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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Detta arbete handlar om sociala medier och hur de påverkar den mentala hälsan. Sociala 
medier definieras som ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare 
att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud (NE 2022). De 
flesta av oss tänker nog på appar eller hemsidor som facebook, snapchat eller instagram när 
vi hör sociala medier, men tittar man tillbaka så såg det helt annorlunda ut när allt började.  
 
Man kan hävda att sociala medier hade sin början år 1844 då Samuel Morse skickade 
världens första elektroniska meddelande via vad vi idag kallar morsekod. Meddelandet löd 
“What hath God wrought?” och översätts bäst som “Vad har Gud skapat?”. Meddelandet 
ger en indikation om att Samuel Morse själv insåg hur stor hans uppfinning var och att den 
skulle komma att påverka mänskligheten enormt mycket (Maryville University 2022).  
 
Hoppar vi fram ett antal år så närmar vi oss skapelsen av ett system som på sätt och vis 
ligger till grund för det vi idag kallar internet. Detta system kallades för the ARPANET vilket 
är en akronym av the Advanced Research Projects Agency Network. ARPANET var ett digitalt 
nätverk som skapades av USA:s försvarsdepartement år 1969 och som lät forskare från fyra 
olika universitet dela mjukvara, hårdvara och annan data med varandra via länk (Maryville 
University 2022).  
 
Idag är internet något som nästan alla svenska medborgare använder. Undersökningar visar 
att hela 96% av den svenska befolkningen använder internet och 93% använder internet på 
daglig basis. När det kommer till användningen av sociala medier kan vi se att 95% av alla 
internetanvändare som är 8 år eller äldre använder sociala medier. 90-talisterna är den 
grupp som använder sociala medier allra mest och är tätt följda av 00-talisterna. De fem 
sociala medier som är mest använda är Youtube, Facebook, Instagram, Snapchat och 
LinkedIn (Svenskarna och internet 2021). 
 
När man pratar om sociala medier och deras påverkan på den mentala hälsan måste man 
beakta skyddsfaktorer och riskfaktorer. Skyddsfaktorer är saker som kan skydda en person 
från att falla in i en typ av beteendemönster som på sikt kan leda till psykisk ohälsa. Exempel 
på skyddsfaktorer kan vara ett stabilt humör, stöd från vuxna, begåvning utan några 
kognitiva svårigheter eller bra resultat i skolan. Dessa typer av skyddsfaktorer kan hjälpa till 
att öka en individs motståndskraft mot psykisk ohälsa. Riskfaktorer finner vi på andra sidan 
spektrat. Det är saker eller omständigheter i en persons liv som kan öka sannolikheten för 
att den ska utveckla problem. Om en individ redan är utsatt för vissa belastningar så kan 
effekten av en given riskfaktor bli mycket större. Exempel på riskfaktorer kan vara bristande 
språklig förmåga, bristande social kompetens, negativ självuppfattning eller 
inlärningssvårigheter. I samspelet mellan skydds- och riskfaktorer vill man gärna identifiera 
och förstärka skyddsfaktorerna samtidigt som man minimerar riskfaktorerna. På så vis kan 
man ge individen bättre förutsättningar för en bra personlig utveckling (Uppdrag psykisk 
hälsa 2022).  
 
Skydds- och riskfaktorer beskrivs i en kunskapsöversikt från statens medieråd som 
sårbarhetsfaktorer. Dessa sårbarhetsfaktorer leder i sin tur till direkta- och/eller indirekta 



effekter när man använder sig av sociala medier. Direkta effekter handlar om innehållet i 
sociala medier. Till exempel berörde en stor del av tidigare forskning effekten av våldsamma 
datorspel och hur dessa kunde påverka aggressiviteten hos de som spelade. Detta är ett 
exempel på en direkt effekt. Ett annat exempel kan vara att man blir mobbad eller kränkt via 
sociala medier. Det är alltså något som händer en pga innehållet i de sociala medier man 
använder. Indirekta effekter handlar mer om att ens användande av sociala medier tar tid 
från andra potentiellt hälsofrämjande aktiviteter. Om man till exempel sitter och bläddrar 
på en app som TikTok till sent på natten när man ska upp tidigt dagen efter missar man 
timmar som hade varit bättre spenderade på sömn. Missad sömn är alltså här en indirekt 
effekt som kan få dig att känna dig tröttare och lämna dig med mindre energi över till andra 
hälsofrämjande aktiviteter (Statens medieråd 2021, 20-22). 
 
En annan viktig faktor är vad man egentligen menar med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. 
Psykisk hälsa syftar inte bara på att man är fri från sjukdom och besvär utan också på ett 
tillstånd av allmänt välbefinnande och god funktionsförmåga. Psykisk ohälsa kan delas upp i 
två kategorier. Psykiska besvär och psykiatriska diagnoser. Psykiska besvär kan vara 
självmordstankar, sömnsvårigheter, oro, ångest och koncentrationssvårigheter medan 
psykiatriska diagnoser är saker som depression, schizofreni, trauma och beroende (Statens 
medieråd 2021, 14-16). 
 
Idag är användandet av digitala medier en naturlig del av vardagen för de flesta av oss i 
denna del av världen och kan hjälpa till att underlätta vardagen. Trots många fördelar kan 
användandet ändå bli problematiskt för vissa individer. Det finns ännu inte någon etablerad 
definition på vad problematiskt användande är men i de flesta studier som berör ämnet 
syftar man på användande som leder till negativa konsekvenser för andra delar av livet, eller 
skapar konflikter i omgivningen (Statens medieråd 2021, 17). 
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka effekter användning av sociala medier har på 
den mentala hälsan och vad man kan göra för att undvika psykisk ohälsa som kan vara 
kopplad till sådan användning. Den teknologiska utvecklingen går väldigt fort fram och vad 
som är relevant, eller “inne”, idag kan vara totalt bortblåst nästa år. Då sociala- och digitala 
medier är så pass nya som de är finns det inga givna regler, förutom etablerad lagstiftning, 
för hur man ska göra eller hur man ska vara när man interagerar över dessa. Därför känns 
det som en viktig sak att undersöka så att verktygen för sunda relationer till digitala medier 
på sikt kan utvecklas och breddas.  
 
1.3 Frågeställning 
Hur kan sociala medier påverka den mentala hälsan och hur bör man förhålla sig till dem för 
att undvika psykisk ohälsa? 
 
 
 
 
 
 
 



1. Perspektiv I: Svårigheterna med att mäta sociala mediers effekter 
på den mentala hälsan.   

 
Sociala medier har blivit kallade för både en välsignelse och en förbannelse när det kommer 
till användarnas mentala hälsa. Kunskapen om sociala mediers effekt på den mentala hälsan 
har växt snabbt de senaste åren. Områdets tvärvetenskapliga natur gör det dock svårt för 
forskningen att hänga med då evidensbasen växer väldigt fort och verkar lida av viss 
inkompatibilitet. Denna inkompatibilitet kan bero på den konceptuella mångfalden som 
finns när forskare från olika fält tittar på sambanden mellan sociala medier och mental hälsa 
utan något gemensamt eller givet system (Meier, Reinecke 2021, 1183). 
 
I en meta-recension från 2021 skriven av Adrian Meier och Leonard Reinecke använder 
författarna begreppet Computer-Mediated Communication (CMC) vilket kan översättas till 
svenska som Datorförmedlad Kommunikation. CMC ser de här som ett paraplybegrepp som 
innefattar all kommunikation mellan människor som är förmedlad via informations- och 
kommunikationsteknologi. Sådan kommunikation kan se ut på många olika sätt. Det kan 
vara allt från planlöst scrollande på sidor eller appar som Facebook och Instagram till 
djuplodade konversationer och meningsutbyten på appar som WhatsApp eller Messenger. 
Författarna har som syfte att komma fram till ett system för att kunna mäta de komplexa 
sambanden mellan användning av sociala medier och mental hälsa. Frågan de baserar detta 
system på lyder “Hur kan vi organisera så många CMC-indikatorer med så få nivåer av analys 
som möjligt?” (Meier, Reinecke 2021, 1183-1184) 
 
Systemet de kom fram till för att organisera den insamlade datan är ett system med sex 
separata delar som ska leda fram till en slutsats. De sex delarna är:  
 

● (1) Apparat. I detta steg ser man till vilken typ av apparat som använts. T ex 
mobiltelefon eller dator. Efterforskning på den här nivån kan vara att man 
undersöker effekten av skärmtid.  

● (2) Typ av app. Här ser man på vilken typ av app som använts. Är det e-post, en app 
för att chatta eller en för att nå en bredare publik? 

● (3)  Specifika appar. Här tittar man på hur kommunikationen i specifika appar ser ut. 
Det är viktigt att separera detta steget från steg 2 då vissa appar kan ha väldigt olika 
funktioner som gör att kommunikationen ser annorlunda ut, även om de samtidigt 
kan kategoriseras som samma typ av app. 

● (4) Funktioner. I detta steget tittar man på vilken eller vilka funktioner som använts i 
en given app. 

● (5) Interaktion. Här tittar man på vad det är för typ av interaktion man mäter. Är det 
en passiv interaktion där man t ex tittar på någon annans bilder utan att 
kommunicera vidare eller är det en aktiv interaktion där man kommunicerar med 
någon eller några och är en aktiv deltagare? Man tittar även på typen av relation de 
kommunicerande parterna har och vad kommunikationen har för funktion. 

● (6) Meddelande. Här analyserar man individuella meddelande. Att titta på ett 
individuellt meddelande ses här som den yttersta formen av analys. 



 
(Figur 1. Illustration över hur sex-stegs-systemet ser ut och fungerar.) 

 
Systemet är som sagt uppdelat i sex separata delar som alla fungerar som grund för 
separata analyser. Detta pekar mot ett problem som en stor del av forskningen kring sociala 
medier och mental hälsa lider av, nämligen att det lätt blandas ihop en eller flera av dessa 
analysnivåer som sedan ses som en övergripande grund för analys. Ett exempel på detta kan 
vara ‘passiv användning av Facebooks nyhetsflöde’. Informationen som hittas i en analys 
utifrån en sådan rubrik kan med detta system brytas ned i flera delar. I detta exempel kan 
man se vilken specifik app som används (Nummer 3), vilken funktion som används (Nummer 
4) och i vilken riktning informationen flödar (Nummer 5). Om man då säger att passiv 
användning av Facebooks nyhetsflöde påverkar den mentala hälsan kan man ju undra om 
detta är pga appen i sig, nyhetsflödet eller den passiva användningen. Det leder en också till 
att undra om detta gäller andra appar, andra funktioner eller annan typ av användning 
(Meier, Reinecke 2021, 1184-1188).  
 
Utöver detta system finns det ytterligare två nivåer som bör tillämpas i analyserandet av 
användning av sociala medier. Dessa nivåer är om analysen är teknologi-centrerad eller 
användar-centrerad. Den teknologi-centrerade nivån pekar på vissa aspekter kring 
användandet av själva teknologin, till exempel hur länge man använt någon form av 
teknologi eller hur ofta man använt den. Den användar-centrerade nivån handlar mer om 
hur användaren av vissa teknologier upplever innehållet, vad den har för motivationer som 
driver användandet eller vad den har för attityder gentemot teknologi (Meier, Reinecke 
2021, 1188-1189). 
 
När författarna till meta-recensionen använt sitt sex-stegs-system har de kommit fram till 
vissa slutsatser kring sambanden mellan CMC (Computer-mediated communication), 



närmare bestämt sociala medier, och mental hälsa. Den samlade informationen pekar mot 
att det finns ett väldigt litet samband mellan användning av sociala nätverkssajter (Den mest 
efterforskade typen av sociala medier) och mental hälsa. Till exempel visar forskning att en 
mer intensiv användning av sociala nätverkssajter kan leda till att man upplever en viss 
ökning i sociala resurser och socialt stöd. Samma typ av användning kan också leda till mer 
stress, lägre självkänsla eller depressiva symptom. Vad gäller livstillfredsställelse finns det 
ingen evidens för att användning av sociala nätverkssajter påverkar den. Vidare pekar 
recensionen mot att dessa samband ibland beror på vilka indikatorer man valt att använda 
när man mätt den mentala hälsan (Meier, Reinecke 2021, 1204-1205). 
 
Vad gäller andra applikationer än de sociala nätverkssajterna är evidensen liten och visar 
inga samband med mental hälsa (Meier, Reinecke 2021, 1204).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Perspektiv II: Två studier. 
 
3.1 En svensk longitudinell studie 
Sociala medier är en framväxande faktor i utvecklingen unga människor går igenom i 
tonåren. 2018 använde 84% av ungdomar i åldrarna 13-16 år någon form av sociala medier 
varje dag. Så pass stor användning har kopplats till olika typer av resultat, eller 
konsekvenser,  för den mentala hälsan hos ungdomar, bland annat förminskad eller 
förstärkt självkänsla, förminskning eller förstärkning av ens sociala nätverk och en ökning av 
ångest och depressiva symptom. Än så länge har de flesta studier dock endast kunnat visa 
på viss korrelation. De har heller inte tagit hänsyn till om användningen av sociala medier 
skiljer sig åt mellan individer på grund av icke uppmätta mentala hälsoproblem. På grund av 
denna begränsning är det svårt att se ett tydligt kausalt samband mellan användning av 
sociala medier och den mentala hälsan. Sociala medier kan alltså teoretiskt sett vara både 
positivt och negativt för den mentala hälsan hos användaren, beroende på hur användarens 
allmänna mentala tillstånd ser ut (Berees et al. 2021, 954).  
 
Det finns flera teorier kring samspelet mellan sociala medier och mental hälsa varav “media 
effects hypothesis” och “media selection hypothesis” är de vanligaste. Media effects 
hypothesis är en hypotes som pekar på ett kausalt samband, exempelvis att användning kan 
påverka en emotionellt, eller indirekt påverka en genom att “stjäla” tid från andra 
hälsofrämjande aktiviteter. Media selection hypothesis kommer in från andra hållet och 
pekar på att en individs mentala hälsa snarare kan förutspå dennes användning av sociala 
medier än vara ett resultat av den. En tredje hypotes som är relevant är “the reinforcing 
spiral hypothesis”. Den syftar på en viss typ av användning där användaren selektivt väljer ut 
information och innehåll som matchar dennes egna kognition, exempelvis politisk 
information eller våldsamt innehåll, vilket på sikt leder till en förstärkning av redan 
existerande beteendemönster (Berees et al. 2021, 954).  
 
2021 publicerades en longitudinell studie* som gjordes i Sverige med start 2013. Studien 
syftade till att mäta hur frekvensen av användning av sociala medier påverkar den mentala 
hälsan. 3501 åttondeklassare deltog i studien. Som metod lät de eleverna svara på ett 
formulär som kallas SDQ (the Strengths and Difficulties Questionnaire) för att få en bild över 
elevernas mentala hälsa. Vad gäller användning av sociala medier fick eleverna svara på en 
fråga om hur många timmar per dag de spenderar på sociala medier. Uppföljning skedde i 
nionde klass samt under första året i gymnasiet. Under uppföljningen fick eleverna svara på 
samma formulär som tidigare (SDQ) och frågan om hur många timmar per dag de använder 
sociala medier. När uppföljningen var gjord jämförde man SDQ resultaten och svaren man 
fått med tidigare resultat och svar för att på så sätt kunna se om det fanns något samband 
(Berees et al. 2021, 955-956).  
 
Resultatet av studien pekar på ett samband mellan användning av sociala medier och 
mental hälsa på en between-person-nivå. Detta betyder att de skillnader man kunde se i 
användning av sociala medier efter uppföljningen var ett resultat av existerande olikheter 
bland eleverna. Den ökade användningen ses här som ett resultat av deras mående och inte 
tvärtom, vilket betyder att användningen av sociala medier kan vara en indikator för 
personer i risk för mental ohälsa snarare än en orsak (Berees et al. 2021, 957-959). 
 



3.1 En studie om sociala medier och depressiva symptom 
Depression är ett stort folkhälsoproblem och tidiga studier har sett starka samband mellan 
tid spenderad på sociala medier och depressiva symptom medan andra studier inte har sett 
några större samband alls. Detta har lett till att forskare har tittat på andra mönster kring 
användningen av sociala medier än bara tidsaspekten och hur de relaterar till den 
depressiva symptomatologin. Exempelvis har viss forskning kunnat visa på en högre 
sannolikhet för depression hos individer som använder flera olika typer av sociala medier 
eller hos individer som har upplevt negativa interaktioner online. Forskningen kring aktiv 
och passiv användning av sociala medier är dock begränsad. Aktiva användare spenderar sin 
tid på sociala medier med att dela livserfarenheter, lägga upp bilder eller videos och 
interagerar ofta med andra användare. Sådana aktiviteter kan utöka ens sociala kapital, 
bidra till ett större stöd från vänner och bekanta och leda till ett bättre mående. Den passiva 
användaren interagerar inte lika flitigt utan tenderar att mest observera och bibehåller ofta 
en låg nivå av interaktion med andra. Passiv användning är den vanligaste typen av 
användning och är kopplad till sämre mående och social ångest. Dessa motsatta effekter 
visar på vikten av att vidare studera effekterna av aktiv och passiv användning av sociala 
medier (Escobar-Viera et al. 2018, Introduction, stycke 2,3 och 4).    
 
2018 publicerades en studie i den amerikanska tidskriften Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking som syftade till att undersöka sambandet mellan passiv och aktiv 
användning av sociala medier och depressiva symptom. 848 individer i åldrarna 18-49 år 
deltog i studien. Anledningen till att just den åldern valdes var för att man kan se en hög 
användning av sociala medier och en hög andel depression i den gruppen. Deltagarna 
rekryterades på forumet reddit och fick svara på ett frågeformulär som berörde depressiva 
symptom, användning av sociala medier och demografiska variabler. De depressiva 
symptomen blev utvärderade efter en en skala som heter the four-item Patient-Reported 
Outcomes Measurement System (PROMIS). Deltagarna fick svara på frågor gällande hur 
frekvent de upplevt känslor av hopplöshet, hjälplöshet, värdelöshet och depression de 
senaste 7 dagarna. Passiv och aktiv användning av sociala medier mättes med sju punkter 
som ursprungligen utvecklades för generell internetanvändning. Deltagarna fick svara på 
frågor kring vissa beteenden som förekom i samband med användning av sociala medier. 
Saker som hade med passiv användning kunde vara att läsa diskussioner, läsa kommentarer 
eller titta på videos. Aktiv användning var när deltagarna t ex gillade inlägg, delade andras 
innehåll eller kommenterade på andras innehåll (Escobar-Viera et al. 2018, Materials and 
methods, stycke 1, 3, 4, 5 och 6).  
 
Studiens resultat var att passiv användning har potential att få en att må sämre. Passiv 
användning visade på en 33% ökning av depressiva symptom. Aktiv användning å andra 
sidan visade på en minskning av depressiva symptom med hela 15%. Resultaten stämmer 
bra överens med tidigare forskning som tittat på passiv användning av sociala medier och 
depression(Escobar-Viera et al. 2018, Results, stycke 1, Discussion, stycke 3). 
 
 
 
 
 
 



3. Diskussion 
 
4.1 Diskussion 
I denna avslutande del kommer jag ställa studierna i perspektiv II mot meta-recensionen i 
perspektiv I och diskutera svårigheterna och fallgroparna man kan stöta på inom områdena 
sociala medier och mental hälsa. Går det att svara på frågan “Hur kan sociala medier 
påverka den mentala hälsan och hur bör man förhålla sig till dem för att undvika psykisk 
ohälsa?”? Kopplingar kommer göras till informationen i bakgrunden. Även spekulationer och 
reflektioner om socialpedagogens förhållningssätt till, och arbete med, klienter och digitala 
medier kommer presenteras här. 
 
I perspektiv I beskriver Meier och Reinecke svårigheterna med att mäta sambandet mellan 
sociala medier och mental hälsa genom att bryta ner ett komplext förhållande med många 
variabler i mindre delar. De fokuserar på användningen av sociala medier och bryter ner den 
i sex separata delar som tillsammans kan ge en mer detaljerad bild av hur användningen ser 
ut. Har man en bättre och mer detaljerad bild av användningen kan man också lättare se 
effekterna av den när man ställer den mot bilden av den mentala hälsan. 
 
Tittar man på första studien i perspektiv II och använder Meier och Reineckes system kan 
man se var det kan saknas tillräckligt med information för att komma fram till ett detaljerat 
svar. I den studien tittade man enbart på hur många timmar deltagarna spenderade på 
sociala medier per dag och ställde det mot svar de fått på frågor rörande den mentala 
hälsan. Fallgropen här är att de inte har en aning om hur användningen av sociala medier 
har sett ut hos deltagarna. Är den aktiv, passiv? Vilka applikationer har använts? Hur har 
kommunikationen sett ut? Funderar man en stund så radas frågorna upp. De tar heller inte 
hänsyn till deltagarnas socioekonomiska situation och andra potentiella risk- och 
skyddsfaktorer utan baserar sin bild av den mentala hälsan på ett formulär som kan tyckas 
ge en ytlig bild av hur det stått till just när deltagarna svarat på frågorna. Studien är, trots 
brister, välgjord och ger en indikation om var man bör rikta blicken i framtida studier kring 
sociala medier och mental hälsa.  
 
Vänder vi blicken mot andra studien i perspektiv II kan vi se att den jämfört med Meier och 
Reineckes system är bred, men ändå något mer snäv i sin frågeställning. Forskarna har valt 
att rikta in sig på passiv och aktiv användning och hur de olika typerna påverkar deltagarnas 
risk för depression. De har alltså tittat på olika sätt att använda sociala medier och hur de 
påverkar en särskild kategori inom mental hälsa, nämligen depression. Genom att de valt att 
titta på endast depression och depressiva symptom har de på ett smart sätt minskat 
felmarginalerna i bilden av den mentala hälsan. Vad gäller användningen av sociala medier 
är det en god tanke att titta på passiv och aktiv användning men även här finns det risker att 
missa viktig information om man utgår från Meier och Reineckes system. Bl a får vi inte veta 
hur innehållet har sett ut i de olika typerna av användning. Är det bilder, spel eller 
chattande? Om det är chattande, hur ser kommunikationen ut? Vilken typ av meddelande är 
det och med hur många olika kontakter? Det finns möjligheter att bryta ner frågeställningen 
i många små variabler som tillsammans skulle kunna visa på ett mer träffsäkert resultat. 
 
Studierna jag har valt att titta på har en sak gemensamt och det är att de tar upp 
möjligheten för att en viss frekvens eller typ av användning snarare kan indikera att en 



individ är i risk för mental ohälsa än vara en orsak till en individs mentala ohälsa och att 
sociala medier inte nödvändigtvis behöver vara det ursprungliga problemet. I en 
kunskapsöversikt från statens medieråd pratar man om sårbarhetsfaktorer, alltså 
riskfaktorer som kan bidra till en individs mentala ohälsa och kanske bidra till en negativ typ 
av användning av sociala medier. Här är det viktigt att vara uppmärksam när man ser t ex en 
ungdom på en skola sitta med näsan i telefonen helt uppslukad av innehållet. Vad är det för 
ungdom? Är det en från ett stabilt hem, som har goda skolresultat och som har ett 
hälsosamt socialt liv? Eller är det en ungdom från ett trasigt hem och som kanske inte har 
den största sociala kretsen? Det är svårt att säga om det spelar någon roll, men vetenskapen 
pekar, om än med ett litet finger, på att individer med fler riskfaktorer kan löpa större risk 
att fara illa av användningen och innehållet i sociala medier.  
 
4.2 Reflektioner och slutsats 
Mobiltelefoner, allra helst smartphones, är idag en stor del av de flestas vardag. Ser man till 
människans historia i det stora perspektivet är det ett väldigt nytt påfund. Jag ställde frågan 
“Hur kan sociala medier påverka den mentala hälsan och hur bör man förhålla sig till dem 
för att undvika psykisk ohälsa?” och har inte kommit fram till något rakt eller konkret svar. 
Mobiltelefonen, och sociala medier, är en del av vår värld. Man skulle i vissa stunder kunna 
hävda att den är en del av oss. Därför är det för mig solklart att mobiltelefonen och de 
sociala medier man ofta använder på den påverkar oss, precis som det mesta i vår närmiljö. 
Hur det påverkar oss är en helt annan fråga som visar sig vara väldigt svår att svara på. Det 
är svårt att svara på då innehållet i sociala medier är så stort, och ständigt växande, 
samtidigt som det interagerar och ställs mot oss människor, som både på grupp- och 
individuell nivå är väldigt komplexa organismer. Variablerna blir så många samtidigt som de 
är i rörelse och ständig förändring. En måttlig form av kaos skulle man kunna hävda. Sociala 
medier kanske varken är en stor bov eller en oskyldigt dömd medpassagerare. De kanske 
bara är en medpassagerare. En som ställer oss mot väggen och får oss att fråga oss själv hur 
vi ställer oss till den, hur vi mår av den, vad den gör för oss. Oskyldig till motsatsen bevisats.  
 
Mer forskning behöver göras på sambanden mellan sociala medier och mental hälsa, den 
saken är klar. Jag ser väldigt mycket fram emot framstegen forskningen kommer göra och 
kunskapen den kommer bidra med inom detta fält. Vare sig vi gillar det eller inte verkar det 
som att sociala medier är här för att stanna och vi gör nog bäst i att hänga med och hänga 
på. Kunskap i ämnet ser jag som nyckeln till hälsosamma relationer till sociala- och digitala 
medier. Kunskap och ett visst mått självmedvetenhet. Kan vi kombinera det, ja, då är vi på 
rätt väg. 
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