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Generasjon perfekt er lei av å være perfekt, vi savner å være barn.  
 
Retusjerte bilder, oppskrifter på hvordan man kan gå ned i vekt? så mye som mulig så fort 
man kan, størrelser som ikke går høyere enn xl og lavere enn xs.  
De sosiale mediene har tatt over mer enn de burde, og er nesten de nye rollemodellene våre 
som oppdrar oss.  
 
Det er forsket på hvordan sosiale medier påvirker oss. ENKLERE og for å finne ut av dette 
gikk Royal Socitiy for Public Health og Young Health Movement sammen om å lage en 
undersøkelse som 1500 britiske ungdommer mellom 14-24 år gjennomførte. I undersøkelsen 
ble de mest brukte sosiale mediene blant ungdom brukt; Instagram, Twitter, Facebook, 
Snapchat og YouTube. Instagram viste seg å ha verst påvirkning på ungdommer, mens 
YouTube viste seg å ha positiv påvirking, men negativt påvirking når det kom til søvn. Den 
administrerende direktøren i Royal Society for Public Health mener at det burde finnes en 
maksgrense hvor mye man kunne bruke de sosiale mediene hvor man får varsel om man går 
over det som er anbefalt, og at manipulerte bilder må bli merket. Resultatet viser at Instagram 
hadde verst påvirkning på ungdommer når det kom til at det trigget angst, depresjon, følelsen 
av ensomhet, søvn, selvtillit, mobbing og redselen av å gå glipp av noe, mens det scoret 
positivt på oppmerksomhet, tilgjengelighet, muligheten til mental støtte, identitet, 
kommunikasjon og muligheten til å uttrykke seg selv. At en liten app kan påvirke helsen til en 
ungdom på et så høyt nivå er nesten litt skummelt, men jeg personlig mener ikke at de sosiale 
mediene er så ille, og at de kan være mye til hjelp. Etter vi tok de sosiale mediene i bruk så får 
vi med oss så mye mer av verden, og det er lettere å søke hjelp. Vi har flere redskaper som 
hjelper oss med dele meningen vår, og sørge for å bli hørt, og vi har lettere muligheten til å si 
ifra når noe er galt.  
 
Du er deprimert 
Det går ikke en dag uten at jeg ser noe som omhandler psykiske lidelser på feeden min, hvor 
det meste parten av gangene er assosiert med noe positivt. I en undersøkelse skapt av en 
medie-og kommunikasjon klasse i 2016 så sa 60% av 880 elever at de mente eller viste de 
hadde en psykisk lidelse, mens tallet på ungdommer med registrerte psykiske lidelser ligger 
på 15-20% i hele Norge. I undersøkelsen viste det seg også at det var 63% av elevene som sa 
de var psykisk syke var jenter. Selv på Facebook legger jeg merke til at mennesker søker 



hjelp og uten problemer får diagnosen ”depresjon” fra Google eller andre mennesker som 
ikke har autoritet til å gi diagnoser. Jeg er medlem i en jentegruppe på Facebook hvor det er 
nesten 25 000 medlemmer, og det er der jeg hovedsakelig opplever hvor høyt nivået av 
selvdiagnosering faktisk er. En jente skriver om hvordan hun føler seg nedstemt og har dårlig 
matlyst kommer til å få kommentarer på at hun må være deprimert. Hvordan det er å være så 
sliten i hodet at man noen dager ikke klarer å reise seg, og de tenker heller ikke på hvordan 
depresjoner sakte men sikkert tar over livet ditt, selv om man faktisk kan ha det bra med seg 
selv enkelte dager. Som en jente som selv har vært på bånn og kjempet seg hele veien opp 
igjen irriterer det meg at andre hjelper hverandre med å grave seg ned til bånn. Mennesker på 
nettet deler ut diagnoser som politikere deler ut flyers ved under valgkampanjen.  
 
Det er pent å være tynn 
De psykiske lidelsene har gått fra å så vidt eksistere, til å bli romantisert. Dameblader forteller 
deg om hvordan du kan gå ned fortsett mulig i vekt, og nasjonale prøver for 13-åringer ber 
deg regne ut hvor mye trening som kreves for å forbrenne en sjokoladeplate. Som avisen The 
Atlantic skrev at: ”Sosiale medier redefinerer depresjon,” Instagram øker kroppspresset, 
Facebook øker følelsen av å være ”ukul” fordi man ikke har nok venner, eller ikke nok likes 
på profilbildet sitt. Tumblr prøver å gjøre lidelser om til noe vakkert ved å legge ut bilder av 
arr i sort-hvitt, og idealisere spiseforstyrrelser med noe som er bra og fint. De forteller om 
hvor behagelig det er å ha den kontrollen man får, og hvor deilig den følelsen av å se man bli 
tynnere. De sammenligner følelsen av sult som noe vakkert, som noe kontrollerende. Noe du 
helt klart burde begynne med, fordi er man tynn nok, så er man bra nok. Jeg vet om jenter ned 
til 13 års alderen som sliter med spiseforstyrrelser og som sier de vil ha det fordi man blir så 
”tynn og fin”. De sosiale mediene som kunne vært et verktøy vi kunne brukt for å gjøre en 
forskjell bruker vi heller til å gjøre ungdommene sykere og sykere.   
 
Kilder; 
http://www.nettavisen.no/livsstil/--facebook-snap-og-insta-er-skadelig-for-unges-
mentale-helse/3423341997.html 
www.kontrast16.mailland-mk.no/sport-og-helse/selvdiagnosering-av-psykiskelidelser/  
www.verdidebatt.no/innlegg/11683534-depresjon-pa-catwalken 
https://www.dagbladet.no/nyheter/fikk-sjokk-av-datteras-matteoppgave---flere-jeg-har-
vist-den-til-trodde-ikke-at-det-kunne-vaere-sant/68714217 
 
 

– Les gjennom, bruk stavekontroll 
– Litt mer om hva du mener om disse faktaene? 


