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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar, under tid har sociala 

medieanvändandet ökat. Det finns studier som visat att sociala medier påverkar individens 

hälsa, exempelvis genom stress. Sociala medier kan ge tillgång till ett nytt socialt 

sammanhang samtidigt medför det en stress att exempelvis vara konstant uppkopplad mot 

dessa plattformar.  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka förekomst och samband mellan sociala 

medieanvändning, kränkningar på sociala medier och stress samt att undersöka om det finns 

könsskillnader hos ungdomar i Västmanland. 

Metod: I föreliggande studie används kvantitativ metod med tvärsnittsdesign. Studien 

baseras på sekundärdata från”Liv och Hälsa ung Västmanland – 2017”.  

Resultat: Studien visar att det föreligger samband mellan sociala medieanvändning och 

stress samt mellan kränkningar och stress. Ungdomar som är uppkopplade mot sociala 

medier en eller flera gånger i timmen är med högre sannolikhet också stressade. Ungdomar 

som blivit kränkta på sociala medier är också med högre sannolikhet stressade. Det råder 

även könsskillnader inom sociala medieanvändning, tjejer är mer aktiva än killar. Tjejer är 

även mer stressade än killar. 

Slutsatser: Det finns samband mellan sociala medieanvändning och stress samt 

kränkningar på sociala medier och stress. Det förekommer även könsskillnader i sociala 

medieanvändning och stress. 

Nyckelord: Kränkningar, sociala medier, stress, ungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: In recent years, the mental health has decreased among adolescents. They 

experience stress, and this is especially most evident amongst girls in school age. The usage 

of internet and social media has increased since the beginning of the twenty-first century. 

There are previous studies proving that social media have a profound impact on individuals. 

Research shows that social media creates an unhealthy comparison between individuals 

resulting in skewed norms and the phenomena of cyberbullying is increasing. Other studies 

indicate that people experience it as stressful to constantly be connected. However, research 

has also showed that social media increases globalization as well as access to a new social 

context for individuals. 

Aim: To investigate the occurrence and correlation between social media use and stress, the 

occurrence and connection of violations on social media and stress and whether there are 

differences in gender in social media habits and stress among adolescents in Västmanland. 

Method: Quantitative method with cross-sectional design was used to analyze the 

occurrence and correlation between adolescent’s social media habits and stress. This study is 

based on data from the Survey of “Adolescent Life in Västmanland - 2017” which included 

3951 students from the 9th grade of primary school and 2nd in high school. 

Results: The results of this study show there is stress among adolescents, use of social 

medias and cyberbullying occur. There is a correlation between social media use and stress. 

Adolescents who use social media one or more times an hour are also “quite” or “very 

“stressed. Adolescents who experienced cyberbullying are more likely to be “quite” or “very” 

stressed. There occurs a difference in gender between adolescents that use social medias one 

or more times an hour. Girls use social media more frequently than boys. There are also 

difference in gender regarding stress, girls are more likely to be “quite” or “very” stressed.  

Conclusions: A correlation can be found between high-frequency social media use and 

adolescents who are quite or very stressed. There is also a correlation between adolescents 

who experience cyberbullying and adolescents who are quite or very stressed. There different 

reasons for that, but subjective standards that require constant connection, an unhealthy 

comparison between individuals and different ruling techniques online are factors that 

influence.  

Keywords: Social media, cyberbullying, stress, mental health, adolescents 
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1 INTRODUKTION 

Det finns många olika faktorer som påverkar individens hälsa och välmående. Det finns 

faktorer på grupp-, individ- och samhällsnivå som kan främja god hälsa. Sociala medier är ett 

förhållandevis nytt fenomen som påverkar individen. Föreliggande studie syftar till att 

undersöka ungdomars sociala medievanor och stress samt samband mellan dessa.  

 

Den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar och det finns flera orsaker till det. Ungdomar 

känner sig stressade och flickor i skolålder är stressade i högre utsträckning än pojkar. Den 

teknologiska utvecklingen med smartphones gör att individer kan vara uppkopplade 

konstant vilket skapar möjligheter att använda sociala medier dygnet runt. Sociala medier 

kan ha påverkan på individens hälsa och det psykiska välbefinnandet. Under senare tid har 

sociala medier blivit en av huvudaktiviteterna för ungdomar online. Individens profil, det vill 

säga hur man väljer att presentera sig själv på sociala medier, kan generera uppskattning och 

bekräftelse samt ett växande socialt nätverk. Baksidan är att sociala medier kan vara en 

faktor till stress och psykisk ohälsa. En orsak till stress kan vara att behöva utstå kränkningar 

och hot på de digitala plattformarna. Via sociala medier skapas nya maktstrukturer. För 

dessa maktstrukturer är ålder och kön inte relevant utan de handlar istället om vad som 

presenteras på individens sociala medier. Föreliggande studie avser att undersöka om det 

finns ett samband mellan stress och användandet av sociala medier hos ungdomar i 

Västmanland. Tidigare forskning framhåller sociala medier som en bidragande faktor till 

stress bland ungdomar. Stress är en stor del i individens välmående, därför är det av intresse 

att undersöka sambandet som finns till sociala medieanvändning. Lägg därtill att författaren 

själv är en frekvent användare av sociala medier och har märkt hur egna vanor i vardagen 

förändrats på grund av sociala medier. Det är intressant att undersöka hur det påverkar 

hälsan, därav ett intresse till att undersöka kopplingen till stress. Det har skapat ett 

personligt intresse till ämnesområdet och av förekommande anledning bildat ett motiv till att 

undersöka fenomenet. 
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2 BAKGRUND 

Hälsa definieras på olika sätt. WHO (1986) beskriver och definierar hälsa genom att hälsan 

är en process där människor ska få möjlighet att öka sin egen kontroll till sin egen hälsa samt 

få utrymme till att förbättra den. En senare definition från WHO (2014) är ”ett tillstånd av 

fullständigt, fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro av sjukdom och 

välbefinnande”.  

 

Hälsan i Sverige är globalt sett bra. Levnadsvanor och livsvillkor är avgörande faktorer för 

hälsa. Individen och samhället samspelar, det finns faktorer som individen och samhället kan 

arbeta med för att främja och förbättra hälsan. Den psykiska ohälsan ökar hos individer i 

åldern 16–29 år. Individer med depressiva symptom som exempelvis ångest och oro ökar i 

samma åldersgrupp. (Folkhälsomyndigheten, 2018). Det finns även skillnader i hälsan 

generellt mellan könen. Exempelvis är flickor i skolåldern mer stressade än pojkar (SCB, 

2013; Prop. 2017/18:249).  

2.1 Begreppsförklaring 

 

Stress: Stress som värdeord är varken positivt eller negativt laddat. Det är den fysiologiska 

process som kroppen utsätts för när kroppen får en reaktion som upplevs som ett hot eller 

utmaning (Tsatsoulis & Fountoulakis, 2006). 

Sociala medier: Sociala medier (SoM) är internetbaserade plattformar där individer har 

möjligheter till social interaktion med andra individer. Interaktionen kan ske på olika sätt 

som via bilder, video och meddelandefunktioner (McBride, 2011). Begrepp relaterade till 

sociala medier finns förklarade i (Bilaga C). 

2.2 Stress 

De flesta utsätts för stress dagligen. Huruvida det påverkar hälsan är beroende av hur 

individen hanterar stressorerna. Stress uppstår i situationer individen i viss mån kan påverka 

som att hinna med bussen, komma i tid till ett avtalat möte eller klara deadlines i arbetet. 

Denna stress kan vara negativ men också fungera som en drivkraft och föra något positivt 

med sig. Stress som uppstår på grund av faktorer helt utom egen kontroll, kan vara svår att 

hantera och alltigenom negativ. För att minimera negativ stress är det av fördel att besitta 

strategier för att hantera stressorerna (Flueckiger, Lieb, Meyer, Witthauer, & Mata, 2016).  

 

När en individ utsätts för stress aktiveras det autonoma nervsystemet som består av det 

sympatiska- och parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska nervsystemet ökar kroppens 

prestationsförmåga, det producerar kortisol, adrenalin och noradrenalin. Adrenalin och 

noradrenalin används för att öka prestationsförmågan genom att höja puls och blodtryck för 

att leverera mer blod och energi till musklerna (Henriksson & Rasmusson, 2013). Andra 
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kroppsliga funktioner nedregleras. Aktivering av det sympatiska nervsystemet innebär inte 

automatiskt skada för individen. Kroppen gör sig redo för utmaning, kamp eller flykt. Det 

som utgör en risk för hälsan är om kroppen ständigt är beredd att ta till flykten eller slåss och 

inte hinner återhämta sig däremellan. Det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt i vila 

och motverkar effekterna av det sympatiska (Henriksson & Rasmusson, 2013). Historiskt 

agerade människan för att kunna hantera en strid för sitt liv. I dagens samhälle är ett 

stresspåslag inte rimligtvis förknippat med strid men kroppens reaktion är detsamma 

(Tsatsoulis & Fountoulakis, 2006).  

2.2.1 Stressymptom 

Stress kan ge olika utfall för individen och kan leda till exempelvis depressiva symptom som 

ångest och depression (SCB, 2013). Panikattacker är ett tillstånd som kan upplevas vid stress. 

Panikattacker kan innefatta illamående, förhöjd puls och svårighet med andningen. Det är en 

fysiologisk upplevelse av att kroppen inte uppfattar kontroll över situationen (Svanström, 

2003). Långvarig stress påverkar hjärnan och kognitionen. Exempelvis skapas problem med 

att bearbeta sinnesintryck, anpassa beteende efter ändamål och känslomässiga reaktioner 

kan förstärkas (Zhang, Qin, Yao, Zhang, & Wu, 2016). Det finns kopplingar mellan stress och 

demens.  Individer som utsätts för stress löper större risk att utveckla demens (Gradus et al., 

2019). Det finns en skillnad mellan individer om hur mottagliga eller känsliga de är för stress. 

Vissa situationer medför en stark stressreaktion hos vissa men inte hos andra. Det finns 

genetiska skillnader som påverkar hur stresstålig man är och hur känslig man är för påverkan 

från omgivande miljö (Hankin, Badanes, Smolen & Young, 2015).  

 

Stress kan leda till följdsjukdomar som fetma och övervikt. Det finns en tendens hos 

individer som upplever stress att välja enklare och mindre näringsriktiga måltider. Övervikt 

och fetma är välfärdssjukdomar som blivit folksjukdomar (De Vriendt et al., 2011). Vid 

utdragen kortisolfrisättning minskar tillverkningen av leptin vilket är ett hormon som ger 

mättnadskänsla (Henriksson & Rasmusson, 2013). Stress är tillika en riskfaktor för hjärt- och 

kärlsjukdomar (De Vriendt et al., 2011).  

2.2.2 Ungdomar och stress 

Ungdomar upplever ofta fysiologiska reaktioner vid stress. Det är skillnad på varaktig och 

kortvarig stress. Vid varaktig eller kronisk stress kan exempelvis huvudvärk och 

sömnsvårigheter uppkomma. Pojkar och flickor upplever stress olika. Unga flickor upplever 

mer stress än pojkar (de Anda et al., 1997). Bland skolungdomar är flickor stressade i högre 

utsträckning än pojkar. Flickor tenderar att ställa högre krav på sig själva än pojkar. Yttre 

krav är en stressfaktor för många ungdomar (SCB, 2013). I tonåren förändras reaktionen på 

stress i förhållande till hur man reagerade som barn. Det kan vara en följd av att ungdomar 

gör sig redo för kommande utmaningar i vuxenlivet. Ungdomar som är mer känsliga för 

stress tenderar att behandla stressen negativ än de ungdomar som inte är känsliga för stress 

(Stroud et al., 2009).  
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Ungdomar spenderar allt mer tid på SoM (Davidsson & Thoresson, 2017). SoM kan vara en 

bidragande faktor till att fördröja kroppens återhämtning av stress. SoM är ofta förknippat 

med positiva känslor vilket gör att negativa symptom blockeras. Utfallet av detta är att 

kroppen inte hanterar stressen, individer kan istället vända sig till SoM som utger positiva 

känslor (McBride, 2011; Rus & Tiemensma, 2017). SoM kan upplevas som stressande 

beroende av vilken relation individen har till de sociala plattformarna (Oberst et al., 2016). 

Relationen kan vara avgörande för om ett beroende till plattformarna skapas. Individer med 

hög användningsfrekvens av SoM ligger i riskzonen för beroende. En anledning till frekvent 

användande kan vara subjektiva normer som innefattar att behöva vara närvarande och 

besvara andra individer (Pelling & White, 2009). Förväntningar på att konstant behöva vara 

närvarande och uppkopplad kan skapa stress liksom kraven ungdomar ställer på sig själva att 

kunna leverera en tillräckligt normuppfyllande bild av sig själv (Kowalski et al, 2014).  

 

Stress på SoM kan komma i flera former, dels via individens egna användningsmotiv som 

exempelvis att känna behov att vara närvarande på plattformen. Det kan likväl skapa stress 

genom att bli utsatt för hot och kränkningar (Oberst et al., 2016). SoM-användningen har 

ökat under senare år och ungdomar har en stor del av sitt känslomässiga liv på SoM. Det 

innebär att individer också är mer känsliga för vad som händer på sociala plattformarna 

(Nyberg & Wiberg, 2014). Exempelvis att bli kritiserad och kränkt online eller bara risken att 

bli kritiserad bidrar till stress (Kowalski et al, 2014). Tidigare forskning pekar på att 

användningen av SoM skapar stress, emellertid finns det få studier som undersöker svenska 

ungdomar och sambandet mellan frekvent användning av SoM och stress likväl kränkningar 

på SoM och stress. Därav undersöker föreliggande studie relationen mellan detta i en svensk 

kontext.  

2.3 Sociala medier 

Tidigare användes internet för enkla ärenden. Nu är internet en del av vardagen, både på 

arbetet och på fritiden. Individer kan söka interaktion med likasinnade, professionellt och 

privat via olika plattformar. Genom SoM kan relationer mellan individer skapas i en virtuell 

värld utan att mötas fysiskt.  

 

Det finns sju grundstenar för vad SoM innefattar. Den första är identitet. Individen kan 

förändra sin identitet på SoM jämfört med i verkligheten. Det behöver inte bara vara ett 

fingerat namn utan en helt ny persona med alla de egenskaper individen önskar. Individen 

bestämmer följaktligen själv vad den vill visa på sina SoM (Kietzmann, Hermkens, McCarthy 

& Silvestre, 2011; Oberst, Renau, Chamarro & Carbonell, 2016).  

 

En annan grundsten är konversation vilket innebär att individen kommunicerar med andra 

individer som den har en relation till eller med andra via sitt flöde som, genom 

plattformarnas själva konstruktion, oftast innebär likasinnade. Delning är en annan 

grundsten. Genom delning kan individer sprida åsikter och förmedla budskap i andras flöde. 

Andra grundstenar för en SoM-plattform är närvaro, relationer och anseende. Närvaro, 

kommunikation och delning skapar relationer och bygger upp ett anseende. Den sista 
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grundstenen är grupper. Grupper kan vara öppna eller slutna och ha en öppen eller dold 

agenda. Grupper skapar förutsättningar för delaktighet i politiska påverkansprocesser 

(Kietzmann et al., 2011).   

 

Plattformarna kan vara utformade med olika inriktningar, de flesta med målet att individer 

med liknande intresse får möjlighet till interaktion. Grundidén är att individer med liknande 

intressen ska kunna skapa relationer och utbyta information (Boyd & Ellison, 2007; Breslin & 

Decker, 2007). Skillnaden mellan SoM och traditionella medier är att vem som helst får 

möjligheten att sprida budskap i andras flöden (Bergström, 2010).  

2.3.1 Sociala medieanvändning 

En anledning till att användningen av SoM ökat kan vara möjlighet till att vara ständigt 

uppkopplad via mobiltelefonen (McBride, 2011). Under 2017 använde hundra procent av 

svenskarna i åldersgruppen 16–25 år smartphone, musik via internet, såg film online eller 

använde sig av SoM. Åttiofem procent av svenskarna har en smartphone (Davidsson & 

Thoresson, 2017).  

 

Internetanvändare använder SoM. Av svenska internetanvändare är åttioen procent medlem 

på någon social plattform och femtiosex procent använder SoM dagligen (Davidsson & 

Thoresson, 2017). Det som framförallt fått internetanvändandet att öka är den teknologiska 

utvecklingen samt plattformar som Facebook, Youtube och Twitter (Bergström, 2010). En 

anledning till ökningen av SoM-användning kan vara att de sociala plattformarna har 

utvecklats med mer visuellt innehåll (Alperstein, 2015). Instagram är en plattform som 

primärt handlar om att dela bilder. Fler kvinnor använder Instagram än män. Facebook är 

den plattformen som har flest användare i Sverige. Framförallt används Facebook för att 

chatta, delta i grupper och läsa nyheter (Davidsson & Thoresson, 2017).  

 

SoM skapar förutsättningar för nya relationer och möjlighet att underhålla befintliga 

relationer. Under dagar ungdomar spenderar mycket tid i SoM rapporterar de färre 

depressiva symptom som ångest och depression. Anledning kan vara att SoM genererar 

positiva känslor vilket kan blockera negativa känslor och symptom (McBride, 2011; McBride, 

2017).  

 

En annan aspekt på SoM-användning är att det kan vara beroendeframkallande. Ungdomar 

spenderar mycket tid framför skärmar och det påverkar sömnen (Hysing et al., 2015). Det 

finns samband mellan individer som lider av internetmissbruk och sömnsvårigheter. Det kan 

innebära att man vänder på dygnet och sover dagtid (Choi et al., 2009). Individer med 

nedsatt psykiska hälsa använder SoM mer än andra. Det gäller framförallt ungdomar 

(McBride, 2017; Oberst et al., 2016).  

2.3.2 Härskartekniker på sociala medier 

Det finns individer som har en stor del av sitt känslomässiga liv utlagt och uppkopplat mot 

internet. Individer kan ha en lägre tröskel för att framhäva eller leva ut beteenden på SoM än 
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i verkliga livet som mobbning och integritetskränkande beteenden (McBride, 2011). Har man 

sitt liv utlagt på nätet blir man ett lätt offer. Härskartekniker har flyttat in i SoM. 

Härskarteknik innebär olika sätt för individer att förtrycka andra individer (Nyberg & 

Wiberg, 2014). Folkhälsomyndigheterna (2019) menar att 15,5 procent av ungdomar har fått 

utstå kränkning med olika frekvens de senaste månaderna, medan 8,5 procent av tillfrågade 

ungdomarna har deltagit i nätmobbing de senaste månaderna.  

 

Det har tidigare funnits exempel på könsskillnader i hur mobbing online utformas, som att 

män är mer benägna att kritisera och kvinnor har en större tendens att bli offer (Kowalski, 

Schroeder, Giumetti & Lattanner, 2014). Numera anses kopplingen mellan kön och 

kränkning mindre. Kvinnor trycker ner andra kvinnor likasom män förtrycker andra män. I 

SoM behöver härskarteknik inte vara bundet till kön eller ålder. Genom att utöva 

härskartekniker på SoM försöker individer skapa negativ makt över andra människor baserat 

på exempelvis utseende, etnisk bakgrund eller sexuell läggning. Detta kan ta form som hot i 

kommentarsfält. Eftersom man kan förbli anonym behöver ingen stå till svars för kränkande 

ord i ett kommentarsfält. När individen kan behålla sin identitet anonym eller använda ett 

fingerat namn är de mer benägna att uttrycka sig kritiskt och med aggression (Nyberg & 

Wiberg, 2014).  

2.3.3 Social jämförelse, objektifiering och normer på sociala medier 

SoM-plattformarna används som annonsplatser där vissa individer blir förebilder. 

Objektifieringen av dessa individer kan riskera att framkalla en förvriden bild av 

verkligheten. Det kan skada självbild, självkänsla och förvränga normer. Genom att matas av 

ett flöde med tillrättalagda förebilder formas omedvetet normer hos den enskilda som sedan 

kan styra beteende (Nyberg & Winberg, 2014; Alperstein, 2015). Diskriminerande normer 

som fångas upp på SoM kan leda till en upplevelse av utanförskap. Det kan tyckas svårt att 

leva upp till trångsynta utseende- eller könsföreställningar och själv känna sig attraktiv 

(Bailey, Steeves, Burkell & Regan, 2013). Kommersiella aktörer på plattformarna lever på 

kommersialisering av idoliserade förebilder och att deras varumärken förknippas med dessa. 

(Alperstein, 2015). SoM är konstruerade med annonser som är anpassade efter den data som 

plattformen samlar in om den enskilde användaren. Det individen gillar, följer och söker 

efter på nätet kommer dyka upp i flödet (Kietzmann, Silvestre, McCarthy & Pitt, 2012).  

 

Ett beteende eller stark drift som de flesta människor har är att jämföra sig med och spegla 

sig mot andra. Det blir lätt att jämföra sig med framgångsrika individer eftersom de ges stort 

utrymme i SoM. Följden av detta kan bli missnöje med sin egen situation och framväxande 

negativ självkänsla (Alperstein, 2015).  

 

En del ungdomar använder SoM för att skapa en person de önskar vara eller uppfattas som. 

Individer med narcissistiska tendenser har lättare för att skapa en idealisk bild av sin 

persona. De framhäver vissa specifika egenskaper som i åskådarens ögon ska vara mer 

intressanta (Oberst et al., 2016). Somliga förändrar och förvränger bilder för att upplevas 

mer attraktiv (Bailey et al, 2013). De personer som framställer sig på ett sätt långt ifrån 

verkligheten i sina profiler i SoM har ofta sämre sociala färdigheter i det verkliga livet. 
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Samtidigt har de också social ångest och aggression i högre utsträckning samt lägre 

självkänsla än de individer som väljer att inte förvränga sin persona på SoM (Oberst et al., 

2016).  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Teoretisk ansats och referensram för analys på beteenden kring SoM har Azjens (1991) 

Theory of Planned Behavior (TPB) valts, då subjektiva normer och attityder påverkar 

brukandet av SoM. 

2.4.1 Theory of Planned Behavior 

TPB utgår från individen och huruvida individen anammar ett beteende. Vilken sannolikhet 

som finns att individen tar efter ett beteende är beroende till intentionen. Hur individen 

agerar är utefter individens egenskaper och attityder. Individens intention skapas efter 

individens avsikter. Avsikten är beroende av attityd, subjektiva normer samt vilken 

uppfattning individen har till att kontrollera situationen (Azjen, 1991; Azjen, 2005). Det 

behöver inte alltid vara att intentionen hos individen stämmer överens med beteendet. Det 

innebär att intentionen själv inte kan förutsäga beteendet som leder till handling (Efrat & 

Shoham, 2013). Betydelsen för avsikt i relation till handling kan vara varierande, huruvida 

det stämmer överens är beroende på situationen och beteende (Doll & Ajzen, 1992).  

 

 
Figur 1: Theory of Planned Behavior (TPB), tolkad modell efter beskrivning av teorin (Azjen, 1991; 

Doll & Azjen, 1992; Azjen, 2005)   

Grunden i teorin innefattas av tre oberoende determinanter av avsikt. Den första är vilken 

attityd individen har till beteendet, vilken syn individen har på beteendet samt hur vinsterna 

ser ut för individen vid beteendet. Det kan också beskrivas som att individen gör en 

bedömning av beteendet vilka fördelar och nackdelar blir utfallet av beteendet. Den andra 

determinanten är den subjektiva normen, det handlar om omgivningen och hur omgivningen 

värderar beteendet samt omgivningens förväntningar på individens handling. Den tredje 

determinanten är huruvida uppfattningen är hos individen om svårighetsgraden till att utföra 

handlingen. Det är en subjektiv egenkontroll. Den tredje determinanten kan reflekteras från 

de andra två, desto bättre erfarenheter individen har av ett beteende ju lägre blir 
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svårighetsgraden för individen att utföra beteendet (Azjen, 1991; Doll & Azjen, 1992; Azjen, 

2005).  

 

Det kan anses att TPB är användbar som teoretisk referensram i föreliggande studie. Det 

underlättar för att kunna analysera resultat och skapa en teoretisk förankring. Pelling & 

White (2009) har studerat SoM med TPB som teoretisk referensram, vilket resulterade i att 

TPB kan förutsäga användningen av SoM. Studien visade centrala delar i SoM-användningen 

är subjektiva normer, subjektiva normer som exempelvis att omgivning förväntar sig aktivitet 

och att bli besvarade.  

2.5 Problemformulering 

Stress är vanligt förekommande för ungdomar i dagens samhälle, det viktigt ur ett 

hälsoperspektiv att minska stressorerna som ungdomar exponeras inför. Det blir allt mer 

skärmtid för ungdomar, vilka är effekterna av detta. Det finns även forskning som visat att 

internetanvändande kan leda till beroende och negativa effekter på hälsan, samtidigt uppger 

studier att SoM skapar nätverk och relationer för individer som de tidigare inte haft.  

 

Det finns förhållandevis få studier i Sverige som studerat samband mellan SoM och stress 

bland ungdomar. Möjligheten till ständig uppkoppling via exempelvis mobiltelefonen samt 

de subjektiva normer som finns kring SoM, vilka attityder skapar de hos ungdomar. Det är 

intressant att undersöka huruvida samband finns mellan stress hos ungdomar och brukande 

av SoM samt om det finns skillnad mellan könsskillnader hur dessa fenomen upplevs. Det 

kan även anses intressant om ungdomar upplever sig kränkta på SoM genom de nya 

härskarteknikerna och normen som skapats i den digitala världen och om det finns samband 

till stress hos ungdomarna.  
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3 SYFTE - FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomst och samband mellan sociala 

medieanvändning, kränkningar på sociala medier och stress samt att undersöka om det finns 

könsskillnader hos ungdomar i Västmanland. 

3.1 Frågeställningar 

• I vilken omfattning brukar ungdomar sociala medier? 

• I vilken omfattning har ungdomar blivit utsatta för trakasserier och kränkningar på 

sociala medier? 

• I vilken utsträckning upplever sig ungdomar stressade? 

• Finns det samband mellan brukande av sociala medier och stress samt kränkningar 

på sociala medier och stress? 

• Finns det könsskillnader inom brukande av sociala medier och stress? 

4 METOD 

Nedan beskrivs studiens val och genomförande av metodologiska ansats, studiedesign, 

datainsamling, analys, kvalitetskriterier samt vilka forskningsetiska ställningstaganden som 

gjorts i studien. För att förenkla presenteras statistiska ord och begrepp i (Bilaga A).  

4.1 Metodologisk ansats 

Det finns olika vetenskapliga undersökningar. Vanliga ansatser är kvantitativ, kvalitativ och 

epidemiologiska studier (Bryman, 2011). Inom kvantitativa studier använder forskaren 

positivistisk ansats. Positivistisk ansats är deduktiv. Vidare är forskaren objektiv och vill 

pröva en teori eller hypotes. Inom kvalitativ forskning används oftast induktiv ansats, vilket 

är motsatsen. Forskaren vill bilda nya teorier efter resultatet (Patel & Davidsson, 2011). Det 

finns även epidemiologiska studier. Likheter finns mellan epidemiologiska studier och 

kvantitativa studier. Den epidemiologiska studien syftar till att undersöka och beskriva 

sjukdomars förekomst och spridning (Merrill, 2013).  

 

Den kvantitativa studiemetoden frambringar möjligheter till stor datainsamling. En större 

datainsamling genererar en mer representativ urvalsgrupp, det gör att resultatet går att 

generalisera i större utsträckning än vid en kvalitativ metod (Bryman, 2011). För att besvara 

syftet i föreliggande studie har kvantitativ metoden nyttjats. Syftet innefattar att beskriva 
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förekomst, samband och skillnader. Bryman (2011) menar att förekomst lämpligtvis beskrivs 

i siffror samt att kvantitativ metod är lämplig för att beskriva samband. Föreliggande studies 

syfte innefattar att beskriva förekomst därav en anledning till att kvalitativ metod var 

opassande. Kvalitativ metod baseras på intervjuer och observationer. Vid annorlunda 

formulerat syfte, som exempelvis undersöka erfarenheter och upplevelser hade kvalitativ 

metod ansetts passande. Ett ytterligare alternativ skulle vara en epidemiologisk studie. 

Merrill (2013) beskriver dock den metoden gångbar för sjukdomsrelaterad förekomst och 

spridning. Föreliggande studie syftar till att undersöka samband och förekomst av stress, 

vilket kan anses mer hälsorelaterat än sjukdomsrelaterat. 

4.2 Studiedesign 

I föreliggande studie används tvärsnittsdesign, Bryman (2011) menar att tvärsnittsstudie är 

en studiedesign där undersökningen inträffar vid ett tillfälle. Field (2009) menar att 

beroende och oberoende variabler samlas in vid ett specifikt tillfälle. Panadis (2014) 

beskriver tvärsnittsstudier som den enklaste studiedesignen av observationsstudier. 

Studiedesignen är billig att utföra vid jämförelse med fall-kontrollstudier och kohortstudier. I 

kohortstudier tar datainsamling lång tid då forskaren behöver följa urvalsgruppen under tid. 

 

Det finns för- och nackdelar med studiedesignen, tvärsnittsstudier kan anses något 

begränsade. Exempelvis finns begränsningar med att undersöka kausala samband, vilket 

därmed utesluter tolkningar av orsakssamband (Hellström, Nilsson, Leppert & Åslund, 2012; 

Larm, Åslund & Nilsson, 2017). Det går inte att bilda en tidsordning för vad som kommer 

först av exponering och utfall (Merrill, 2013). Exempelvis om vad som kommer först, om en 

individ blir stressad och använder SoM eller motsatta förhållandet. Merrill (2013) menar att 

en kohortstudie följer en grupp under en tid och skapar möjlighet att bilda en tidsordning. I 

föreliggande studie finns inte möjligheter till att följa en grupp under tid, med andra 

ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar hade kohortdesignen varit användbar.  

 

Föreliggande studies syfte är att beskriva förekomst och samband. Panadis (2014) menar att 

tvärsnittsstudier mäter förekomst och därför användbara för att undersöka förekomsten av 

ett fenomen. Möjlighet finns till att mäta flera samband och utfall i en tvärsnittsstudie. Det 

hade av den anledningen inte funnits möjlighet till en fall-kontrollstudie för att besvara syftet 

i föreliggande studie. Bryman (2011) menar att fall-kontrollstudier endast kan undersöka ett 

utfall.  

 

I enlighet med studiens syfte, att beskriva förekomst och undersöka om det finns samband 

mellan valda variabler kan tvärsnittsdesign anses lämplig. Genom att beskriva förekomsten 

av en variabel skulle studier som denna vara av nytta för hälsofrämjande planering. Panadis 

(2014) menar också att designen tillåter att undersöka beroende och oberoende variabler mot 

varandra för att upptäcka samband. Att göra en analytisk tvärsnittsstudie skapar 

förutsättningar till att bilda hypoteser som kan bekräftas eller förkastas genom grundligare 

studier.  
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4.3 Datainsamling 

I föreliggande studie utgjordes urvalet av insamlade data från undersökningen ”Liv och hälsa 

ung - 2017” (LHU-17). Det innebär att föreliggande studie använder sekundärdata. Endast 

data (Bilaga B) relaterad till studies syfte användes. Studien inkluderar respondenter från 

årskurs 9 och årskurs 2 (gymnasiet) läsåret 2017.  

4.3.1 Liv och Hälsa Ung - Västmanland 

”Liv och hälsa ung” är en enkätundersökning som utförts i Västmanland sedan 1995 och 

syftar till att undersöka hälsoläget i länet. Frågorna berör ungdomars hälsa och livsvillkor, 

exempelvis om ungdomarnas fritid, demografi och skolvillkor (Hellström et al., 2012; Larm, 

Åslund & Nilsson, 2017). Enkäten utförs på lektionstid (Region Västmanland, 2017). 

Ansvarig för utdelning av enkäten på respektive skola är lärare och skolsköterska. 

Respondenterna informeras om frivillighet till deltagande, anonymiteten i studien och att 

enkäten besvaras individuellt (Hellström et al., 2012; Larm, Åslund & Nilsson, 2017). För 

första gången gjordes 2017-års enkät digitalt (Region Västmanland, 2017).  

4.4 Urval 

I föreliggande studie har elever i årskurs 9 och årskurs 2 (gymnasiet) ansetts som en 

representativ grupp för att beskriva hälsan hos ungdomar i Västmanland. Respondenterna är 

i åldrarna 15–18 år. I LHU-17 ingår även respondenter från årskurs 7 (Region Västmanland, 

2017). I föreliggande studie valdes elever från årskurs 7 bort av forskningsetiska principer. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) krävs samtycke från individ samt vårdnadshavare för 

forskning på barn under 15 år. Emellertid är studien anonym och går inte att spåra till någon 

specifik ungdom, vilket motiverar att studien skulle inkludera årskurs 7. Likväl uppstod 

problem då årskurs 7 exkluderas i grundmaterialet i frågan om aktivitet på SoM, vilket en 

skev fördelning i variablerna. Därav uteslöts årskurs 7 helt från föreliggande studie. LHU-17 

har en svarsfrekvens på 76,38 procent, i årskurs 9 var svarsfrekvensen 75 procent medan 

svarsfrekvensen var 78 procent i årskurs 2 (gymnasiet). 

 

Föreliggande studie är således en totalundersökning som beskriver en population. Bryman 

(2011) menar att en totalundersökning kan beskriva en population, från vilket senare 

resultatet från studien ska kunna generaliseras. Ett annat alternativ till urval i föreliggande 

studie skulle vara ett slumpmässigt urval. Emellertid kan det anses att det inte påverkar 

resultatet om urvalet skulle göras slumpmässigt i föreliggande datainsamling.  

 

Individer som svarat ”identifierar mig varken som tjej eller kille” på frågan ”Är du…?” har 

tagits bort och räknas som bortfall i analyser om könsskillnader. Anledningen att det krävs 

två variabler för att utföra önskade analyser. Av etiska skäl vill författaren inte vill 

kategorisera in dessa individer under ett specifikt kön.  
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4.5 Bortfall 

Det finns olika typer av bortfall i en undersökning, som externt och internt bortfall. Externt 

bortfall innebär att respondenten har blivit inbjuden till att besvara enkäten men valt att 

avstå. Internt bortfall innebär att respondenten valt att delta men valt att inte besvara en eller 

flera av enkätfrågorna i undersökningen (Bryman, 2011). I föreliggande studie återfinns 3951 

respondenter, det är ett externt bortfall på 4,7 procent. Det är 1878 (47,5%) killar och 1887 

(47,8%) tjejer som ingår i föreliggande studie. Det interna bortfallet är varierande mellan 2,2 

procent till 10,3 procent, den fråga med högst internt bortfall är ”Hur ofta är du aktiv…?” och 

den fråga med minst internt bortfall är ”Känner du dig stressad?”. 

Tabell 1: Internt bortfall, Livs och hälsa ung Västmanland, (2017).  

  
n = 

 
Internt bortfall (%) 

 
Internt bortfall (antal) 

 
Hur ofta är du 
aktiv…… 

 
3519 

 

 
10,3 % 

 
432 st 

 
Har du under de 
senaste...  

 
3670 

 

 
7,1 % 

 
281 st 

 
Känner du dig 
stressad? 

 
3863 

 

 
2,2 % 

 
88 st 

 
Är du…? 

 
3765 

 

 
4,7 % 

 
186 st 

 

4.6 Variabler 

Till föreliggande studie valdes beroende och oberoende variabler. Field (2009) menar att en 

oberoende variabel är en variabel som påverkar utfallet av en annan variabel. Bryman (2011) 

beskriver den beroende variabeln som att den påverkas av den oberoende variabeln. För att 

möjliggöra att undersöka frågeställningen om könsskillnader i brukande av SoM och stress 

har frågan ”Är du...?”  från LHU17 valts. Samtliga frågor som används i föreliggande studie 

återfinns i (bilaga B).  

Bryman (2011) menar att confounders även kan användas i vetenskapliga studier. 

Confounders är en variabel som skulle kunna störa sambandet mellan den beroende och 

oberoende variabeln. I föreliggande studie skulle en variabel kopplad till fysisk aktivitet vara 

en confounder. Emellertid valdes confounders bort i föreliggande studie delvis på grund av 

studiens omfattning samt att tillgången till data var begränsad.  

För att undersöka samband i föreliggande studie är den oberoende variabeln relaterad till 

stress. De beroende variablerna är relaterade till SoM. Den fråga som valdes för från LHU17 

var ”Känner du dig stressad?”. Den frågan kunde anses som relevant för att kunna besvara 

frågeställning tre. De beroende variablerna i föreliggande studie är relaterade till SoM. För 
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att besvara frågeställningen om i vilken omfattning ungdomar brukar SoM har frågan ”Hur 

ofta är du aktiv på eller besöker sociala meder/nätverk t. ex Instagram, Snapchat, Kik, 

Facebook, Twitter, Tumblr, Linkedln?” använts. För att mäta huruvida ungdomar upplever 

att de blivit kränkta på SoM valdes frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna blivit 

utsatt för trakasserier eller kränkningar via mobil, surfplatta eller dator?”. För att kunna 

förenkla analys har frågorna dikotomiseras, för djupare beskrivning av dikotomisering läs 

(bilaga A).  

Tabell 2: Diktomiseringstabell efter enkätfrågor i LHU-17 (Bilaga B). 

 

 

 

 

 

 

4.7 Analys 

För analyser av variabler i föreliggande studie användes IBM Statistical Package for the 

Social Sciences 22 (SPSS), det är ett program utför statistiska analyser (Field, 2009). 

Samtliga utvalda variabler analyseras för att kunna beskriva förekomst och samband, dessa 

variabler beskrivs som deskriptiv data. För analys och undersöka om samband föreligger 

valdes Pearsons chi-2 test. För att se styrkan i sambandet valdes logistisk regressionsanalys. 

För att kunna redogöra för könsskillnader utfördes Pearsons chi-2 test. 

4.7.1 Pearsons Chi-2 och Logistisk regressionsanalys  

För föreliggande studie undersöks samvariation mellan beroende (stress) och oberoende 

(brukande sociala medier, kränkningar sociala medier). Bryman (2011) menar att vid analys 

av variablerna kan samvariation upptäckas. För att beskriva könsskillnader samt verifiera 

sambandet mellan variablerna används Pearson Chi-Square (chi-2). Exempelvis som i 

föreliggande studie, tjej eller kille. Vidare menar Ejlertsson (2012) att Chi-2 kräver två 

kategoriska variabler, t-test kräver beroende och oberoende variabler. I föreliggande studie 

avser chi-2 testet att beskriva könsskillnader och samband, kategoriska variabler används 

vilket utesluter t-test. Signifikansnivån (p-värde) i föreliggande studie är p=0,001. Ejlertsson 

(2011) menar att praxis för detta är 0.05, 0.01 eller 0,001.  

För att kunna se i vilken utsträckningen den oberoende variabeln påverkar den beroende 

utfördes en logistisk regressionsanalys. Ejlertsson (2012) menar att i en logistisk 

regressionsanalys används odds-ratio (OR), det beskrivs enligt följande (OR= Value, CI % = 

Fråga: Känner du dig stressad? 

Väldigt stressad 
Ganska stressad 
Till viss del 
Inte alls 
Fråga: Hur ofta är du aktiv på sociala medier…..? 

Minst en gång per timme  
Flera gånger per dag 
En gång per dag 
Några gånger per vecka 
En gång per vecka  
Mera sällan 

Ja 

Nej 

Aktiv en eller flera gånger per timme 

Aktiv mindre än en gång per timme 
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Lower value – Upper value). Det finns djupare och mer avancerade analyser, dock anses 

denna lämpligt med tanke till förutsättningarna för studien. Vid mer avancerad forskning 

skulle djupare och mer beskrivande analyser kunnat utföras. Vidare menar Ejlertsson (2012) 

att om sambandet ska vara signifikant ska värdet på utfallet hamna mellan det övre och 

undre värdet (Ejlertsson, 2012; Bjerling & Ohlsson, 2010).  

Bjerling & Ohlsson (2010) menar att det finns skillnader med logistisk regressionsanalys 

gentemot andra regressionsanalyser. Exempelvis bygger det inte på att sambandet är linjärt. 

Tvärsnittsstudier mäter inte kausalitet (Bryman, 2011; Ejlertsson, 2012). Det innebär att 

analysen beskriver endast om stress och SoM samvarierar, studien beskriver inte om SoM gör 

ungdomar stressade. 

4.8 Kvalitetskriterier 

Det är betydelsefullt med kvalitetskriterier inom forskning, anledningen är att den ska anses 

trovärdig. Generella kvalitetskriterier inom kvantitativa studier är validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Det handlar om att forskarens data är korrekt. Hypotetiskt om en studie 

undersöker vikt ska mätinstrumentet mäta vikt och inte längd. Det är viktigt att det mäts på 

ett korrekt sätt, om en individ tar ett mått på vikt ska utfallet bli samma oavsett våg. Det 

handlar om att kalibrera måtten, förutsättningarna ska vara samma om en annan individ har 

för avsikt beräkna samma sak i en annan kontext (Field, 2009). I föreliggande studie är 

mätinstrumentet enkäter. Field (2009) menar att variabler kan mätas direkt, som exempelvis 

vikt och längd. Indirekta mått som exempelvis frågeformulär kan också användas för 

datainsamling. Patel & Davidsson (2011) menar att frågeformulär/enkäter är mer abstrakt. 

Kvalitetskriterier i en studie är till för att skapa en ram kring det abstrakta. Bryman (2011) 

menar också att det är viktigt att dokumentera och presentera avväganden och val som utförs 

under processen för att kunna replikera studien.  

4.8.1 Validitet 

För att kunna minimera mätningsfel så finns det olika kriterier, validitet handlar om att 

forskare mäter det som den faktiskt avses mätas (Field, 2009). Det finns olika former av 

validitet. Ytvaliditet är en, genom att låta experter inom området tolka om måttet avser att 

mäta det som instrumentet åsyftar att mäta (Bryman, 2011; Patel & Davidsson, 2011). En 

annan form av validitet är samtidig validiteten, den innefattar att testa instrumentet så det 

mäter rätt (Patel & Davidsson, 2011). Det kan göras genom att jämföra mätinstrumentet med 

ett objektivt kriterium för begreppet. Samma förutsättningar används för prediktiv validitet, 

skillnaden mellan samtidig och prediktiv validitet är att prediktiv används ett framtida 

kriterium tillskillnad från samtidig validitet där kriteriet är nutida (Bryman, 2011).  

Ytterligare former av validitet är begreppsvaliditet och konvergent validitet. Det som är 

sammanhängande för alla typer av validitet är att säkra att forskarens data stämmer. 

Konvergent validitet handlar om att jämföra liknande mått, genom jämförelsen se om måttet 

mäter rätt. Begreppsvaliditet syftar till att se om besläktade begrepp stämmer överens med 
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varandra (Bryman, 2011). Presentationen av LHU-17 innefattar ingen direkt redogörelse 

huruvida de olika formerna av validitet granskats. Ytvaliditet kan dock anses god då enkäten 

är utarbetat av en expertgrupp på Centrum för klinisk forskning i Västerås. Det som även 

ökar ytvaliditeten är att en referensgrupp med olika aktörer som arbetar med ungas hälsa 

tillsats inför undersökningen 2017, de har varit med under hela processen. 2017-års 

undersökning är den tionde i ordningen (Region Västmanland, 2017). Hellström et al., (2012) 

menar att studien utförts sedan 1995 med stabila resultat. Eftersom det under tid varit stabila 

resultat kan det vara en indikation att mätinstrumentet mäter det som det är avsätt för att 

mäta. Det bör även finnas i åtanke att förutom att föreliggande studie använder sekundärdata 

så är datafilen med variablerna en sekundärkälla. Eftersom författaren inte har tillgång till 

grundmaterialet har denna hanterats av ytterligare personer. 

4.8.2 Reliabilitet 

För att kunna uppnå hög kvalitet i en studie bör det vara fler åtaganden. Det vill säga att 

minimera mätningsfel via validitet är inte tillräckligt. Ett annat åtagande som finns för att 

behålla kvalitet i studien är studiens tillförlitlighet. Det kallas reliabilitet (Field, 2009). 

Reliabilitet är studiens stabilitet, med det menas om mätningen görs över tid ska liknande 

resultat uppnås (Bryman, 2011). Ett sätt att mäta studiens stabilitet är att testa samma 

population två gånger (test-retest), om det resultatet blir liknande så är det tillförlitligt 

(Field, 2009). Inga egna upprepade mätningar har utförts på frågorna (bilaga B) som 

används i föreliggande studie, om upprepade mätningar utförts hade studies reliabilitet ökat.  

Det kan anses som en svaghet att detta inte utförts, emellertid med tanke till studiens 

omfattning fanns inte möjlighet till att utföra det i föreliggande studie.  

4.8.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om huruvida studien kan tillämpas på andra individer som lever i 

liknande kontext. För att kunna tillämpa resultatet på en större population behöver urvalet 

vara motsvarande den population som tillämpningen. Det vill säga att urvalsgruppen kan 

representera populationen (Bryman, 2011). LHU-17 undersöker individer med olika attribut, 

bor i områden med olika socioekonomisk status, olika former av levnadsvillkor och olika 

etnicitet. Det kan därför anses att urvalet är representativt i en annan kontext. Bryman (2011) 

menar att totalundersökningar ger hög generaliserbarhet då alla individer i en population får 

chans till deltagande. Då LHU-17 är en totalundersökning kan föreliggande studies 

generaliserbarhet anses hög.  

4.9 Forskningsetiska aspekter 

Det finns forskningsetiska principer att ta hänsyn till i studier. Det är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011). Principerna 

inkluderar exempelvis att respondenten inte ska utsättas för fysisk eller psykisk skada, 

förödmjukelse eller kränkningar (Vetenskapsrådet, 2017). Föreliggande studie baseras på 
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sekundärdata, det finns därför svårigheter att kunna ta hänsyn till information- samt 

samtyckskravet i föreliggande studie. Emellertid finns evidens för att LHU-17 tagit hänsyn 

till information- och samtyckeskravet. Larm, Åslund & Nilsson (2017) har utfört studier på 

en tidigare upplaga av ”Liv och Hälsa ung” och menar exempelvis att undersökningen är 

anonym och det är frivilligt att delta.  

”Liv och Hälsa Ung” följer de riktlinjer som finns i samstämmighet med 

Helsingforsdeklarationen och svensk lag. Det innefattar även att det inte krävs etisktillstånd 

för denna typ av studie där respondenterna är anonyma (Hellström et al., 2012; Larm, 

Åslund & Nilsson, 2017). Innan deltagande i undersökningen LHU17 informeras 

respondenterna om studiens gång, syfte och att deltagandet är frivilligt. Den informationen 

omfattas av missivbrevet (Region Västmanland, 2017). Det följer riktlinjerna enligt 

informationskravet.  

Det kan anses att samtyckeskravet uppfylls i och med att respondenten tagit del av 

missivbrev och genom att delta medger samtycke. Vetenskapsrådet (2017) menar att det dock 

krävs samtycke från målsman vid studier med barn under 15-år. Konfidentialitetskravet kan 

också anses som uppfyllt då det inte går att spåra svaren från respondenten till någon 

specifik individ. Det kan även anses som att det tagits hänsyn till nyttjandekravet, Region 

Västmanland (2017) beskriver att insamlad data kommer användas i forskningsändamål och 

för att hjälpa till att främja hälsan i Västmanland. 
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5 RESULTAT 

5.1 Förekomst stress och sociala medier 

För att besvara frågeställningarna i syftet gällande förekomst av de beroende variablerna 

(brukande av SoM, kränkningar SoM) och den oberoende variabeln (stress) presenteras 

resultatet i figurer under kommande stycke. Resultatet av samvariationen mellan de olika 

variablerna presenteras senare i texten. Det föreligger även könsskillnader inom variablerna 

detta presenteras i sista stycket. 

5.1.1 Förekomst variabler  

Förekomsten till brukande av sociala medier presenteras i figur 2. Resultatet visar att 40,6 

procent av ungdomarna i Västmanland brukar SoM en till flera gånger per timme. 59,4 

procent av ungdomarna brukar SoM mindre än en gång per timme. En stor andel de 

ungdomar som brukar SoM mindre än en gång per timme använder SoM flera gånger per 

dag.  

 

 

 

Figur 2: Förekomst, brukande av sociala medier bland ungdomar i Västmanland. 

 

Den andra beroende variabeln i föreliggande studie omfattar kränkningar på SoM. Gällande 

kränkningar har 16,9 procent av ungdomarna i Västmanland har blivit kränkta vid minst ett 

tillfälle. Resterande 83,1 procent har inte upplevt kränkningar på SoM.  
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Figur 3: Förekomst, kränkningar på sociala medier hos ungdomar i Västmanland. 

 

I figur 4 presenteras förekomsten av stress hos ungdomar i Västmanland. 42,7 procent av 

ungdomarna känner sig ganska eller väldigt stressade. 57,3 procent av ungdomarna känner 

sig inte ganska eller väldigt stressade, emellertid har en stor andel (42%) av dessa har 

rapporterat att de är stressade till viss del.  

 

 

Figur 4: Förekomst, stress hos ungdomar i Västmanland. 

 

5.1.2 Samband mellan stress och sociala medier 

För att besvara frågeställningen gällande samband mellan stress och brukande av SoM samt 

kränkningar på SoM utfördes följande analyser. Först utfördes Pearsons chi2-test för att se 

om det fanns ett signifikant samband mellan brukande av SoM och stress. Efter det utfördes 

logistisk regressionsanalys där OR visar styrkan i sambandet.  
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Pearsons chi2-test visade ett signifikant samband mellan brukande av SoM och Stress 

(x2=36,283, df=1, (p=0,001). Av de ungdomar som är ganska eller väldigt stressade är fler 

aktiva en eller flera gånger per timme (49 %) än de ungdomar som är aktiva mindre än en 

gång per timme (39 %). För ungdomar som är inne på SoM en eller flera gånger per timme är 

sannolikheten 51,9% högre att de också är ganska eller väldigt stressade (OR= 1,519, CI 95 % 

= 1,326 – 1741).  

För samband mellan kränkningar på SoM och stress utfördes analyser i samma 

ordningsföljd. Det fanns även signifikanta samband mellan ungdomar som blivit kränkta på 

SoM och stress. Pearsons chi2 bekräftar sambandet (x2=127,199, df=1, (p=0,001). Det 

innebär följande; av de ungdomar som är väldigt eller ganska stressade har 63,5 procent 

blivit utsatta för kränkningar medan 38 procent i samma kategori inte upplevt kränkningar. 

Ungdomar som blir kränkta på SoM riskerar med nästan tre gånger större sannolikhet att 

vara ganska eller väldigt stressade (OR= 2,741, CI 95 % = 2,291 – 3,280). 

5.1.3 Könsskillnader kränkningar på sociala medier och stress 

Det fanns en könsskillnad hos individer som är ganska eller väldigt stressade (x2=302,471, 

df=1, (p=0,001). Av tjejerna är 56,6 procent ganska eller väldigt stressade, av killarna är 28,4 

procent ganska eller väldigt stressade. Det fanns även signifikanta könsskillnader bland 

individer som är aktiva på SoM en eller flera gånger per timme. Av tjejerna är 45,7 procent 

aktiva en eller flera gånger per timme. Av killarna är 35,2 procent aktiva på SoM en eller flera 

gånger per timme, (x2=39,129, df=1, (p=0,001). 

 

 

 

Figur 4: Könsfördelning ungdomar aktiva en eller flera gånger per timme och ungdomar 

som är ganska eller väldigt stressade. 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Förutsättningarna för studien var begränsade, därav två alternativ. De alternativ som 

förekom var kvalitativ- eller kvantitativstudie. Bryman (2011) menar att kvalitativa studier 

utformas efter observation och intervjuer. Kvalitativa studier undersöker upplevelser och 

erfarenheter kring ett fenomen. Syftet i föreliggande studie kan inte besvaras med en 

kvalitativ studiedesign. Därav valdes en kvantitativstudie med tvärsnittsdesign, dessutom ur 

en ekonomisk och tidsmässig aspekt var denna studiedesign lämplig. Panadis (2014) menar 

att det är den enklaste studiedesignen av observationsstudie. Dessutom behöver flera utfall 

undersökas med det uteslöts en fall-kontrollstudie, vilket Bryman (2011) menar endast kan 

undersöka ett utfall.  

 

Det råder begränsningar gällande tvärsnittsstudier, exempelvis menar Larm, Åslund & 

Nilsson (2017) att det inte går att undersöka orsakssamband. Därför undersöker föreliggande 

studie endast förekomst, samband och könsskillnader. Det går inte att göra en tidsordning 

om sociala medier gör ungdomar stressade, alternativt att stress gör att ungdomar använder 

sociala medier i högre utsträckning. Merrill (2013) menar att för att kunna göra en 

tidsordning behöver forskaren följa en grupp under tid. Det kan ske exempelvis via en 

kohortstudie, vilket det inte fanns resurser till i föreliggande studie.  

6.1.1 Diskussion kring urval och bortfall 

Föreliggande studie är en totalundersökning, då alla elever som gick i årskurs 9 och årskurs 2 

(gymnasiet) i Västmanland läsåret 2017 fått möjligheten till deltagande. Bryman (2011) 

menar att en totalundersökning innebär att alla inom en population får möjlighet till 

deltagande. Det kan anses som att resultatet är representativt för ungdomar i Västmanland, 

då hela populationen haft möjlighet till att delta. Det kan dock vara relevant att tänka på 

huruvida resultaten förändrats vid 100 procents svarsfrekvens. Emellertid kan 76,8 procents 

svarsfrekvens anses som högt. En av anledningarna till att deltagandet är högt kan vara att 

studien utfördes på lektionstid. Det går hurusom inte att göra en bedömning om det externa 

bortfallet påverkat studien i någon riktning. Individer som svarat ”identifierar mig varken 

som tjej eller kille” valdes bort för att kunna analysera resultatet. Eftersom dessa individer 

var få till antalet kan det anses som att det inte påverkade resultatet i någon högre 

utsträckning. 

Föreliggande studie är förhållandevis jämt fördelat i kön, det skiljer endast fåtalet individer 

mellan könen (tabell 3). Den fråga som sticker ut gällande internt bortfall är den om ”hur 

ofta är du aktiv på sociala medier……?”. Det kan finnas många anledningar till det 

exempelvis att frågan ligger sent i undersökningen eller att frågan är otydligt formulerad. 

Hurusom går det inte utesluta att 432 personer av 3951 inte skulle kunna påverka studien i 



21 

någon riktning. Dock är det är det inte relevant att tänka att samtliga 432 ungdomarna skulle 

välja samma svarsalternativ. Därav kan frågan anses som representativ trots bortfallet.  

6.1.2 Diskussion kring analys av datamaterial 

I föreliggande studie analysmetoder för att beskriva förekomst, samband och könsskillnader. 

För att kunna se förekomst har deskriptiv statistik använts från statistikprogrammet SPSS. 

Field (2009) menar att chi-2 inte kan användas för att mäta styrkan i samband, emellertid 

kan testet beskriva om det finns skillnader och samband. I föreliggande studie valdes 

Pearsons chi-2 test för att se om det förekommer samband, sedan användes logistisk 

regressionsanalys för att se styrkan på sambandet. Likväl valdes inga confunders i studien, 

Bryman (2011) menar att dessa skulle kunna störa sambandet.  

Det kan anses som att analysmetoderna i föreliggande studie är lämpliga för att besvara 

studiens syfte. Det gick att finna samband mellan variablerna med chi2-testet, då kan 

logistiska regressionsanalysen anses som användbar för att beskriva tillförlitligheten i 

sambandet. Båda analysmetoderna påvisade signifikanta samband, analysmetoder kan därav 

anses som lämpliga för sitt syfte.  

För att kunna göra analyser dikotomiserades frågorna från LHU-17, anledningen är således 

att kunna utföra önskade analyser. Det finns en osäkerhet med dikotomisering, beroende på 

hur det kategoriseras kan det ge påverkan på resultatet. I föreliggande studie skulle 

förslagsvis ungdomar som är ”till viss del stressad” kunna dikotomiseras ihop med ”väldigt 

stressad” och ”ganska stressad”. Det hade varit rimligt eftersom dessa ungdomar också är 

stressade fast i en annan utsträckning. Efter att resultatet i föreliggande studie presenterats 

hade denna dikotomisering kunnat påverka resultatet i en annan riktning. Vid nämnd 

dikotomisering hade fördelningen varit 85,5 procent stressade och 14,6 procent som inte är 

stressade. Detta hade således påverkat analysen, vilket hade kunnat förändra resultatet.  

Föreliggande studie har även tagit hänsyn till att även datafilen sekundär. Vilket betyder att 

variablerna är sammanställda av en annan person, då inte författaren har tillgång till den 

ursprungliga datafilen. Då studien baseras på sekundärdata är det viktigt att datamaterialet 

tolkas på ett korrekt sätt. I föreliggande har två forskare kollat på resultatet och ansett att det 

kan anses korrekt. Bryman (2011) menar att det kan finnas skevheter i datamaterialet då det 

är sekundärkälla.  

6.1.3 Diskussion kring kvalitetskriterier och datainsamling 

För studiens kvalitet är begrepp som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet relevanta. 

Field (2009) beskriver validitet som att det handlar om mätinstrumentet och huruvida det 

mäter rätt. Det kan anses att validiteten stärks i föreliggande studie av enligt diverse 

bedömningsgrunder. Exempelvis är enkäten i LHU-17 utarbetad av experter inom området, 

Bryman (2011) menar att ytvaliditeten i studien ökar genom att låta experter granska 

mätinstrumentet. Detta görs för att se om mätinstrumentet är kalibrerat. Det är endast 

ytvaliditeten som föreliggande studie har tagit hänsyn till, då inte Region Västmanland 

(2017) som ansvarar för datainsamling inte beskriver detta närmare i LHU-17. Emellertid 
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kan det anses att mätinstrumentet mäter det som de avser då ”Liv och hälsa” genomförts 

flertalet gånger. Hellström et al., (2012) menar att ”Liv och Hälsa” har gjorts sedan 1995 med 

pålitliga resultat.  

För reliabiliteten har inget test-retest utförts i föreliggande studie. Det har av tidsmässiga 

faktorer inte funnits möjlighet till det. Det kan anses att ett test-retest på endast de frågorna 

som valdes för föreliggande studie hade stärkt reliabiliteten. Likväl är LHU-17 den tionde 

undersökningen i ordningen, med det kan det förefalla att reliabiliteten i grundmaterialet är 

högt. Det som också kan anses som en kvalitetsstämpel är att flertalet vetenskapliga artiklar 

har producerats på material från ”Liv och Hälsa”.  

Då studien är baserad på sekundärdata finns det för- och nackdelar. Datainsamlingen är 

större i LHU-17 än om en egen undersökning skulle genomförts. Det är positivt med åtanke 

till generaliserbarheten i studien. LHU-17 är en totalundersökning på en population, den 

syftar till att undersöka hälsan bland ungdomar i Västmanland. Bryman (2011) menar att 

populationen behöver motsvara den population som undersökningen gjorts på för att kunna 

tillämpas i annan kontext. LHU-17 har förhållandevis hög svarsfrekvens, samtidigt som 

urvalet innehåller individer med olika familjesituationer, socioekonomisk status och etnisk 

bakgrund. Potentiellt kan föreliggande studies resultat förläggas i annan kontext, exempelvis 

i en annan del av Sverige. Dock menar Field (2009) att analyser av svarsfrekvenser hjälper 

för att stärka generaliserbarheten i studien. I föreliggande studie har inte detta utförts. Om 

det funnits en annan tidsram för studien hade denna åtgärd kunnat utföras, vilket hade stärkt 

studien. Emellertid är grundmaterialet testat flera gånger.  

Det kan anses som en nackdel att använda sekundärdata generellt, det skulle kunna vara 

opålitliga data (Bryman, 2011). I föreliggande studie kan dock datainsamlingen anses som en 

styrka, då det inte funnits möjlighet till denna omfattande insamling av data utan 

sekundärdata. Hellström et al., (2012) menar att ”Liv och hälsa” är trovärdig då den är 

validerad och utförts flertalet gånger, även att undersökningen genomgått en etiskprövning. 

Föreliggande studie skulle därför kunna tillämpas i andra kontexter. Förslagsvis i Sverige 

men även i andra länder med liknande förutsättningar. Emellertid kan andra faktorer 

påverka detta. SoM är globala, dock kan uppkopplingsmöjligheter se annorlunda ut. Det 

finns även andra potentiella faktorer som kan påverka, därför skulle diverse problem kunna 

uppstå för att generalisera föreliggande studie i annat land. Emellertid beskrivs studien 

utförligt och alla steg i forskningsprocessen presenteras. Möjligheten finns således för andra 

individer att replikera studien i annan kontext. 

Svagheter som finns med studien kan anses vara studiedesignen, då inte kausala samband 

kan mätas. Det går inte att göra en tidslinje över vad som kommer först av stress och SoM-

vanor. Dessutom nämner Bryman (2011) confounders som en variabel som skulle kunna 

störa sambanden. Föreliggande studie har inte confounders, det kan anses att studien hade 

varit starkare om confounders används. Detta för att kunna avfärda diverse faktorer som 

skulle kunna störa samband mellan beroende- och oberoende variabel.  
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6.1.4 Diskussion kring forskningsetiska avvägande 

I föreliggande studie har ett forskningsetiskt förhållningssätt nyttjats. Det har tagits hänsyn 

till de forskningsetiska principerna. Studien baseras på sekundärdata vilket betyder att det 

inte gått att påverka alla avväganden som utförts i studien. Emellertid kan det anses att LHU-

17 genomförts med hänsynstagande till de forskningsetiska principerna. Larm, Åslund & 

Nilsson (2017) menar exempelvis att studien är anonym, dessutom är deltagande frivilligt. 

Hellström et., al (2012) menar att i missivbrevet presenteras syfte, studiens gång samt 

information om frivillighet och vikten av anonymitet. Respondenterna har samtidigt blivit 

informerade om att enkäten fylls i individuellt. ”Liv och hälsa” följer de riktlinjer som finns 

för forskning enligt svensk lag och är etiskt prövat. Det kan anses att respondenterna har 

godkänt samtycke med att delta i studien. Respondenterna har uttryck samtycke för LHU-17, 

dock inte medgett samtycke till denna studie. Emellertid tar Region Västmanland (2017) upp 

gällande nyttjandekravet att datainsamling kommer presenteras och användas i forskning 

och därigenom kunna hjälpa det hälsofrämjande arbetet i Västmanland. För att kunna 

bibehålla sekretessen kring datamaterialet för föreliggande studie har det endast använts för 

studiens ändamål.  

För frågeställning fem om könsskillnader har även individer som inte identifierar sig som 

varken kille eller tjej plockats bort. Detta då analysmetoden förutsätter två variabler, de 

innebär att dessa individer hade behövt kategoriseras in som kille eller tjej. Då det kan anses 

vara mot dessa individers vilja valdes dessa bort i denna analys.  

6.2 Resultatdiskussion 

I kommande stycken diskuteras föreliggande studies resultat i relation till insamlad evidens 

inom området SoM och stress. Dessutom diskuteras den teoretiska förankringen i 

föreliggande studie.  

6.2.1 Förekomst oberoende och beroende variabler diskussion 

 

SoM-användningen hos ungdomar i Västmanland skiljer sig inte mycket övriga Sverige. 

Davidsson & Thoresson (2017) nämner att 81 procent av svenska internetanvändare brukar 

SoM, varav 56 procent dagligen. Emellertid råder vissa skillnader mellan de resultat som 

presenterats i föreliggande studie. Resultatet visade att 40,6 procent av ungdomarna brukar 

SoM en eller flera gånger per timme plus att 50 procent av ungdomarna brukar SoM flera 

gånger på dag. Davidsson & Thoresson (2017) inkluderar samtliga internetanvändare och 

begränsar inte brukandet till endast ungdomar. En anledning till att det är betydligt högre 

frekvens i brukandet hos ungdomar i Västmanland jämfört med svenska internetanvändare 

kan vara att ungdomar använder SoM mer frekvent. Davidsson & Thoresson (2017) menar att 

100 procent av ungdomar mellan 16–25 år använder exempelvis SoM, kollar film, lyssnar på 

musik eller har en smartphone. Vilket indikerar att SoM är mer frekvent hos ungdomar än 
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andra delar av befolkningen. Emellertid menar Nyberg & Wiberg (2014) att användningen av 

SoM ökar i samtliga ålderskategorier.  

 

Förekomsten av kränkningar på SoM en eller flera gånger bland ungdomar är 16,9 procent. 

Liknande resultat bekräftar Folkhälsomyndigheten (2019) där 31/200 ungdomar upplevt 

kränkningar den senaste månaden. Föreliggande studies resultat bekräftar McBrides (2011) 

argument om att det förekommer kränkningar på SoM. Dessutom menar McBride (2011) att 

risken finns att beteendet med kränkningar kan förflyttas till det verkliga livet.  

 

43 procent av ungdomarna i Västmanland känner sig ganska eller väldigt stressade. Hankin 

et al., (2015) menar att individer uppfattar situationer olika, ett fenomen kan ge en stressfull 

reaktion för en individ medan en annan individ inte reagerar på samma sätt. Stroud et al., 

(2009) menar reaktionen till stress förändras i tonåren vilket betyder att ungdomar upplever 

mer stress än barn. Föreliggande studies resultat visar att stress är vanligt förekommande 

hos ungdomarna i Västmanland. Mer än var tredje ungdom är ganska eller väldigt stressad. 

Förutom de 43 procent som är ganska eller väldigt stressade är även 42,8 procent av 

ungdomarna är till viss del stressade. Folkhälsomyndigheten (2018) menar att förekomsten 

av stress ökar hos ungdomar i landet.  

6.2.2 Samband stress och brukande av sociala medier diskussion 

Resultatet i studien visade att det föreligger samband mellan SoM-användning och stress. 

Detta är inte ett nytt fynd då tidigare evidens understryker detta. Exempelvis menar Oberst et 

al., (2016) att SoM kan upplevas som stress, framförallt kan det vara en stress för ungdomar 

och barn. Aspekten som att jämföra sig med andra individer och förväntningar på att 

konstant behöva vara närvarande och uppkopplad kan vara anledningar till detta.  

Föreliggande studies påvisar samband mellan en högfrekvent användning av SoM och stress. 

Ungdomar som är på SoM en eller flera gånger per timme är sannolikt ganska eller väldigt 

stressade. Hysing et al., (2015) mer att SoM är beroendeframkallande. En frekvent 

användning av SoM behöver emellertid inte vara direkt kopplat till ohälsa. Oberst et al., 

(2016) menar att det är beroende till vilken relation som föreligger till SoM.  

Det kan finnas olika anledningar till frekvent användning av SoM. Emellertid skulle mer 

omfattande studier skulle behöva undersöka huruvida motivet till användning av SoM har en 

roll med sambandet till stress. McBride (2011) har undersökt ungdomar med depressiva 

symptom som ångest och depression. Vidare menar hon att ungdomar inte rapporter 

depressiva symptom i samband med användning av SoM. De förknippas med positiva 

känslor som tränger bort de negativa känslor som kan relateras till psykisk ohälsa och 

depressiva symptom. Huruvida detta fenomen överensstämmer med föreliggande studies 

resultat krävs mer omfattande granskning av datainsamlingen.  

Det finns delade åsikter om vad som är avgörande för att individer känner stress i samband 

med SoM. Dels kränkningar som föreliggande studie undersökt men även andra åsikter har 

presenterats i evidensen. Alperstein (2015) menar individerna jämför sig med framgångsrika 

individer som marknadsförs på SoM. Bailey et al., (2013) menar att det kan finnas skeva 



25 

normer på SoM. Normer som kan få exempelvis ungdomar att bli missnöjda med sig själv 

och vill därför förändra sig. Pelling & White (2009) tar upp en annan infallsvinkel, vilket är 

att det finns förväntningar på individen att vara aktiv på SoM. Det innebär att individer 

förväntar sig svar på exempelvis meddelanden. Även att känna tvång till att gilla varandras 

bilder. Hurusom bekräftar föreliggande studies resultat det som tidigare forskning enats om, 

att det SoM är stressfullt. Emellertid skapar föreliggande studies resultat möjlighet att bilda 

hypoteser för mer omfattande studier inom folkhälsoområdet. Exempelvis undersöka 

närmare på relationen mellan SoM och stress, som vad det är som får ungdomar stressade. 

6.2.3 Samband stress och kränkningar på sociala medier diskussion 

Studiens resultat påvisar även signifikanta samband mellan kränkningar på SoM och stress. 

De ungdomar som upplevt kränkningar på SoM är i högre utsträckning också ganska eller 

väldigt stressade. Kowalski et al, (2014) menar att kränkningar online kan vara en 

bidragande faktor till stress. Det finns flera synvinklar på det, dels att bli kritiserad samtidigt 

finns känslan av att kunna bli kritiserad.  

Det finns flera former för hur kränkningar kan uppkomma på SoM, dels via kommentarsfält 

men även i andra former. Orsakerna till kränkningar kan vara delade, de kan bero på 

utseende, etnisk bakgrund eller sexuell läggning (Nyberg & Wiberg, 2014). Det kan anses som 

att mediabilden är något annorlunda gentemot föreliggande studies resultat. Då förutfattade 

meningar kan skapa en bild av att kränkningar sker i högre utsträckning än studiens resultat. 

Förekomsten i föreliggande studie är förhållandevis likvärdig den fakta 

Folkhälsomyndigheten (2019) presenterar. Det kan resoneras kring detta, om exempelvis 

kränkningar är ett mer vanligt fenomen högre upp i åldrarna. Det kan anses som ett betydligt 

djupare ämne utanför föreliggande studies syfte att diskutera kring vad mediabilden säger i 

relation till resultatet. Emellertid skulle det hypoteser kunna skapas kring ämnet, exempelvis 

undersöka skillnader i frekvens av kränkningar mellan åldersgrupper.  

Ett annat alternativt skulle det kunna vara att frågan som använts för att beskriva 

kränkningar på SoM tolkas annorlunda av ungdomarna än hos författaren. Kränkningar kan 

vara ett begrepp som kan tolkas olika. En annorlunda formulerad fråga som exempelvis ”om 

en du har blivit ledsen efter att ha läst en kommentar eller meddelande på sociala medier” 

hade möjligtvis kunnat ge ett annorlunda utfall. Hurusom bekräftar studiens resultat att 

samband finns mellan kränkningar på SoM och stress. Även om en förhållandevis mindre 

grupp exponeras inför kränkningar är det av värde för främjande folkhälsoarbete att arbeta 

mot att minska detta.  

6.2.4 Könsskillnader i brukande av sociala medier och stress 

Det föreligger statistiska signifikanta könsskillnader gällande stress och brukande av SoM. 

Resultatet visar att antalet tjejer som är ganska eller väldigt stressade är fler än killar. Det 

överensstämmer med tidigare forskning. SCB (2013) beskriver flickor som stressade i högre 

utsträckning än pojkar. Yttre krav kan vara en anledning till att flickor är mer stressade.  
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Gällande könsskillnader i brukande av SoM visar resultatet att fler tjejer är aktiva en eller 

gånger per timme på SoM än killar. Det finns flera rimliga förklaringar till detta, exempelvis 

menar Davidsson & Thoresson (2017) att den sociala plattform som ökar mest i 

användarantal är Instagram. Vidare menar det att andelen kvinnor som använder Instagram 

är fler än män. Huruvida det faktiskt överensstämmer med föreliggande studie krävs andra 

typer av undersökningar, likväl kan det anses intressant att den plattform som växer mest 

hos ungdomar har större andel kvinnliganavändare. Alperstein (2015) menar SoM-

användandet har ökat och det beror på att plattformarna utvecklas, framförallt med visuellt 

innehåll.  

Samband påträffades mellan ungdomar som använder SoM en till flera gånger per timme och 

ungdomar som är ganska eller väldigt stressade. Det som kan vara intressant att sätta det i 

relation till resultatet om könsskillnader. Givetvis erfordras djupare analyser men likväl finns 

det likheter i resultatet. Tjejer brukar SoM mer vid en hög frekvens, tjejer är oftare ganska 

eller väldigt stressade. Det finns samtidigt samband mellan ungdomar som använder SoM 

med hög frekvens och ungdomar som är ganska eller väldigt stressade. Genom en överblick 

på resultat från frågeställning fyra och fem i föreliggande studie skulle hypoteser kunna 

skapas för vidare forskning. Panadis (2014) understryker att mindre tvärsnittsstudier är av 

nytta för att skapa hypoteser till mer omfattande forskning.  

Föreliggande studie mäter inte huruvida det finns könsskillnader i individer som upplevt 

kränkningar. Tidigare studier av Nyberg & Wiberg (2014) menar att dessa kränkningar inte 

nödvändigtvis är könsbundna, vilket även Kowalski et al., (2014) bekräftar. Föreliggande 

studie utesluter inte att det finns könsskillnader gällande kränkningar på SoM. Emellertid 

menar tidigare evidens att det inte är relevant då individens SoM-profil likväl skulle kunna 

vara fiktiv. Oberst et al., (2016) menar att individens liv på SoM behöver inte överensstämma 

med verkliga livet, individen får möjlighet att skapa en egen persona med skilda attribut från 

verkligheten. Det kan anses som att det inte är könet i första hand som kritiseras utan det är 

vad individen visar upp som kritiseras. Emellertid skulle forskning behöva göras inom 

området, för hurusom är tjejer mer stressade och använder SoM mer frekvent.  

6.2.5 Diskussion ur ett teoretiskt perspektiv 

I föreliggande studie används TPB, genom teorin ska individers SoM-användande kunna 

förutsägas. Huruvida detta berör hälsan påverkas av sambandet mellan stress och SoM. Det 

finns ett signifikativt samband mellan stress och brukande av SoM. Teorin kan tillviss del 

förutse intentionen hos ungdomars SoM-användning. Azjen (1991) menar att individens 

avsikter till beteendet avspeglas av attityden, subjektiva normen samt subjektiva 

egenkontrollen.  

 

Individens attityd till beteendet påverkas av synen till beteendet och vilka vinster som finns 

med beteendet (Azjen, 2005). Studiens resultat visar att ungdomar i Västmanland har en hög 

frekvens av SoM-användning. Vilket kan indikera att attityden till SoM är positiv. Andra 

studier lyfter positiva effekter vid brukande av SoM. Kietzmann et al., (2010) menar att 

individer får inflytande i samhället via SoM. Oberst et al., (2016) menar att individer för 
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möjligheter till att skapa en identitet online där individen bestämmer vilket innehåll som 

visas. McBride (2011; 2017) lyfter att individer får tillgång till ett större socialt nätverk samt 

kan underhålla relationer.  

 

Föreliggande studie visar att det förekommer kränkningar på SoM, 16,9 procent av 

ungdomar har upplevt kränkningar vid minst ett tillfälle. Det finns möjlighet att en 

attitydförändring till SoM hade skett om det varit motsatta förhållanden och kränkningar var 

vanligare. Emellertid finns det ingen vetenskaplig förankring till att individer slutar använda 

SoM vid upplevda kränkningar. Hurusom bör ungdomars attityder vara övervägande positiva 

då brukandet är frekvent. Pelling & White (2009) har studerat SoM med TPB som 

teoretiskreferensram, de menar att attityden till SoM spelar roll för SoM-användningen. 

Föreligger det en positiv attityd till SoM bör det innebära högre frekvens av SoM-

användning.  

 

Den subjektiva normen speglar också individens beteende (Azjen, 1991). Pelling & White 

(2009) menar att den subjektiva normen påverkar individens SoM-användning. Det kan vara 

positivt likaså negativt, exempelvis finns det aspekter som förväntningar på konstant 

uppkoppling och att vänner förväntar sig att bli besvarade. Kietzmann et al., (2011) menar i 

sin beskrivning av sociala medier att närvaro är en av de sju grundstenarna i SoM. Pelling & 

White (2009) beskriver också att det är något som kan upplevas stressfullt hos ungdomar. 

Det kan anses relevant för föreliggande studie som undersöker samband mellan stress och 

SoM och belysa orsaker till sambanden mellan variablerna, dock krävs dels större omfattning 

samt annan studiedesign för att styrka orsakssamband.  

 

Vidare menar Azjen (2005) att den tredje determinanten är uppfattningen hos individen om 

svårighetsgraden till att utföra handlingen. Det handlar om erfarenheter som finns hos 

individen, denna avsikt speglas av de andra determinanterna. Föreliggande studies resultat 

indikerar att det finns positiva erfarenheter gällande brukande av SoM. Det kan anses att det 

går att förutsäga individers brukande av SoM med TPB. Emellertid huruvida det inverkar på 

individens hälsa är relaterat till sambandet till stress.  

6.3 Förslag för vidare forskning och betydelse för folkhälsovetenskapen 

Resultatet i föreliggande studie är förmodligen inte unikt, det är inte några direkta fynd som 

revolutionerar bilden av ungdomars SoM-användning. Emellertid finns få svenska studier 

inom ämnet, vilket gör att resultatet kan anses intressant i svensk kontext. Eftersom LHU-17 

är en totalundersökning och visar en bild av hälsoläget kan delar av resultatet vara av nytta 

och intressant för vidare forskning. Föreliggande studie skulle exempelvis kunna vara en 

grund för skapandet av nya hypoteser. Dessutom kunna säkerställa sambanden med 

exempelvis confunders, med det kunna avfärda variabler som skulle kunna störa sambanden. 

Eftersom föreliggande studies resultat bekräftar den bild som tidigare forskning visat stärker 

det också evidensnivån för att SoM kan upplevas som stressfullt för ungdomar. Det har 

betydelse för folkhälsan att vidga kunskapen och veta vilka faktorer som påverkar ungdomars 

hälsa. Vidare skulle det vara av intresse att göra en utförligare studie inom ämnet, undersöka 
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om sambanden skiljer sig mellan årskurserna eller om kränkningar har en relation till ålder. 

Det bör även tillägas att studier skulle behöva göras under tid för att kunna undersöka 

orsakssamband mellan exempelvis SoM-användning och stress. Såldes är studien en 

totalundersökning, det finns flera samband, könsskillnader och förekomster som skulle 

kunna utvecklas vid mer omfattande studier.  

Föreliggande studies resultat kan användas i exempelvis hälsofrämjande arbete, resultatet är 

tillgängligt för personer med bestämde funktioner i samhället för huruvida satsningar ska 

göras inom diverse områden som påverkar folkhälsan. Eftersom stress är ett 

folkhälsoproblem är det av vikt att kartlägga vilka faktorer som bidrar till stress. Genom att 

kartlägga detta kan interventioner göras för att minska stressen således förebygga den. 

Region Västmanland (2017) menar att LHU-17 utförs med syfte att hjälpa forskning och 

påverka det hälsofrämjande arbetet i länet. Panadis (2014) menar också att mindre 

tvärsnittsstudier kan vara av nytta för just hälsofrämjande arbete. Ungdomar känner sig mer 

stressade, skolan är en arena där möjlighet finns till att arbeta för att minska stressen. 

Föreliggande studies resultat visade att finns ett samband mellan kränkningar på SoM och 

stress. Skolan kan arbeta med att hjälpa individer som blivit utsatta för kränkningar. 

Exempelvis genom att finnas som stöd för dessa ungdomar. Även förebygga mobbing som 

delvis förflyttats till sociala plattformar.  

7 SLUTSATS 

• Det förekommer hög frekvens av SoM-användning bland ungdomar i Västmanland. 

40,6 procent av ungdomarna i Västmanland använder SoM en eller flera gånger i 

timmen. Det förekommer kränkningar på SoM även bland ungdomar i Västmanland. 

Ungdomar är stressade, 42,7 procent av ungdomarna känner sig väldigt eller ganska 

stressade.  

• Det finns signifikanta samband mellan ungdomar som använder SoM en eller flera 

gånger per timme och ungdomar som är väldigt och ganska stressade. Emellertid 

skulle en mer omfattande studie behöva göras för att konkretisera orsakssamband 

och utkristallisera om stress gör ungdomar mer aktiva på SoM eller om SoM gör 

ungdomar stressade. Det finns även signifikanta samband mellan ungdomar som har 

blivit kränkta på SoM och ungdomar som är väldigt eller ganska stressade. 

• Föreliggande studies resultat beskriver att det finns könsskillnader gällande stress. 

Tjejer är mer stressade än killar. Av ungdomar som använder SoM en eller flera 

gånger per timme är tjejer fler än killar. 
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BILAGA A: BEGREPPSFÖRTYDLING FÖR STATISTISKA ORD 

Chi2-test: Analysmetod för att mäta skillnader och samband mellan två kategoriska 

variabler. 

Dikotomisering: Värden för en variabel kategoriseras till mindre grupper för att 

förenkla analys. 

Frihetsgrader (df): Möjligheter till variation inom en observation. 

Logistisk regressionsanalys: Analys för att se samvariation mellan variabler. 

Mätinstrument: Instrument för insamling av data, exempelvis enkätformulär. 

n=: antal deltagare 

OR: Oddsratio 

p-värde: Signifikansnivå, hur stor sannolikhet att resultatet uppkommit av slumpen. 

T-test: Analysmetod för att mäta skillnader och samband mellan en beroende och en 

oberoende variabel. 
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BILAGA B: UTVALDA FRÅGOR FRÅN LIV OCH HÄLSA UNG 

VÄSTMANLAND 2017 

 

Utvalda frågor från Liv och Hälsa Ung Västmanland – 2017 

 

Könsskillnader 

 

Är du…? 

• Tjej 

• Kille 

• Identifierar mig inte som kille eller tjej         

 

Beroende variabler 

 

Hur ofta är du aktiv på eller besöker sociala medier/nätverk. Ex. Instagram, 
Snapchat, Kik, Facebook, Twitter, Tumblr, LinkedIn? 

• Minst en gång per timme 

• Flera gånger per dag 

• En gång per dag    

• Några gånger per vecka 

• En gång per vecka 

• Mera sällan         

 

Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för trakasserier eller 
kränkningar via mobil, surfplatta eller dator? 

• Nej 

• Ja, en gång 

• Ja, flera gånger         
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Oberoende variabler 

 

Känner du dig stressad? 

• Inte alls 

• Till viss del 

• Ganska mycket 

• Väldigt mycket         
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BILAGA C: BEGREPPSFÖRTYDLING FÖR ORD RELATERADE 

TILL SOCIALA MEDIER 

Anseende: Individer kan upplevas ha olika status på sociala medier, det kan bero på 

spridning hur många följare individen har etc. 

Dela: Indivder delar olika typer av innehåll, exempelvis nyheter eller bilder 

Flöde: Individer har ett flöde på sina sociala medier där de kan se andra individers 

aktivitet samt lästa nyheter etc.  

Grupper: Indivder kan på medlem i olika grupper som har en agenda. 

Likes: Det är något individen kan dela ut eller få, om en individ ser exempelvis en bild kan 

den trycka på en knapp och det innebär att den gillar den bilden. Den knappen 

brukar heta gilla eller like. 

Profil: Individets identitet från den lägger individen upp bilder, skriver och förmedlar 

budskap 

Smartphone: Enkelt förklarat en mobiltelefon där individen har tillgång till uppkoppling 



 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 
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