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Sammanfattning  

Bakgrund: Sociala relationer med jämnåriga blir av större vikt för barn i takt med att de 

utvecklas. Barn och ungdomars psykiska hälsa är förknippat till deras sociala 

sammanhang. Idag är sociala media en självklar del i hur barn och ungdomar umgås och 

skapar relationer. Relationer på sociala media skiljer sig från sociala relationer utanför 

internet. Barn växter därför upp i ett nytt socialt klimat och det är av intresse för 

yrkeskategorier som arbetar med barn och ungdomar att känna till hur det relaterar till deras 

psykiska hälsa. Syfte: Att undersöka hur sociala media är relaterade till psykisk hälsa hos 

barn och ungdomar. Metod: Arbetet är en beskrivande litteraturöversikt av 19 kvantitativa 

studier. Resultat: Sociala media har ett samband med psykisk ohälsa men även med psykiskt 

välbefinnande. Olika individers skilda sätt att använda sociala media är relaterade till olika 

symtom. Överanvändning, passiv konsumtion och negativa jämförelser är relaterade till 

nedstämdhet, stress och ångest medan användning i syfte att stärka sociala band är relaterat 

till psykiskt välmående. Slutsats: Barnets villkor och egenskaper utanför internet utgör 

förutsättningar för att använda och hantera sociala media och avgör därigenom effekterna på 

den psykiska hälsan. Det är individens grundläggande psykosociala förutsättningar som 

påverkar hur sociala media används, vilket i sin tur förstärker individens benägenhet till 

psykisk hälsa eller ohälsa.   

 

Nyckelord: Sociala media, psykisk hälsa, barn och ungdomar  

  



Abstract  

Background: Relationships with peers become of greater importance to children as they 

develop. The mental health of children and adolescents is connected to their social sphere. 

Today, social media plays an important role in how children and adolescents interact. The 

conditions on social media differs from the social conditions offline. Children are therefore 

growing up in a new social climate and it is of interest for professions working with children 

and adolescents to be aware of how this relates to their mental health. Purpose: To 

investigate how social media relates to the mental health of children and 

adolescents. Method: This is a descriptive literature review of 19 studies with quantitative 

design. Results: Social media is mainly related to negative psychological consequences but 

also to psychological well-being. Different ways of using social media and 

different preexisting conditions for the individual is related to diverse symptoms in relation to 

the use of social media. Overuse, passive consumption and negative comparison with others 

are associated with depressive symptoms, stress and anxiety while use of social media as a 

way of strengthening relationships is associated with mental well-being.   

 

Keywords: Social media, mental health, child and adolescent  
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ORDLISTA  
 

FOMO - “fear of missing out” - Känsla av oro för att andra har meningsfulla eller givande 

upplevelser som man själv missar att vara med om.    

 

Problematisk användning (av sociala media) - preferens för sociala kontakter online framför 

kontakter i person, användande av internet för att reglera humör och känslor, oförmåga att 

reglera tid spenderad online samt negativa konsekvenser av användandet för 

personliga, sociala och/eller skolaspekter.    

 

Social media fatigue - mental utmattning på grund av användande av sociala media.  

 

Negativ jämförelse (på sociala media) - att tolka andras inlägg på sociala media som att 

andra har bättre upplevelser, ett bättre liv och/eller bättre egenskaper än en själv.   
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BAKGRUND  

 
Psykisk hälsa hos unga  

Den psykiska hälsan under barndom och ungdomsår är beroende av livsvillkor och relationer. 

De villkor som påverkar barns psykiska hälsa blir fler i takt med att barnet växer och de 

skiftar i betydelse under uppväxten. Under det tidiga livet är familjeförhållandena och 

hemmiljön helt avgörande för barnet och fortsätter att vara viktiga under hela barndomen, 

men allt eftersom barnet växer får villkor utanför hemmet större betydelse. Relationer och 

miljö i förskola och skola har stor inverkan under den yngre barndomen och för äldre barn är 

kamratrelationer, framtidsutsikter och den omgivande samhällsmiljön mycket viktiga för den 

psykiska hälsan (Pihlblad & Åberg, 2011).   

 

Förutom de omgivande faktorerna bär varje barn med sig egna förutsättningar för psykisk 

hälsa i form av genetiskt och socialt arv. Skillnader i intelligens, inlärningsförmåga, 

personlighetsdrag och somatisk hälsa ger barn olika förutsättningar att lyckas i livet. Hur 

barnet bemöts tidigt i livet har ett starkt samband med hur självkänslan utvecklas vilket i sin 

tur påverkar hur barnet bemöter omvärlden och vilken respons barnet får tillbaka. Man kan 

därför säga att de villkor barnet föds till avgör barnets framtida psykiska hälsa, samtidigt som 

barnets möjligheter att själv uppsöka andra villkor och omvärldens möjligheter att ändra 

barnets villkor generellt sett ökar i takt med barnets stigande ålder (Koupil, 2012).   

 

Barn och ungas kamratrelationer  

 I takt med barnens uppväxt blir kamratrelationer av större vikt och barnen tillbringar 

vanligtvis mer och mer tid med jämnåriga. Relationerna barn emellan blir stabilare och 

djupare när barnen blir äldre, jämfört med vänskapsrelationerna mellan yngre barn som 

generellt sett är ytliga och ombytliga. I takt med att kamratrelationerna blir viktigare får 

kvaliteten på vänskapsrelationerna ett nära samband med den psykiska hälsan. Barn och unga 

med positiva och trygga vänskapsrelationer har bättre självkänsla, lyckas bättre i skolan och 

är mindre känsliga för stress (Holder & Coleman, 2015). Att som barn och ungdom vara 

accepterad av och känna samhörighet med sina jämnåriga är en skyddsfaktor för den psykiska 

hälsan (Holder & Coleman, 2015; Rageliené, 2016).   
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Psykisk ohälsa hos unga  

Förekomst av psykisk ohälsa  

Begreppet psykisk ohälsa innefattar de psykiska sjukdomstillstånd som kan diagnosticeras 

enligt särskilda kriterier samt de psykiska besvär som inte uppfyller några diagnoskriterier 

men vilka ändå orsakar lidande för individen (Broberg, 2015). Psykisk ohälsa står för en stor 

del av sjukdomsbördan i Sverige och uppskattades kosta samhället 77 miljarder kronor år 

2016 (Singh, 2016). Enligt Folkhälsomyndigheten har psykisk ohälsa en högre förekomst i 

yngre åldersgrupper än i äldre och unga i sena tonåren är särskilt drabbade. Samtidigt drabbar 

psykisk ohälsa barn i allt yngre åldrar. Folkhälsomyndigheten uppskattar att 10 % av barn 

mellan 10 och 17 års ålder lider av psykisk ohälsa och 25 % av unga mellan 16 och 18 års 

ålder är drabbade i någon form (Folkhälsomyndigheten, 2016). Från och med pubertetsåren 

uppstår en genusskillnad i förekomst av psykisk ohälsa då flickor är drabbade i större 

utsträckning (Åsberg & Mårtensson, 2009). Förekomsten av psykisk ohälsa har minskat bland 

befolkningen som helhet sedan 1980-talet, men i gruppen barn och unga har förekomsten 

istället ökat ständigt sedan dess (Folkhälsomyndigheten, 2016). Socialstyrelsen beräknar att 

förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har dubblerats mellan år 2006 – 

2016 samt att ökningen kommer att fortsätta de kommande åren (Socialstyrelsen, 2017).   

 

Orsaker till och konsekvenser av psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa hos unga har traditionellt ansetts bero på en kombination av ärftliga och 

kroppsliga faktorer, uppväxtförhållanden, omgivande miljö samt traumatiska eller stressfulla 

livshändelser. De flesta av dessa faktorer är relativt oföränderliga till sin natur och anses inte 

kunna förklara den ökade förekomsten av problemet. Den faktor som har förändrats sedan 

1980-talet, då psykisk ohälsa hos barn och unga började öka i omfattning, är den omgivande 

samhällsmiljön. Till exempel så har barngrupperna i förskola och skola blivit större, 

arbetslösheten bland unga har ökat och en större andel barn lever i fattigdom idag än för 40 år 

sedan (Forsell & Dalman, 2004).    

 

Utvecklingen av hjärnan pågår ända in i tredje levnadsdecenniet och sker i olika faser. 

Volymen ökar snabbast i de delar av hjärnan som styr emotioner och aktiviteten i dessa delar 

ökar under hela barndomen för att nå sin topp och stabiliseras vid ungefär 16 års ålder. 

Därefter minskar aktiviteten i hjärnans emotionella del successivt. De delar av hjärnan som 

styr kognition, riskbedömning, impulshämning och förmåga att se världen från olika 

perspektiv utvecklas däremot långsammare än andra delar och är inte fullt utvecklade förrän 
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runt 25 – 30 års ålder (Lamblin, Murawski, Whittle & Fornito, 2017). Man tror att hjärnans 

fysiologiska utveckling ger barn och tonåringar en ökad predisposition för psykisk ohälsa då 

känslolivet är starkt medan förmågan att se olika perspektiv och konsekvenser är outvecklad 

(Lamblin, Murawski, Whittle & Fornito, 2017; Crone & Konijn, 2018).  

 

Psykisk ohälsa hos barn och tonåringar yttrar sig vanligen som nedstämdhet, depression, 

ångest, oro, fobier och självskadebeteenden. Symtomen kan vara inåtriktade vilket innebär att 

individen riktar sina negativa tankar och beteenden mot sig själv, eller utåtriktade vilket 

innebär att tankar och beteenden riktas mot omgivningen. Ofta förekommer både inåt- och 

utåtriktade symtom i kombination hos samma individ (Broberg, 2015). Den psykiska hälsan 

är även kopplad till den fysiska på så sätt att psykisk ohälsa är starkt relaterat till fysisk skada 

och sjukdom. I sin allvarligaste form är psykisk ohälsa en bakomliggande orsak till 

suicidförsök samt suicid med dödlig utgång (Heilig, Ingvar & Öhman, 2009), vilket är den 

vanligaste dödsorsaken bland pojkar 15 – 19 år (Folkhälsomyndigheten, 2016).   

Den psykiska hälsan påverkar både individens relation till sig själv samt relationen till andra. 

Individens förmåga att fungera i vardagslivet och i samhället påverkas och den psykiska 

hälsan är därför avgörande för den unga människans utveckling på alla plan. Att lida av 

psykisk ohälsa under barndom och tonår har ett samband med sämre skolprestationer, en 

dystrare framtidstro och att avsluta sin utbildning i förtid. I förlängningen är långvarig psykisk 

ohälsa i unga år relaterat till en lägre socioekonomisk standard som vuxen (Rostila & 

Toivanen, 2012).    

 

Unga och internetsamhället  

Barns och ungas tillgång till internet har ökat kraftigt, särskilt efter introduktionen av 

smartphones. Drygt hälften av 8-åringarna i Sverige har idag en egen smartphone med 

tillgång till internet och vid 10 års ålder har 9 av 10 svenska barn en egen smartphone. Större 

barn och unga i tonåren använder främst internet för tillgång till så kallade sociala media och 

sociala nätverk. Vid 11 års ålder är 80 % av barnen användare av sociala media och vid 15 års 

ålder är siffran uppe i 92,8 % (IIS, 2017). Sociala media är internetbaserade (oftast 

internationella) forum vars innehåll produceras av användarna själva. Sociala media tillåter 

direktkommunikation mellan användare i form av text, bild och/eller film (Weibull & 

Eriksson, 2018). Innehållet på sociala media kontrolleras inte av någon myndighet vilket gör 

att information som sprids via dessa kan variera i kvalitet. Barn och unga tar till sig nya 

sociala media snabbast och dominerar generellt sett användandet länge innan vuxna börjar ta 
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del (Rafla, Carson & DeJong, 2014). Sociala media finns i olika utföranden men har två 

viktiga funktioner gemensamt – att kommunicera med andra i socialt syfte samt att påverka 

andras bild av en själv (Crone & Konijn, 2018).  
 

Små barn använder oftast internet via familjens gemensamma teknik, i hemmets 

gemensamma rum, men med stigande ålder övergår användandet till att ske via egna 

plattformar, som en privat smartphone eller egen dator, i eget rum. Genomsnittsåldern för att 

få en egen smartphone sjunker för varje år vilket innebär att barn och ungas användande av 

sociala media sker i en mer och mer avskild och privat sfär (Frith, 2017). Forskning har visat 

att barn och unga uppfattar aktiviteten på sociala media som en del av det verkliga livet 

(Statens medieråd, 2017). Den digitala profilen är en förlängning av ens person, inte separat 

från den (Richards, Caldwell & Go, 2015). De flesta relationer som barn och unga har på 

nätet är med individer som de redan känner utanför internet, som skolkamrater och liknande. 

På det stora hela är alltså relationer på nätet en förlängning av redan existerande relationer, 

inte en ersättning för brist på sådana, men de flesta barn och unga har också bekantskaper som 

de endast kommunicerar med via sociala media (Lamblin, Murawski, Whittle & Fornito, 

2017). Även om kommunikationen via sociala media mestadels involverar relationer och 

information som även delas utanför internet så visar studier med magnetkamerateknik att de 

emotionella delarna av tonåringens hjärna reagerar likadant på stimuli online när individen 

fått veta att kommunikationen eller informationen är fabricerad som när de vet att innehållet 

speglar verkligheten (Crone & Konijn, 2018).  
 

Sociala media är relativt nytt, med ett explosionsartat genombrott i början av 2000-talet 

(Frith, 2017). Forskningen om sociala media är därför i sin linda men verkar ändå tyda på att 

sociala media är en obestridlig del av barn och ungas liv idag (Frith, 2017). Barn och ungas 

psykiska hälsa påverkas i stor utsträckning av deras sociala kontext (Rostila & Toivanen, 

2012) och majoriteten av äldre barn och unga i tonåren har en identitet på internet. 

Enligt Rafla et al. (2014) har studier av amerikanska ungdomar visat att många unga upplever 

att det är nödvändigt att vara närvarande på sociala media för att platsa i den sociala gruppen 

även utanför internet (Rafla et al., 2014). Sociala media är idag en arena på vilken ungdomars 

psykosociala utveckling till stor del sker (Greenfield & Yan, 2006). Sociala media ger 

möjlighet att omedelbart dela information med hundratals andra, att konstant ta del av andras 

sociala aktivitet och den respons andra får i form av följare, gillanden och kommentarer samt 
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möjligheten att ständigt jämföra andras aktivitet och respons med sin egen 

(Underwood & Ehrenreich, 2017).   

 

Teoretiska ramverk  

“The rich get richer”  

Teorin kallad “The rich get richer” utvecklades av psykologen Robert Kraut (2002) under 

tidig forskning om internet och psykisk hälsa. Kraut och medarbetare (1998) undersökte 

under 1990-talet hur människor som började använda internet för första gången utvecklades 

psykiskt och socialt. De fann att internetanvändningen var relaterad till minskade sociala 

nätverk, ökad ensamhet och ökad nedstämdhet under de två första åren, men när studien 

följdes upp ytterligare två år senare hade dessa negativa effekter försvunnit och ersatts av 

utökade sociala nätverk och ökat psykiskt välmående. Kraut och medarbetare fann även att de 

positiva effekterna var flest och tydligast för individer som hade ett starkare socialt nätverk 

och mer sociala resurser vid utgångsläget. Dessa resursstarka individer var vanligen av 

extrovert personlighetstyp. Kraut och medarbetare fann därför att för extroverta individer var 

internetanvändande relaterat till en ökning av sociala kontakter utanför internet, ökat 

självförtroende och minskad ensamhet medan det omvända gällde för introverta individer, 

vars sociala kontakter utanför internet minskade och känslor av ensamhet ökade (Kraut et al., 

1998; Kraut et al., 2002). Utifrån dessa fynd utarbetade Kraut (2002) sin teori 

“the rich get richer”. Teorin säger att individer som redan har tillgång till sociala resurser och 

starka positioner utanför internet har bäst utgångsläge för att använda internet till att förstärka 

dessa och därmed förbättra sina liv utanför internet. Resurssvaga individer med en lägre social 

position utanför internet har inte samma förmåga och drabbas därför i större utsträckning av 

de negativa effekterna av internetanvändande. På så sätt ökar internet de preexisterande 

psykosociala klyftorna (Kraut et al., 2002).   

 

Barkers omvårdnadsteori om psykisk hälsa  

Arbetets teoretiska ramverk bygger även på Barkers (2005) omvårdnadsteori om människans 

psykiska hälsa. Enligt Barker är människan i ständig förändring och konstruerar och 

omkonstruerar sig själv och sin verklighet livet igenom. Barker ser den psykiska hälsan som 

en resa, psykisk ohälsa som en kris under resans gång och båda tillstånden som en nödvändig 

del av människans ständigt föränderliga livsvillkor. Centralt i teorin är att människan som 

unik individ ska vara i fokus för omvårdnaden, inte patientens sjukdom. Barker beskriver 

begreppet psykisk hälsa som en process snarare än som ett tillstånd och som en naturlig 
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reaktion på livsomständigheterna. Psykisk ohälsa uppstår enligt Barker som en reaktion på 

omständigheter människan inte klarar av att bära. För individen upplevs psykisk ohälsa som 

en känsla av att förlora sig själv och i den känslan är individen beroende av guidning för att 

hitta sin väg tillbaka. Det är i rollen som guide som sjuksköterskan utför omvårdnad (Barker, 

2005). Barker har inom ramarna för sin teori konstruerat en modell som beskriver hur 

sjuksköterskan bör bemöta och vårda patienten, i vilken patientens berättelse med egna ord är 

utgångspunkten för vårdandet. Omvårdnaden bör enligt Barker syfta till att hjälpa patienten 

att hjälpa sig själv. Det bör sjuksköterskan göra genom att ödmjukt lyssna till patientens 

berättelse, lära sig av berättelsen, ta vara på patientens egna resurser som framkommer i 

berättelsen och stärka patientens tilltro till sig själv. Sjuksköterskan bör se vårdprocessen som 

en gemensam process där patientens vilja styr målen. Sjuksköterskan bör vara transparent i 

alla omvårdnadens moment så att patienten har möjlighet till delaktighet, då 

delaktighet är grundläggande i Barkers teori. Enligt Barker är patienten alltid expert på sig 

själv och sjuksköterskan agerar som guide under patientens resa till hälsa (Barker, 2005).  

 

Problemformulering  

Den psykiska hälsan är central i omvårdnaden av barn och ungdomar (Folkhälsomyndigheten, 

2016). I omvårdnaden av patienters psykiska hälsa är det nödvändigt för vårdaren att ha 

förståelse för den verklighet som patienten lever i (Barker, 2005). Idag är sociala media en 

självklar del av livet för de flesta skolbarn och ungdomar (Statens medieråd, 2017). Det är 

därför av vikt för vårdaren att ha kännedom om hur barn och ungas användning av sociala 

media ser ut, om användandet relaterar till deras psykiska hälsa och i så fall hur.     
 

Syfte  

Syftet med föreliggande arbete är att undersöka sambandet mellan sociala media och psykisk 

hälsa hos barn och ungdomar mellan 10 – 19 års ålder genom att sammanställa aktuell 

forskning om ämnet och integrera fynden för att öka förståelsen.   

 

Frågeställningar  

Är sociala media relaterade till psykisk ohälsa hos barn och ungdomar och i så fall hur?  

Är sociala media relaterade till psykiskt välmående hos barn och ungdomar och i så fall hur?  
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METOD  

 
Design  

För att sammanställa forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa i relation till sociala 

media kommer en litteraturstudie genomföras, vilket innebär att befintlig forskning inom ett 

specifikt område sammanställs och beskrivs och kan ligga till grund för framtida forskning 

(Forsberg & Wengström, 2015).   

  

Sökstrategi  

Eftersom forskning är färskvara (Forsberg & Wengström, 2015), användes så aktuell 

forskning som möjligt för litteraturstudien. Inklusionskriterierna var kvantitavtiva 

originalartiklar som undersökte barn och tonåringars psykiska hälsa i relation till 

sociala media. Artiklarna skulle finnas på̊ svenska eller engelska samt vara publicerade 

mellan 2013 - 2018. Exklusionskriterier var artiklar som handlar om vuxna individer (20 år 

eller äldre), artiklar som handlar om fysisk hälsa samt studier med kvalitativ metod. Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) finns inga regler avseende minsta antal studier som skall 

ingå i en litteraturstudie men i enlighet med Uppsala Universitets riktlinjer (2017) bör en 

litteraturbaserad studie innehålla minst 15 originalartiklar.   

  

En översiktssökning av litteratur utfördes under planeringen av litteraturstudien för att 

undersöka hur mycket som är publicerat i det valda ämnet. Översiktssökning utfördes under 

januari månad 2018 och visade att publicerat underlag för en litteraturstudie fanns. Sökningen 

av artiklar skedde under juni, augusti och september 2018. Sekundär sökning skedde med 

samma söktermer i samma databaser under september 2018 för att säkerställa att 

nypublicerade artiklar inte missades.  

 

Artiklar söktes i databaserna Pubmed, PsycINFO och ScienceDirect, databaser som omfattar 

medicin, omvårdnad och psykiatri. För att specificera och avgränsa träffarna användes den 

booleska operatorn “AND” och “OR” (Forsberg & Wengström, 2015). Sökstrategin med 

resultat presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Sökningar med artiklar utvalda för granskning och litteraturstudie  
Sökning Datum  Databas  Sökord  Antal 

träffar  
Antal 
artiklar 
granskade i 
helhet  

Artiklar utvalda 
för 
litteraturstudien  

1 180610  PubMed  Mental Health AND (Child OR 
Adolescent) AND (Computers OR 
Social)  

364  28  4  

2 180610  PsycINFO  Mental Health AND (Child OR 
Adolescent) AND (Computers OR 
Social)  

294  5  2  

3 180610  PubMed  Social networking AND (Child OR 
Adolescent) AND Mental health  

86  13  2  

4 180621  PsycINFO  Social networking AND (Child OR 
Adolescent) AND Mental health  

141  0  0  

5 180621  PubMed  Social networking AND (Child OR 
Adolescent) AND FOMO*  

1  1  1  

6 180621  PubMed  (Social Media OR Social 
Networking) AND (Child OR 
Adolescent) AND (Mental health OR 

Psychological OR Emotional)   

755  15  1  

7 180823  PubMed  FOMO AND Social Networking  4  1  1  
8 180823  PubMed  Mental Health AND (Social Media 

OR Social Networking) 
AND Adolescent  

276  1  0  

9 180911  Science Direct  Social 
media adolescent mental health  

2555  9  7  

 180911  Sekundärsökning av 
sökning 1-6  

      1  

 *FOMO – fear of missing out 

 

Bearbetning och analys   

Urvalet av vetenskapliga artiklar till litteraturstudien genomfördes i tre steg. I det första steget 

lästes abstrakt till samtliga sökträffar och de abstrakt som bedömdes överensstämma med 

litteraturstudiens syfte sparades (Polit & Beck, 2016). De abstrakt som inte överensstämde 

med studiens syfte och inklusionskriterier valdes bort. I det andra steget lästes de 

vetenskapliga artiklar vars abstrakt svarade mot litteraturstudiens syfte i sin helhet av båda 

författarna var för sig. De artiklar som vid läsning i helhet visade sig ej svara mot 

litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier valdes bort efter gemensam diskussion. 

Resterande artiklar granskades enligt Forsberg och Wengströms (2013) checklista för 

kvantitativa kvasi-experimentella studier, (bilaga 1) av båda författarna var för sig. Varje 

positivt svar i granskningsmallen bedömdes motsvara en poäng. Den sammanlagda 

poängsumman räknades sedan om till procent. Studier under 60% bedömdes vara av låg 

kvalitet, 60 – 80% medelhög kvalitet och 80 – 100% hög kvalitet (Forsberg & Wengström, 
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2013). De artiklar som av båda författare bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet 

inkluderades i litteraturstudien.   

 

Resultatanalys  

En översiktlig presentation av de artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas i 

en resultatmatris (bilaga 2). Matrisen redovisar varje artikels författare, år, 

syfte, metod, resultat samt kvalitet (Forsberg & Wengström, 2016). Artiklarnas resultat 

sammanfattades därefter i en tematabell (tabell 2) samt i löpande text.   

  

Forskningsetiska överväganden  

Datainsamlingen för arbetet innebar inget hanterande av personuppgifter eller möjlighet att 

koppla information till enskilda individer. Arbetet involverade inte författarnas medverkan i 

sociala media. Insamlat material granskades av de två författarna oberoende av varandra för 

att undvika feltolkning och missrepresentation. Endast studier som bedömdes vara 

genomförda i enlighet med etiska riktlinjer (Northern Nurses’ Federation, 2003) användes i 

litteraturstudien, i linje med vad Forsberg och Wengström (2016) skriver om etiska riktlinjer 

för litteraturstudier. Författarna ämnade att presentera resultatet sakligt och korrekt för att 

undvika partiskhet och alla delar av resultatet hänvisas till originalförfattare.   
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RESULTAT  

 

Litteraturöversiktens resultat baseras på 19 vetenskapliga artiklar som gemensamt presenteras 

i en resultatmatris, se bilaga 2. Under analysen av artiklarna har författarna använt de 

studieresultat som besvarar syftet och frågeställningarna och delat in dessa efter upplevelser. 

De upplevelser som framkommit som svar på den första frågeställningen; om sociala media är 

relaterade till psykisk ohälsa och i så fall hur, presenteras i en översikt i tabell 2. Upplevelser 

som framkommit som svar på den andra frågeställningen; om sociala media är relaterade till 

psykiskt välmående och i så fall hur, presenteras i en översikt i tabell 3.   
 

Psykisk ohälsa  

Tecken på psykisk ohälsa  

Resultatet visar på ett samband mellan sociala media och tecken på psykisk ohälsa. Det 

största antalet studier rapporterade nedstämdhet och depressiva symtom (Woods & Scott, 

2016; Barry, Sidoti, Briggs, Reiter & Lindsey, 2017; Frison & Eggermont, 2017; Gámez-

Gaudix, 2014; Sampasa-Kanyinga & Lewis, 2015; Salmela-Aro, Upadyaya, Hakkarainen, 

Lonka & Alho, 2017; Frison & Eggermont, 2016; Oberst, Wegmann, Stodt, Brand 

& Chamaroo, 2017; Tsitsika et al., 2016; Nesi & Preinstein, 2016 & Dhir, Yossatom & Chen, 

2017). Andra tecken på psykisk ohälsa som uppvisades i studierna var i fallande ordning efter 

antal studier stress (Sampasa-Kanyinga & Lewis, 2015; Salmela-Aro et al., 

2016; Beyens, Frison & Eggermont, 2016; Frison & Eggermont, 2016 & Weinstein, 

2017) ångest (Woods & Scott, 2016; Barry et al., 2017; Tsitsika et al., 2016 & Dhir et al., 

2017), FOMO - “fear of missing out” (Barry et al., 2017; Oberst et al., 2017 

& Beyens, Frison & Eggermont, 2016), sämre självkänsla (Woods & Scott, 2016; Marino et 

al., 2016; Khan, Gagné, Yang & Shapka, 2015 & Weinstein, 2017), skolutbrändhet (Salmela-

Aro et al., 2016 & Dhir et al., 2017), sömnrubbning (Woods & Scott, 2016), ensamhet (Barry 

et al., 2017) och suicidtankar (Sampasa-Kanyinga & Lewis, 2015).   
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Tabell 2. Översikt över negativa upplevelser relaterade till sociala media	

Huvudförfattare  

St
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Barry et al.  x x  x  x 
 

 

Woods & Scott  x x x  x    

Dhir et al.  x x     x  

Sampasa-
Kanyinga x x       x 

Beyens et al. x      x   

Oberst et al.  x     x   

Salmela-Aro et 
al. x       x  

Tsitsika et al.  x x       

Weinstein x     x    

Frison & 
Eggermont 
(2015) 

x         

Frison & 
Eggermont 
(2016) 

 x        

Frison & 
Eggermont 
(2017) 

 x        

Gámez-Gaudix  x        

Khan et al.      x    

Marino et al.      x    

Nesi & Prinstein  x        

 

  



 12 

Typ av användning av sociala media  

Studierna demonstrerade samband mellan olika sätt att använda sociala media och psykisk 

ohälsa. Sex studier visade att frekvent användning, alltså att tillbringa mycket tid på sociala 

media och/eller att använda många olika sociala media, var relaterat till olika negativa 

symtom som ensamhetskänslor (Teppers, Lyuckx, Klimstra & Goosens, 2014), nedstämdhet 

och/eller ångest (Woods & Scott, 2016; Barry et al., 2017; Tsitsika et al., 2016 & Sampasa-

Kanyinga & Lewis, 2015), stress (Beyens et al., 2016 & Sampasa-Kanyinga & Lewis, 2015), 

“fear of missing out” - FOMO (Beyens et al., 2016) och i en studie även suicidtankar 

(Sampasa-Kanyinga & Lewis, 2015).  

 

Woods och Scott (2016) fann att ett starkt emotionellt engagemang i sociala media var 

tydligast relaterat till tecken på psykisk ohälsa, i form av sämre självkänsla, ångest och 

nedstämdhet.  

 

Fyra studier visade på ett samband mellan problematisk användning (se ordlista) och psykisk 

ohälsa. Gámez-Gaudix (2014), Dhir et al. (2015) och Salmela-Aro et al. (2017) fann att 

problematisk användning var relaterat till nedstämdhet/depressiva symtom. Marino et al. 

(2016) fann ett samband mellan problematisk användning och emotionell instabilitet samt 

mellan problematisk användning och introvert personlighetstyp.  

 

Studierna av Frison och Eggermont (2016), Nesi och Preinstein (2015) samt Weinstein (2017) 

undersökte fenomenet negativ jämförelse. Negativ jämförelse var relaterat till en mer passiv 

konsumtion av sociala media, det vill säga att läsa andras inlägg utan medföljande ömsesidig 

interaktion mellan individerna (Frison & Eggermont, 2016; Nesi & Preinstein, 2015 

& Weinstein, 2017). Frison och Eggermont (2016) fann att negativ jämförelse var relaterat till 

att vara missnöjd med livet sex månader senare. De fann även att ungdomar som var nöjda 

med livet sällan gjorde negativa jämförelser (Frison & Eggermont, 2016). Nesi och Preinstein 

(2015) fann ett samband mellan negativ jämförelse och nedstämdhet. De fann även att 

ungdomar som skattade sig själva som mindre populära bland jämnåriga oftare hängav sig åt 

negativa jämförelser. Weinstein (2017) fann att ungdomar som gjorde negativa jämförelser 

fick ett omedelbart försämrat välbefinnande. Weinstein (2017) fann även att ungdomar som 

hade ett bättre psykiskt välmående och en bättre självkänsla i utgångsläget var mindre 

benägna att göra negativa jämförelser. I studien undersöktes även om dessa 

förutsättningar hos individen går att påverka genom att modifiera innehållet som syns i 
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sociala media till att spegla en bredare bild eller genom att påminna läsaren om att innehållet 

inte visar hela sanningen. Studieresultat visade dock att ingen av interventionerna påverkade 

studiedeltagarnas benägenhet att göra negativa jämförelser eller deras psykiska hälsa 

(Weinstein, 2017). 

 

Frison och Eggermont (2015) och Khan et al. (2015) undersökte barn och ungdomar 

som sökte emotionellt stöd via sociala media. Båda studierna fann att då stöd söktes men inte 

gavs förvärrades emotionell stress. Khan et al. (2015) fann dessutom att även om emotionellt 

stöd gavs via sociala media, fanns ett samband med dålig självkänsla, om individen inte hade 

tillgång till emotionellt stöd även utanför sociala media, det vill säga i person. Teppers et al. 

(2014) fann att ungdomar som upplevde känslor av ensamhet använde sociala media för att 

försöka uppnå delaktighet och social kontakt. För de ungdomar med ensamhetskänslor som 

även hade en självupplevd bristande social kompetens i verkliga livet kunde sociala media 

inte kompensera för detta och ensamhetskänslorna kvarstod eller ökade (Teppers et al., 2014).  

 

Demografiska faktorer  

Två studier visade att sambandet mellan användande av sociala media och tecken på psykisk 

ohälsa var starkare för yngre barn än för äldre (Tsitsika et al., 2016 & Beyens et al., 

2016). Tsitsika et al. (2016) visade att frekvent användning i högre grad var relaterat till 

ångest och nedstämdhet hos yngre studiedeltagare. Beyens et al. (2016) visade att yngre 

studiedeltagare hade ett större behov av att vara populära och delaktiga på sociala media samt 

att de var mer stressade över det behovet. Salmela-Aro et al. (2017) fann i sin longitudinella 

studie att deltagarnas användarvanor gällande sociala media och deras psykiska hälsa blev 

mer oföränderliga i takt med åldern.   

 

Av samtliga 19 artiklar angav 9 att symtom på psykisk ohälsa var vanligare för 

flickor (Teppers et al., 2014; Valkenburg et al., 2017; Salmela-Aro et al., 2017; Nesi & 

Prinstein, 2015; Tsitsika et al., 2014; Weinstein, 2017; Frison & Eggermont, 2015; Beyens et 

al., 2016 & Gámez-Gaudix, 2014). Alla studier angav dock inte skillnader mellan könen. 

Khan et al. (2016) justerade bort skillnader mellan könen så att dessa inte presenterades i 

resultatet. Studien av Barry et al. (2016) fann att problematisk användning av sociala media 

oftare var relaterat till utåtriktade beteendestörningar i form av irritabilitet och trots hos 

pojkar än hos flickor. 
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Psykiskt välmående  
Tecken på psykiskt välmående  

Fyra studier visade på samband mellan sociala media och psykiskt välmående. De tecken på 

psykiskt välbefinnande som påvisades var mindre känsla av ensamhet (Apaolaza et al., 2013 

& Teppers et al., 2014), bättre självförtroende (Apaolaza et al., 2013 & Valkenburg et al., 

2017), högre social kompetens (Apaolaza et al., 2013, Tsitsika et al., 2014 & Valkenburg et 

al., 2017) samt bättre psykiskt välmående (Apaolaza et al, 2013).   

 
 
Tabell 3. Översikt över positiva upplevelser relaterade till sociala media 	

Huvudförfattare 
Minskad 
ensamhet 

Bättre 
självförtroende 

Social 
kompetens 

Bättre psykiskt 
välmående 

Apaolaza et al. x x x x 

Teppers et al. x    

Tsitsika et al.   x  

Valkenburg et al.  x 
 

 

 

Typ av användning av sociala media  

Tsitsika et al. (2014) fann att frekvent användning av sociala media var relaterat till bättre 

social kompetens, men bara för äldre ungdomar (16-17 år). Studien av Apaolaza et al. (2013) 

utfördes i syfte att undersöka just samband mellan sociala media och psykiskt välmående. 

Apaolaza et al. (2013) fann att ungdomar som i större utsträckning än andra socialiserade på 

sociala media genom att bygga och underhålla relationer och som upplevde att andra visade 

intresse för dem på sociala media, kände sig mindre ensamma, hade bättre självförtroende, 

bättre social kompetens och bättre psykiskt välmående. Teppers et al. (2014) fann att 

ensamhetskänslor kunde minska när ungdomar använde sociala media för att träffa nya 

kamrater och bygga upp ett kontaktnät. Valkenburg et al. (2017) fann att positiv feedback på 

sociala media stärkte självförtroendet hos ungdomar. Sambandet var starkast då positiv 

feedback mottogs från nära vänner men var även signifikant då den kom från ytligare bekanta. 

Dock kvarstod inte effekten över tid. Studien av Valkenburg et al. (2017) visade att de 

ungdomar som redan hade ett bra socialt självförtroende oftare uppgav att de fick positiv 

feedback på sociala media, jämfört med ungdomar som skattade sin sociala kompetens som 

lägre.   
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DISKUSSION 

 
Resultatsammanfattning  

Resultatet av litteraturstudien visar att olika sätt att använda sociala media är relaterade till 

olika psykiska upplevelser. Frekvent användning, problematisk användning och negativ 

jämförelse var relaterat till nedstämdhet, stress, ångest, FOMO - “fear of missing out”, lägre 

självkänsla och andra symtom. Användning av sociala media i syfte att upprätthålla och stärka 

sociala relationer, att hitta nya vänner samt att få positiv feedback var relaterat till minskad 

ensamhet, bättre självförtroende, ökad social kompetens och generellt bättre psykiskt 

välmående.  
 

Resultatdiskussion  

“The rich get richer”  

Social media innebär en ständig tillgång till andras aktiviteter, antal vänner/följare, andras 

kommentarer/gillanden och en konstant möjlighet att se vem som gör vad med vilka och när. 

Det ger en ständig möjlighet till jämförelse mellan andra och sig själv. Samtidigt är sociala 

media ett verktyg för att presentera sig själv, högst medvetet inför (potentiellt obegränsat stor) 

publik. Denna publik gör även att varje negativ kommentar sker inför vänner, bekanta och 

följare och kan sparas och delas av vem som helst. Rimligtvis innebär denna nya form av 

socialisering under uppväxten helt nya förutsättningar för psykosocial utveckling. Även 

utvecklingen av barnets självbild, vilken sker i relation till omgivningen (Holder & Coleman, 

2015; Koupil, 2012), borde påverkas av att växa upp “inför publik”, ständigt kommenterad 

och bedömd. Litteraturstudien visar ett samband mellan barns och ungdomars självbild och 

deras användande av sociala media. Litteraturstudien kan inte med säkerhet fastställa orsak 

och verkan, men kan tyda på att barn och ungdomars självbild påverkas i olika riktning 

beroende på om de möts av positiv eller negativ respons på sociala media. Fyndet att ett starkt 

emotionellt engagemang i sociala media är relaterat till sämre självbild indikerar att miljön på 

sociala media inte är gynnsam för barns och ungas utveckling. Detta kan tänktas bero på att 

till exempel negativ respons är vanligt förekommande eller att det är lätt att göra negativa 

jämförelser. 

 

I en social miljö där allas liv är öppna för åskådan är det troligt att de barn och unga som har 

bäst utgångsläge, i form av trygga familjeförhållanden, god ekonomi, popularitet och 

fördelaktiga personliga egenskaper, också blir mest framgångsrika i sociala media. Sociala 
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media går till stor del ut på att visa upp vem man är och vad man gör (Crone & Konijn, 2018) 

varför redan framgångsrika individer drar nytta av de positiva effekterna av sociala media, 

bland annat gällande psykisk hälsa. Till exempel kan positiva kommentarer, många gillanden 

och många följare bekräfta en positiv självbild, ge ett ökat självförtroende och ett rikare 

socialt liv, vilket i sin tur underlättar för individen att framställa sig ännu mer positivt på 

sociala media. Krauts (2002) teori “the rich get richer” borde därför stämma väl med sociala 

media i relation till psykisk hälsa. 

   

Det är troligt att barn och unga i strävan att framställa sig själva så positivt som möjligt och få 

så positiv respons som möjligt, föredrar att dela ljuspunkterna i livet på sociala media; de 

roligaste händelserna och de bästa bilderna, inte de aspekter av livet som är ointressanta, 

långtråkiga eller rent av dåliga. Bilden som framstår blir då missvisande och den jämförelse 

som uppstår när barn och unga läser varandras inlägg tenderar att bli negativ för läsaren som 

ser det bästa av andras liv men både det bra och det dåliga i sitt eget. Troligtvis borde barn 

med sämre förutsättningar (socialt, ekonomiskt, kognitivt eller psykiskt) oftare göra negativa 

jämförelser och lida störst skada gällande den psykiska hälsan vilket skulle innebära en 

“the poor get poorer”-mekanism. Resultatet av litteraturstudien visar att ungdomar som var 

nöjda med livet sällan gjorde negativa jämförelser. Ungdomar som var missnöjda med livet 

eller upplevde sig som mindre populära gjorde oftare negativa jämförelser vilket underhöll 

deras missnöjdhet och försämrade deras psykiska välmående. Resultatet bekräftar alltså både 

“the rich get richer” och “the poor get poorer”. Litteraturstudien visade även att  negativa 

jämförelser var relaterat till en passivare konsumtion av sociala media. Barn och ungdomar 

som gör negativa jämförelser socialiserar alltså mindre på internet. Det kan tänkas att Krauts 

(1998; 2002) fynd att introvert personlighetstyp försämrar individens förmåga att använda 

internet till sin fördel, förklarar varför vissa barn och ungdomar använder sociala media mer 

passivt. Det skulle i så fall överensstämma med litteraturstudiens resultat att individer som 

uppfattar sig själva som mindre populära och mindre socialt kompetenta i större utsträckning 

mår psykiskt dåligt i relation till sitt bruk av sociala media.  

 

Litteraturstudien visar att ungdomar som behöver emotionellt stöd söker stöd via sociala 

media och att ungdomar som känner sig ensamma försöker uppnå delaktighet via sociala 

media. Det bekräftar att barn och unga upplever sociala media som en del av verkliga livet, 

och kommunikation på sociala media som personlig kommunikation (Statens medieråd, 2017; 

Richards, Caldwell & Go, 2015). Resultaten av dessa försök är dock beroende av individens 
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sociala nätverk och sociala kompetens utanför internet, i linje med Krauts och medarbetares 

(1998; 2002) fynd av tidig forskning om internet. Vi måste därför utgå ifrån att en bristande 

social kompetens lyser igenom och spelar roll, även på sociala media. Sociala media kan på så 

sätt göra att utanförskapet för barn och ungdomar blir dubbelt; the poor get poorer. Sociala 

media kan alltså inte kompensera för utanförskap utanför internet och sociala kontakter online 

leder bara till psykiskt välmående om individen också har goda sociala kontakter utanför 

internet. Vänner på nätet kan alltså, enligt dessa fynd, inte ersätta “riktiga” vänner.  

 

Social kompetens och positiva sociala relationer utanför internet är förklarande faktorer till att 

litteraturstudien delvis visade samband mellan sociala media och psykiskt välmående. Den 

studie som främst visade på gynnsamma samband (Apaolaza et al., 2013) undersökte 

egentligen hur väl studiedeltagarna använde sociala media till sin fördel, inte hur användande 

i alla former relaterade till deras psykiska hälsa. Återigen tyder forskningen på att det är de 

preexisterande omständigheterna som avgör om sociala media är relaterade till psykisk ohälsa 

eller till psykiskt välmående för barn och unga.  

 

Barkers omvårdnadsteori  

Barkers (2005) omvårdnadsteori kan anses vara högst användbar i omvårdnaden av barn och 

ungdomars psykiska hälsa. Enligt Barker måste vårdaren utgå ifrån vad patienten berättar; om 

sitt liv, sin vardag, sina problem och sina egenskaper, för att kunna hjälpa patienten på rätt 

väg. I mötet med barn och ungdomar krävs insikt i vad sociala media är, hur det används och 

vad det innebär, för att kunna förstå barnens verklighet. En skolsköterska som till exempel 

anser att ett problem med elaka kommentarer eller utanförskap på internet löses genom att 

stänga av telefonen har inte förstått barnets verklighet eller hört dess berättelse. Forskningen 

visar att sociala media i högsta grad är en del av verkliga livet och ett angrepp mot den 

digitala profilen är därför en skada för personen (Richards et al., 2015). Händelser och 

upplevelser som sker på sociala media måste därför få ta plats i barnets berättelse, om behovet 

finns.  
 

Barker (2005) anser även att det är vårdarens roll att hjälpa patienten se sina styrkor och 

resurser och lära patienten använda dessa till sin fördel, vilket stämmer överens med vad 

litteraturstudien visar om sociala media; att det är de individer som mår bra och har bra 

självkänsla som kan använda sociala media framgångsrikt. Med tanke på sociala medias 

genomslag i samhället (IIS, 2017; Statens medieråd, 2017) kan det inte anses realistiskt att 
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helt avråda barn och unga från att deltaga i sociala media. Lösningen borde därför ligga i att 

stärka individens självkänsla och utveckla dennes färdigheter för att möjliggöra ett mer 

gynnsamt deltagande i sociala media.  
 

Demografiska faktorer  

Litteraturstudien visar att psykisk ohälsa är vanligare bland flickor vilket stämmer med svensk 

statistik (Åsberg & Mårtensson, 2009). Endast studien av Barry et al. (2016) undersökte 

utåtriktade beteendestörningar (irritabilitet och trots) och fann att dessa var vanligare hos 

pojkar än hos flickor. Utåtriktade symtom är ofta hur psykisk ohälsa yttrar sig hos pojkar och 

kan till exempel tyda på nedstämdhet eller depression (Broberg, 2015). Det går därför inte att 

utesluta att litteraturstudien är missvisande gällande psykisk ohälsa hos pojkar.  
 

Litteraturstudien visar att sociala media i större utsträckning har ett samband med psykiskt 

välbefinnande hos äldre ungdomar än hos yngre. Dock var det endast tre av studierna som 

jämförde sina resultat utifrån studiedeltagarnas ålder, trots att åldersspannet 

hos studiedeltagarna i många av studierna var relativt stort, som mest 8 år i studien av Khan et 

al. (2016). Med tanke på att hjärnan utvecklas emotionellt tidigare än den utvecklas kognitivt 

är det troligt att äldre ungdomar bättre klarar av att använda sociala media på ett balanserat 

sätt då de har en annan förmåga att se olika perspektiv och göra andra bedömningar av vad de 

ser och läser (Lamblin et al., 2017). Till exempel kan det tänkas att äldre barn lättare än yngre 

kan förstå att vad andra visar på sociala media troligen är höjdpunkterna i deras liv, inte en 

bild av sakers konstanta tillstånd. Litteraturstudien visade att försök att hjälpa barn och 

ungdomar att förstå det inte påverkade deras benägenhet att göra negativa jämförelser och inte 

heller jämförelsens effekt på deras välbefinnande. Det är därför inte tillräckligt att ha en 

diskussion med barn om innehållet på sociala media i tron att det förebygger negativa 

effekter. Man bör istället överväga vad som är en lämplig ålder och mogenhet för varje barn 

att delta i sociala media. Man kan även förmoda att äldre barn lättare än yngre kan reglera sitt 

användande gällande tid och emotionellt engagemang, då de har bättre förmåga att förutse 

konsekvenserna av att till exempel sova för lite, missköta skolarbetet eller nedprioritera andra 

fritidsaktiviteter. Trenden att barn i allt yngre åldrar ges tillgång till internet via en egen 

smartphone (IIS, 2017; Frith, 2017) kan därför anses oroande. Yrkeskategorier som arbetar 

med barn och ungdomar samt deras vårdnadshavare bör upplysa om åldersaspekter gällande 

tillgång till internet för att underlätta för vårdnadshavare att göra välinformerade val.  
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Metoddiskussion  

Design  

En litteraturstudie valdes som design för arbetet vilket kan anses lämpligt då syftet med 

arbetet var att undersöka och sammanställa den kunskap som finns om sociala media och 

psykisk hälsa hos barn och unga (Rosén, 2012). Arbetet hade kunnat få en djupare dimension 

om även kvalitativa intervjustudier med barn och unga inkluderats för att komplettera de 

kvantitativa fynden med deras perspektiv.   
 

Urval  

De studier som valdes ut till litteraturstudien hade varierande syften och frågeställningar 

vilket försvårade jämförelser och sammanställning. Vissa studier undersökte psykisk hälsa i 

relation till ett enskilt socialt media, till exempel Facebook eller Instagram. Studiernas 

heterogenitet, med avseende på t ex population, studiedesign och syften kan minska 

litteraturstudiens validitet. Att studierna hade olika ursprungsland kan gynna 

generaliserbarheten eftersom studiedeltagarnas olika uppväxtvillkor och samhällsmiljöer kan 

innebära olika förutsättningar för psykisk hälsa (Koupil, 2012). Även tolkningen av vad som 

är psykisk ohälsa, vad som räknas som depressiva symtom eller ångest, kan ha varierat 

studierna emellan. Samtidigt kan bredden med en internationell bild ses som en styrka 

eftersom sociala media är internationella till sin natur. Sociala media är föränderliga i sin 

funktion och sitt innehåll och därför valdes så aktuella studier som möjligt ut för 

litteraturstudien vilket bör öka validiteten. Samtliga artiklar som ligger till grund för 

litteraturstudien var enkätstudier, vilket alltid innebär en risk för att studiedeltagare 

missförstår enkäten, svarar felaktigt med mening eller inte vågar svara ärligt.  Detta påverkar 

de ingående studiernas reliabilitet. Några av studierna krävde även skriftligt godkännande av 

vårdnadshavare för deltagande vilket begränsar representativiteten (Billhult & Gunnarsson, 

2012). Slutligen granskades artiklarna av båda författarna oberoende av varandra på ett 

strukturerat och ett relativt sett objektivt tillvägagångssätt vilket ökar både resultatens 

reliabilitet och validitet. 
 

Tillvägagångssätt  

Artikelsökning genomfördes i flera steg och med breda sökord i syfte att få ett så brett och 

representativt resultat som möjligt. Författarna undvek att använda sökord specifika för 

negativa eller positiva psykiska symtom, som till exempel “depression” eller “well-being”, för 
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att inte få ett riktat sökresultat. Inga artiklar valdes bort baserat på vilka samband eller 

symtom som artiklarna resulterade i.  

 

Kvalitetsanalys  

De artiklar som ingår i litteraturöversikten kvalitetsgranskades enligt en granskningsmall för 

kvantitativa studier av kvasi-experimentell design. Kvalitetsgranskning utfördes av båda 

författare enskilt vilket minskar risken för misstag eller påverkan av varandras åsikt (Forsberg 

& Wengström, 2016). Därefter diskuterade författarna artiklarnas kvalitet. Samtliga artiklar 

ansågs av båda författarna vara av tillräckligt god kvalitet och inkluderades. Vissa artiklar 

hade en ofullständig beskrivning av studiemetoden vilket kan ha gjort att de bedömdes ha 

lägre kvalitet än de faktiskt hade. Dock valdes inga artiklar bort på grund av för låg kvalitet.   
 

Resultatanalys  

Då artiklarna hade olika syften och undersökningsmetoder kunde inte data sammanställas för 

gemensam kvantitativ analys, trots att samtliga studier var av kvantitativ design. Istället 

analyserades och sammanställdes studiernas resultat på ett sätt som är mer typiskt för studier 

av kvalitativ design (Forsberg & Wengström, 2016). Analysen utfördes genom att 

kategorisera studieresultaten utefter liknande fynd och samband, för att kunna presentera och 

sedan diskutera resultaten. Det kan tänkas att resultatet av litteraturstudien hade varit mer 

generaliserbar och haft en större reliabilitet om studier med samma syfte och 

undersökningsmetod hade kunnat hittas och sammanställas. Å andra sidan hade 

litteraturstudien då varit mer ensidig och inte kunnat visa på lika många olika aspekter.  

 

Etiska överväganden  

Författarna ämnade att presentera resultaten objektivt och endast dra slutsatser grundade i 

evidensen vilket kan anses som tillräckliga etiska övervägningar gällande litteraturöversikter 

(Forsberg & Wengström, 2016).   

 

Förslag till vidare forskning  

Framtida forskning om sociala media i relation till psykisk hälsa hos barn och unga bör 

utföras i longitudinell design för att undersöka orsakssamband. Vidare bör framtida forskning 

undersöka hur utformningen av sociala media och hur olika sätt att använda sociala media 

relaterar till psykisk hälsa. Är till exempel visuellt baserade sociala media relaterade till högre 

grad av negativ jämförelse än textbaserade media? Eller är textbaserade media relaterade till 



 21 

högre grad av negativ feedback? Framtida forskning bör även undersöka hur sociala media 

relaterar till psykisk hälsa hos barn i olika åldrar eftersom kunskapen skulle kunna användas 

för att rikta effektivt stöd till både barn och föräldrar för att öka barnets välbefinnande   

 

Slutsats  

Sambandet mellan sociala media och psykisk hälsa hos barn och unga tycks påverkas av 

barnets personliga egenskaper och livsvillkor. Välmående barn med en positiv självkänsla och 

goda sociala kontakter utanför internet hanterar sociala media bättre, drabbas i mindre 

utsträckning av negativa effekter och har bättre möjlighet att använda sociala media för att 

uppnå positiva effekter. Barn med sämre självbild och sämre social utgångspunkt riskerar i 

högre grad att drabbas av negativa effekter i relation till sitt användande av sociala media. 

Båda grupperna är dock sårbara för negativa jämförelser, negativa kommentarer och 

överanvändning då vad som sker på sociala media i högsta grad upplevs verkligt och 

personligt. Det är viktigt för vårdpersonal som jobbar med barn och unga att vara medvetna 

om hur stor roll sociala media spelar i barns liv och att sociala media i barns och ungas ögon 

inte är separat från övriga livet. Det är även av betydelse att kunna förstå vad psykisk ohälsa 

relaterat till sociala media kan tyda på gällande barnets välmående och livssituation.   
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Bilaga 1  
   

Checklista för kvantitativa artiklar – kvasi-experimentella studier*   
  

A. Syftet med studien?   

.................................................................. ..................................................................   

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja · Nej  

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja · Nej  

  

B. Undersökningsgruppen  

Vilka är inklusionskriterierna?   

..................................................................   

Vilka är exklusionskriterierna?   

..................................................................   

Vilken urvalsmetod användes? · Randomiserat urval· Obundet slumpmässigt urval · Kvoturval   

· Klusterurval  

· Konsekutivt urval  

· Urvalet är ej beskrivet? Är undersökningsgruppen representativ? Ja · Nej  

Var genomfördes undersökningen?   

..................................................................   

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?   

..................................................................   

  

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?   

Var reliabiliteten beräknad? Ja · Nej ·   

Var validiteten diskuterad? Ja · Nej ·   

  

D. Analys   

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja · Nej ·   

Om nej, vilka skillnader fanns?   

..................................................................   

Hur stort var bortfallet?   

..................................................................   

Fanns en bortfallsanalys? Ja · Nej ·   

Var den statistiska analysen lämplig? Ja · Nej ·   

Om nej, varför inte?   

..................................................................   

Vilka var huvudresultaten?   

.................................................................. ..................................................................   
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Erhölls signifikanta skillnader? Ja · Nej ·  

Om ja, vilka variabler?   

..................................................................   

Vilka slutsatser drar författaren?   

.................................................................. ..................................................................   

Instämmer du? Ja · Nej ·   

  

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population? Ja · Nej ·   

Kan resultaten ha klinisk betydelse? Ja · Nej ·   

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? Ja · Nej ·   

Motivera varför eller varför inte!   

  

  

  

  

.................................................................. ..................................................................   

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidence based 

Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 

1998.   

Hämtat 22 januari, 2018 från  https://www.nok.se/PageFiles/134449/Forsberg_hemsidan.pdf  
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Bilaga 2.        
Resultatmatris  
  
Författare, 
år,  land 

 

Syfte  Deltagare, ålder  Metod  Resultat  Kvalitet  

Woods, H. & 
Scott, H., 2016  

UK  

Undersöka om frekvent 
användning av sociala 
media är relaterat till 
sämre sömn, ångest, 
depression 
och sänkt självförtroende 
samt ifall starkt 
emotionellt engagemang 
i sociala media är 
relaterat till ohälsa.   

467 ungdomar 
mellan 11-17 år  

Tvärsnittsstudie baserad på enkäter med skalor.  

-Pittsburg Sleep Quality Index  

-Hospital Anxienty and    Depression Scale  

-Rosenberg Self- Esteem Scale  

  

Frekvent användning av 
sociala media, användning 
nattetid samt starkt 
emotionellt engagemang i 
sociala media var signifikant 
relaterat till sämre sömn (p < 
0,001), ångest (p < 0,001), 
depression (p < 0,01) och 
lägre självförtroende (p < 
0,001). Högt emotionellt 
engagemang var starkast 
relaterat till samtliga 
symtom.  

Medelhög    

Barry, C., Sidoti, 
C., Briggs, S., 
Reiter, S. 
& Lindsey, R., 
2017  

USA  

Undersöka om 
föräldrarapporterad 
beteendeproblematik, 
depression och ångest är 
relaterat till frekvent 
användning av sociala 
media och om 
användning av sociala 
media är relaterat till 
självrapporterad FOMO 
och ensamhet hos 
ungdomar.   

113 ungdom/förälder-
par. 
Ungdomar mellan 14-
17 år.  

Tvärsnittsstudie. Enkät till tonåringar och föräldrar  

-Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  

-Fear of missing out survey  

-UCLA lonliness scale, 3rd editional.  

  

Frekvent användning i form 
av fler konton och högre 
aktivitet på sociala media var 
relaterat till 
föräldrarapporterad 
beteendeproblematik (p < 
0,01), depression och ångest 
(p < 0,001) samt till 
självrapporterad FOMO (p < 
0,01) och ensamhet (p < 
0,01) hos ungdomar.  

Medelhög  

Frison, E. 
& Eggermont, 
S., 2017  

Belgien  

Undersöka om olika sätt 
att använda sociala 
media påverkade 
ungdomars psykiska 
hälsa över tid samt om 
ungdomars psykiska 
hälsa påverkar deras sätt 
att använda social media 
över tid.   

440 ungdomar 
mellan 12-19 år.  

Longitudinell kohortstudie baserad på enkäter med 
Likertskalor. 

- Instagram användning.  

-Depression Scale for children  

Att följa andras konton 
på Instagram vid mättillfälle 
1 var relaterat till depressiva 
symtom vid mättillfälle 2 (p 
< 0,05). Depressiva symtom 
vid mättillfälle 1 var svagt 
relaterat till att själv lägga 
upp mer material 

Hög   
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på Instagram vid mättillfälle 
2 (p = 0,05).  

Gámez-Guadix, 
M., 2014  

Spanien   

Undersöka om 
depression är relaterat till 
problematisk användning 
av internet.   

699 ungdomar 
mellan 13-17 år.   

Longitudinell design baserat på enkäter 
med Likertskalor vid två tillfällen.  

-Generalized Problematic Internet Use Scale 2  

-Brief Symtoms Inventory  

Problematisk användning var 
relaterat till depressiva 
symtom 1 år senare (p < 
0,001). Depressiva symtom 
var relaterat till problematisk 
användning (p < 0,001) en 
preferens för sociala 
kontakter online (p < 
0,001) samt användning av 
internet för att reglera 
känslor och humör (p < 
0,001) 1 år senare.  

Hög  

Sampasa-
Kanyinga, H. & 
Lewis, R., 2015  

Kanada  

Undersöka om frekvent 
användning av sociala 
media är relaterat till 
självrapporterad psykisk 
hälsa, otillfredsställda 
behov av stöd, psykisk 
stress och suicidtankar 
hos ungdomar.   

753 ungdomar i 
högstadium och 
gymnasium.  

 Tvärsnittsstudie baserad på enkäter med Likertskala  

-SNS use  
-Self reported mental health  
-Unmet need for mental health support  
-Kessler Psychological Distress scale  
-Suicidal ideation 

 

Frekvent användning av 
sociala media var relaterat till 
psykisk ohälsa (p = 0,013), 
otillfredsställda behov av 
emotionellt stöd (p = 0,004), 
psykisk stress (p = 
0,001) och suicidtankar (p = 
0,001).   

Medelhög  

Frison, E. 
& Eggermont, 
S., 2016  

Nederländerna   

Undersöka om negativ 
jämförelse på sociala 
media leder till 
missnöjdhet med livet .  

Är nöjdhet med livet 
relaterat till att inte göra 
negativa jämförelser.  

1235 högstadieelever.   Longitudinell studie baserad på enkäter 
med Linkertskala  

-SNS use  

-Frequency og Having a Negative Feeling 
from Comparison on Facebook Scale.  

-Satifaction with Life Scale  

Negativ jämförelse 
var svagt relaterat 
till ökad missnöjdhet med 
livet 6 månader senare (p < 
0,01). Att vara nöjd med livet 
var relaterat till att inte göra 
negativa jämförelser 6 
månader senare (p < 0,001).  

Hög   

Teppers, 
E., Luyckx, 
K., Klimstra, T. 
& Goossens, L.,  

2014  

Belgien  

Undersöka hur ensamhet 
är relaterat till olika sätt 
att använda social 
media.   

280 gymnasieelever  Longitudinell studie baserad på enkäter med Likertskala  

-Loneliness and Aloneness Scale for Children 
and Adolescents  

-Facebook Intensity Scale  

Ensamhet var relaterat till att 
använda sociala media för att 
kompensera för bristande 
social kompetens och uppnå 
delaktighet (p < 0,001) men 
ledde inte till minskad 
ensamhet över tid (p < 
0,001). Användning av 
sociala media i syfte att träffa 

Hög   
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nya människor kunde leda till 
minskad ensamhet över tid (p 
< 0,05).  

Marino, C., Vieno, 
A., Pastore, 
M., Albery, 
I., Frings, D. & 
Spada, M., 2016  

Italien  

Undersöka om frekvent 
eller 
problematisk användning 
av social media är 
relaterat till sociala 
normer samt om det är 
relaterat till vissa 
personlighetsdrag.   

968 gymnaiseelever  Tvärsnittsstudie baserad på enkäter med Likertskalor  

-Problematic Facebook Scale  

-Big Five Questionnaire  

-Perceived frequency of Facebook  

Frekvent användning av 
sociala media som 
gruppnorm och social norm 
var relaterat till frekvent 
användning (p < 0,005) och 
till problematisk användning 
(p < 0,005). Problematisk 
användning var relaterat till 
emotionell instabilitet (p < 
0,05), introversion (p < 0,05), 
otillgänglighet och 
osympatisk personlighet (p < 
0,05).  

Medelhög   

Oberst, 
U., Wegmann, 
E., Stodt, B., 
Brand, M. 
& Chamaroo, A., 
2017  

Latinamerika  

Undersöka om 
problematisk användning 
av sociala media är 
relaterat till depressiva 
symtom och ångest samt 
att undersöka hur FOMO 
påverkar relationen.   

1468 
ungdomar mellan 16-
18 år.  

Tvärsnittsstudie med Likertenkäter  

-Hospital Anxiety and Depression Scale  

-FOMO-scale  

-Social network intensity.  

-
Cuestionario de Experiencias Relacionadas con el Móvil  

Depressiva symtom var 
relaterat till FOMO (p = 
0,01) vilket var relaterat till 
negativa konsekvenser av 
användning av sociala 
media (p < 0,001). 
Sambandet var 
starkast för flickor.  

Medelhög   

Tsitsika, 
A., Tzavela, 
E., Janikian, 
M., Ólafsson, 
K, Iordache, 
A., Schoenmakers, 
T., Tzavara, C. & 
Richardson, 
C., 2013  

Spanien, Polen, 
Tyskland, 
Nederländerna, 
Rumänien, Island  

Undersöka sambandet 
mellan social media, 
personliga styrkor och 
internaliserande psykiska 
besvär.   

10.930 
ungdomar mellan 14-
17 år.   

Tvärsnittsstudie baserad på enkäter med olika skalor  

-Youth Self Report  

-Activites, Social Competence, 
and Akademic Performance Scale  

Frekvent användning av 
sociala media var relaterat till 
ångest/depression (p = 
0,03) samt 
tillbakadragenhet (p = 
0,002), främst bland yngre 
ungdomar. Frekvent 
användning av sociala media 
var relaterat till högre social 
kompetens bland 
äldre ungdomar (p = 
0,008) men ej bland yngre.   

Medelhög   
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Nesi, J. & 
Prinstein, 
M., 2015  

USA  

Undersöka om negativ 
jämförelse och 
kommentarsökande 
beteende på sociala 
media är relaterat till 
depression samt om 
popularitet bland 
jämnåriga påverkar ett 
eventuellt samband.  

619 
ungdomar mellan 12-
16 år  

Longitudinell studie baserad på enkäter med olika skalor  

-The Short Mood and Feelings Questionnaire  

-Social Comparison and Feedback Seeking Scale  

-The Electronic Interaction Scale for Time  

Negativ jämförelse samt 
kommentarsökande 
beteenden på sociala media 
var relaterat till depressiva 
symtom (p < 0,001). 
Sambandet var starkare för 
impopulära ungdomar samt 
för flickor.   

Hög   

Apaolaza, V., 
Hartmann, P., 
Media, 
E., Barrutia, J. 
& Echebarria, 
C., 2013  

Spanien  

Undersöka om 
socialisering via sociala 
media är relaterat till 
minskad ensamhet, ökat 
självförtroende och bättre 
välmående samt om 
ensamhet och 
självförtroende är 
relaterat till välmående  

344 
ungdomar mellan 12-
17 år  

Tvärsnittsstudie baserad på enkäter med skalor.  

-Loneliness scale   

-SNS use  

-Rosenberg self-esteem scale  

-Satisfaction with Life Scale  

Att socialisera, bygga samt 
upprätthålla relationer via 
sociala media var relaterat till 
bättre självförtroende (p < 
0,001) och mindre 
ensamhet (p < 0,001) vilket i 
sin tur var relaterat till bättre 
välmående (p < 0,001).   

Medelhög   

Salmela-Aro, 
K., Upadyaya, K., 
Hakkarainen, K. 
Lonka, K. & Alho, 
K., 2017  

Finland  

Undersöka om 
överdriven användning 
av internet leder till 
depressiva symtom 
och/eller skolutbrändhet 
samt tvärtom.   

461 
ungdomar mellan 12-
14 år,   

580 
ungdomar mellan 16-
18 år  

Longitudinell studiedesign baserad på enkäter 
med Likertskalor vid två mätpunkter  

-Schoolwork Engagement Inventory  

-School Burnout Inventory  

-Depression scale  

Excessive Internet use  

Överdriven 
internetanvändning vid 
mättillfälle 1 var relaterat till 
skolutbrändhet vid 
mättillfälle 2  (p < 
0,001) vilket i sin tur var 
relaterat till depressiva 
symtom (p < 0,001) Även det 
omvända sambandet var 
statistiskt signifikant (p < 
0,001).   

Medelhög   

Beyens,I., Frison, 
E. & Eggermont, 
S., 2016  

Belgien  

Undersöka sambandet 
mellan tonåringars 
sociala behov, FOMO 
och 
stress på social media  

402 gymnasieungdomar  Tvärsnittstudie baserad på enkäter med skalor  

-Need to Belong Scale  

-Popularity Scale  

-Fear of Missing Out scale  

-The Facebook Intensity Scale  

FOMO var relaterat till 
användning av sociala media 
i större utsträckning (p < 
0,01) samt till stress relaterat 
till användandet (p < 0,001). 
Behov att tillhöra sin 
kamratkrets, vara populär 
och att inte hamna utanför i 
sociala medier var relaterat 
till ökad stress via FOMO.   

Hög   
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-Stress related to Facebook scale  
Khan, S.; Gagné, 
M., Yang, L. 
& Shapka, J., 
2015  

Kanada  

Undersöka tonåringars 
välmående och självbild i 
relationer på sociala 
media och utanför.  

733 ungdomar 
mellan 10 -18 år  

Tvärsnittstudie baserad på enkäter med 
olika Likertskalor  

-Self Description Questionnaire 2  

-SNS use  

-Peer support  

Att socialisera på sociala 
media var endast relaterat till 
en bättre självbild om man 
även upplevde stöd av 
kamrater och familj i person 
(p < 0,01). Hög grad av 
socialisering på sociala 
media utan stöd i person var 
relaterat till sämst självbild.   

Medelhög   

Dhir, A., 
Yossatorn,Y.,Kaur, 
P. & Chen, S., 
2017  

Indien  

Undersöka om 
överdriven användning 
av sociala media 
eller FOMO triggar 
social media fatigue samt 
om social 
media fatigue leder till 
ångest och depression 
över tid.   

Two wave  

A= 1554  

B= 1144  

Ålder 12-18  

Longitudinell studie två olika tillfällen baserad på 
enkäter med olika skalor  

-Compulsive Use  

-Fear of Mission Out  

-Anxiety  

-Depression  

-Fatigue due to SNS use  

Överdriven användande av 
sociala media,men inte 
FOMO, triggar social 
media fatigue (p < 0,001). 
Social media fatigue är starkt 
kopplat till ångest (p < 0,001) 
och depression (p < 0,001) 
över tid.  

Medelhög   

Valkenburg, 
P., Koutamanis, 
M. & Vossen, 
H., 2017  

Nederländerna  

Undersöka sambandet 
mellan ungas 
användande av sociala 
media och deras sociala 
självförtroende över tid 
samt hur positiv 
feedback på sociala 
medier påverkar 
sambandet.  

Three wave  

1 = 852  

2 = 783  

3 = 750  

Ålder 10-15 år  

Longitudinell studie med enkäter vid tre tillfällen som 
baserades på skalor  

-Social self-esteem  

-SNS use  

-Feedback on SNS  

Unga med bra socialt 
självförtroende uppger att de 
får mer positiv feedback 
online över tid  (p < 0,001) 
och är mer aktiva på sociala 
medier över tid (p < 0,001). 
Positiv feedback ger bättre 
självförtroende (p < 
0,001) men effekten håller ej 
över tid.   

Hög   

Frison, E. 
& Eggermont, S., 
2015  

Belgien  

Undersöka om unga 
söker emotionellt stöd 
via Facebook och om det 
i så fall leder till bättre 
psykisk hälsa.   

910 ungdomar 13-17 år  Tvärsnittsstudie baserad på enkäter med skalor  

-Adolescent Stress Questionnaire 

-Social support seeking  

Upplevd stress var relaterat 
till att söka stöd på Facebook 
(p < 0,001) vilket var 
relaterat till minskade 
negativa symtom om stöd 
mottogs   

Medelhög  
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-Multidimensional Scale of Perceived Social Support  

-Depression Scale for Children  

(p < 0,01) . Då stöd uteblev 
förvärrades symtom (p < 
0,01).    

Weinstein, E., 
2017  

USA  

Undersöka om negativ 
jämförelse på sociala 
media leder till 
medelbara förändringar i 
välbefinnande samt om 
olika sätt att använda 
sociala media kan 
påverka välbefinnandet 
på olika sätt  

588 gymnasieelever 
mellan 14-16 år  

Tvärsnittsstudie. Enkäter och uppföljningsintervjuer  

-Positive and Negative Affect Scale  

-Social comparison  

-SNS use  

Negativ jämförelse ledde till 
omedelbart sämre 
välbefinnande (p < 0,001). 
Att påminna om att sociala 
media inte speglar hela 
verkligenheten eller att 
inkludera negativa inlägg 
hade ingen effekt. Endast 
personliga egenskaper 
skyddade mot negativ 
jämförelse.  

Hög   
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