fastställa 
både sambandet 
mellan och effekten 
av sociala media-
beroende och 
livsglädje.  
 

612 
universitetsstudent
er i Turkiet, varav 
380 flickor. Inga 
åldrar uppges 
förutom en 
medelålder på 
20,34 år. 

Det finns ett lågt, negativt och 
signifikant samband mellan 
sociala medier-beroende och 
livsnöjdhet (p<0.01). Det 
visade sig även att virtuell 
kommunikation som en 
subdimension av sociala 
medier-beroende är en viktig 
förustägelse för livsnöjdhet 
(p<0.01). Desto mer beroende 
som eleverna är av sociala 
medier, desto mindre nöjda är 
de med livet. 

Sociala medier-beroende 
påverkar i stor utsträckning 
livsnöjdheten på ett negativt 
sätt. Sammanfattningsvis är 
sociala medier-beroende en 
viktig prediktion för låg 
livsglädje. 
 

Zhang, R. (2017). The 
stress-buffering effect 
of self-disclosure on 
Facebook: An 
examination of 
stressful life events, 
social support, and 
mental health among 
college students. 
Computers in Human 
Behavior, 75, 527-537. 
doi: 
10.1016/j.chb.2017.05.
043  
 

Kvantitativ studie 
med frågeformulär 
för att undersöka 
effekten av 
självutlämnande om 
unga vuxnas mentala 
hälsa på sociala 
medier. 
 

573 
universitetsstudent
er i Kina i åldrarna 
18-25 år, varav 
59,7% av dessa 
flickor.   

Deltagarna tenderade att 
öppna upp sig på Facebook i 
stressfulla livssituationer och 
diskussionerna som blir på 
Facebook visade sig vara 
positivt förknippade med 
socialt stöd vilket ledde till 
ökat upplevt socialt stöd, ökad 
livsglädje och minskad 
depression. 

Personer med hög 
stressintensitet och som är 
frekventa och intima på 
Facebook upplever färre 
depressiva symtom. 
Självutlämnande på Facebook 
modererar således förhållandet 
mellan stressfulla livssituationer 
och mental hälsa. Sociala 
medier utgör således en lovande 
plats för att identifiera personer 
som riskerar att drabbas av 
depression eller som uppvisar 
depressiva symtom, och därmed 
ingripa i ett tidigt skede. 

Kircaburun, K. (2016). 
Self-Esteem, Daily 
Internet Use and Social 
Media Addiction as 
Predictors of 
Depression among 
Turkish Adolescents. 
Journal of Education 
and Practice, 7(24), 
64-72.  
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär och 
skalor för att 
undersöka direkta 
och indirekta 
effekter, det vill säga 
förhållandet mellan 
depression, 
självkänsla, daglig 
internetanvändandni
ng och social media-
beroende.  

1 130 turkiska 
elever i åldrarna 
12-18 år från 
skolor på de 
Sydegeiska öarna i 
Grekland, varav 
659 av dessa 
flickor. 
 

Resultatet påvisade 
signifikanta samband mellan 
depression, självkänsla, 
daglig internetanvändning 
och sociala medier-beroende.  
Depression var negativt men 
måttligt associerat med 
självkänsla och positivt men 
svagt korrelerat med daglig 
internetanvändning och 
sociala medier-beroende. 
Sociala medier-beroende och 
självkänsla förutspådde 20 
procent av den dagliga 
internetanvändningen. Det 
visade sig också att 28 procent 
av depressionen bland 
ungdomarna förutspåddes av 
sociala medier-beroende, 
daglig internetanvändning 
och självkänsla.  

Sociala medier-beroende 
påverkar ungdomarnas 
depressionsnivåer indirekt. 
Sociala medier-beroende är 
således positivt korrelerat med 
depression. Ju mer sociala 
medier-beroende, desto större 
risk för ökade 
depressionsnivåer. Slutsatsen är 
att självkänsla, daglig 
internetanvändning och sociala 
medier-beroende är signifikanta 
prediktioner för depression. 

Kaya, T., & Bicen, H. 
(2016). The effects of 
social media on 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär för att 

362 
gymnasieelever 
från tre skolor i 

98% av deltagarna svarade att 
de använder Facebook. 
Facebook fick även högst 

Facebook anses vara ett lätt, 
snabbt och effektivt sätt att 
kommunicera på.  
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students’ behaviors; 
Facebook as a case 
study. Computers in 
Human Behaviour, 59, 
374-379. doi: 
10.1016/j.chb.2016.02.
036 

undersöka effekterna 
av sociala medier på 
studentens 
beteenden, med 
fokus på Facebook. 
Det ska även 
bedömas om det 
finns ett positivt 
samband mellan 
självförtroende, 
sociala medier-
användande och 
sociala medier-
relaterade beteenden 
när det kommer till 
Facebook. 

Turkiet i åldrarna 
15-18 år, varav 
202 av dessa var 
flickor.  

rankning som plattform för 
kommunikation och näst 
högst rankning som plattform 
för bilddelning. Resultatet 
påvisade även att trevliga 
bildkommentarer ökar deras 
självförtroende, de är 
medvetna om deras personliga 
integritet, samt om vad som är 
dåligt och bra uppförande. 

Yang, L., Sun, L., 
Zhang, Z., Sun, Y., 
Wu, H., & Ye, D. 
(2014). Internet 
addiction, adolescent 
depression, and the 
mediating role of life 
events: Finding from a 
sample of Chinese 
adolescents. 
International journal 
of psychology, 49, 342-
348. 
doi:10.1002/ijop.1206
3 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär för att 
undersöka huruvida 
stressiga 
livshändelser 
medierar 
förhållandet mellan 
internetberoende och 
depression. 

3798 skolelever i 
Kina i åldrarna 14-
17 år, varav 1827 
av dessa flickor.  
 

Internetberoende visade sig 
vara associerat med flertal 
stressiga livshändelser 
(p<0.01) och att dessa 
livshändelser i sin tur var 
positivt relaterade med 
ungdomsdepression (p<0.01). 
Däremot var länken från 
internetberoende till 
depression inte signifikant 
(p=0.13).  
 
 
 

Stressiga livshändelser 
medierade förhållandet mellan 
internetberoende och 
depression. Resultatet indikerar 
även på att livshändelser kan 
vara mer närliggande till 
depression än internetberoende.  
 
 

Alt, D. (2015). College 
students´academic 
motivation, media 
engagement and fear of 
missing out. 
Computers in human 
behavior, 49, 111-119. 
doi: 
10.1016/j.chb.2015.02.
057 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie med 
frågeformulär för att 
undersöka möjliga 
samband mellan 
FoMO och teorin om 
att låg 
tillfredställelse kan 
kopplas till FoMO 
och användning av 
sociala medier, inom 
den akademiska 
arenan. 

296 
universitetsstudent
er i Israel, inga 
åldrar uppges 
förutom en 
medelålder på 25,4 
år.  80% av 
deltagarna var 
flickor.  

Ungdomarna har svårt att 
fokusera på det som ska göras 
och använder istället sociala 
medier. Resultatet visade en 
hög positiv signifikant 
koefficient mellan FoMO- 
och SMF-faktorerna 
(p<0.001), och positiva 
signifikanta koefficienter 
mellan FoMO-faktorn och låg 
motivation (p<0.001) och 
extern motivation (p<0.01).   

FoMO utgör en stark medlande 
roll när det kommer till att 
förklara användandet av sociala 
medier. Detta fynd illustrerar 
FoMO’s starka medieringsroll.  

 
 


