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Abstract 

The Internet has become an accessible place for teens to seek help, support and information if 

they are experiencing mental illness. The feeling of being anonymous can be an important 

reason to why teens are using internet and social media for this purpose. However, it appears 

through earlier studies that there may be risks involving social media as utilities for these 

matters. In this study we therefore examine both the risk- and protective factors that impacts 

on teen’s mental illnesses in relation to their use of social media as a tool for help, support and 

information, but also how professional social workers can increase their use of social media as 

a tool in their work with these teens. To be able to do this we conducted a literature review of 

the current available research in this field. The results presented have been analyzed with the 

developmental psychopathology perspective and with the theory of digital social capital. The 

results indicates that there are both negative and positive outcomes with the use of social 

media as a tool when teens are experiencing mental illness, and that there is a lack of 

professional social workers in social media even though they are both needed and desired. 

 

Keywords: Social media, teens, mental illness, risk factors, protective factors, developmental 

psychopathology, digital social capital, social work. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstrakt 

Internet har blivit en lättillgänglig plats för tonåringar att söka stöd, hjälp och information vid 

upplevd psykisk ohälsa där känslan av anonymitet kan vara ett viktigt skäl att tonåringar 

använder sig av just internet och sociala medier. Dock framkommer det i tidigare 

undersökningar att det kan finnas risker med att använda sig av sociala medier som 

hjälpverktyg. Vi har i denna studie undersökt vilka risk- och skyddsfaktorer det finns vid 

användningen av sociala medier samt hur professionella kan hjälpa och stödja tonåringar som 

upplever psykisk ohälsa via sociala medier. Detta har gjorts genom en litteraturstudie där vi 

sammanställt en litteraturöversikt av tillgänglig forskning. De resultat som presenteras har 

analyserats utifrån utvecklingspsykopatologin samt teorin om digitalt socialt kapital. 

Resultaten tyder på att det finns både negativa och positiva aspekter med användningen av 

sociala medier samt att professionella socialarbetare saknas på sociala medier, trots att de 

både behövs och är efterfrågade. 

 

Nyckelord: sociala medier, tonåringar, psykisk ohälsa, riskfaktorer, skyddsfaktorer, 

utvecklingspsykopatologi, digitalt socialt kapital, socialt arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare, Inger Linblad, för hennes tips och råd under 

arbetets gång. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete och hårt arbete.För att 

författarna av denna undersökning skulle kunna bedömas såväl enskilt som gemensamt har 

viss arbetsfördelning av arbetet gjorts. Elin har huvudsakligen fört pennan i avsnittet om 

teorin digitalt socialt kapital. Elin har även sökt efter, läst, valt ut och sammanställt sex av de 

artiklar som undersökningen utgår ifrån. Sofie har huvudsakligen fört pennan i avsnitten 

bakgrund och metod samt för avsnittet om teorin utvecklingspsykopatologi. Sofie har även 

sökt efter, läst, valt ut och sammanställt två av de artiklar som undersökningen utgår ifrån. De 

resterande avsnitten inledning, resultat och analys, samt diskussion och slutsats har författats 

gemensamt. Författarna vill dock framhålla att ett gemensamt ansvar tagits för uppsatsen i sin 

helhet. 

 

 

/ Elin & Sofie 
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1. Inledning 
 

Jag har ganska svårt att öppna mig, jag håller nästan allt hemligt, men det är 

mycket lättare genom datorn då man inte behöver sitta o stirra in i den andras ögon 

(Från intervju med 16-årig tjej, Löfberg & Aspán, 2013:42). 

 

Internet och dess tillhörande funktioner har gjort det möjligt för tonåringar att våga prata om 

saker som de i andra sociala sammanhang kanske inte skulle våga ta upp (Löfberg & Aspán, 

2013:38), vilket det inledande citatet exemplifierar. Då internet idag är så pass lättillgängligt 

har det även bidragit till att tonåringar börjat använda det som ett verktyg för att söka stöd, 

hjälp eller information om de upplever någon form av psykisk ohälsa. Med bara några få 

knapptryck i sökmotorer, så som exempelvis Google, eller i sociala medier, som exempelvis 

Facebook, kan de finna allt ifrån öppna som mer anonyma samtalsgrupper, chattar eller forum 

där information snabbt sprids och där det finns möjlighet till att dela med sig av egna 

erfarenheter såväl som att ta del av andras (Ibid., s. 39). 

 

I rapporten Barn- och ungdomsrapport #1 - tema: psykisk ohälsa bland unga (2013), utförd 

av den ideella föreningen Stockholms Stadsmission, framgår det att tonåringar som mår 

psykiskt dåligt men som inte söker professionell hjälp uppgår till minst 44 procent. Det 

framgår även att 30 procent av samma grupp inte heller har någon vuxen i sin närhet som de 

kan prata med om sina problem (Stockholms Stadsmission, 2013:5). Löfberg och Aspán 

(2013) menar att tonåringars önskan till stöd och hjälp från en vuxen dock är stor men att det 

finns ett ”spänningsfält” mellan denna önskan och deras rädsla av att det de behöver stöd och 

hjälp med ska misstolkas eller bagatelliseras av den vuxne som de väljer att öppna sig för 

(Löfberg & Aspán, 2013:41–42). 

 

Löfberg och Aspán (2013) fortsätter i detta spår och menar att tonåringar som upplever att de 

inte vågar prata öppet om sina känslor, som känner att de inte har någon som förstår dem eller 

inte har någon att anförtro sig till oftare tar till sociala medier som ett alternativ till kontakt 

med vuxna då den egna integriteten kan värnas om på ett annat sätt än vid kontaktsökande i 

den fysiska omgivningen (Löfberg & Aspán, 2013:41–42). Sociala medier kan därmed ses 

som en öppen dörr till kontaktmöjligheter med vuxna där tonåringar kan få tillgång till det 

stöd och den hjälp som de önskar samtidigt som de kan bibehålla en viss anonymitet (Ibid.). 



2 
 

Känslan av anonymitet är ett viktigt skäl till att tonåringar väljer sociala medier som verktyg 

till att söka stöd och hjälp för sina bekymmer (Löfberg & Aspán, 2013:42). I sociala medier 

kan ingen i den fysiska omgivningen se vad som sägs mellan tonåringen och den part som 

finns tillgänglig på andra sidan skärmen. Det finns inte heller några krav på att tonåringarna 

behöver berätta precis allt och de kan när de känner att konversationen övergår i något som de 

inte förväntat sig eller om de upplever att personen i fråga inte kan bidra med den hjälp eller 

det stöd som de söker stänga ner chatten eller fönstret till webbsidan utan att vidare behöva 

förklara sig för någon. Tonåringen kan därmed sägas ha den huvudsakliga kontrollen i 

konversationer som sker via sociala medier, både vad gäller dess innehåll och vart 

integritetsgränsen går vilket också kan vara en bidragande faktor till att användningen av 

sociala medier för liknande ändamål fortgår (Ibid., s. 46-47). 

 

Även om sociala medier enligt ovan kan vara ett bra sätt för tonåringar att söka stöd och hjälp 

finns det även vissa baksidor av att ta till detta alternativ istället för att ta hjälp av en fysisk 

person. I en studie genomförd av BRIS (Barnens rätt i samhället) (2007) framgår det att 

ungdomar som upplever psykisk ohälsa, så som exempelvis ångest eller självmordstankar, 

löper stor risk att vidareutveckla dessa symptom när de söker sig till sociala medier för stöd. 

Istället för att få hjälp med sina problem finns det forum och liknande som talar för självmord 

och som främjar olika typer av självskadebeteenden där det således förekommer tips om hur 

de kan skada sig själva ytterligare. Sådana typer av sociala medier kan alltså bidra till att den 

psykiska ohälsan försämras än mer om parterna som ligger bakom dem får fäste om 

tonåringar som mår psykiskt dåligt (BRIS, 2007:9). 

 

Ovanstående tyder på att sociala medier kan inverka på tonåringars psykiska hälsa på såväl ett 

positivt som ett negativt sätt. Ur en positiv synvinkel kan sociala medier ses som en tillgång, 

en faktor som bidrar till ett främjande av den psykiska hälsan. Ur en negativ synvinkel kan 

däremot sociala medier ses som en faktor som bidrar till att psykisk ohälsa bibehålls och 

eventuellt vidareutvecklas. Det framgår att många tonåringar använder sig av just sociala 

medier när det gäller att söka stöd, hjälp eller information vid upplevd psykisk ohälsa vilket 

bidrar till vårt forskningsintresse att undersöka vilka de positiva och negativa faktorerna som 

påverkar den psykiska hälsan i sociala medier egentligen är. Samt att se närmare på hur 

professionella inom socialt arbete kan använda sig av sociala medier för att nå ut till de 

tonåringar som upplever psykisk ohälsa. 
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1.2 Bakgrund 

Dunkels (2012) menar att ett tidigare vanligt sätt för professionella att nå tonåringar som visar 

tecken på psykisk ohälsa var via ungdoms- och fritidsgårdar. Idag har många av dem lagts ned 

och hon menar att tonåringar idag, i bristen på fysiska platser att gå till på grund av dessa 

nedläggningar och då även i bristen på den tillhörande kontaktmöjligheten med vuxna utanför 

den egna familjen eller omgivningen, istället behövt undersöka vilka andra alternativ som 

finns och att alternativet i detta fall har blivit just sociala medier (Dunkels, 2012:31). 

 

I och med den ökade användningen av sociala medier som verktyg till stöd och hjälp bland 

tonåringar som upplever psykisk ohälsa har flertalet yrkesområden förflyttat och/eller 

expanderat sina verksamheter till att finnas tillgängliga även där i ett försökt att finnas synliga 

och lättillgängliga där tonåringarna befinner sig. Exempel på verksamheter finns det gott om 

bland annat finns Föreningen Tilia vilka har en chattfunktion på sin hemsida som bemannas 

av volontärer dit tonåringar kan vända sig med sina tankar och/eller frågor om såväl lättare 

som svårare ämnen (Föreningen Tilia, 2015). Även organisationer så som BRIS finns 

tillgängliga via chatt på sin hemsida. Deras chatt vänder sig till unga under 18 år och 

bemannas av kuratorer (BRIS, 2015).  

 

Enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har varje kommuns socialnämnd det 

huvudsakliga ansvaret vad gäller att exempelvis se till att såväl barn som tonåringar växer upp 

under tillfredsställande villkor och att de utvecklas gynnsamt både fysiskt och psykiskt. 

Särskilt fokus ska även läggas på de som uppvisar tidiga tecken på att utvecklas negativt. 

Socialnämnden ska dessutom fördriva fältarbete i syfte att förebygga och motverka att barn 

och tonåringar på något sätt far illa. 

 

Huruvida de kommunala socialtjänsterna faktiskt kan erbjuda professionellt stöd och hjälp till 

tonåringar via sociala medier har vi ingen information om. Vissa kommunala satsningar har 

dock gjorts i syfte att se över vilka möjligheter och alternativ som finns för kommunal 

socialtjänst att kunna bedriva delar av sin verksamhet med tonåringar via sociala medier. 

Göteborgs stad startade exempelvis en utredning med detta syfte år 2009, vilken resulterade i 

diverse exempel på arbetssätt för socialtjänsten att kunna använda sig av (Göteborgs stad, 

2009:4). Exempelvis diskuterar de möjligheterna till så kallad nätvandring, vilket kortfattat 

innebär att man utför uppsökande arbete via nätet som med förhoppning ske leda till att 
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professionella knyter viktiga kontakter med tonåringar som annars kan vara svåra att nå (Ibid., 

s. 14-15). Dock framgår det inte av utredningen om några konkreta riktlinjer kommer att 

utformas inom kommunen. Överlag finns det än idag många oklarheter kring hur 

professionella inom socialt arbete bäst bör arbeta med sociala medier som verktyg för att 

kunna ge hjälp och stöd till tonåringar som mår psykiskt dåligt. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att utifrån teorier om utvecklingspsykopatologi och digitalt 

socialt kapital analysera befintlig forskning för att bidra med fördjupad kunskap om psykisk 

ohälsa bland tonåringar i relation till deras användning av sociala medier. Ett delsyfte är att 

studera forskning om vilket stöd som kan ges av professionella utövare inom socialt arbete via 

sociala medier för att motverka uppkomsten av psykisk ohälsa hos tonåringar. För att besvara 

dessa syften formulerades följande tre frågeställningar: 

1. Vilka risker finns, enligt forskningen, vid användande av sociala medier för tonåringar 

som upplever eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa? 

2. Anger forskningen att det finns särskilda skyddsfaktorer vid användningen av sociala 

medier vad gäller tonåringars psykiska hälsa? 

3. Hur kan socialarbetare på bästa sätt använda sociala medier för att hjälpa tonåringar 

som upplever psykisk ohälsa? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i denna uppsats valt att avgränsa undersökningen till att undersöka hur just sociala 

medier inverkar på tonåringars psykiska hälsa. Då psykisk ohälsa är ett brett begrepp har vi 

valt att avgränsa oss till att endast beröra lindriga psykiska besvär så som exempelvis stress, 

ångest, ängslan och oro istället för att fokusera på allvarliga psykiska sjukdomar. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner  

Nedan redovisas de begreppsdefinitioner som vi har utgått ifrån i denna uppsats. 
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1.5.1 Psykisk ohälsa  

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp vilket kan innefatta både psykiska sjukdomar och psykiska 

störningar men även andra besvär som påverkar det psykiska välbefinnandet och ens 

vardagliga liv negativt (Eriksson, 2006). Vi kommer i denna uppsats endast att beröra lindriga 

psykiska besvär så som exempelvis stress, ångest, ängslan och oro. 

1.5.2 Tonåringar  

När vi talar om tonåringar i denna uppsats menar vi pojkar och flickor i åldrarna 13-19 år. 

1.5.3 Sociala medier  

Vi har i denna uppsats valt att utgå från skolverkets och Monks et al. (2015) definition av 

sociala medier. Skolverkets definition lyder: “Sociala medier är ett samlingsbegrepp för 

många olika webbplatser och tjänster på internet, men kan beskrivas som mötesplatser där 

användarna kan bygga upp sitt eget innehåll, skapa kontakter och bilda nätverk med andra” 

(Skolverket, 2013). Sociala medier innefattar sociala nätverkssiter, diskussionsforum, bloggar, 

microbloggar, webbplatser där man delar bilder och/eller videos eller där man spelar spel 

tillsammans med andra (Monks et al., 2015:5). 

1.5.4 Skyddsfaktorer  

Faktorer som bidrar till att en god psykisk hälsa inte vidareutvecklas negativt (Broberg et al., 

2015:165). 

1.5.5 Riskfaktorer  

Faktorer som bidrar till att den psykiska hälsan utvecklas negativt (Broberg et al., 2015:151). 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen har delats in i fem olika avsnitt. Det första avsnittet, inledning, inleds med en text 

om användningen av sociala medier bland tonåringar som upplever någon form av psykisk 

ohälsa. Efter detta kommer även en text angående bakgrunden till vår undersökning, vilken 

innefattar en redogörelse för de faktorer som ligger bakom valet av uppsatsämne och varför 

det är av intresse att studera. Därefter redovisas uppsatsens syfte och frågeställningar. Under 

det första avsnittet definieras även de olika begrepp som används i uppsatsen samt redogörs 

det för vilka avgränsningar som gjorts. Under nästkommande avsnitt, teori, beskrivs vilka 

teoretiska utgångspunkter som använts i uppsatsen och under det tredje avsnittet, metod, 

förklaras det tillvägagångssätt som använts samt hur insamlingen och urvalet av det empiriska 
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underlaget gick till. Under det fjärde avsnittet, resultat, redogör vi för det empiriska 

underlaget och under det femte avsnittet, analys, använder vi de teoretiska utgångspunkterna 

för att analysera det som framgår under föregående avsnitt. Det sjätte och sista avsnittet, 

diskussion & slutsats, innehåller en diskussion av resultatet med utgångspunkt i de frågor som 

ställs under det första avsnittet samt en redogörelse för undersökningens mest relevanta fynd. 
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2. Teorier 

Denna undersökning har hämtat stöd från teorin om digitalt socialt kapital och från 

forskningsområdet utvecklingspsykopatologi. Båda har använts för att analysera och skapa 

förståelse ur det som framgår av det empiriska underlaget. Utvecklingspsykopatologin har 

använts för att undersöka vilka risk- och skyddsfaktorer som medföljer eller upprättas då 

tonåringar använder sig av sociala medier för att söka information eller stöd då de inte mår 

bra. Teorin om digitalt socialt kapital har använts då vi också ville undersöka vilket värde som 

tonåringars sociala relationer online har för deras psykiska hälsa. I grunden har vi utgått från 

Bourdieus perspektiv utifrån hans teori om socialt kapital, men vi tar i denna undersökning 

mestadels stöd från artikeln “Bourdieu, social capital and online interaction” (2015) skriven 

av den amerikanska sociologen Chris Julien.  

 

2.1 Utvecklingspsykopatologin 

Inom forskningsområdet för utvecklingspsykopatologi studeras enskilda individers psykiska 

utvecklingsmönster med fokus på hur det kommer sig att dessa individer kommer in på 

avvägar rent utvecklingsmässigt någonstans under livets gång. Inom detta område sägs det 

finnas en i grunden individuellt förutbestämd psykologisk utvecklingsväg för alla människor, 

en så kallad normalutveckling. Det som forskare inom utvecklingspsykopatologin vill gå till 

botten med är var dessa avvägar har dykt upp, deras ursprung samt på vilket sätt de har eller 

kan påverka en människas psykiska hälsa över tid (Broberg et al., 2015:37–38). 

 

Begreppet psykopatologi är liktydigt med begreppet psykisk ohälsa och forskare inom 

utvecklingspsykopatologin undersöker därför hur den psykiska hälsan tar sin form utefter 

människors utveckling. Psykisk ohälsa ses inom forskningsområdet som ett resultat av att 

oväntade och riskfyllda alternativa utvecklingsvägar än de normala skapas av olika skäl och 

detta bidrar till att den psykiska hälsan tenderar att utvecklas negativt. De skäl som ligger till 

grund för att den psykiska ohälsan utvecklas måste dock alltid ses utifrån ett individuellt 

perspektiv. Det är dessutom av stor vikt att ha klart för sig när man granskar en människas liv 

att den psykiska utvecklingen beror på en mycket komplicerad sammansättning av bidragande 

faktorer och att det således inte finns en enskild bakomliggande anledning till att människor 

utvecklar psykisk ohälsa (Broberg et al., 2015:38–39). 
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2.1.1 Risk- och skyddsfaktorer 

Då vi i denna undersökning bland annat vill ta reda på vilka risk- och skyddsfaktorer 

användningen av sociala medier har på tonåringars psykiska hälsa tar vi stöd av 

utvecklingspsykopatologin vid analyseringen av vad som gör att tonåringar tar till sociala 

medier som ett alternativ till stöd när de mår psykiskt dåligt. 

 

Anledningen till att en människa i tonåren utvecklar psykisk ohälsa kan, som tidigare nämnts, 

bero på flertalet olika saker. Begynnelsen av en framtida psykisk ohälsa slår ofta rot redan 

under de tidiga barndomsåren; kanske är barnet med om någon traumatisk upplevelse eller det 

kanske finns brister hos föräldrarna vad gäller att vårda och knyta an till barnet så att det inte 

vet hur det ska förhålla sig till föräldrarna och känner sig otryggt. Detta menar Broberg et al., 

(2015) ökar risken för att barnet någon gång under sitt liv kan komma att utveckla psykisk 

ohälsa. Dock beror även den psykiska hälsans negativa utveckling på de bakomliggande 

orsakernas styrka, huruvida de är ihållande eller inte samt hur det enskilda barnet påverkas av 

dem rent personligt. Även om risken för att utveckla psykisk ohälsa blir större av sådana 

exempel som de som nämndes ovan beror den psykiskt negativa utvecklingen även på inre 

hanteringsförmågor hos barnet självt, vilka kan vara både medfödda och/eller inlärda 

(Broberg et al., 2015:42). Nedan följer några exempel från teorin angående vad risk- och 

skyddsfaktorer kan vara och innebära. 

 

Riskfaktorer inom den utvecklingspsykopatologiska forskningen kan vara faktorer i 

omgivningen som ett barn upplever vara psykiskt påfrestande, vilket kan ge mer eller mindre 

synliga inverkningar på dem både fysiskt och psykiskt. De flesta omgivningsfaktorer som 

påverkar den psykiska hälsan negativt är av sådant slag att de fortgår under en lång tidsperiod, 

vanligen under större delar av ett barns uppväxt. En riskfaktor är alltså något som finns 

omkring barnet, något som är ständigt närvarande och som därför påverkar barnets psykiska 

hälsa (Broberg et al., 2015:151). Riskfaktorer som har hittats och som anses höra samman 

med barn och ungas psykiska ohälsa är bland annat förlust av något eller någon samt den sorg 

som medföljer detta. Det kan även bero på skilsmässor, bristande anknytning till föräldrarna 

eller att de inte får tillräckligt med bekräftelse (Broberg et al., 2015:400). 

 

Faktorer i omgivningen som påverkar barnet kan således vara många, det är inte heller enbart 

faktorer inom den närmaste familjen som påverkar barn och ungas psykiska hälsa utan det kan 

även finnas samhälleliga faktorer på både lokal som nationell nivå vilka också bidrar till 
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utvecklingen av psykisk ohälsa (Broberg et al., 2015:63). Det kan här handla om exempelvis 

ett socialt utanförskap, ekonomiska svårigheter, krigstillstånd i landet eller liknande (Ibid., 

167–168). Därmed finns det även sådana typer av riskfaktorer som den närmaste familjen inte 

själva kan motverka eller skydda sitt/sina barn ifrån (Ibid., s. 151). 

 

Skyddsfaktorer inom den utvecklingspsykopatologiska forskningen nämns bland annat vara 

till vilken grad barn och unga klarar av att hantera psykiskt påfrestande händelser eller 

situationer som de bevittnar eller inte har något annat val än att leva med, utan att för den 

skull få betydande psykiska besvär av dem. Skyddsfaktorer som förhindrar och skyddar en 

individ från att utveckla psykisk ohälsa innefattas i vad som kallas ett salutogent perspektiv 

(Broberg et al., 2015:165). 

 

Faktorer som påverkar barn och ungas psykiska hälsa positivt, som har hittats vid tidigare 

forskningstillfällen, är bland annat innehavandet av en god social kompetens. Att ha utvecklat 

en god social kompetens trots att det finns brister i omgivningen sägs kunna vara ett starkt 

skydd för barn och unga genom att de på ett enkelt sätt ändå kan samspela med både den egna 

familjen, vänner och bekanta. Andra faktorer som påverkar barn och ungas psykiska 

utveckling i en positiv bemärkelse är förmågan till att kunna lösa problem och då även 

förmågan till att skapa sig en förståelse om det som händer i omgivningen, att kunna se sig 

själv som en självständig individ utanför omgivningen samt att trots jobbiga omständigheter 

känna sig meningsfull och att inneha hopp om framtiden (Broberg et al., 2015:166–167). 

 

2.2 Digitalt socialt kapital 

Digitalt socialt kapital är en vidareutveckling av Pierre Bourdieus teori om socialt kapital. 

Enligt Bourdieu (1986) är socialt kapital en typ av resurs som skapas av att en människa 

innehar ett pålitligt socialt nätverk så som den närmaste familjen och släktingar, vänner och 

bekanta, grannar, lärare etcetera. Varje individ som ingår i en människas sociala nätverk 

innehar individuella uppsättningar av förmågor, kunskaper och erfarenheter, vilka bidrar till 

skapandet av en gemensam ”pool” för dem alla som de kan ta del av och hjälpa eller stödja 

både varandra och sig själva med. Detta kallar Bourdieu (1986) för collecticity-owned capital 

och menar att det egentligen inte spelar någon roll hur starka banden är mellan individerna i 

det sociala nätverket utan att det som är avgörande för att de låter relationerna fortgå är att de 
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vet vad det sociala nätverket kan erbjuda dem och att de själva anser det som något viktigt att 

bevara (Bourdieu, 1986:88). 

Tack vare en ständig tillgänglighet till internet innehåller själva online-interaktionerna en 

utökning av det sociala kapitalet. Då socialt kapital, som ovan nämnt, är summan av resurser 

anslutna till medlemskapet i en specifik grupp kan dessa resurser förökas på internet genom 

de band och medlemskap som individer har där. I dessa interaktioner online uppstår en ny 

form av socialt kapital; digitalt socialt kapital. Den kunskap som utvecklas genom digitalt 

socialt kapital ser Julien som en upprepning av individens insats eller innehav av digitalt 

socialt kapital samt som en förmåga att förbli en invånare i internetkulturen (Julien, 

2015:365). 

 

Julien menar att det många gånger förekommer utestängning och konflikter i online-

interaktioner vilket kommer fram när man tittar på aktuella online-interaktioner bland det han 

kallar digitala invånare (Julien, 2015:361). Då digitala invånare får en del av sitt totala sociala 

kapital på nätet investerar de i online-relationer vilket innebär att de är måna om att göra 

särskiljande bedömningar om vad som avgör ett medlemskap i det digitala samhället. Digitalt 

socialt kapital på nätet existerar därmed tack vare att online-användare kan och har ett 

egenintresse att skilja det som sådan medan de är på nätet (Julien, 2015:367). 

 

Julien menar att individer på nätet skapat specifika och effektiva sätt att dölja information för 

att utesluta andra från särskilda grupper, att det skapats en motsats till kollektiv intelligens där 

man inte delar information fritt med den “allmänna befolkningen” utan kunskapen är istället 

dold för de som saknar vissa urskiljande egenskaper. Man arbetar heller inte mot ett 

gemensamt mål eller för att lösa problem utan istället samverkar man endast på nätet för att 

integrera med varandra när man förekommer i det sociala rummet (Julien, 2015:362). 

 

Bourdieu menar att personer på nätet gör särskiljanden på nätet då personer vilka investerar 

tid online utvecklar färdigheter och ett sätt att interagera som är unikt för online-kulturen; 

individer på nätet inpräglar ett unikt habitus (Bourdieu, 1998 se Julien, 2015:362). Ur detta 

digitalorienterade habitus skapas därmed ett särskiljande språk vilket gör att utomstående kan 

uppleva svårigheter att förstå innehållet (Julien, 2015:362). 
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2.2.1 Bridging social capital 

Som en del av det digitala sociala kapitalet kan bridging social capital uppstå. Turner (2014) 

skriver att bridging social capital handlar om de kontakter man har med människor som man 

egentligen har ”svaga band” till eller inte står nära, det vill säga inte familj eller nära vänner. 

Dessa “svaga” kontakter kan ge värdefull information eller nya perspektiv (Turner, 

2014:398). 

 

Julien (2014) tar upp hur man genom bridging ties (överbryggande band) kan nå ett stort antal 

människor och hänvisar till Granovetters teori om bridging ties (Granovetter, 1973, se Julien, 

2014:358). Bridging ties har enligt Julien haft stort inflytande på hur funktionerna i online-

interaktioner har uppfattats och utvärderats (Julien, 2014:358). Dessa online-interaktioner 

bidrar till att människor som egentligen har svaga band till varandra ändå kan ta del av 

varandras kunskaper (Granovetter, 1973:1363, se Granovetter, 1983:201-202). Bridging ties 

kan därmed bidra med nya synsätt, nya kunskaper, stöd och förståelse, delade erfarenheter 

och nya perspektiv (Granovetter, 1973, se Julien, 2014:358) just genom att man lättare kan få 

kontakt med olika typer av människor (Turner, 2014:398). Julien säger att samtida forskare 

skriver att med höga nivåer av socialt kapital blir individer mer motiverade att kunna dela 

kunskap även på ett online-nätverk (Cummings et al., 2006, se Julien, 2014:358) och att det 

sociala kapitalet hänvisar till normer och nätverk som människor tar till i första hand för att 

dela kunskap (Julien, 2014:358).  

 

2.3 Teoriernas brister och förtjänster 

Vad gäller teorin om digitalt socialt kapital är vi medvetna om att Bourdieus framställning 

kan ha uppfattats på ett annat sätt av Julien (2015) än vad Bourdieu själv skulle ha skrivit 

eftersom en andrahandskälla alltid är en tolkning av en originaltext. Fördelen med att använda 

Julien som referens är att han använt sig av flertalet originalpubliceringar samt citat skrivna 

av såväl Bourdieu som av andra teoretiker för att framställa hur teorier om socialt kapital har 

utvecklats till en teori om digitalt socialt kapital. 

 

När det kommer till området utvecklingspsykopatologi behandlar Broberg et al. (2015) främst 

barn i yngre ålder. Vi har trots detta valt att applicera författarnas perspektiv på äldre barn 

(tonåringar) mellan 13-19 år då vi anser att de risk- och skyddsfaktorer som nämns även är 

applicerbara för denna åldersgrupp och kan påverka även deras psykiska utveckling. 
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3. Metod 

Vi har i denna uppsats valt att göra en allmän litteraturstudie i syfte att kunna presentera en 

aktuell litteraturöversikt kring våra frågeställningar. Nedan följer en beskrivning av hur en 

litteraturstudie som undersökningsmetod används. Därefter presenteras tillvägagångssätt, 

urvalsprocesser, etiska dilemman samt en diskussion kring uppsatsens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. 

 

3.1 Design 

Forsberg och Wengström (2013) förklarar att en allmän litteraturstudie även kan benämnas 

som en litteratur- eller forskningsöversikt och att avsikten med att göra en studie av sådant 

slag bland annat är att redogöra för och sammanställa den aktuella kunskapen som finns inom 

det utvalda ämnesområdet (Forsberg & Wengström, 2013:25). En litteraturstudie kommer 

således till användning då man vill analysera och sammanställa resultat från ett flertal olika 

vetenskapliga studier, vilket vi här har haft avsikt att göra. När sammanställningen är 

komplett undersöker och analyserar man det samlade resultatet för att finna svar på den eller 

de forskningsfrågor som ens egen studie grundar sig på (Forsberg & Wengström, 2013:17). 

 

Vad som är av vikt för att en allmän litteraturstudie ska hålla god kvalitet är att man som 

forskare och författare måste förhålla sig kritiskt till den litteratur och det innehåll som 

analyseras samt att detta förhållningssätt följer med under hela arbetets gång (Friberg, 

2012:134–135). När det kommer till själva tillvägagångssättet så väljs användbar litteratur 

systematiskt ut för att passa till studiens ändamål, det är således inte relevant att undersöka 

ytterligare texter än de som konkret behandlar det valda ämnesområdet. När litteraturen sedan 

valts ut analyseras och kvalitetskontrolleras dess innehåll och en litteraturöversikt 

sammanställs (Ibid.). 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

För att finna vetenskapliga artiklar till vår undersökning har vi med hjälp av för oss relevanta 

sökord gjort litteratursökningar via Södertörns högskolebiblioteks databas SöderScholar. Vi 

förhöll oss strikt till de sökord vi använde oss av för att kunna begränsa arbetets omfattning 

och således hinna bli klara i tid. Vi valde ut ord som vi ansåg var av relevans för det ämne vi 

ville undersöka. Sökorden som användes var social media, mental health, mental illness, 
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teenagers, social media leading to mental illness, preventing mental health problems, sociala 

medier, psykisk ohälsa, tonåringar, social work, socialt arbete och internet. I vilka olika 

konstellationer som sökorden användes, hur många resultat sökningarna resulterade i samt 

urvalsresultatet redogörs för i kommande avsnitt. 

 

3.3 Urval och urvalsprocess 

De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatet av denna litteraturöversikt har fått 

genomgå två urvalsprocesser innan de analyserats mer djupgående. I den första 

urvalsprocessen valdes artiklar ut enbart genom läsning av respektive artikels titel. Om titeln 

ansågs kunna vara av relevans för vår studie kvalificerades artikeln till ett andra urval. I det 

andra urvalet läste vi artiklarnas abstrakt eller inledningsavsnitt för att på så sätt öka 

kunskapen om det mer specifika innehållet av artiklarna. Om de därefter ansågs innehålla 

information som passade till vår studie kvalificerades de till att få utgöra underlag till vår 

undersökning. Urvalsprocesserna redovisas utförligt nedan i separata tabeller. 

 

3.3.1 Urval steg 1: Litteratursökning och läsning av titlar 

SÖKORD AVGRÄNSNINGAR RESULTAT URVAL 

social media + 

mental health + 

teenagers 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

20 st. 6 st. 

social media leading 

to mental health + 

teenagers 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

1102 st. 3 st. 

social media leading 

to mental illness + 

teenagers 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

407 st. 2 st. 

(Dubbletter från 

sökningen innan) 
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social media + 

mental illness + 

teenagers 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

3 st. 1 st. 

(Dubblett från de 

senaste två 

sökningarna) 

social media 

preventing mental 

health + teenagers 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

3 st. 0 st. 

social media + 

mental health 

problems + teenagers 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

3 st. 0 st. 

social media 

preventing mental 

health problems + 

teenagers 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

3 st. 0 st. 

sociala medier + 

psykisk ohälsa + 

tonåringar 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

0 st. 0 st. 

psykisk ohälsa bland 

tonåringar + sociala 

medier 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

0 st. 0 st. 

social work + 

teenagers + 

social media 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

114 st. 4 st. 

socialt arbete + 

tonåringar + sociala 

medier 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

2 st. 0 st. 
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socialt arbete + 

sociala medier 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

9 st. 0 st. 

socialt arbete + 

internet 

Bibliotekets tryckta och 

elektroniska samlingar, artiklar 

år 2010-2015 

43 st. 0 st. 

Litteratursökningen resulterade i totalt sexton utvalda artiklar. Dock blev tre av dem tvungna 

att räknas bort då de visades vara dubbletter som redan blivit hämtade och utvalda ur 

föregående sökningar. Det totala antalet artiklar som valdes ut blev därmed tretton stycken. 

 

3.3.2 Urval steg 2: Läsning av abstrakt eller inledning 

Vid läsningen av de tretton utvalda artiklarnas abstrakt eller inledningsavsnitt valdes 

ytterligare fem av dem bort med motiveringen att de inte behandlade det som vi i denna 

undersökning hade för avsikt att studera. De artiklar som valdes bort var följande: 

1. “Age Differences in Online Social Networking: Extending Socioemotional Selectivity 

Theory to Social Network Sites” (Chang et al. 2015). Författarna har undersökt 

åldersskillnader gällande storlek och sammansättning av ens Facebooknätverk i 

åldersgruppen 18-93 år och där resultatet tyder på att man bli mer selektiv med åldern 

gällande sina Facebookrelationer (Chang et al., 2015:2/221).   

2. “How social media is influencing relationships between people using and providing 

mental health services” (2014). Denna artikel visade sig bestå av endast en abstrakt 

och kunde därför inte användas för vidare analys (Atraki et al., 2014). 

3. ”Naturally Occurring Peer Support through Social Media: The Experiences of 

Individuals with Severe Mental Illness Using YouTube” (2014). Denna artikel 

behandlade svåra psykiska sjukdomar och problem som exempelvis schizofreni 

(Naslund et al., 2014) vilket inte stämde överens med vår studies fokus. 

4. ”Virtual Boundaries: Ethical Considerations for Use of Social Media in SocialWork” 

(Kimball & Kim 2013). Denna studie behandlar relationen socialarbetare-klient i 

sociala medier, det vill säga utanför den professionella sfären. Artikeln föreslår att 
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socialarbetare bland annat bör upprätta någon form av ”virtuella gränser” med klienter 

i sitt privatliv vad gäller sin användning av sociala medier. Exempelvis att inte ha en 

offentlig profilbild eller skriva ut sitt fullständiga namn för att på så sätt kunna 

bibehålla en professionell relation (Kimball & Kim, 2013:185). 

5. “Social Work and Social Media: An Introduction to Applying Social Work Principles 

to Social Media” (Westwood, 2014) handlar om hur socialarbetare kan använda sig av 

en ”app” (mjukvaruapplikation till smartphones och surfplattor) med namnet The 

SocialWork and SocialMedia App på sin arbetsplats. Med hjälp av denna applikation 

ska socialarbetare genom att använda sina smartphones eller surfplattor som 

arbetsverktyg kunna utveckla strategier för att hantera etiska dilemman som kan 

uppstå i deras arbetsuppgifter. I applikationen kan de öva på olika typer av fall och 

den är skapad i syfte att starta diskussioner och reflektioner kring dem (Westwood, 

2014:551). 

Artiklarna vi därmed har utgått ifrån i vår undersökning är följande åtta stycken: 

FÖRFATTARE ÅRTAL TITEL 

Livingston, Cianfrone, Korf-

Uzan & Coniglio 

2013 Another time point, a different story: one year 

effects of a social media intervention on the 

attitudes of young people towards mental health 

issue 

Peek, Richards, Muir, Chan, 

Caton & MacMillan 

2015 Blogging and Social Media for Mental Health 

Education and Advocacy: a Review for 

Psychiatrists 

Turner 2014 Negotiating a Media Effects Model: 

Addendums and Adjustments to Perloff’s 

Framework for Social Media’s Impact on Body 

Image Concerns 
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Binns 2014 Twitter City and Facebook Village: teenage 

girls' personas and experiences influenced by 

choice architecture in social networking sites 

Shepherd, Sanders, Doyle & 

Shaw 

2015 Using social media for support and feedback by 

mental health service users: thematic analysis of 

a twitter conversation 

Monks, Cardoso, 

Papageorgiou, Carolan, Lees, 

Costello & Thomas 

2014 Young people’s views regarding participation in 

mental health and wellbeing research through 

social media 

Johnston-Goodstar, 

Richards-Schuster & Sethi 

2014 Exploring Critical Youth Media Practice: 

Connections and Contributions for Social Work 

Best, Manktelow, & Taylor 2014 SocialWork and Social Media: Online Help-

Seeking and the Mental Well-Being of 

Adolescent Males 

 

3.3.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Sammanfattningsvis har studiens inklusionskriterier varit att artiklarna skulle vara publicerade 

någon gång mellan år 2010 och år 2015, att de skulle behandla tonåringar i åldern 13-19 år 

eller hur utövare inom socialt arbete kan använda sociala medier i sitt arbete samt att 

innehållet i artiklarna skulle beröra tonåringars psykiska mående i relation till deras 

användning av sociala medier. 

 

Exklusionskriterier har varit om artiklarna behandlade allvarliga psykiska sjukdomar, 

ungdomar/vuxna över 19 år eller inte stod i relation till vårt syfte. En av studierna bestod av 

endast ett abstraktavsnitt vilket också blev ett exklusionskriterium.  

 

3.3.4 Etiska överväganden 

Då vi i denna uppsats enbart har använt offentligt tillgänglig forskning som empirisk data, till 

skillnad från att ta personlig kontakt med respondenter, kan förekomsten av etiska dilemman 

sägas vara låg. Vid användningen av en litteraturstudie som metod är det enligt Forsberg och 
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Wengström (2013) dock av betydande vikt att redogöra för all den tidigare forskning som på 

något sätt varit en del av den slutliga litteraturöversikten. Då vi utförligt har beskrivit de olika 

stegen i urvalsprocessen samt redogjort för såväl den forskning som använts som den 

forskning som fallit bort minskar risken för att etiska dilemman ska kunna uppstå (Forsberg & 

Wengström, 2013:69–70). 

 

3.3.5 Validitet & reliabilitet 

Med begreppet validitet menas i vilken utsträckning ens studie verkligen undersöker det som 

sägs ska undersökas och är ett vanligt begrepp inom den kvantitativa forskningen (Kvale, 

1989, se Thornberg & Fejes, 2015:258). Inom den kvalitativa forskningen är det istället 

vanligare att tala om validitet som exempelvis tillförlitlighet, trovärdighet (Barbour, 2014; 

Flick, 2006; Patton, 2002, se Thornberg & Fejes, 2015:259) eller kvalitet, vilket Thornberg 

och Fejes (2015) själva använder sig av. Att en undersökning innehar god kvalitet menar de 

avgörs utifrån hur grundligt författaren förklarar hur denne har gått tillväga under 

undersökningens olika steg samt hur välstrukturerad undersökningen är i sin helhet 

(Thornberg & Fejes, 2015:259). Då vi anser att vi har svarat på våra frågeställningar och varit 

tydliga med att redogöra för vårt tillvägagångssätt bidrar det till att uppsatsens validitet ökar. 

Begreppet reliabilitet innebär möjligheten till att kunna komma fram till samma resultat om 

undersökningen skulle upprepas (Forsberg & Wengström, 2013:104). Då vi i denna studie har 

försökt att så tydligt som möjligt presentera vårt tillvägagångssätt, urvalsprocess, valda 

artiklar och resultat har vi också försökt ge studien den genomskinlighet som behövs för att 

studien ska kunna upprepas. Vi har även försökt att hela tiden under arbetets gång kritiskt 

reflekterat kring våra tidigare kunskaper för att undvika att färga vår studie med personliga 

föreställningar. 

 

3.3.6 Generaliserbarhet 

Enligt Thornberg & Fejes (2015) handlar generalisering om i vilken utsträckning en studies 

resultat kan appliceras på andra fall eller i andra sammanhang (Thornberg & Fejes, 2015:270). 

Dock har kritik riktats mot generaliserbarheten vid kvalitativ forskning då sociala fenomen 

ofta är föränderliga och kontextbundna vilket kan försvåra generaliseringen (Cronbach, 1975, 

se Thornberg & Fejes, 2015:271). Detta innebär att resultat från en kvalitativ undersökning 

därmed kan skilja sig från resultat från en annan kvalitativ undersökning, beroende på i vilket 
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syfte undersökningen har gjorts och vid vilken tidpunkt (Thornberg & Fejes, 2015:271). Med 

detta sagt menar vi att resultatet från denna undersökning kan vara generaliserbart, men 

endast inom den tidsram som vi utgått ifrån. Om en liknande undersökning skulle utföras vid 

ett senare tillfälle kan resultatet komma att förändras i och med att ny forskning kan 

framställas och påvisa något helt annat. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras först de åtta artiklarna som varit det empiriska underlaget för vår 

studie kortfattat. Därefter presenterar vi följande fem olika teman: Positiva aspekter med 

sociala medier, Negativa aspekter med sociala medier, Varför behövs professionella 

socialarbetare på sociala medier, Rekommendationer för socialt arbete via sociala medier 

samt Att använda sociala medier som forskningsverktyg. Dessa teman har tagits fram genom 

läsning och kodning av de åtta olika artiklarna med hänsyn till uppsatsens frågeställningar.  

 

4.1 Empirisk data 
 

1. “Twitter City and Facebook Village: teenage girls' personas and experiences 

influenced by choice architecture in social networking sites” (Binns, 2014). I denna 

artikel har författarna undersökt huruvida olika typer av sociala medier påverkar 

tonåringars beteenden och lycka på olika sätt, undersökningen utfördes bland 342 

tonårsflickor. De sociala medier som undersöktes var Facebook, Twitter och ”Q & A-

siter”, så som Formspring och Ask.fm, siter där användarna kan ställa eller svara på 

frågor. Resultat från undersökningen visar bland annat att tonårsflickorna känner sig 

mer självsäkra på Twitter än på Facebook men att det ändå var på Facebook som de 

ansåg sig kunna vara ”sig själva”. Artikeln visar även att beteenden online kan 

påverkas av vilken miljö som dominerar inom de olika sociala medierna och att detta 

kan bero på hur siterna i sig är designade. Författaren menar att det är viktigt att vara 

medveten om att designen kan påverka användarnas beteenden för att framöver kunna 

skapa säkrare sociala nätverk som inte påverkar ungas psykiska hälsa negativt utan 

istället får dem att må bättre (Binns, 2014:71).  

 

2. “Another time point, a different story: one year effects of a social media intervention 

on the attitudes of young people towards mental health issues” (Livingstone et al., 

2013). Denna studie bygger på en utvärdering av en kortvarig kampanj kallad “In One 

Voice”, vilken utfördes på sociala medier i syfte att öka tonåringars och unga vuxnas 

medvetenhet om psykisk ohälsa samt för att förbättra deras övergripande attityd mot 

psykisk ohälsa. De tonåringar och unga vuxna som deltog i kampanjen fick svara på 

en online-baserad enkät om den ett år senare. Resultat från enkätundersökningen 

visade att attityden mot psykisk ohälsa hade förbättrats sedan kampanjen men att 
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tonåringarna och de unga vuxna trots detta kände sig osäkra på hur de skulle kunna 

stötta någon annan som upplever psykisk ohälsa (Livingstone et al., 2014:985). 

 

3. “Young people’s views regarding participation in mental health and wellbeing 

research through social media” (Monks et al., 2015). I denna studie har författarna 

undersökt hur 48 australienska niondeklassare i åldern 13-14 år själva upplever 

forskares användning av sociala medier som verktyg för att undersöka faktorer som 

påverkar tonåringars psykiska hälsa och välbefinnande. Resultatet visade att 

tonåringarna som deltog i studien till stor del anser att det finns fördelar med att 

forskare använder sociala medier för forskningsändamål. Dock visade resultatet att det 

finns vissa framträdande problem som tonåringarna upplever, så som deras rätt till 

privatliv och att kunna lämna samtycke till hur deras användning av sociala medier 

skulle användas till forskningen (Monks et al., 2015:4).   

 

4. “Blogging and Social Media for Mental Health Education and Advocacy: a Review 

for Psychiatrists” (Peek et al., 2015). I denna artikel diskuterar författarna tonåringars 

ökade användning av sociala medier och bloggar som verktyg för att söka efter 

medicinsk information. Författarna menar att det finns mycket felaktig information 

kring psykisk ohälsa som rör sig på internet överlag och att det bidrar till att 

professionella som arbetar med psykiska hälsa därför behövs även på internet för att 

säkerställa att rätt information sprids. Författarna diskuterar därför olika metoder och 

tekniker som kan användas av professionella via bloggar och sociala medier, samt 

undersöker vilka etiska rekommendationer som även finns för professionella att 

förhålla sig till online (Peek et al., 2015:1). 

 

5. “Using social media for support and feedback by mental health service users: thematic 

analysis of a twitter conversation” (Shepherd et al., 2015). I denna artikel utreds det 

sociala mediet Twitter och dess roll som verktyg för interpersonell kommunikation 

mellan individer som på något sätt har erfarenhet av psykiska problem samt om 

Twitter kan vara en möjlig källa för feedback till professionella som arbetar med 

människor som upplever psykisk ohälsa. Resultatet av undersökningen visade att 

sociala medier är ett bra tillvägagångssätt för individer att kunna dela erfarenheter och 

information och är ett bra tillvägagångssätt för att utveckla människors förståelse kring 

psykisk ohälsa överlag. Resultatet visade även att sociala medier är ett bra sätt för 



22 
 

professionella att kunna få feedback på deras arbeten men att mer forskning inom 

området krävs (Shepherd et al., 2015:1). 

 

6. “Negotiating a Media Effects Model: Addendums and Adjustments to Perloff’s 

Framework for Social Media’s Impact on Body Image Concerns” (Turner, 2014). I 

denna artikel gör författaren en forskningsöversikt angående hur sociala medier 

påverkar unga flickors kroppsbild i USA. Artikeln redogör för aktuell forskning kring 

sociala stödgrupper online samt för internetbaserade hälsoinsatser. Forskningen 

föreslår att sociala medier bör kunna inkluderas i arbeten med flickor som har en 

negativ syn på sina kroppar men att vidare forskning behövs för att komma tillrätta 

med problemet (Turner, 2014:393). 

 

7. “Exploring Critical Youth Media Practice: Connections and Contributions for Social 

Work” (Johnston-Goodstar et al., 2014). I denna artikel har författarna gjort en 

genomsökning av det aktuella fältet av internetbaserade medieverktyg (exempelvis 

sociala medier) som används inom olika yrkesområden där arbete med tonåringar och 

deras psykiska välmående utförs. Syftet med genomsökningen var att finna positiva 

arbetssätt som även skulle kunna tillämpas inom professionellt socialt arbete. 

Resultatet visar att internetbaserade medieverktyg skulle kunna användas inom socialt 

arbete med unga, men att det behövs mer konkret forskning om hur detta ska gå till 

(Johnston-Goodstar et al., 2014:1). 

 

8. “Social Work and Social Media: Online Help-Seeking and the Mental Well-Being of 

Adolescent Males” (Best et al., 2014). Syftet med studien i denna artikel var att 

undersöka hur pass mer effektivt socialt arbete skulle kunna bli av att anta fler 

internetbaserade arbetssätt för att motverka psykisk ohälsa bland tonårspojkar. En 

granskning av hur den psykiska ohälsan bland tonårspojkar påverkas av att de söker 

hjälp och stöd online utfördes via en enkätundersökning där 527 tonårspojkar i 

åldrarna 14-16 år deltog. Resultat från enkätundersökningen visade bland annat att de 

tonårspojkar som pratade med vänner online om sina personliga problem rapporterade 

högre nivåer av psykiskt välmående än de som inte gjorde det, vilket bidrar till att 

online-kommunikation kan vara ett bra sätt för tonårspojkar att inte vidareutveckla 

några psykiska besvär (Best et al., 2014:1). 
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4.2 Positiva aspekter med sociala medier  

Att använda sig av sociala medier för att främja psykisk hälsa är ett relativt nytt fenomen men 

det finns studier som stödjer värdet av att ungdomar engageras i att lära sig mer om symptom 

och hjälpsökande beteenden relaterade till psykisk ohälsa via just sociala medier. Livingstone 

et al. (2013) skriver i artikeln “Another time point, a different story: one year effects of a 

social media intervention on the attitudes of young people towards mental health issues” att 

man funnit sociala medier vara ett effektivt sätt att öka människors kunskaper om symptom 

gällande psykisk ohälsa och deras medvetenhet kring vilken hjälp som finns att få men även 

för att reducera stigmatisering genom att inrätta sociala gemenskapsnätverk och skapa 

användardrivna innehåll (Livingstone et al., 2013:896). Livingstone et al. (2013) utförde 

under ett års tid en kampanj kallad “In One Voice” där de efteråt kunde se skillnader i 

nivåerna av personlig stigmatisering och social distans, vilka var betydligt lägre jämfört med 

innan kampanjen (Livingstone et al., 2013:989). 

 

Sociala medier på internet kan enligt Shepherd et al. (2015) ses som en diskursiv resurs vilken 

kan ge indiver tillgång till en större grupp personer med gemensamma erfarenheter än vad 

som kan förväntas genom standardiserade, mer fysiska, sociala nätverk (Shepherd et al., 

2015:6). Enligt Shepherd et al. (2015) kan sociala medier därmed sägas tillhandahålla resurser 

för att överkomma hinder för återkoppling, erbjuda ett enkelt medel för att samla in data och 

utföra analyser samt möjliggöra en snabb tolkning av återkoppling. De menar i och med detta 

att det finns ett potentiellt värde för socialarbetare att använda sociala medier som en resurs 

för att underlätta utvecklingen av samarbetsrelationer med exempelvis vårdtagare (Shepherd 

et al., 2015:6). 

 

Turner (2014) har även funnit att kommunikation som skapas via sociala medier (computer-

mediated communication) kan underlätta stödjande kommunikation mellan individer. Vissa av 

de funktioner som följer av sociala samspel online är särskilt effektiva för att underlätta 

villkoren för konversationer som grundar sig på svåra upplevelser där man underlättar 

adaptiva omvärderingar av svåra upplevelser. Dessa villkor kan leda till empatiska och 

adaptiva tröstande samtal vilka äger rum vid behov av socialt stöd för personer med liknande 

erfarenheter och villkor (Turner, 2014:397). 
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I jämförelse med personliga möten erbjuder onlinestöd en högre grad av anonymitet för 

användarna, svagare sociala band, större kontroll av sin självkänsla och eventuellt även en 

mindre ångestväckande miljö för tonåringar. Tillgänglig forskning om stigma och 

onlinesupport visar att stigmatiserade individer tycker att kommunikation som skapas via 

sociala medier är särskilt användbart för att minimera de sociala risker som är förknippade 

med att diskutera känsliga förhållanden (Turner, 2014:397). 

 

Shaw och Gant (2002) har undersökt en onlinechatt där tonåringar är anonyma och funnit att 

ensamhet och depression minskade signifikant vid kommunikation i chattrummet och att 

upplevelsen av socialt stöd samt tonåringarnas självkänsla ökade (Shaw & Gant, 2002, se 

Turner, 2014:399). Turner (2014) har också funnit att socialisering på ”Tuenti” (en social 

nätverkssite) leder till ökad självkänsla för dess användare vilket i sin tur leder till ett ökat 

subjektivt välbefinnande för dem. Apaolaza et al. (2013) har visat att användningen av sociala 

medier kan vara positivt för deras användare (Apaolaza et al., 2013 se Turner, 2014:398) och 

Ellison et al. (2007) har funnit ett samband mellan användningen av sociala nätverk och 

psykiskt välbefinnande där tonåringar med lågt självförtroende drar fördelar av att använda 

sig av Facebook. Ellison et al. (2007) har även funnit att de kan etablera och behålla sociala 

kontakter via användningen av sociala nätverk (Ellison et al., 2007, se Turner, 2014:398). 

 

Caplan och Turner (2007) har upptäckt att studenter utvecklar sitt sociala kapital genom att 

vara exponerade för andra från en relativt bred rad av bakgrunder med olika sociala, 

kulturella, ekonomiska och fysiska identiteter. Detta innebär att användning av sociala medier 

kan visa människor med ätstörningar, så som Anorexia, Bulimi eller andra kroppsmissnöjen, 

alternativa modeller till de dem möter i vad de kallar för ”pro-ana-”, “pro-mia-” och/eller 

“thinkinspiration-bloggar” (dvs. bloggar som förespråkar ätstörningar). Dessutom kan det 

innebära att ungdomar som använder sig av sociala medier kan dra nytta av sociala 

jämförelser eller jämförelser med människor som de upplever har kroppstyper som strider mot 

deras eftersträvansvärda mål eller för dem positiva sociala jämförelsemodeller (Caplan och 

Turner, 2007, se Turner, 2014:398). 

 

Sociala medier, exempelvis Facebook, kan därmed gynna individer som har ett missnöje med 

sin kroppsbild då de exponeras för en mångfald av kroppsformer inom deras nätverk. Detta 

möjliggör en minskning av negativa prosociala jämförelser som istället för att ytterligare öka 

deras negativa kroppsbild uppmuntrar dem att se sin egen kropp genom en mer välinformerad 
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och realistisk lins samtidigt som de utsätts för jämförelse med jämlikar (Turner, 2014:398). 

Även om detta handlar om kroppsmissnöje, vilket inte var fokus för just vår studie, anser vi 

att detta är relevanta resultat då vi anser att kroppsmissnöje går att koppla till psykisk ohälsa. 

Därmed tror vi att kommunikation via sociala medier kan minska psykisk ohälsa oavsett 

anledningen till uppkomsten av den psykiska ohälsan. Vi tror alltså att kommunikation via 

sociala medier kan hjälpa tonåringar även vid exempelvis ångest, oro eller stress. 

 

Enligt Turners (2014) studie visade det sig även att personer som lider av depression eller 

ångest, som också i hög grad rapporterades vara individer som levde med ätstörningar, var 

mest benägna till att använda supportgrupper online (online support groups) (Turner, 

2014:400). I en tidigare forskning (Winzelberg, 1997, se Turner, 2014:401) som också tittade 

på diskurser inom supportgrupper online för personer med ätstörningar fann man att det 

vanligaste innehållet i användarnas meddelanden var självutlämnande följt av förfrågningar 

om information och av känslomässigt stöd. Vänner och familjemedlemmar, men även 

personer med svaga band i ett socialt nätverk online, kan vara i stånd att tillhandahålla 

socioemotionellt och psykologiskt stöd till människor i nöd (Turner, 2014:401). 

 

En annan aspekt av sociala medier som kan ses som en fördel är webbdesignen. Artikeln 

“Twitter City and Facebook Village: teenage girls' personas and experiences influenced by 

choice architecture in social networking sites” visar att beteenden påverkas av webbplatsens 

design. Författaren menar att genom att förstå hur dessa mekanismer påverkar beteenden kan 

webbdesigners skapa säkrare online-miljöer som snarare främjar än försämrar användarnas 

psykiska hälsa. Webbdesign innehar en typ av ”choice architecture”, vilket är ett sätt att 

presentera olika alternativ som leder användarna mot vissa beslut och beteenden (Binns, 

2014:71–72). 

 

En ytterligare positiv aspekt med sociala medier är även att de, enligt Shepherd et al. (2015), 

möjliggör för diskussion, reflektion och utbyte av erfarenheter inom det givna utrymmet. 

Dock kan potentiella deltagare som skulle gynnats av dessa diskussioner bli exkluderade på 

grund av bristande tillgång till internet (Shepherd et al., 2015:6). 
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4.3 Negativa aspekter med sociala medier  

Alla resultat i denna studie har dock inte pekat på positiva sociala och mentala effekter för 

användare av sociala medier. Ljepava et al. (2013) har upptäckt att Facebookanvändare fått 

höga resultat i uppenbar narcissism (Ljepava et al., 2013, se Turner, 2014:399). Kalpidou et 

al. (2011) har även funnit att då unga från olika samhällsklasser beblandas och spenderar 

mycket tid på Facebook tillsammans leder det till att deras självkänsla påverkas negativt 

(Kalpidou et al., 2011, se Turner, 2014:399). Trots detta är det ändå många tonåringar som 

använder sociala medier dagligen, över 80 % av ungdomar använder någon form av sociala 

medier regelbundet (Madden et al., 2013 se Monks et al., 2015:5). 

 

Känslan av att känna sig utanför är en annan negativ aspekt av just Facebook-användning, 

vilket Binns (2014) tar upp i sin artikel “Twitter City and Facebook Village: teenage girls' 

personas and experiences influenced by choice architecture in social networking sites”. 

Respondenterna i hennes studie var mer benägna att känna sig utanför på Facebook än på de 

andra webbplatserna som undersöktes (Twitter, Formspring och ask.fm) (Binns, 2014:75–76). 

Samtidigt som Facebook gav upphov till fler negativa känslor upplevde respondenterna att 

Twitter var både mindre skrämmande, mindre pinsamt samt mindre upprörande än de andra 

siterna som undersöktes (Binns, 2014:75). Användningen av Twitter ledde till färre negativa 

erfarenheter än vid användningen av Facebook i varje undersökt kategori och var mer 

intressant än de övriga undersökta siterna. Formspring/Ask.fm gav färre positiva erfarenheter 

än Twitter eller Facebook, men samma nivåer av negativa erfarenheter som Facebook (Binns, 

2014:78). 

 

Sociala medier, särskilt Facebook, kan även skapa en krävande miljö där unga människor är 

låsta till begränsade normativa identiteter och där de känner sig omringade av människor som 

försöker upprätthålla dessa normer av hur man bör vara. Tonåringar är medvetna om hur deras 

profiler på sociala medier ses som deras egna “skyltfönster” där det blir speciellt viktigt hur 

och att man marknadsför sig positivt då det ses som avgörande för deras sociala framgång. 

Just denna självpresentation är ett stort problem för många unga flickor (Binns, 2014:73), men 

även oron över att bli dömd för sin profil samt att inte vilja belasta andra med sina känslor 

(Binns, 2014:82). De personligheter som tonåringar skapar sig online blir ibland kritiserade av 

vuxna för deras uppenbara lättsinne och likformighet, trots att denna studie visar att de döljer 

lika mycket som de avslöjar på grund av påtryckningar att de överensstämmer med de 
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inåtblickande sociala kretsarna. Binns (2014) menar att istället för att internet gör det möjligt 

för tonåringar att testa sina vingar och säkert kunna utforska andra världar och sätt att leva 

eller ansluta sig till inåtvända sociala nätverk baserade på offlinekontakter kan internet istället 

låsa fast dem till ett betydligt smalare och mer mentalt begränsat ”byliv”(Binns, 2014:87) där 

alla vet allt om alla, där det förekommer dömande skvaller och där gamla normer styr (Ibid. s. 

84). 

 

Något vi även fann intressant i artikeln “Twitter City and Facebook Village: teenage girls' 

personas and experiences influenced by choice architecture in social networking sites” var att 

författaren funnit att den största förändringen i personlighet, i och med användningen av 

sociala medier, var att tonårsflickorna blev mer självsäkra online vilket enligt Binns (2014) 

troligen är en stark anledning till dragningskraften till dessa siter för just denna tonårsgrupp 

(Binns, 2014:79). Nedanstående citat är ett exempel på detta (citatet är ej ändrat på något sätt 

utan är direkt taget från respondenten, därmed kan till exempel vissa felstavningar 

förekomma): 

 

”you feel almost invincible, as if what you say or do won’t ever come back to 

haunt you or won’t effect anyone else. because people can’t see your face, you 

pretty much say hwat you want and feel, and are more confident. But this applies 

to all non face-to-face communication.” (Binns, 2014:79). 

 

En annan respondent menar att hon känner sig mer självsäker och att hon kan presentera en 

bild av sig själv som hon verkligen gillar och vill att andra ska se. Ytterligare en respondent 

menade på att alla, även om de inte är medvetna om det själva, överdriver och är mer 

självsäkra på internet. Hon menade på att hälften av allt som publiceras online är överdrivet 

och inte skulle sägas i verkligheten (Binns, 2014:79). En tredje respondent tror att många 

använder internet för att säga sådant de inte skulle våga säga i verkligheten, vilket leder till att 

personer blir upprörda då många av de kommentarer som de får ofta är sårande (Binns, 

2014:77). 

 

Binns drar slutsatsen att självförtroendet på just Formspring/Ask.fm kommer från möjligheten 

att vara anonym när man vill (Binns, 2014:80). Flickorna svarade att de var snällare på 

Twitter än på Facebook, men att de inte var lika snälla på Formspring/Ask.fm (Binns, 

2014:80). Denna möjlighet till anonymitet kan även leda till ökad mobbing, vilket är ett 
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problem som en av respondenterna nämner: ”Its really good on twitter but ask fm and 

fromspring are made for bullying” (Binns, 2014:77). 

 

Medan Twitter “knuffar“ användarna mot en mer utåtriktad erfarenhet menar Binns (2014) att 

Formspring och Ask.fm leder till en lysten och ibland fientlig miljö då det är så lätt att vara 

anonym på dessa två siter. Dessutom har både Formspring och Ask.fm länkats till flera 

tonårssjälvmord. Därmed kan man se att vissa sociala medier, mer än andra, leder till ökad 

psykisk ohälsa vilket enligt Binns (2014) går att koppla till webbdesignen som därmed kan ha 

stor inverkan på den psykiska hälsan (Binns, 2014:85). 

 

Studien tar även upp att man hittat att tonåringar i allt högre grad ogillar ”dramat” på 

Facebook och att de ser det som en social belastning samt att även det ökande antalet föräldrar 

på Facebook påverkar nöjet (Binns, 2014:83). Nedstående citat är ett exempel på detta (citatet 

är ej redigerat på något sätt, därmed kan exempelvis felstavningar förekomma): 

 

”i hate having the internet. it would be nice to go home from a day of bitching, 

and being able to escape from everything instead of having to go online. because 

your friends want to talk to you and would get annoyed at you if you didn’t reply 

in time or ignored them for a while” (Binns, 2014:83). 

 

4.4 Varför behövs professionella socialarbetare i sociala medier? 

Den teknologiska utvecklingen har gått i en rasande fart och har bidragit till ett ökat 

användande av bland annat sociala medier för unga människor (Johnston-Goodstar et al., 

2014:339). I artikeln “Young people’s views regarding participation in mental health and 

wellbeing research through social media” framgår det som tidigare nämnt att över 80 % av 

alla ungdomar använder någon form av sociala medier regelbundet (Madden et al., 2013; 

Mitchell, Patrick, Heywood, Blackman & Pitts 2014, se Monks et al., 2015:5). 

 

Även den psykiska ohälsan bland unga har enligt Best et al. (2014) ökat dramatiskt där det 

kan röra sig om att var femte ungdom idag mår psykiskt dåligt på något sätt (WHO 2012, se 

Best et al., 2014:2). Detta menar de bidrar till att arbetsbelastningen för socialarbetare som 

arbetar med sådana typer av frågor succesivt också kommer att öka. I och med detta blir det 

också viktigare att fånga upp dessa ungdomar i ett tidigt skede för att deras psykiska hälsa inte 
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ska riskeras att försämras än mer, vilket i värsta fall kan bidra till en utveckling av allvarliga 

psykiska sjukdomar (DHSSPS 2006, Department of Health 2011, Taylor & Campbell 2011, 

se Best et al., 2014:2). Johnston-Goodstar et al. (2014) menar därför att det är en absolut 

nödvändighet för socialarbetare att utforska möjligheterna till att kunna implementera sociala 

medier eller andra nätbaserade verktyg inom sina arbetsområden för att de ska kunna nå 

tonåringar på fler sätt (Johnston-Goodstar et al., 2014:339). 

 

En svårighet med att lokalisera och fånga upp ungdomar som upplever att de mår dåligt är 

bland annat att tidigare forskning har redovisat att det finns de grupper av ungdomar som är 

betydligt svårare att nå än andra (Pickwood & Braithwaite 1994, se Best et al., 2014:3). Dessa 

är till exempel de som inte vågar yttra sig om hur de mår för att det kan ses som ett tecken på 

svaghet, vilket i ett större sammanhang kan vara en rädsla av att bli stigmatiserad av sin 

omgivning. Best et al. (2014) hänvisar i sin artikel till en studie vars resultat pekar på att 

flickor betydligt mer aktivt söker hjälp och stöd än jämnåriga pojkar (Pickwood & 

Braithwaite 1994, se Best et al., 2014:3). Unga pojkar löper på grund av detta därför större 

risk än flickor att i framtiden utveckla allvarligare former av psykisk ohälsa (Best et al., 

2014:4). 

 

Då forskning har visat att sociala nätverk online bidrar till ökad motivation för unga att dela 

med sig mer av sig själva och sina erfarenheter finns det i och med det större chanser för unga 

att genom denna typ av sociala kapital få insikt i hur normer runt omkring dem tar sin form 

och genom mötet med andra unga i samma ålder som känner precis som dem, vilket gör att de 

också kan vara ett starkt stöd för varandra (Cummings et al. 2006, Adler & Kwon 2002, 

Huysman 2004, se Julien, 2015:358). Best et al. (2014) menar exempelvis att ungdomar som 

växer upp i omgivningar där stereotypa egenskaper vidmakthålls och värdesätts därför kan dra 

stor nytta av att använda sig av sociala medier som hjälpmedel. Eftersom de med hjälp av 

sådana verktyg kan undkomma detta genom att prata med någon om hur de mår eller söka 

efter information på egen hand online istället för att behöva fråga eller berätta om det för en 

person ansikte mot ansikte (Best et al., 2014:2).  

 

4.5 Rekommendationer för socialt arbete via sociala medier 

Författarna av artiklarna ”Exploring Critical Youth Media Practice: Connections and 

Contributions for Social Work” (Johnston-Goodstar et al., 2014) och ” Social Work and 
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Social Media: Online Help-Seeking and the Mental Well-Being of Adolescent Males” (Best et 

al., 2014) är samtliga förundrade över de knapphändiga rekommendationer som finns i 

dagsläget angående hur socialarbetare bör använda sociala mediers funktioner som ett 

alternativ till att kunna hjälpa unga människor som inte mår bra eller som behöver extra stöd. 

I de båda artiklarna exemplifierar författarna detta genom att peka på bristen av litteratur som 

berör socialt arbete och som behandlar just ungdomars användning av sociala medier både 

vad gäller risk och skydd för deras välmående (Johnston-Goodstar et al., 2014:339 & Best et 

al., 2014:2). Områden där det däremot har lagts betydligt mer fokus på att utveckla och 

involvera sociala medier som verktyg är inom skolväsendet (Goodman 2003 & Soep 2014, se 

Johnson-Goodstar et al. 2014:339) och inom arbetsområden med fokus på ungas 

fritidsaktiviteter (Johnston-Goodstar et al., 2014:340). 

 

Johnston-Goodstar et al. (2014) undersöker i sin artikel hur bland annat sociala medier 

används inom skolor och fritidsverksamheter och har funnit några olika arbetssätt som även 

socialarbetare skulle kunna implementera inom ramen för sitt arbete. Bland dessa fynd fanns 

exempelvis det motiverande och stärkande arbetet med ungdomars egna förmågor. De menar 

att detta i grunden redan är något som socialarbetare arbetar med men att det ofta brister vad 

gäller specifika och mer grundläggande arbetsmetoder och att det istället ofta är upp till den 

enskilda socialarbetaren att själv att hitta sätt att göra detta på. Detta gör att resultaten av 

arbetet med dessa ungdomar tenderar att variera beroende på vilken socialarbetare som de 

också möter (Johnston-Goodstar et al., 2014:344). 

 

Johnston-Goodstar et al. (2014) menar att det är speciellt viktigt att arbeta på ett stärkande sätt 

med ungdomar som växer upp i omgivningar där det råder dominanta synsätt på hur man bör 

bete sig och vara samt med de ungdomar som marginaliseras och därför riskerar att förbises 

(Coryat 2008, Wernick, Dessel, Kulick & Graham 2013, se Johnston-Goodstar et al., 

2014:344). Hur Johnston-Goodstar et al. (2014) anser att socialarbetare ska göra detta är 

genom upprättandet av speciella program där olika typer av sociala medier används på ett 

stärkande sätt och som skapar möjligheter till utbildning samt utveckling inför det framtida 

vuxenlivet (Johnston-Goodstar et al., 2014:344). Det kan handla om att socialarbetare kan 

upprätta program där ungdomar själva kan delta i skapande av media exempelvis genom att 

starta och designa en egen webbdagbok (blogg) eller webbsida där de själva får leda och styra 

dess innehåll och därmed få chans till att uttrycka hur de känner inför olika saker. Detta ska 
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bland annat leda till ett stärkande av ungdomars ledarskapsförmågor och självkänsla samt 

bidra till att stereotypa bilder minskar (Ibid., s. 342). 

 

De program som Johnston-Goodstar et al. (2014) föreslår i sin artikel ska således utgå från 

syftet att förebygga psykisk ohälsa där mycket av vikten ligger på att ungdomars självbild och 

självkännedom ska utvecklas positivt inför vuxenlivet och allt vad det innebär. Det som de ser 

som avgörande för att sådana program ska kunna formges och kvalitetssäkras är att redan 

blivande socialarbetare under sina studier ska förberedas inför användandet av medieverktyg 

så som sociala medier i sitt framtida arbete (Johnston-Goodstar et al., 2014:345). 

 

I artikeln av Best et al. (2014) fann vi ytterligare exempel på relevanta tillvägagångssätt för 

socialarbetare att arbeta med vad gäller tonåringar online. Enligt den undersökning som de 

genomfört i sin artikel framgår det att tonårspojkar sällan använder sig av statliga webbsidor 

för att söka information eller hjälp vilket kan vara riskfyllt då den information som de faktiskt 

tar till sig därmed kan innehålla stora brister då informationen kan komma från mer eller 

mindre osäkra källor (Best et al., 2014:14). Författarna menar vidare att eftersom information 

överlag har blivit mer tillgängligt via internet och sociala medier behöver man också bli mer 

medveten om varifrån informationen egentligen kommer. Att tonårspojkar sällan utgår från 

statliga webbsidor överlag menar de också är oroväckande. Resultatet av deras undersökning 

visar nämligen också att vetskapen om att det är någon professionell som bidrar med 

informationen de söker efter eller att de vet att det finns någon professionell som är 

närvarande gör att de oftare söker hjälp online för sin psykiska hälsa (Ibid.) Ett sätt att råda 

bot på bristen på tillit till statliga webbsidor menar de är att statliga hjälp- och 

stödorganisationer bör öka sin närvaro online genom att både marknadsföra sig på ett 

tydligare sätt samt att utveckla lämpliga tjänster för att lättare fånga tonåringars 

uppmärksamhet och på så sätt vinna deras förtroende (Ibid). 

 

Enligt artikeln av Best et al. (2014) visades ett populärt sätt för tonårspojkar att söka stöd vara 

genom dygnet-runt-öppna chattrum trots att det råder stor brist på dem, speciellt vad gäller via 

statliga hjälp- och stödorganisationer (Best et al. 2013, se Best et al., 2014:14). På grund av 

denna brist är det därför vanligare att tonårspojkar tar till sökmotorer eller sociala medier 

istället för att finna hjälp. Resultaten som kommer upp vid sökningar i sökmotorer menar de 

dock beror helt på vilka ord som själva sökningen utgår ifrån, inte utifrån vilken kvalitet som 

de håller (Dolowitz et al., 2008, se Best et al., 2014:14). Författarna menar därför att statliga 
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organisationer som arbetar med ungas psykiska hälsa behöver öka sin närvaro också via 

sökmotorer vilket, författarna menar, kan vara ett första steg i riktningen att fånga upp 

tonåringar som mår dåligt och som är i behov av professionell hjälp (Best et al., 2014:14). 

 

Peek et al. (2015) anser att det framförallt är viktigt att försöka ta kål på de nedlåtande och 

stigmatiserande föreställningar som råder om individer som upplever psykisk ohälsa. De 

menar att såväl psykiatriker som socialarbetare behöver öka den professionella närvaron i 

sociala medier och att det är viktigt att de hjälper till att utbilda allmänheten om vad psykisk 

ohälsa faktiskt innebär, exempelvis genom att använda sig av bloggar (Peek et al., 2015:88). 

Genom ett sådant verktyg kan professionella arbeta förebyggande och bland annat svara på 

frågor som kommer direkt från allmänheten (Ibid.). Det finns även större möjligheter att nå ut 

till en bredare publik genom att använda sig av sociala medier som en del av det dagliga 

arbetet. Peek et al. (2015) menar att bloggar även är till en fördel för de som befinner sig på 

geografiskt svåråtkomliga platser och är förhindrade att ta sig någonstans, för de som vill 

kunna vara anonyma och för de som värdesätter bekvämlighet. Dessutom menar de att stöd 

och hjälp via sociala medier även bidrar till minskade kostnader för exempelvis professionella 

myndigheter och organisationer (Peek et al., 2015:88). 

 

Peek et al. (2015) hänvisar till The Health On the Net Foundation, vilket är en icke-statlig 

organisation som tagit fram riktlinjer för hur professionella bör uppföra sig vid användning av 

bloggar som ett ytterligare verktyg i sitt arbete. Några av de exempel som framgår av dessa 

riktlinjer är att det är viktigt att kunna bidra med information utan att för den skull ersätta 

professionell-klient-relationen, att respektera integriteten hos de som besöker bloggen, att 

alltid referera till källor och medicinsk information, att skriva ut giltiga och lättillgängliga 

kontaktuppgifter, att alltid tydliggöra vad som är reklam och vad som är information samt att 

avslöja finansiering och andra intressekonflikter (Peek et al., 2015:92). 
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5. Analys 

Under detta avsnitt har resultaten från avsnittet ovan analyserats. Med hjälp av teorin digital 

social capital och forskningsområdet utvecklingspsykopatologi som analyseringsverktyg har 

vi försökt skapa en djupare förståelse av vårt resultat för att kunna dra slutsatser kopplade till 

uppsatsens frågeställningar. Först analyseras de positiva aspekterna av tonåringars 

användning av sociala medier i relation till deras psykiska hälsa och därefter analyseras de 

negativa aspekterna. Sist analyserar vi de resultat som behandlar socialarbetares roll i det hela. 

 

5.1 Analys av de positiva aspekterna med sociala medier 

Inom den utvecklingspsykopatologiska forskningen ses faktorer som bidrar till att en god 

psykisk hälsa inte vidareutvecklas negativt som skyddsfaktorer (Broberg et al., 2015:165). I 

resultatet av denna undersökning påträffades flera olika faktorer som skulle kunna agera 

skydd mot såväl utvecklingen som vidareutvecklingen av psykisk ohälsa bland tonåringar i 

och med deras användning av sociala medier. Av de fynd som vi hittade var en övergripande 

positiv faktor den ökade möjligheten till social kontakt. 

 

En av de skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa som forskare inom utvecklingspsykopatologin 

tidigare funnit och som setts som mycket betydelsefull är innehavandet av en god social 

kompetens (Broberg et al., 2015:166–167). Då tonåringar idag använder sig mycket av sociala 

medier för att söka kontakt med andra bidrar detta till att deras sociala kompetens får chans att 

utvecklas samt att de under tiden även utvecklar ett digitalt socialt kapital. Genom sociala 

medier och det digitala sociala kapitalet samt genom Granovetters (1973) perspektiv om 

bridging ties får tonåringar en bredare tillgång till individer som de kanske annars inte skulle 

ha möjlighet att möta i deras fysiska vardag. Det kan vara individer som kan bidra med nya 

synsätt, öka deras kunskap om något, bidra med stöd och förståelse eller bara dela med sig av 

sina egna erfarenheter (Granovetter, 1973, se Julien, 2014:358). Detta bidrar till att 

kommunikation via sociala medier ökar möjligheterna för tonåringar idag att kunna få prata 

med någon som de kanske upplever förstår dem på ett annat sätt än vad en vän eller 

familjemedlem skulle göra, vilket kan vara till en tröst om de upplever någon form av psykisk 

ohälsa och även en chans till att utveckla nya positiva vänskapsrelationer och således även sitt 

digitala sociala kapital (Shepherd et al., 2015:6). 
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Den ökade möjligheten till social kontakt med andra via sociala medier kan därför sägas 

kunna ge de tonåringar som annars har svårigheter med att våga prata om sina privata 

angelägenheter, så som psykisk ohälsa, mod till att faktiskt göra det (Turner, 2014:397). I 

artikeln av Turner (2014) framgick det bland annat att socialisering via sociala nätverkssiter 

kan leda till att tonåringar utvecklar en ökad självkänsla, vilket i sin tur leder till ett ökat 

subjektivt välbefinnande (Ibid.). 

 

Inom utvecklingspsykopatologin anses det att just en god självkänsla, men även ett gott 

självförtroende, kan vara skyddsfaktorer mot utvecklingen av psykisk ohälsa (Broberg et al., 

2015:167). Då användningen av sociala medier, som tidigare nämnts, utvecklar tonåringars 

digitala sociala kapital genom skapandet av bridging ties bidrar de med nya synsätt och andra 

kunskaper via individer som delar liknande erfarenheter. Användningen av sociala medier kan 

vara en skyddande faktor då de genom detta kan öka tonåringars självkänsla och ge dem de 

verktyg som krävs för att de på en djupare nivå även kan förstå varför de känner eller mår 

som de gör, vad det är som bidragit till att de började må dåligt från första början, hur de ska 

gå tillväga för att så småningom må bättre samt att detta gör att känslan av kontroll för sig 

själva också ökar (Ibid.). 

 

De typer av sociala medier som bidrog till att tonåringarna utvecklade positiva bridging ties 

till andra var exempelvis via Facebook, onlinechattar och support-grupper. Facebook sågs av 

Ellison et al. (2007) som en god möjlighet för tonåringar att etablera nya kontakter, såväl för 

att bibehålla sina redan upprättade kontakter (Ellison et al. 2007, se Turner, 2014:398). I 

artikeln av Turner (2014) framgick det att möjligheten för tonåringar att kunna få vara 

anonyma i chattrum bidrog till att deras depressioner och känsla av ensamhet minskade och 

att deras självkänsla ökade (Shaw & Gant, 2002, se Turner, 2014:399). Även support-grupper 

online ansågs ha en liknande effekt då det framgick att det var vanligt att tonåringar som led 

av depression eller ångestsymtom använde sig av just detta som ett verktyg för att söka stöd 

eller hjälp (Turner, 2014:400). Sociala medier kan därför ses som en positiv resurs för 

tonåringar att använda sig av för att motverka och bekämpa psykisk ohälsa då användningen 

bland annat leder till att de kan utveckla sitt sociala kapital vidare, specifikt det digitala 

sociala kapital som utvecklas via bridging ties. Bridging ties kan leda till ett positivt utbyte av 

hjälp och stöd från individer som tonåringarna kanske aldrig annars skulle ha kunnat träffa.  
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5.2 Analys av de negativa aspekterna med sociala medier 

De empiriska underlaget för vår uppsats resulterade även i flertalet exempel på vilka 

riskfaktorer (Broberg et al., 2015:151) för den psykiska hälsan som kan uppstå vid 

användningen av sociala medier. Nedan följer en analys av de negativa aspekterna av sociala 

medier för den psykiska hälsan. 

 

Inom utvecklingspsykopatologin ses faktorer i omgivningen som ett barn upplever vara 

psykiskt påfrestande och som finns runt barnet under en lång tidsperiod är riskfaktorer 

(Broberg et al., 2015:151). Sociala medier används idag frekvent av tonåringar (Madden et al. 

2013; Mitchell, Patrick, Heywood, Blackman & Pitts 2014, se Monks m.fl., 2015:5) men våra 

resultat tyder på att sociala medier bland annat kan bidra till en känsla av utanförskap (Binns, 

2014:75–76) vilket inom utvecklingspsykopatologin ses som en riskfaktor för utvecklandet av 

psykisk ohälsa (Broberg et al., 2015:151). Sociala medier kan också skapa en krävande miljö 

för unga där mycket fokus läggs på att behöva “marknadsföra sig” (Binns, 2014:73) vilket kan 

leda till en stor psykisk press att hela tiden behöva visa upp en positiv bild av sig själv som 

man hoppas att andra kommer att tycka om. Vårt empiriska underlag visade att det finns en 

oro över att bli dömd för sin profil på sociala medier, på Facebook för att vara specifik, och 

att tonårsflickor inte vill belasta andra med sina känslor (Binns, 2014:82). Sociala medier kan 

därmed anses vara påfrestande för tonåringar vilket, som ovan nämnt, är en riskfaktor för den 

psykiska hälsan enligt det utvecklingspsykopatologiska perspektivet (Broberg et al., 

2015:151). 

 

Ännu en faktor på sociala medier som kan påverka den psykiska hälsan negativt visade sig 

vara graden av anonymitet men också det ökade självförtroende som uppstår som ett resultat 

av anonymiteten (Binns, 2014:77). I resultatdelen kan man utläsa att anonymitet kan leda till 

ökad mobbing (Ibid.) vilket i sin tur kan leda till en negativ utveckling av den psykiska hälsan 

hos de drabbade. Att vi ser ett ökat självförtroende som en riskfaktor beror på vad våra 

resultat visade att detta kunde leda till. Ett ökat självförtroende, menade många respondenter i 

Binns studie, kunde leda till överdrivna kommentarer och att sådant som inte skulle sägas i 

verkligheten blir sagt på sociala medier (Ibid.).  

 

Vårt resultat tyder även på att sociala medier kan leda till en känsla av utanförskap (Binns, 

2014:75–76) vilket kan ses som en riskfaktor för den psykiska hälsan enligt det 
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utvecklingspsykopatologiska området där ett socialt utanförskap anses kunna ha negativa 

konsekvenser för den psykiska hälsan (Broberg et al., 2015:167–168). Med tanke på att 

många ungdomar dessutom använder sociala medier frekvent kan denna känsla av 

utanförskap kan upplevas dagligen. Även sådant som ständigt är närvarande och påverkar den 

psykiska hälsan negativt ses som en riskfaktor inom utvecklingspsykopatologin (Ibid. s.151).  

 

Trots dessa negativa aspekter med användningen av sociala medier framkommer det i 

resultatet att 80 % av dagens ungdomar använder någon form av sociala medier regelbundet 

(Madden et al., 2013 se Monks et al., 2015:5) vilket innebär att många tonåringar utsätts för 

risker dagligen gällande deras psykiska hälsa. 

 

5.3 Professionella på sociala medier  

Enligt 5 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har socialtjänsten bland annat ett ansvar 

för att tonåringar växer upp under tillfredsställande villkor psykiskt och som tidigare nämnts 

använder många tonåringar sociala medier regelbundet vilket medför vissa risker för deras 

psykiska hälsa. Vår studie har resulterat i flertalet tips, råd, svårigheter och tankar kring hur 

professionella kan använda sig av och hur de bör föra sig på sociala medier. Våra resultat 

tyder på att det finns vissa problem vad gäller att få tag i grupper av tonåringar som mår 

psykiskt dåligt. Speciellt de som vanligen håller sina känslor inne för att inte behöva visa sig 

som svaga inför sin omgivning då det ses som något dåligt (Pickwood & Braithwaite, 1994, 

se Best et al., 2014:3). Om man tolkar detta utifrån ett utvecklingspsykopatologiskt perspektiv 

kan denna typ av oro för att bli stämplad med egenskaper som inom omgivningen ses som 

mindre värda vara en stark riskfaktor till utvecklandet av psykisk ohälsa. Om ett barn 

exempelvis växer upp med uttalanden om att en pojke ska ha en viss uppsättning egenskaper 

och en flicka andra kan det göra att barnet försöker leva upp till förväntningar som är 

omöjliga för den att uppnå (Broberg et al., 2015:151). 

 

Av resultatet framgår det även att Best et al. (2014) föreslår att blivande socialarbetare redan 

under sina studier ska förberedas inför användandet av medieverktyg så som sociala medier i 

sitt framtida arbete (Best et al., 2014:345). Det kan härmed vara av stor betydelse att öka 

blivande socialarbetares kunskaper redan under studietiden om hur utvecklingspsykopatologin 

ser på utvecklingen av psykisk ohälsa och om de risk- och skyddsfaktorer som kan påverka 

uppkomsten av psykisk ohälsa bland tonåringar för att kunna utveckla mer salutogena, det vill 
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säga hälsofrämjande, arbetssätt (Broberg et al., 2015:165). Viktiga faktorer som påverkar 

ungas psykiska hälsa positivt är som tidigare beskrivet deras egen uppfattning om vad de 

själva vet, kan och klarar av. Att som socialarbetare, eller annan yrkesperson som arbetar med 

barn och unga, hjälpa dem att utveckla såväl deras övergripande sociala förmåga som tilliten 

de har till sig själva kan därför vara en betydande del av det stödjande arbetet online för att 

kunna arbeta förebyggande mot uppkomsten av framtida psykiska sjukdomar (Broberg et al., 

2015:166–167). 

 

Resultatet av undersökningen visar dock att vissa tonåringar kan ha svårt att känna tillit till 

statliga organisationer eller myndigheter (Best et al. 2014:14), vilket kan göra det svårt för 

professionella inom exempelvis socialtjänsten att nå dem och att vinna deras förtroende. Den 

bristande tilliten kan bero på tonåringarnas omgivnings syn på hur dessa organisationer eller 

myndigheters arbeten själva negativt har berört dem och deras liv. Eller så kan det i grunden 

bero på rådande fördomar, som blivit en norm för alla att hålla med om och som därför också 

kvarhålls liksom en gemensam värdegrund (Broberg et al., 2015:151 & Bourdieu 1986, se 

Julien, 2015:364–365). För att öka tonåringars tillit till statliga organisationer föreslår Best et 

al. (2014) därför att organisationerna bör bli mer synliga inom sociala medier samt att de bör 

sprida mer information om vad de faktiskt arbetar med och kan hjälpa till med för att på sikt 

kunna nå fler av de tonåringar som idag väljer att söka hjälp på andra håll (Best et al., 

2014:14). 

 

Eftersom det sociala rummet i och med det ökade användandet av sociala medier bland 

tonåringar har utvidgats till att gälla både det verkliga livet liksom online måste man även se 

på tonåringars tillgång till socialt kapital utifrån detta. Med det digitala sociala kapitalet 

kommer möjligheten för tonåringar att erhålla en större ”resurs-pool” än enbart från de rent 

fysiska relationerna (Bourdieu, 1990, se Julien, 2015:368). Johnston-Goodstar et al. (2014) 

menar att det är en absolut nödvändighet för socialarbetare att därför utforska möjligheterna 

till att kunna implementera sociala medier eller andra nätbaserade verktyg inom sina 

arbetsområden för att de ska kunna nå tonåringar på fler sätt (Johnston-Goodstar et al., 

2014:339). 
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6. Diskussion och Slutsatser 

Genom denna studie har det framkommit att sociala medier används regelbundet av 

tonåringar och att många av dem dessutom använder sociala medier för att söka hjälp gällande 

hälsorelaterade problem. Det har även framkommit att sociala medier är ett effektivt sätt att 

söka kunskap om symptom gällande psykisk ohälsa samt för att reducera stigmatisering. I och 

med detta är det av stor vikt att professionella socialarbetare utvidgar sina arbetssätt till att 

även involvera sociala medier för att också kunna vidareutveckla sitt stöd- och 

rådgivningsarbete med tonåringar som upplever psykisk ohälsa.  

 

Denna undersökning har sin grund i de tre frågeställningar som presenterades i det inledande 

avsnittet. Nedan besvarar vi dem utifrån resultatet av vårt empiriska underlag. 

 

1. Vilka risker finns, enligt forskningen, vid användande av sociala medier för tonåringar som 

upplever eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa? 

De risker som enligt den analyserade forskningen kan uppstå vid användningen av sociala 

medier och som kan påverka den psykiska hälsan negativt är flera. En riskfaktor som vi anser 

hör samman med flertalet av de andra riskfaktorerna som vi funnit är den anonymitet som 

sociala medier kan medföra. Att kunna vara anonym i sociala medier bidrar till en ökad 

självsäkerhet för många tonåringar vilket kan leda till att de vågar uttrycka sig på andra sätt än 

hur de skulle ha gjort i fysiska sammanhang. Resultatet har visat att anonymitet på så sätt kan 

leda till ökad mobbing och att fler säger elaka saker till varandra. Att ständigt vara utsatt för 

elaka kommentar kan leda till utvecklandet av psykisk ohälsa för de tonåringar som berörs av 

dem och det framgår även att när sociala medier innehar en fientlig miljö ökar också risken 

för självmord bland tonåringar. 

 

Resultaten har även visat att sociala medier kan leda till en känsla av utanförskap för de som 

har ett litet fysiskt socialt kapital. Genom sociala medier kan man se och följa hur personer, 

exempelvis klasskamrater, gör saker tillsammans och kommenterar varandras inlägg vilket 

tydliggör utanförskapet i en större grad, vilket således kan påverka den psykiska hälsan 

negativt. 

 

Kravet på att behöva marknadsföra sig på ett visst sätt i sociala medier kan även det ses som 

en risk för utvecklingen av psykisk ohälsa då detta skapar en sorts psykisk press. Normen att 
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man ska vara på ett visst sätt kan leda till en oro att bli dömd om man inte följer den, vilket 

kan leda till att tonåringar inte vågar vara sig själva eller inte vill belasta andra med sina 

känslor och problem. Att man inte vågar vara sig själv kan leda till en känsla av att man inte 

duger som man är och att självkänslan sviktar. 

 

2. Anger forskningen att det finns särskilda skyddsfaktorer vid användningen av sociala 

medier vad gäller tonåringars psykiska hälsa? 

Faktorer som kan skydda tonåringar mot att utveckla eller vidareutveckla psykisk ohälsa i 

sociala medier är bland annat den tillgång till kontakter som annars inte skulle vara möjlig. 

Inom sociala medier kan nya bekantskaper knytas med personer som delar liknande 

erfarenheter trots att den geografiska distansen mellan dem kan vara stor. För tonåringar med 

relativt smala sociala nätverk kan sociala medier således ses som en tillgång. Både det sociala 

kapitalet och det digitala sociala kapitalet kan utökas genom användningen av sociala medier, 

vilket i sig kan vara en skyddsfaktor mot utvecklingen av psykisk ohälsa då tillgången till 

positiva resurser i och med detta ökar. 

 

Resultaten har även visat att det kan vara lättare att prata med andra online då nivån av 

anonymitet kan regleras utefter behov samt att det inte finns några krav på att fortsätta 

kontakten om den inte skulle vara givande för någon av parterna. Därmed kan anonymiteten 

ses både ur en positiv och negativ aspekt.  

 

Att prata med andra online bidrar även till att den sociala kompetensen utvecklas positivt 

vilket kan leda till ökat självförtroende, minska känslan av ensamhet och minska nivåerna av 

depression. Samtal online bidrar utöver detta till ökade möjligheter att få prata om sig själv 

och sina problem öppet med någon som kan komma med tips och råd, vilket i sin tur kan öka 

förståelsen för sin problematik eller sin oro om något och även utveckla kunskaper kring hur 

dessa kan lösas. Sociala medier kan således även användas för att minska fördomar och 

stigman kring psykisk ohälsa genom att information kring exempelvis symptom och vilken 

hjälp som finns att få synliggörs via sociala medier och därmed finns tillgängligt för en stor 

grupp individer, vilket kan leda till en ökad förståelse kring psykisk ohälsa överlag. 
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3. Hur kan socialarbetare på bästa sätt använda sociala medier för att hjälpa tonåringar som 

upplever psykisk ohälsa? 

Vad gäller socialarbetares möjligheter till att använda sig av sociala medier i sitt arbete med 

tonåringar som mår dåligt psykiskt framgår det av resultatet att det främst behövs mer 

litteratur som behandlar ämnet och att sociala medier bör kunna involveras som ett verktyg 

redan under blivande socialarbetares utbildning. Det framgår även att tonåringar inte känner 

någon större tillit till att vända sig till statliga organisationer eller myndigheter, vilket gör att 

professionella socialarbetare inom exempelvis socialtjänsten kan uppleva problem med att 

fånga upp tonåringar som upplever psykisk ohälsa även via sociala medier. För att råda bot på 

detta kan en ökad närvaro i sociala medier, för att få tonåringar att ändra sin nuvarande syn på 

hur socialtjänsten fungerar, vara en väg att gå. Om tonåringar får mer information om vilken 

hjälp och vilket stöd som finns att få via socialtjänsten så kan eventuella fördomar också 

suddas ut och en ökad tillit skapas. 

 

Av resultatet framgår det bland annat att olika typer av chatt-möjligheter är något som 

tonåringar värdesätter högt som verktyg till stöd och hjälp om de mår dåligt, speciellt om det 

finns möjlighet till kontakt på kvällstid. En möjlighet för socialtjänsten skulle här vara att 

utveckla någon form av chattfunktion där de finns tillgängliga efter kontorstid, eftersom det är 

vid den tidpunkt som många tonåringar beger sig ut i sociala medier för att söka hjälp. Då det 

även framgår att tonåringar oftare söker hjälp online när de vet att det finns professionella där 

att rådfråga är detta av hög relevans för just socialtjänsten då de skulle kunna bidra med sin 

expertis.  

 

Vad som dock är viktigt att tänka på när professionella ger sig ut på sociala medier är dock att 

inte komma klienterna för nära för att inte inskränka båda deras integritet, men även för att 

skydda den professionella från att frångå förhållandet professionell-klient. 

 

I övrigt framgår det av resultatet att det finns få exempel på konkreta arbetssätt för 

socialarbetare att använda sig av via sociala medier och området är i stort behov av mer 

forskning för att komma fram till fler effektiva insatser för att fånga upp tonåringar som 

upplever psykisk ohälsa. 
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6.1. Sammanfattning 

Resultaten av vår studie tyder på att det finns både positiva och negativa aspekter med 

användningen av sociala medier överlag. Dels kan sociala medier verka hälsofrämjande, som 

en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa genom det digitala sociala kapitalet, samt genom bridging 

social capital. Något vi i vårt resultat fann extra intressant var att ett ökat självförtroende och 

anonymitet både kan verka som en riskfaktor samt en skyddsfaktor för den psykiska hälsan, 

vilket kan tyda på att det finns fler bakomliggande faktorer som också påverkar hur 

självförtroende och anonymitet tar sig uttryck.  

 

Trots riskerna är det många tonåringar som ändå använder sociala medier dagligen, vilket får 

oss att vidare fundera över hur detta kommer sig. Kan det bero på ett behov av att hela tiden 

kunna utnyttja det digitala sociala kapitalet? Är det den sociala pressen som kommer med att 

hela tiden vara uppkopplad och tillgänglig, eller handlar det om att de positiva effekterna som 

följer av de relationer man har på sociala medier övervinner de negativa effekterna?  

 

6.2 Framtida forskning  

Vi anser att mer forskning behövs inom ämnesområdet, dels för att förstå tonåringars 

användning av sociala medier trots de risker som sociala medier enligt vår undersökning kan 

medföra, men också för att kunna utveckla fler konkreta arbetssätt för socialarbetare och 

Monks et al. (2015) studie tar upp några viktiga punkter kring forskning utförd på sociala 

medier som vi därför anser är av värde att nämna.  

 

Monks et al. (2015) menar bland annat att trots att kommunikation på nätet har en offentlig 

karaktär kan unga människor tro att de kommunicerar i en privat miljö vilket kan skapa 

problem vid undersökningar genomförda på nätet. De menar att det kan finnas oklarheter 

kring om det krävs samtycke att samla in uppgifter från användare eller om det ska behandlas 

som allmänt tillgänglig information, de menar vidare att det inte är säkert att ungdomarnas 

syfte var att informationen skulle bli offentlig eller vara avsedd för en stor publik (Monks et 

al., 2015:5). 

De menar vidare att uppfattningen om huruvida sociala mediers webbplatser är offentliga eller 

privata till stor del är beroende av användarnas egen förmåga att tillämpa 

sekretessinställningar på sina profiler, då man själv kan avgöra hur mycket av informationen 

om sig själv som andra kan komma åt på nätet (Monks et al., 2015:11). Dock är 
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sekretessinställningarna inte alltid så lätta att förstå utan många gånger ganska komplicerade 

(Monks et al., 2015:11), vilket kan bidra till att ungdomar inte alltid är medvetna om att det de 

publicerar faktiskt blir offentligt tillgängligt. Ungdomarna i studien var trots detta ändå öppna 

för att medverka i forskning bedriven på sociala medier så länge de gavs möjligheten att 

lämna samtycke och var säkra på sekretess och anonymitet (Monks et al., 2015:14). 

 

Monks et al. (2015) anser att det är viktigt för forskare som använder sociala medier att vara 

medvetna om sårbarheten hos användare och att de kanske inte är fullt informerade om hur 

sekretessinställningar fungerar och därför inte heller har rimliga möjligheter till att skydda sin 

egen data från att ingå i forskning. Författarna menar därmed att desto större sårbarhetsrisk för 

deltagarna, desto större ansvar har forskaren att informera och skydda dem (Monks et al., 

2015:15–16). 
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