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«Sosiale medier er en plattform som veldig 

mange barn og unge ferdes på. Det er 

dessverre mange negative sider med sosiale 

medier, dette kan påvirke den psykiske 

helsen til mange. 

Jeg tror at et mer positivt fokus på sosiale 

medier kan endre innstillingen folk har til 

sosiale medier, og også da et mer positivt 

miljø på de sosiale mediene.

Om vi bruker ressurser på å forbedre miljøet 

på sosiale medier vil forhåpentligvis flere ha 

det bedre» ungdom 16 år



Prosjekt gjennom 
tilskuddsordningen i Nasjonalt 
program for folkehelse i 
kommunane

• Skal nå breie grupper av 
barn og unge.

• På arena kor barn og unge 
naturlig oppheldt seg.

• Utvikle kunnskapsbaserte 
tiltak

• Utvikle helsefremjande
tiltak som kan møte lokale 
utfordringar i kommunane



Sosiale medium –
eit lokalsamfunn
for barn og unge



Prosjektet 
skal svare på:



Tilnærming

1. 
Kunnskapsoversikt

2. Kvalitativ 
kartlegging

3. Kvantitativ 
kartlegging

4. Utforming av 
tiltak

5. Gjennomføring 
av tiltak

6. Evaluering av tiltak

Situasjonsanalyse

Kunnskapsoversikt Tiltaksutvikling
Implementering

Evaluering



Fokusgruppeintervju



Resultat



1. Interpersonlege konsekvensar av SoMe

1. Andre reglar gjeld 

2. Folk oppfører seg verre på sosiale medium

3. Utviding av den sosiale verda



66% chatting med vener i 
grupper dagleg

61% deler bilete/memes/videoar 
med vener/familie dagleg

Utviding av den sosiale verda

Positivt:

SoMe fremjar deira sosiale liv: Lettare å 
kommunisere, oppretthalde venskap, og 
få nye vener

Fremjar samhald (til dømes i klassen)

Negativt:

Mange overflatiske venskap

Tilgjengeleg for framande – får 
meldingar, invitasjonar og «nudes»

34% blir kontakta av framande 
på SoMe

23% mottar nakenbilete eller 
seksualisert innhald utan å ha 

bedt om det 

(nokre gonger til svært ofte)



2. Personlege konsekvensar av SoMe

1. Det er fordelar og ulemper med å vere konstant tilgjengeleg

2. Sosiale hierarki er synlege

3. Aukande sosial samanlikning

4. Bør vere synleg på SoMe

5. Bruk går på kostnad av andre ting



Det er fordelar og ulemper ved å vere tilgjengeleg

Kontakt med vener og familie

Sosial støtte

Kjenne seg knytt til eit større fellesskap

Uttrykke seg, bli høyrt/sett av andre

Positive kjensler frå «likes», kommentarar og 

av å bli inkludert i «stories»
Negativt: Utestenging

Følgje med på kva vener gjer – ha kontroll
Negativt: Henge med på alt som skjer (stress, 
overveldande)

FoMo

48% synes SoMe gir dei ei kjensle 
av kontroll eller oversikt over kva 

som foregår

27% er redd for å gå glipp av 
noko dersom dei ikkje er på 

SoMe

(stemmer ganske mykje eller svært 
mykje)



Sosiale hierarki er synlege

Sosiale relasjonar og status er synlege

Kven er vener med kven

Kven får «lov» å sjå privat story og kven får ikkje

«Likes» og kommentarar kvantifiserer popularitet og sosial status

Slitsamt å forhalde seg til

Mangel på «likes» og fine kommentarar kan gje negativ tankar



Aukande sosial samanlikning 

Sosial samanlikning på SoMe: Negative tankar og kjensler

Uunngåeleg 

Skaper urealistiske forventingar om jenter sin utsjånad

Bruk av filter: Blir klar over «feil» ved eige utsjånad

Foto: Medietilsynet 2020

«Alle vet at bildene er redigert, 
fremdeles så ser de det som er 
der. Så tenker de sånn burde 

jeg også sett ut» 

https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2020/201015-foreldre-og-medier-2020-hovedrapport-med-engelsk-summary.pdf


Å vere synleg på SoMe

SnapMap: Må vise andre at ein ikkje 
berre er heime heile tida.

Spreiing av bilete: Må vere forsiktig.

Det ein har lagt ut blir aldri borte. «…Men jeg synes det var 
veldig dumt å legge ut den 

videoen, nå, sant. For jeg får 
den aldri vekk igjen.» 



Bruk går på kostnad av andre ting

Bruk av SoMe går ut over 
andre aktivitetar, mellom 
anna skulearbeid og søvn

Personleg utvikling: Bli kjend 
med seg sjølv og sosiale evner

43% synes dei bruker for mykje tid på 
SoMe

(stemmer ganske eller svært mykje)

55% legg seg til å sove seinare enn 
dei burde fordi dei er på SoMe

(ofte eller svært ofte)



3. Motivasjon for sosial mediebruk

1. Ein sosial arena ein ikkje kan vere forutan

2. Sjølv-presentasjon og inntrykkshandtering

3. Frå glede til avhengigheit 

4. Unngå vanskelege kjensler

5. Medvit rundt og regulering av eigen bruk



Ein sosial arena ein ikkje kan vere forutan

Sosialisere med vener

Henge med

Frykt for å gå glipp av det som skjer på SoMe –

går glipp av «halve samtalen»

Press og forventningar

«[Når] venninnen min har 
lagt ut et bilde av seg selv, 

så føler jeg at jeg må 
kommentere det bare 

fordi… det er obligatorisk.»

«…hvis du ikke blir mentalt 
avhengig av det, så blir du 
uansett sosialt avhengig av 

det.»



Sjølv-presentasjon og inntrykkshandtering

Viktig motivasjon for å bruke SoMe

Kan framstille seg slik ein sjølv vil

Konkurranse: Mest mogeleg «likes» og 
kommentarar

Vanskeleg å ikkje bry seg

Stor variasjon i kor mykje vekt elevane låg på 
dette



Frå glede til avhengigheit 

Underhaldning, inspirasjon

Unngå å kjede seg

Kjenner seg avhengig

Bruker mykje tid på sosiale medium

35% opplever seg sjølv
som avhengig av 

sosiale media 

(stemmer ganske mykje eller 
svært mykje)



Unngå vanskelege kjensler

Distrahere seg sjølv frå negative tankar eller kjensler

Unngå ukomfortable sosiale situasjonar

Lettare å snakke om vanskelege tema «…hvis du for eksempel 
sender meldinger og 

sånn, så trenger du ikke 
å se dem i øynene når 

du snakker med dem. Så 
det er litt lettere å si 

ting.» 



Medvit og regulering av eigen bruk

Meir avslappa forhold til SoMe med alderen

Viktig å kunne leggje frå seg telefonen

Positive opplevingar med å ikkje ha tilgang på 

SoMe

Aktiv regulering av eiga bruk

Behov for relevant informasjon

Må ha reglar

32% ønsker å redusere 
sin eigen bruk av SoMe

(stemmer ganske mykje
eller svært mykje)



Oppsummert

Positiv og naudsynt del av livet

Har negative aspekt

Endringar i kommunikasjon som både er positive 
og negative

Personlege konsekvensar

Motivasjon for å bruke SoMe reflekterer dei 
positive og negative sidene ved sosiale medium



Spørjeundersøking
hausten 2020

Videregåande skular i 
Bergen Kommune 

invitert.

To skular (av 14) 
kunne ikkje delta.

Totalt 3 959 elevar
over 16 år invitert. Til 

saman 2 116 (53%) 
samtykka til å delta.



Om tiltaket
• Utforming av tiltak i WS sammen med ungdom i Bergen våren 2021.

• Tiltaket er utviklet på bakgrunn av ny kunnskap gjennom kartlegging av 
hvordan unge i Bergen lever livene sine på SoMe.

• Skulebasert (vgs), 2 økter, fokus på haldningar, refleksjon og bevisstgjering

• Tiltaket blir dokumentert, evaluert og grunnlag for vitskapeleg publisering.

Mål for tiltaket: 
• Fremme positiv og helsefremmende

bruk av sosiale medier.
• Øke bevissthet og refleksjon rundt 

bruk av sosiale medier hos ungdom, 
foresatte og tilsatte i vgs og 
ungdomsskole.



Publikasjoner
frå prosjektet

• Kunnskapsoppsummering: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01949

• Selvpresentasjon på SOME: https://doi.org/10.3390/ijerph18063319

• How do Norwegian adolescents experience the role of social media in 
relation to mental health and well-being: a qualitative 
study: https://link.springer.com/article/10.1186/s40359-021-00582-x

• Pupils’ Use of Social Media and Its Relation to Mental Health from a 
School Personnel Perspective: A Preliminary Qualitative 
Study: : https://www.mdpi.com/1660-4601/18/17/9163/pdf

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01949
https://doi.org/10.3390/ijerph18063319
https://link.springer.com/article/10.1186/s40359-021-00582-x
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/17/9163/pdf
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