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Sammanfattning 

Innevarande studie syftar till att utreda nationalekonomisk nyttoforskning med 

anknytning till sociala medier. Sociala medier ger upphov till en mängd intressant 

forskning. Lin & Lu (2011) visar att individer som använder sociala medier känner 

uppskattning och glädje vid interaktioner på sociala medier. Det är roligt och förnöjsamt 

att vara medlem i ett socialt digitalt nätverk när bekanta bidrar till en positiv stämning. 

Ellison & Steinfield (2007) visar hur Facebookanvändare har större socialt kapital än 

icke-användarna – de har kontakt med fler människor. Användandet av sociala medier 

verkar bidra till att individer bibehåller kontakt med människor de annars hade tappat 

kontakten med. Fördelen med ökat socialt kapital kan förklaras med att man får tillgång 

till mer information. Ökat inflöde av information visar Granovetter (2005) är relevant 

för individens beslutförfattande, personer med mer socialt kapital tar bättre beslut – de 

ångrar inte besluten i efterhand. Användandet av sociala medier bidrar till nyttofulla 

saker men som med mycket annat när saker går till överdrift har dem en tendens till att 

börja påverka en individ negativt. Fischer (1999) visar hur människor gärna 

nyttomaximerar under restriktionen av den tid varje dygn erbjuder. Det är alltså ett bra 

val att göra saker vi tycker är roligt då får vi större nytta i livet. Men i samklang med att 

individer gärna njuter av fritid där vi exempelvis spenderar tid på sociala medier så kan 

ett fysiskt beroende utveckla sig. Olds & Milner (1954) förklarar hur hjärnan bildar 

receptorer för lyckohormonet dopamin som vi får ta del utav vid positiva interaktioner 

på sociala medier. Detta lägger grund för att individen misslyckas med att 

nyttomaximera och istället spenderar allt för stor del av sitt dygn på sociala medier.  

 

Effekterna av det visar Hinsch & Sheldon (2013) - människor som själva uppfattar att 

de använder för sociala medier för mycket blir mer välmående när de drar ner på 

användandet. Dessa personer har också lättare för att dra ner på timmarna spenderade 

framför skärmen. Vittnandes om att det finns en viss nivå av användande som verkar 

leda till bra saker. Ellison & Steinfield ser exempelvis ingen skillnad på antal kontakter 

man har band till även om man spenderar 2-4h/dag framför Facebook jämfört med 0-2h. 

Livet för de flesta har många olika element som alla bidrar med viss nytta – positiv eller 

negativ. Att arbeta mot mål är bra för den personliga nyttan i livet säger Klug & Maier 

(2015). Att prokrastinera och välja fritid när man istället bör arbeta emot att slutföra mål 

är inte nyttofullt menar Fischer (1999). Sammantaget har användandet av sociala medier 
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många bra effekter för individen – med premissen att samma individ kan begränsa sitt 

användande till en nivå som inte medför att för lite tid disponeras till att arbeta med 

övergripande mål i livet.  
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1. Introduktion 

Den enorma mängden information sköljer över oss i en digital våg och belastar vår 

kognitiva förmåga (Duncley. 2014). På ett fåtal årtionden har människan gått ifrån att 

värdera mental stimulans som att konsumera litteratur i olika former till ständig 

överbelastning av informationstillströmmning där vår hjärna kämpar med att filtrera ut 

relevanta bitar för oss. I filtreringens efterdyningar ställs frågan hur man faktiskt 

filtrerar den ocean av information som bombarderar oss; ”hur blir man mer effektiv”, 

den sökningen på Google ger hundratals träffar och vittnar om svårigheten många har 

när de märker att tiden inte räcker till. Frågan är om tiden inte räcker till för att man har 

för många åtaganden eller för att man inte kan prioritera korrekt utefter sina preferenser 

eftersom att man är beroende av något som inte leder till maximal nytta i längden.  

 

I takt med att den tekniska revolutionen tar ett stadigt grepp kring civilisationen föds 

nya möjligheter och utmaningar. Choudhury et al. (2013) visar att man kan prediktera 

sannolikheten för utveckling av depression genom att studera typiska lingvistiska 

uttryck som postas på individers Facebookkonton. Ett av många exempel som vittnar 

om den enorma potential digitaliseringen bär med sig. Vi har tillgång till ofantliga 

datamängder som vi med hjälp av rätt verktyg kan använda för att utveckla olika 

sektorer i det mänskliga samhället. 

 

Socialstyrelsen (2017) visar att ungdomar idag är stressade och mår överlag sämre 

mentalt än man gjorde i samma åldersspann för 10 år sedan. En rimlig hypotes jag vill 

diskutera kring är ifall den konstanta uppkopplingen till sociala medier har en negativ 

effekt på vårt välmående. I nationalekonomin diskuterar vi kring individers ”nyttonivå”, 

och det är den litteraturen jag vill studera. 

  

1.1 Syfte 

Faktorer som påverkar människors välmående är av en stigande relevans i en tid där fler 

och fler människor mår dåligt (Socialstyrelsen. 2017). Socialstyrelsens studie visar att 

fler grupper i Sverige mår sämre idag än vad de gjorde för tio år sedan och dessa 

grupper upplever sig ha en sämre mental hälsa än vad tidigare generation har upplevt. 
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Därmed vill jag skriva en uppsats med utgångspunkt i att ständigt vara uppkopplad till 

sociala medier och hur detta kan påverka människors nyttonivå.  

 

För att genomföra detta kommer jag att utreda forskningslitteratur som beskriver varför 

vi interagerar med människor och hur vi potentiellt kan tjäna på det som individ i fråga 

om nytta. Jag kommer se över hur litteraturen tidigare har försökt utröna vilka positiva 

effekter sociala medier medför men också ställa det i kontrast till att vi alltid har en 

alternativkostnad till de val vi gör. En betydande del i den här uppsatsen kommer därför 

bli att förklara människans diskontering mellan snabb nytta och arbete mot mer 

långsiktiga mål.  

 

1.2 Definition av sociala medier 

Obar & Wildman (2015) definierar sociala medier som en webbaserad digital struktur 

där människor kan koppla upp sig och interagera med andra individer genom att sprida 

användargenererat material. Detta är i kontrast till traditionella medier som radio, TV 

eller tidningar där man inte kan påverka det producerade innehållet.  

 

Användandet av sociala medier har ökat exponentiellt, flera hundra onlineplattformar 

har skapats och tillsammans har de idag cirka en och en halv miljarder registrerade 

användare jorden över. I USA beräknas ca 70% av internetanvändarna använda någon 

form av social onlineplattform vilket vittnar om den mycket starka kopplingen mellan 

användandet av internet och sociala medier. Fareri & Niznikiewicz (2012) visar 

exempelvis att det är liknande neurologiska effekter vid användande av sociala medier 

som det är vid droganvändande.  

 

Jag kommer börja den här uppsatsen med att visa vilka positiva effekter sociala medier 

har visat sig ha. Det finns en anledning till att människor söker sig till sociala medier – 

sedan studerar jag vilka konsekvenser användandet kan få ifall användandet får gå över 

styr. Jag fortsätter med att undersöka hur vi ser på utbytet mellan snabba belöningar och 

långvarig nytta. Laibson (1997) visar hur vi kan förstå varför vi investerar resurser i 

nutid då människor har en tendens att diskontera bort värdet av långsiktiga 

investeringar.  
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Denna litteraturöversikt kombinerar därmed olika forskningsdiscipliners slutsatser för 

att kunna återkoppla ett relevant svar till uppsatsens syfte. Jag kommer att referera till 

både kvalitativa samt kvantitativa studier som delger mig relevant information för att 

kunna besvara uppsatsen syfte.   

 

Tidigt i skrivandeprocessen hade jag funderingar på göra en empirisk studie där man 

hade kunnat studera ifall fler genomsnittligt spenderade timmar på sociala medier är 

negativt korrelerat till nivån av subjektivt uppfattat välmående. Dock vid närmare 

fundering var det tydligt att det finns stora problem med statistisk endogenitet, där det 

skulle kunna vara så att man använder sociala medier i större utsträckning för att man är 

deprimerad och därför är det svårt att empiriskt bevisa vad som är orsak och verkan. 

Istället slog jag fast att det borde vara rimligt att sammanfatta den forskning som har 

genomförts med fokus på sociala medier och ekonomiska nyttoteorier för att kunna 

besvara min frågeställning. 
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2. Litteraturöversikt 

En av nationalekonomins uppgifter är att beskriva individens nytta utifrån en mängd 

olika variabler som hen möter i vardagen. Nyttonivå är svårt att precisera i exakta siffror 

då det är varje individs ansvar att själv avgöra sin subjektivt uppfattade nivå av 

tillfredsställelse (Sandelin et al. 1995). Det öppnar upp för en enorm mängd olika 

tolkningar och följaktligen stora svårigheter att beskriva en precis definition. Tillfreds 

eller lycklig definierar nationalekonomin som nytta eller engelskans ”utility”. Termen 

hjälper oss att beskriva människors lyckonivå alltså individens subjektivt uppfattade 

välmående. En naturlig följd utav de olika händelser varje individ är medveten och 

reflekterar om - på både gott och ont.  

Centralt i den här uppsatsen kommer vara att utreda hur en individ väljer mellan olika 

alternativ. Att välja mellan olika alternativ är en återkommande central del i varje 

individs liv och vi tar många val varje dag. Vi väljer mellan nytta idag och nytta i 

framtiden. Hur påverkar användandet av sociala medier individens nytta idag? Vad blir 

effekten i framtiden? 

 

2.1 Sociala medier och nytta 

 
En grundläggande anledning till mänsklig interaktion är det fundamentala incitamentet 

till att arbeta ihop för att maximera vår egen överlevnad (Wolfgang. 2015). Att arbeta 

ihop får naturliga fördelar då vi får bekräftelse av andra individer och känner att vi 

tillför värde till den sociala struktur vi upplever tillhöra. När vi åtnjuter bekräftelse av 

andra människor i form av uppskattande kommentarer eller sociala interaktioner känner 

vi att vi mår bra. Fiorillo (2015) studerar kvalité i mänskliga interaktioner och upplevd 

hälsostatus, dvs han kvantifierar olika interaktioner mellan människor, där personer 

själva får betygsätta sina sociala interaktioner i en skala mellan 1–10. Försökspersoner 

har sedan själva fått uppskatta ifall dem upplever att dem är vid god hälsa eller inte. 

Syftet med studien är att studera ifall det är den faktiska kvalitén på mötet mellan två 

personer som spelar roll och inte det faktiska antalet vilket tidigare studier har antytt. 

Rapporten visar empiriskt signifikanta samband mellan positivt upplevda mänskliga 

interaktioner till vänner eller familj och självskattad hälsa. Bekräftande relevansen för 
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hur vår självuppskattat nyttonivå har ett starkt samband till hur vi uppfattar våra 

relationer.  

 

Det finns ett gediget samband mellan subjektivt uppskattade relationer till andra 

människor och hur man uppfattar sitt hälsotillstånd. Genom positiva interaktioner 

kommer vi att må bra. Sociala medier är en digital konstruktion som bygger på att 

människor interagerar med varandra. Valkenburg et al. (2006) visar att subjektivt 

uppfattat positiva interaktioner på sociala medier också är positivt korrelerat till en 

förhöjd självkänsla och generellt bra välmående. Vår hjärna ger oss samma positiva 

känsla oavsett ifall vi interagerar på sociala medier eller i det verkliga livet. Det blir 

intuitivt att vi ser sociala medier som ett verktyg för interagerande. 

 

Att bygga relationer med andra individer kan vara ytterst förmånligt och processen är 

diskuterad i stor utsträckning av såväl socionomer som nationalekonomer. Ofta pratar 

man om att bygga ”socialt kapital” vilket är definierat på flera sätt men en av de mer 

citerade definitionerna är av Lin (2002) "resurser inbäddade i en social struktur som kan 

tillgängliggöras och/eller mobiliseras för medvetet handlande”. Varför vill man öka sitt 

sociala kapital? I en omfattande studie diskuterar Knack & Keffer (1997) hur 

ekonomiska agenter tjänar på ”trust”, dvs att ha förtroende för varandra. Förtroende 

definieras som en av resurserna i en individs sociala kapitalstock av Coleman (1988). 

Arrow (1972) menar att varje ekonomisk transaktion kan härledas innehålla en viss 

mängd förtroende. Särskilt relevant är förtroende ifall parterna skall upprätta ett 

kontrakt som innehåller återkommande transaktioner. Exempel på sådana kontrakt är 

många: anställningar, bankärenden såsom sparande och investering eller företag som 

handlar med varandra kommer sannolikt innehålla återkommande transaktioner. Vid 

ekonomiska scenarier likt dessa föranleder ett väsentligt socialt kapital ett mer nyttofullt 

resultat för parterna involverade. Konsekvenser utav att agenter går in i en period av 

kontraktering utan tillräckligt förtroende tillika socialt kapital kan konceptualiseras 

utifrån begreppet ”asymmetrisk information”. Asymmetrisk information betyder att 

agenterna inblandade i en transaktion har olika mycket information vilket kan få 

konsekvenser för transaktionen. Agenten som upplever sig ha mindre information får ett 

incitament att dra sig ur. Villkorar vi för att båda agenter hade fått en viss mängd nytt av 

en fullbordad transaktion blir misslyckandet förstås något vi vill undvika. Ett ökat 
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socialt kapital människor i mellan stärker deras förtroende för varandra och underlättar 

transaktioner. (Arrow. 1972).  

 

Granovetter (2005) skriver hur individer bygger på sitt sociala kapital via ”weak-ties”. 

Där ”weak-ties” först definierades av Anatol (1957). Givet ett set av x antal individer 

där individ A har en stark social kontakt med individ B och C så råder det ”weak-ties” 

mellan B och C. I regel har ett socialt nätverk med starka social kontakt ett relativt 

heterogent informationsflöde, där gruppmedlemmarnas respektive informationskapital 

är överlappande. I kontrast slår Granovetter (2005) fast att det är via ”weak-ties” som 

personer får ny och unik information som tillför till deras informationskapital tillika 

sociala kapitalstock. Vid uppkomsten av sociala medier diskuterades det ifall 

användandet av sociala medier kunde bidra till socialt kapital.  Ellison & Steinfield 

(2007) undersöker hur universitetsstudenters (n=296) användande av Facebook 

påverkar deras sociala kontakter. De studerar det hypotetiska sambandet mellan flera 

”weak-ties” (Anatol. 1957) och ett aktivt användande av Facebook (0-2h/dag). Deras 

resultat visat ett empiriskt stöd för att gruppen med ett aktivt användande har fler 

”weak-ties” än gruppen som inte använder sociala medier. De finner dock inte att 

ytterligare användande – ett genomsnittsanvändande av >2h/dag – korrelerar till 

ytterligare ”weak-ties. Måhända signalerande Facebooks begränsning till att skapa och 

bibehålla antalet ”weak-ties”. Ellison & Steinfelds studie var tidig i försöken till att 

mäta hur användandet av sociala medier kan bidra till en individs sociala kapital. För att 

validera resultaten gjorde Vanden et al. (2018) en liknande studie för att undersöka om 

liknande resultat kunde urskiljas. Svar från 310 studenter från olika universitet i USA 

vittnande om att Ellison & Steinfields resultat stod sig även 11 år senare.  

 

Wasserman & Faust (1994) skriver att en person kan dra nytta av att vara innesluten i 

flera grupperingar av människor då han har större chans att få ta del utav information 

som inkommer till någon grupp från yttre källor. Följaktligen blir resultatet att en 

person som är innesluten i flera grupperingar har större chans att få ta del utav en större 

mängd information vilket är relevant för beslutsförfaranden på individnivå. Personer 

med högre stående socialt kapital gör färre beslut som de senare ångrar eftersom det har 

tillgång till mer information. Den extra informationen underlättar i diverse 

beslutsprocesser och föranleder långsiktigt välgrundade beslut.   
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Det finns visst empiriskt stöd för att sociala medier kan bidra med extra socialt kapital 

(Ellison & Steinfield. 2007) vilket predikterar flera ”ties” till människor vilket i sin tur 

föranleder chans till extra information. Med mer information kan individer dra bättre 

beslut och erhålla en högre nyttonivå i livet. Vidare beskriver Lee et al. (2014) om 

strukturen på ens relationer och vilka fördelar användandet av sociala medier kan bidra 

med. Lee et al. (2014) visar att i kontrast till vardagliga möten i det verkliga livet så slår 

empiriskt data fast att man interagerar med en större spridning i både ålder, etnicitet och 

nationalitet vid diskussion på sociala medier. Lee et al. (2014) visar därför att 

interaktioner på sociala medier har en positiv effekt på heterogeniteten för en individs 

sociala krets, där definitionen av heterogenitet beräknas från spridningen i ålder, 

nationalitet och etnicitet. Att heterogeniteten ökar vid användande av sociala medier är 

fastställt av Lin (2015) så frågan är om det är till något nytta för individen ifråga. Lin 

(2015) fastställer att en ökad nivå av heterogenitet leder till ett ökat socialt kapital.  

Coleman (1988) definierar det sociala kapitalet som den mängd resurser en individ har 

tillförskaffat sig genom interpersonella relationer. Genom att ha ett heterogent socialt 

kontaktnät predikterar Habermas (1989) att individer kan tillförskaffa sig ytterligare 

information.  
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2.2 Sociala medier och beroende 
 
När vi diskuterar vidare kring anledningen till att människor använder och fortsätter 

använda sociala medier är det viktigt att förstå de neurobiologiska processer som 

medför beroende. Olds & Milner (1954) var pionjärer kring forskning som berörde ett 

hypotetiskt belöningssystem i hjärnan. Experimentet centrerades kring att lära råttor ett 

beteende som var kontraproduktivt ur ett överlevnadsperspektiv. Det verkade som att 

man kunde ta en genväg till njutning även om den på längre sikt inte ledde till något 

evolutionärt positivt, dvs inget som i längden gjorde att man fick högre livskvalité. 

Experimentet involverade råttor där man hade monterat en anordning i djurens bur som 

vid kontakt skickar svaga elektriska strömmar till råttorna. Råttorna lärde sig att dem 

åtnjöt njutning vid användande av knappen och dem slutade helt enkelt inte förrän dem 

var så utmattade att dem inte kunde stå längre. De slog fast att vissa aktiviteter orsakade 

att hjärnan producerar positivt upplevda ämnen – en belöning. (Olds & Milner. 1954). 

 

Vid aktiviteter som att äta en hamburgare eller få en kram producerar hjärnan 

signalsubstansen dopamin (Nuttle & Watkins. 2015) hjärnan producerar 

signalsubstansen från belöningsområdet i hjärnan. När hjärnans belöningsområde 

aktiveras och producerar dopamin tolkar vi det vardagligt som att vi gillar något. 

Kroppen svarar då med ökat fokus och vi upplever en känsla av motivation. 

Samverkande områden i hjärnan kopplar sedan den positiva upplevelsen vi kände när 

dopaminet producerades till själva aktiviteten vi utförde när dopaminet producerades. 

Det gör att vi instinktivt tänker på den positiva känsla som aktiviteten gav oss förra 

gången och vi söker oss gärna till samma källa igen. Samtidigt så minskar hjärnans 

producering av lyckohormonet varje gång vi återvänder till exakt samma dopaminkälla 

vilket betyder att vi behöver mer utav samma vara för att uppleva samma nivå av lycka 

som vi kände första gången. (Nuttle & Watkins. 2015). Den här beskrivna processen är 

direkt kopplad till människans användande av sociala medier. Fareri & Niznikiewicz 

(2012) beskriver hur exakt samma dopaminutlösande process aktiveras när vi 

interagerar med sociala medier som när vi använder droger. Ett repetitivt beteende som 

får oss att söka kortvarig tillfredsställelse istället för att fokusera på det som i längden 

ger oss mer livskvalité, såsom goda förhållanden till vänner, en partner eller 

meningsfulla sysslor. (Fareri & Niznikiewicz. 2012). 
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Relevant är också principen att varje aktivitet som upprepas orsakar mindre intensiv 

aktivering av de dopaminproducerade områdena i hjärnan. Den kemiska reaktionen i 

hjärnan blir mindre intensiv och vi utvecklar en resistens. Eftersom vi tycker om att vara 

glada blir lösningen att försöka öka intensiteten i aktiviteten som en gång har gett oss 

positiva reaktioner. Då vi spenderar mer och mer tid att söka efter lösningar som 

intensifierar tillfredsställelsen så upptar det här repetitiva beteendet en stor del av vår 

tillgängliga tid och vi utvecklar ett beroende. Hjärnans mottagningssystem blir allt mer 

tolerant och vi blir allt mer desperata att hitta tillbaka till det som en gång gjorde oss 

lyckliga. Beroendet intensifieras och det skapas att fysiskt behov i hjärnan som säger till 

oss att fortsätta försöka aktivera belöningssystemet.  Den naturliga konsekvensen blir 

annars att vi känner oss nedstämda och omotiverade, vilket vi försöker att undvika. 

(Volkow. 2011). 

 

Toleransen för dopaminstimulerande aktiviteter ökar alltså, vi behöver allt mer av den 

givna substansen för att uppleva samma effekt. För att nu återknyta till uppsatsens ämne 

där vi undersöker sociala mediers nyttopåverkan ska vi diskutera den neurobiologiska 

effekten av användande av sociala medier.  

 

Dar Meshi et al. (2012) skriver om hälsofördelen av att ha sociala interaktioner med 

andra människor - dess positiva effekt på ens biologiska åldrande, definierat som ens 

allmänna kroppsstatus. Dar Meshi et al. (2012) menar att effekterna av sociala-

medieanvändande har likartad neurobiologisk respons som människor upplever när vi 

interagerar offline. Samma delar i hjärnan är aktiverade när vi kommunicerar med 

människor offline som online. Dar Meshi et al. (2012) slår fast att det är samma region i 

hjärnan som aktiverar den positiva känslan (dopaminaktiviteten) när vi exempelvis får 

social bekräftelse i form av en ”gillning” på Facebook som när vi interagerar med någon 

i det verkliga livet. Bara en sådan minimalistisk händelse i vårt liv tillfredsställer oss. 

Vårt medvetna njuter av den positiva känsla och detta får oss att vilja ha mer. Vi 

kommer tillbaka till utgångspunkten för den positiva känslan, utgångspunkten för 

dopaminutsöndrandet. Lepp et al. (2015) visar vilka konsekvenser detta kan få, ett 

frekvent användande av sociala medier leder till en sämre förmåga att hantera uppgifter, 

sämre förmåga att bearbeta olika informationssatser och en förlängd tid för att kunna 

utföra en uppgift man har blivit informerad kring hur den ska utföras. Sämre kognitiv 
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förmåga till följd utav för mycket användande av sociala medier och andra digitala 

nätverk är direkt och starkt korrelerat till lägre livskvalité. 

 

Toubia & Andrew (2013) studerar vi kan beskriva den nytta individer får utav att 

interagera på sociala medier. Hur människan berörs utav sociala medier och sedan 

transfererar det användandet till ett numeriskt värde som representerar nytta för 

individen.  

 

Studien föreslår att man skiljer på två stycken bidragande nyttofaktorer. Ett av 

begreppen; ”intrinsic utility” definierar forskarna med basis på de neuropsykiska 

konsekvenserna för individen vid användande av sociala medier. Med härledning från 

den neurologiska teorin om en dopaminutsöndrande effekt vid digitala interaktioner har 

man skapat hypotesen att interaktioner som exempelvis när en individ aktivt väljer att 

följa en annan individs onlineplattform kommer att generera dopamin hos den personen 

som blir följd, detta upplevs som nytta. Samma neurologiskt positiva effekt uppstår vid 

”gillningar” på Facebook. Den här studien är baserad på Twitter och forskarna tolkar en 

persons framgång och följaktligen nytta i direkt relation till mängden följare. Extra 

enheter utav antalet ”följare” tänker dem i studien ska generera extra nytta för kontots 

ägare. Alltså bidrar varje extra följare med en marginalnytta för ägaren. Likt klassisk 

mikroekonomi när vi studerar varors positiva inverkan på en persons nytta blir den 

matematiska implikationen att varje extra följare bidrar med en specifik mängd nytta 

men att nyttan också är avtagande för varje extra följare. Nyttan av extra följare alltså 

Gossens ”first law” vilket refererar till konceptet om avtagande marginalnytta per extra 

tillförd enhet. (Stephen & Toubia. 2013). 

 

Parallellt till föregående begrepp definierar studien ”image-related utitlity” som den 

faktiska implikationen hos en själv när vi får uppleva positiva interaktioner. Dvs 

självkänslan och bilden av oss själva förändras när vi får positiva interaktioner av andra, 

den förändras till en mer positiv ”image”. Den ökade självkänslan är det vi som vi rent 

matematiskt kan beskriva i utility. Andra människors aktiva val att följa våra 

onlineplattformar bidrar till att vi upplever en positivare bild utav oss själva.  (Stephen 

& Toubia. 2013).  
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Med bakgrund av nämnd forskning tillskrivs förståelse för att när vi ökar en individs 

exponering för interaktioner på sociala medier ökar alltså också kravet av ännu fler 

stimuli för att uppnå samma tillfredsställande känsla. Behovet efter social bekräftelse 

tillfredsställs ifrån interaktioner på sociala medier och vi suktar efter mer och mer. Fler 

interaktioner leder till att vi måste disponera mer tid på sociala medier. Givet att vi 

disponerar tid på sociala medier så resulterar det konsekvensartat att vi har mindre tid 

till att ägna oss åt det som är relevant i längden; våra övergripande mål. Vissa 

personlighetsdrag såsom ”neurotocism” och ”vänlighet” predikterar fler timmar 

spenderat på av sociala medier för en individ. Dessa individers personlighet tillåter dem 

att fokusera på sina momentana begär och välja bort nyttan som tillkommer vid 

slutförande av långsiktiga mål (Vaghefi. 2018). 

 

Vi har tidigare argumenterat för att för mycket användande av sociala medier kan leda 

till diverse oönskade effekter. Människor gillar att njuta av nuet för att känna 

dopaminets positiva effekter. I framtiden finns risk för att vi drabbas av negativa 

känslor förknippat med förorsakat ansvar när vi inte hunnit klart med diverse åtaganden, 

en kandidatexamen exempelvis. Att det riskerar negativa konsekvenser i framtiden 

bygger på konceptet av preferenser. Ekonomer skiljer på tidskonsistenta och 

tidsinkonsistenta prefenser. Tidskonsistenta preferenser betyder att våra preferenser inte 

förändras över tid. Givet tidskonsistenta preferenser kommer en individ som föredragit 

att scrolla på Facebook i period ett inte att ångra det i period två. Tidsinkonsistenta 

preferenser bygger istället på att vi i period två eventuellt ångrar att vi inte handlade 

annorlunda i perioden ett. Detta föranleder eventuella psykologiska kostnader såsom 

ångest och ånger. Exempelvis så har människor som är beroende av en vara i regel ha 

mycket tidskonsistenta preferenser. Dessa individer ångrar i period två inte att de 

konsumerade varan i period ett sålunda kan de konsumera den i period tre med. 

(Becker. 1988). 
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2.3 Sociala medier och diskontering 

 
Psykologer som Olds & Milner (1954) försöker förklara beroende i en neurologisk 

kontext. Ekonomer försöker också modellera beroende genom konceptet diskontering, 

ett begrepp som har diskuterats återkommande i psykologisk och ekonomisk 

forskningslitteratur.  

 

Vi kan exemplifiera diskontering genom ett vardagsexempel: hur vi kan välja mellan 

olika storlekar av belöningar när vi knyter an till en tidskontext: ”om jag ger dig 600kr 

idag eller 900 kr om en månad”, vilket kommer du då att välja? Sociala medier och 

beroende kommer in i bilden när vi istället tänker oss belöningen i form av ”nytta”. Vill 

individen välja lite mindre nytta med en gång eller en större mängd nytta längre fram i 

tiden. Det är intuitivt att människor som hela tiden väljer det tidigare alternativet kan 

beskrivas som beroende. Sådana alternativ kan exempelvis vara sociala medier, 

cigaretter eller snabbmat. Exempelvis kan det för stunden vara nyttofullt att spendera tid 

på sociala medier men på lång sikt inser personen att den istället borde ha disponerat 

den tiden till andra åtaganden. (Koopmans. 1960). Vi kan se konceptet som två perioder 

där ett ”nutidsjag” befinner sig i period ett och ett ”framtidsjag” befinner sig i period 

två. Framtidsjaget hade hellre velat att nutidsjaget hade investerat i sitt senare jag som 

då skulle kunna njuta av en högre total nyttonivå när vi då inkasserar hela investeringen. 

Belöningen i framtiden erbjuder en större nytta än de momentana belöningar som 

nutidsjaget kan välja. Beslutsprocessen där personen försöker värdera belöningarna i 

relation till tiden det tar att inkassera dem är diskontering. Att vara beroende föranleder 

då att individen värderar belöningar i framtiden lågt. Då personen fort räknar av värdet 

från belöningen i framtiden blir det logiskt att välja belöningen i nutid. Processen 

upprepas och ett beroende har konceptualiseras. (Becker. 1988). 

 

Diskontering har alltså sin rot i hur människor väljer mellan olika alternativ. 

Inkasseringen utav belöningarna kommer inte samtidigt. Istället får vi välja om vi vill 

ha det mindre värdefulla alternativet först eller det totalt sett mer värdefulla alternativet 

senare. Diskontering försöker sedan förklara processen i vår värdering av alternativen. 

Vår otålighet påverkar oss att hellre välja mindre värdefulla alternativ eftersom dem ges 

till oss snabbare. Människor gillar i regel inte att vänta på saker.   
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Vi väljer hellre ett större värde över ett mindre. Väljer vi mellan två likvärdiga 

alternativ tar vi hellre det som ligger närmast i tiden. Givet dessa kriterier, storlek och 

tid räknat från idag, får vi en uppfattning om vilket alternativ som är det mest 

värdefulla. Hur vi värdesätter alternativ som ligger längre fram i tiden är diskontering. 

Att det inte är precis nu medför att vi avräknar ett värde från det alternativet. Det är då 

själva avräkningen som vi kallar för diskontering. 

 

2.3 Diskonteringsmodeller 

2.3.1 Exponentiell diskonteringsmodell 

 

𝑓(𝐷) =  𝑒−𝑘𝐷    

 
• 𝑓(𝐷) beskriver den totala diskonteringsfaktor som vi ska multiplicera värdet av belöningen med 

för att få värdet. 

• D är längden av försening (delay) mellan idag och när vi kan få inkassera belöningen i 

framtiden. 

• k är den konstanta diskonteringstakten per tidsenhet.  

 
Frågan är hur individer relaterar till tid; hur kan vi förstå och beskriva sambandet 

mellan tid och den reducering av värde som är kopplat till framtiden? Koopman föreslår 

en exponentiell diskonteringstakt som varje individ förhåller sig till. Dvs att för varje 

dag som ligger emellan nutid och målet så får vi räkna av en del utav det subjektivt 

uppfattade värde på grund av otålighet. Koopman visar också satt sambandet är 

exponentiellt - för varje dag som går så minskar det egenuppfattade värdet snabbare och 

snabbare. Förändringen ökar, otåligheten blir mer och mer påtaglig. Koopman denoterar 

det här som en tidskonsistent modell – en modell som predikterar vår värdering av något 

utefter en konstant diskonteringsfaktor. Modellen antar att preferenserna är konsistenta 

(det högst värderade alternativet i period fortsätter att vara det högst värderade 

alternativet i kommande perioder) och det enda vi behöver göra är att förstå hur själva 

tidsförseningen påverkar vår subjektiva uppfattning om det alternativ som ligger längre 

fram i tiden. (Koopmans. 1960). 

 

Att faktiskt bestämma människans diskonteringsfaktor har varit av intresse för mycket 

forskning. Frederick et al. (2002) sammanställer en mängd forskning som berör den 

mänskliga diskonteringsfaktorn och finner resultat som pekat på hela spektrumet mellan 

0-∞. Sammantaget verkar deras slutsatser peka mot att forskningsvärden lämnar en 

https://sv.wikipedia.org/wiki/E_(tal)
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exponentiell modell och istället börjar gå mot modeller med tidsinkonsistenta 

preferenser. Att modellera diskontering som väger in tidsinkonsistens kan förklaras med 

att man i framtiden kommer uppskatta andra saker än vad man gör idag därför bygger 

man sin modell så att den lägger högre värde på nutid och lägre värde på framtid – ens 

prefenser kommer att förändras. 

 

Hur vet man då att människans preferenser förändras? Inledningsvis när ekonomer 

skulle beskriva hur människor diskonterade nytta av olika alternativ tänkte vi att 

människans preferenser var konstanta. Becker & Stigler (1977) skriver att ”smak och 

tycke är som de steniga bergen, bergen står där dem alltid har stått och dem kommer att 

stå där nästa år med”. Becker & Stigler menade alltså att individers preferenser är lika 

konstanta och oföränderliga som ett bergs geografiska placering. Intuitionen hos de 

flesta säger nog att detta är felaktigt då vi osannolikt föredrar samma sysselsättning idag 

som när vi var barn. Indikerande att preferenser för sysselsättning förändras över åren. 

Becker & Stiglers teori utmanades fyra år senare av Simons (1981) som föreslog en 

utveckling av sin föregångares förslag. Viss poäng menade Simons att Becker & Stigler 

hade då även Simons menade att individens slutgiltiga preferenser såsom ”att se bra ut” 

var konstanta men att momentana preferenser som att föredra jeans framför cardigans 

definitivt var intertemporala.  

 

Ryder & Heal (1973) diskuterar intertemporala preferenser och refererar till en sk ”habit 

stock”, vilket beskriver hur erfarenhet får oss att omvärdera diverse preferenser. Anta 

att vi från början har preferensen att en mycket stor mängd alkohol är något positivt. 

Sedan råkar vi ut för konsekvenserna av för stor alkoholkonsumtion. Då adderar 

individen erfarenhet till sin ”habit stock” som följaktligen växer. I takt med att 

individens ”habit stock” växer omvärderar individen sin preferens från stor mängd 

alkohol till en mindre mängd alkohol. Ryder & Heal (1973 skiljer på negativa och 

positiva varor, där de negativa varornas ”habit stock” har en negativ inverkan på 

individens totala utility stock. Modellen menar då att i takt med att den negativa varans 

”habit stock” ökar så förändras individens preferenser för varan så att individen i fråga 

konsumerar mindre.  

 

𝛿𝑢(𝑐, 𝑡)    

𝛿𝑠
 < 0                                   
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Det motsatta resonemanget för en positiv vara säger att i takt med att den varans ”habit 

stock” ökar så kommer vi att förändra våra prefenser så att vi konsumerar mer.  

 

𝛿𝑢(𝑐, 𝑡)    

𝛿𝑠
> 0                                   

 

Fler relevanta studier som tyder på att människors preferenser förändras över är Glenn 

(1980) som visar hur yngre människor tenderar att mer uppskatta just negativa varor 

såsom cigaretter och whiskey. Just för att yngre människors ”habit stock” inte är 

välfylld och därför kan få nytta av att konsumera negativa varor. När de sedan får 

erfarenhet av de negativa konsekvenserna omjusterar de deras preferenser. Eller Doty et 

al. (1984) som utreder hur äldre människor ofta klagar på att maten inte smakar 

tillräckligt för att deras smaksinne förändras över tiden. En konsensus råder inom 

ekonomin att preferenser ständigt förändras vilket också bör avspeglas i 

diskonteringsmodeller.  

 

2.3.2 Hyperbolisk diskonteringsmodell 

 

𝑓(𝐷) =
1

1+𝑘𝐷
                                                                                                                             

 
• 𝑓(𝐷) beskriver den totala diskonteringsfaktor som vi ska multiplicera värdet av belöningen med 

för att få nutidsvärdet 

• Där D är längden av försening (delay) mellan idag och när vi kan få inkassera belöningen. 

• k är individens konstanta diskonteringsfaktor per tidsenhet.  

 

 
 
I kontrast till Koopmans tidskonsistenta modell med en exponentiell diskonteringsfaktor 

har det kommit fram forskning (Ainslie. 1984) som visar att människor generellt är mer 

”present-biased”, dvs han värderar nutid mer och framtid mindre än vad den 

exponentiella modellen förklarar för oss. Individen ligger stort fokus på att erhålla 

belöningar nu men tänker inte så mycket på framtida konsekvenser, mindre än vad man 

predikterar med en exponentiell modell. Det här är den mer utvecklade hyperboliska 

modellen som i kontrast till en exponentiell diskonteringsfaktor modellerar individens 

tendens till att vara ”nutids-orienterad”. (Ainslie. 1984). 
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Hyperboliska modeller menar att individer är nutidsorienterade. Det grundar sig i teorin 

att individer har tidsinkonsistenta preferenser, dvs vi förväntar oss att människor 

kommer att förändra sina preferenser över tid. När vi väljer mellan att konsumera i nutid 

eller investera inför framtiden måste vi tro att vi faktiskt kommer öka vår totala 

nyttonivå i framtiden när vi inkasserar investeringen. Med men argumentet för 

tidsinkonsistens kan vi inte lita på våra preferenser vilket föranleder att vi lika gärna kan 

agera i samklang med önskningen av vårt nutida jag istället. Detta betyder att det kan 

finnas ett incitament till att agera i enligt med momentana stimuli eftersom att det inte 

går att säkerställa att man vidhåller sina preferenser i framtiden ändå. Det ligger också i 

enlighet med hur vi rationellt kan förstå människors beslut att ge sig ut på sociala 

medier även fast dem gör avkall på tid som individen hade kunnat spendera på att 

förverkliga mer övergripande mål. (Ainslie. 1984). Människor väljer alltså hellre njuta 

på en gång, vi uppskattar inte att vänta. Men även om vi skulle vilja avstå från något för 

att istället investera i framtiden är det inte alltid så enkelt. Hofmann et al. (2012) visar 

att sociala medier står högt upp på mångas behovslista; det är mycket svårt att låta bli 

att använda sociala medier. Deras studie visar att det är ett av de allra mest frekvent 

återvändande begären en individ möter i vardagen. De kommer fram till att det främst är 

tillgängligheten som orsakar att människor ger efter gång på gång för sk “SMSCF” 

vilket är förkortningen för “social media self-control failures”. Man ger efter för sociala 

mediers beroendeframkallande natur och glömmer av sina övergripande mål och man 

gör det många gånger per dag. 

 

Du & Koningsbruggen (2018) studerar också om det finns ett empiriskt säkerställt 

samband mellan frekvensen av SMSCF och subjektivt välbefinnande. Bekräftande av 

deras hypotes så resulterade deras undersökning i ett statistiskt säkerställt samband 

mellan människor som upplever flera fall av SMSCF och ett lägre subjektivt uppfattat 

välbefinnande. De individerna hävdade att de känner skuld för att de själva använder 

sociala medier för mycket och sackar efter i arbetet med andra mer övergripande mål 

vilket är likt slutsatsen Headey (2008) ställde kring relevansen av att arbeta mot 

övergripande mål. (Du & Koningsbruggen. 2018). Vidare skriver Du & 

Koningsbruggen (2018) att frekvensen av SMSCF är negativt korrelerat till nivån utav 

personlighetstypen “self control”. Om man är en individ som har förmågan att stå emot 

diverse stimuli som ligger i konflikt med övergripande mål så kommer man också 

predikteras vara bättre på att stå emot impulsen att använda sociala medier. 
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Du & Koningsbruggen (2018) finner att det finns en positiv korrelation mellan att 

uppskatta enskilda stunder utav sociala media-användande och mer frekventa SMSCF. 

Desto roligare man uppfattar sociala medier desto troligare är det att man inte kan 

kontrollera sig själv. Intressant nog var de personerna dock inte lägre på subjektivt 

välbefinnande även fast de upplevde flera fall av SMSCF. Kan man med bakgrund i 

detta då dra slutsatsen att ens subjektiva välbefinnande skulle öka ifall man minskade på 

användningen av sociala medier? Tydligt är att individer önskar att minska sin 

prokrastinering och istället förlägga mer arbete på mer övergripande mål men att sociala 

medier står i vägen för detta med dess naturligt beroendeframkallande natur. 

 

En studie från (Hinsch & Sheldon 2013) studerar hur människors välbefinnande 

förändras när vi reducerar tiden spenderad på sociala medier. Alltså i enlighet med 

diskonteringsteori så är Hinsch & Sheldons hypotes att individer skulle öka sitt 

välmående genom att investera mer i sitt framtida jag.  

 

Den minskade prokrastineringen bör öka möjligheten att fullfölja sina övergripande mål 

i livet vilket hypotetiskt bör öka det subjektiva välbefinnandet. Hinsch & Sheldon 

summerar sina resultat med att det mycket riktigt finns en negativ korrelation mellan att 

spendera tid på sociala medier och subjektivt välbefinnande. Det stärker argumentet för 

att individer med ett för stort användande av sociala medier skulle kunna höja sin 

nyttonivå genom att minska sin tid förlagd på sociala medier. Tydligt av (Hinsch & 

Sheldon .2013) är också faktumet att personer med ett egenuppfattat för stort 

användande av sociala medier både hade störst chans att lyckas dra ner på användandet 

och ökade sitt subjektivt uppfattade välmående mest. Indikerande att det är personer 

som använder sociala medier mest som också mår bäst utav att dra ner på det. Hinsch & 

Sheldon hittar dock inget empiriskt stöd mellan de som använde sociala medier i lägre 

utsträckning– här definierat som 0-1h/dag – och lägre subjektivt uppfattat välmående. 

Indikerandes att användande av sociala medier i mindre utsträckning inte verkar gå ut 

över en individs subjektivt uppfattade välmående.  

 

I studien från Hofmann et al. (2014) presenteras och diskuteras underlag i vilket de 

undersöker korrelationen mellan personlighetsdraget ”TSC – trait self-control” och 

generellt välbefinnande. De definierar TCS som förmågan att kunna lägga band på sig 
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själv när man utsätts för externa stimuli som hade triggat igång beteende som ligger i 

kontrast med sina övergripande mål. Exempel på dessa är prokrastinering, ohälsosamt 

ätande, undvikande från träning med mera.  

 

Generellt välmående, tillika nytta, är svårt att entydigt definiera. Hofmann et al. (2014) 

beskriver flera kategorier av positiva känslor i kroppen som beroende av tolkning hade 

kunnat definieras som lycka. Den momentana positiva känslan som uppstår vid 

konsumtion av sociala medier eller en cigarett eller en mer generell övergripande känsla 

av välbefinnande som man uppfattar omfamna sitt liv. ”Life satisfaction” vilket 

Hofmann et al. (2014) beskriver enbart är möjligt att uppnå med stor tidsdisponering, 

långsiktiga mål kräver större arbetsinsats.   

 

Konceptet att agera i konflikt med sina övergripande långsiktiga mål står i kontrast till 

att uppleva ”life satisfaction”. Life satisfaction är ekvivalent till lycka vilket den här 

rapportens syfte är att utreda. Hofmann et al. (2014) skriver vidare att datat är tydligt, 

människor med hög nivå av personlighetsdraget TSC upplever både högre lycka och 

högre ”life satisfaction” än människor med lågt värde av TSC. Det primära budskapet är 

att de övergripande målen i livet påverkar oss mer än det momentana värdet av tillfällig 

njutning. Vill vi nå ett nyttofullt liv på lång sikt bör vi försöka lägga band på tillfälliga 

impulser. Att agera på tillfälliga impulser istället för att arbeta ser vi närmare på i nästa 

stycke. 

 

2.4 Mål & prokrastinering 

 
Det är viktigt för människor att arbeta emot mål vilket bekräftas i en större studie av 

Klug & Maier (2015). De behövde göra tre tidskrävande åtgärder för att sortera all data 

för att ge ett rättvisande resultat. De definierade SWB (subjektivt välbefinnande) och 

samlade datat som kunde kategoriseras efter vald definition. Processen för nå SWB fick 

också avgränsas till respondenternas självrapporterade framsteg. Studier där någon 

annan har satt upp målet valdes bort. Studier där andra definitioner av SWB förekom än 

den vald av Klug & Maier sorterades också bort. Efter beskriven avgränsning av datat 

kunde empirisk analys bedrivas för att bekräfta korrelationen mellan en individs 

självrapporterade framsteg och dess då förhöjda SWB. Det alltså en högst bidragande 
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faktor till ett bra subjektivt uppfattat välbefinnande att människor kontinuerligt sätter 

upp mål och sedan arbetar emot dem.  

 
Fischer (1999) presenterar exempel på konsekvenser som individer drabbas av när de 

inte arbetar emot övergripande mål. Hon sammanför psykologisk forskning och 

sammanför det med nutida ekonomiska nyttoteorier. Istället för att drabbas av ångest 

och depression till följd av stressen som är förknippad med ett datum för slutförandet av 

ett åtagande menar Fischer att människan väljer att tänka på något annat och njuta av 

fritid. Det för att frigöra sig ifrån stress och på så sätt erhålla större temporär nytta i 

livet. Hon presenterar en ekonomisk nyttomodell som bygger på diskontering utav 

nyttan vi får utav att slutföra ett åtagande. Vi kan arbeta emot slutförandet av åtagandet 

i fråga men det är mer nyttofullt för stunden att ha fritid. När deadline närmar sig så 

ökar pressen på oss att arbeta då vi uppfattar att det finns chans att vi inte hinner fullföra 

vårt åtagande. Denna slutsats konstrueras utifrån att den prokrastinerande individen vill 

slippa de negativa känslorna som är sammanbundna med ett hypotetiskt misslyckande 

av åtagandet i fråga. Enda sättet att undvika konsekvenserna är att arbeta med uppgiften 

vilket också blir det rationella beslutet att ta (Fischer. 1999). 

 

Fischer slår fast att definitionen av konceptet prokrastinering är att skjuta upp ett 

åtagande till den grad att negativ nytta börjar fylla individen som väntar med att slutföra 

åtaganden. Den naturliga följden i den här uppsatsen blir om användandet av sociala 

medier skulle kunna tolkas som prokrastinering. 

 

Sociala medier bygger runt konceptet att en person disponerar tid till den momentana 

nyttan man upplever på de olika hemsidorna till följd av de digitala sociala 

interaktionerna. Det betyder att individen minskar tiden som man hade kunnat förlägga 

på att arbeta emot slutförande av mer övergripande mål. Fullföljande av mer 

övergripande, långsiktiga mål som hade kunnat generera extra nytta för individen i 

framtiden. Individen arbetar följaktligen inte emot sina egna övergripande långsiktiga 

mål.  

 

Hur är fritid, sociala medier och prokrastinering sammanhängande; (Fischer. 1999) 

menar att den aktivitet vi ägnar oss åt när vi frigör oss från ångesten som är 

sammanbunden med en deadline, den aktiviteten är prokrastinering. Sociala medier 
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skapar förutsättningar för en individ att prokrastinera, kortsiktigt känns det positivt när 

vi frånkopplar ångest. På längre sikt blir dock konsekvensen att vi väljer ångest som 

följd av att vi inte arbetat med mer övergripande uppgifter.  (Fischer. 1999). Individen 

har svårt att själv förstå innebörden av sitt handlade, individen kan inte relativisera hur 

ens nyttonivå påverkas i relation till tid. Användandet av sociala medier blir tillika 

prokrastinering.  
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3. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen är att diskutera kring hur användandet av sociala medier 

kan påverka en individs välmående, dess nyttonivå. Hur ser sociala medieforskningen 

på hur individens nytta påverkas av att vi använder sociala medier?  

 

Inledningsvis visar Ellison & Steinfeld (2007) hur människor som använder Facebook 

har fler kontakter än samma grupp (universitetsstuderande i USA) som inte använder 

Facebook alls. Det är lite äldre studie och en av de första som gjordes i försök att mäta 

hur sociala medier kan tänkas bidra till en persons sociala kapital. Onekligen visar den 

dock ett empiriskt samband mellan kontakter och användande – samtidigt visar studien 

att användande över två timmar inte leder till fler kontakter vittnandes om det också är 

bra att vistas ute i det verkliga livet för att knyta kontakter. Att nätverk utanför skärmen 

och sen bibehålla de kontakterna via sociala medier verkar vara det primära 

användningsområdet enligt Ellison & Steinfeld. Vidare bekräftandes deras resultat av 

Vanden et al. (2018) som repeterade studien för att se om resultaten fortfarande vara 

trovärdiga. Igen såg man att sociala medier var effektivt för att kvarhålla relationer man 

hade byggt upp i det verkliga livet. Däremot verkade det vara svårt att se en signifikant 

effekt i ”bridging social capital” vilket refererar till processen att knyta nya band via 

sociala medier. Snarare är det att kvarhålla kontakter som är det huvudsakliga 

användningsområdet.  

 

Att bygga socialt kapital mellan parter skapar förtroende vilket underlättar i 

transaktioner. Parterna känner sig lugnare och misstror inte varandra i lika stor 

utsträckning vilket minskar risken för att marknadsmisslyckanden skriver Arrow 

(1972). När vi hjälper och bidrar tillsammans kan vi få en lägre kostnad för tjänster än 

om vi hade misstrott systemet och försökt snålåka på varandra. Granovetter (2005) visar 

hur personer med mer socialt kapital har tillgång till mer information. Mer information 

har visat sig vara användbart när vi ska ta beslut – personer som upplever att de har 

positiva sociala interaktioner upplever också att de ångrar färre beslut.  

 

Att sociala medier kan bidra positivt till individens välmående ser jag som klart 

dokumenterat. Men varje mynt har två sidor - sociala medier likaså. Lepp et al. (2015) 

visar hur människor får det svårare att behandla en viss mängd information och sedan 
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utföra en specifik uppgift. Det visade sig också att vid exponering av sociala medier 

innan ett minnestest så gjorde individen sämre ifrån sig. Ekonomer och psykologer har 

länge diskuterat utbytet mellan att njuta av alternativ belagda i nutid eller investera och 

inkassera större nytta i framtiden. Terminologin skiljer sig mellan de både disciplinerna 

men konceptet är detsamma. Hur väntetid påverkar värderingen av diverse belöningar. 

Individer har så att säga intertemporala preferenser - över tid så förändras vad vi 

värderar. I ett försök att modellera detta visar Ainslie (1984) hur en hyperbolisk modell 

kan hjälpa oss förstå hur vi väljer mellan olika alternativ. Människor gillar nutid då vi 

inte vet hur våra preferenser kommer vara längre fram och därför kan vi lika gärna njuta 

av stunden. För att återkoppla till studien så kan det förklara varför människor väljer 

sociala medier framför arbete då det är svårt att korrekt prediktera vad man kommer 

tycka om i framtiden. Vi prokrastinerar och skjuter upp arbete för att är roligt att vara 

lediga och det är svårt att konkretisera och fullt ut förstå konsekvenserna av sitt 

handlande.  

 

Sammantaget verkar användande av sociala medier i måttliga mängder bidra med ökat 

socialt kapital för individen. Det leder till att vi får ökad information som underlättar 

vårt beslutsförfarande. Individer tar bättre beslut och mår bättre för stunden när vi 

interagerar med varandra. Transaktioner blir mer effektiva, marknaden undviker 

marknadsmisslyckanden, när parternas sociala kapital ökar till följd av mer information. 

Vaghefi (2018) visar dock hur vissa personlighetsdrag predikterar beroende – tillika 

översändande av sociala medier. Det är en rimlig slutsats att sociala medier bidrar till en 

generell ökning av nytta för individen men i vissa fall leder till att individer blir 

beroende och då mår bättre av att begränsa sitt användande till en mer normativ nivå.  
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4. Förslag till framtida forskning 

Det vore intressant att bredda perspektivet från sociala medier till skärmtid. Intuitivt 

finns det fler sysselsättningar man kan ägna sig åt framför skärmen än sociala medier. 

Såsom diverse spel eller stream-tjänster. Möjligt är att det också där finns material att 

studera ifall överdriven skärmtid kan resultera i diverse negativa effekter för individen.  

 

Även en åldersanalys skulle kunna tänkas vara intressant. Hur beroendet av sociala 

medier tar för uttryck i de olika åldrarna, är det möjligt att unga människor har lättare 

för att hamna i en användningsgrad som är så pass hög att det förhindrar arbetet emot 

fullföljande av övergripande mål? Eller är det alla åldras nyttonivåer som påverkas av 

sociala medier? 
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