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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor bidrar avsevärt till sjukdomsbördan. Allt mer tid 

spenderas vid skärm och forskning tyder på negativa effekter på mat-, motions- och 

sömnvanor. Teknikens utveckling har förändrat skärmtiden. Sociala medier har intagit en 

viktig plats i mångas liv och skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer såsom 

stillasittande samt möjlighet att äta mer. Forskning om levnadsvanor och sociala medier 

saknas.    

Syfte: Att undersöka graden av användning av de sociala medierna Facebook och Twitter 

samt dess samband med de tre olika levnadsvanorna mat-, motions- och sömnvanor.  

Metod: Deskriptiv, korrelativ tvärsnittstudie i form av en webbaserad enkätundersökning. 

Genom snöbollsurval rekryterades 150 deltagare i åldern 18-68 år. Inklusionskriterierna var 

att behärska svenska och vara användare av Facebook och/eller Twitter. Statistisk 

analysmetod var Spearmans rangkorrelation. Graden av användning av sociala medier var 

oberoende variabel och levnadsvanevariablerna var beroende variabler. 

Resultat: Det fanns signifikanta samband mellan mycket tid vid Facebook och färre 

frukostmåltider, lägre totalt antal måltider samt högre intag av sötade drycker respektive 

snabbmat. Mycket total tid vid sociala medier var associerat med lägre totalt antal måltider, 

högre intag av sötade drycker respektive snabbmat samt färre timmar sömn. Inga signifikanta 

samband återfanns för lunchmåltider, middagsmåltider, grönsaker och rotfrukter, frukt och 

bär, sötsaker, snacks, motionsvanor, sömnstörningar samt tid vid Twitter. 

Slutsats: Det fanns signifikanta samband mellan graden av användning av sociala medier och 

vissa aspekter av mat- och sömnvanor, men inte för motionsvanor. Effekterna av tid vid 

sociala medier skiljer sig från traditionell skärmtid. Studien introducerar ett outforskat 

område. Fördjupning kan leda till effektiva, kostnadsbesparande folkhälsokampanjer utifrån 

modern skärmtid och dess hälsorisker.  Sociala medier är möjligen en framtida arena för 

hälsobudskap. 

 

  



 

 

Keywords: social media, Facebook, Twitter, lifestyle, public health. 

ABSTRACT 

Background: Unhealthy lifestyles contribute significantly to the development of diseases, 

and the strain which this causes on society. An increasing amount of time is spent in front of a 

screen and research suggests that this have negative effects on food, exercise and sleep habits. 

Technological development has changed the screen time. Social media has taken an important 

place in many people’s lives and screen time is no longer automatically linked to factors such 

as sedentary behavior and the possibility to consume more food. There is a lack of research 

regarding lifestyle and social media. 

Objective: To examine the relationship between the degree of usage of the social network 

sites Facebook and Twitter and food, exercise and sleeping habits. 

Method: A descriptive, correlative cross-sectional study in the form of a web-based survey. 

Through a snowball sample 150 participants between 18-68 years old were recruited. 

Inclusion in the study required participants to master the Swedish language and use Facebook 

and/or Twitter. Spearman's rank correlation was used for statistical analysis. The independent 

variable was the degree of social media usage and the lifestyles variables were the dependent 

variables. 

Results: There were significant correlations between a large amount of time spent on 

Facebook and fewer breakfast meals, a lower total amount of meals, and a higher intake of 

sweetened beverages and fast food. A large amount of total social media time was associated 

with a lower total amount of meals, a higher intake of sweetened beverages and fast food and 

fewer hours of sleep. No statistically significant associations were found in analyzes of lunch, 

dinner, vegetables and root crops, fruits, sweets, snacks, exercise habits, sleep disturbances, 

and time on Twitter. 

Conclusion: There were significant correlations between the degree of social media usage 

and some aspects of food and sleeping habits, but not regarding exercise habits. The effects of 

the time spent on social media differ from traditional screen time. This study introduces an 

unexplored area. Further development can lead to effective, inexpensive public health 

campaigns based on modern screen time and its health risks. Social media is pontentially a 

future arena for effective communication of health messages. 
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1. BAKGRUND 

Människors individuella livsstil, det vill säga hur individer väljer att leva utifrån sin 

livssituation, påverkar i stor utsträckning deras hälsa. Livsstilen består av olika typer av 

levnadsvanor som påverkar hälsan på skilda sätt (Pellmer & Wramner, 2007). Levnadsvanor 

spelar exempelvis en avgörande roll i utvecklandet av ett antal olika sjukdomar, såsom 

diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Sådana icke-smittsamma och ofta kroniska sjukdomar står för 

en allt större del av sjukligheten i Sverige (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008). Den så 

kallade sjukdomsbördan är ett mått som sammanväger funktionsnedsättning och dödlighet 

orsakat av sjukdom i en befolkningsgrupp eller i hela befolkningen (FHI, 2010a). I dagens 

samhälle bidrar en ohälsosam livsstil avsevärt till den totala sjukdomsbördan (FHI, 2008). 

Befolkningens vanor har därmed stor betydelse för hur folkhälsan utvecklas, det vill säga 

befolkningens samlade hälsotillstånd (Pellmer & Wramner, 2007). Olika levnadsvanor 

samspelar dessutom med varandra och det är inte ovanligt att ha en anhopning av negativa 

vanor. Detta är allvarligt ur folkhälsosynpunkt eftersom det innebär att en och samma individ 

ofta har ett flertal riskfaktorer för ohälsa (FHI, 2008).  

Befolkningens levnadsvanor är en viktig indikator för framtida hälsoutfall, men även för 

samhällets ekonomi. Ohälsa leder till både direkta och indirekta kostnader. Direkta kostnader 

avser omkostnader inom hälso- och sjukvården i form av läkemedel, vård och rehabilitering. 

Indirekta kostnader innefattar förlorade resurser eller inkomster (FHI, 2010a). Ohälsosamma 

levnadsvanor orsakar betydande kostnader för samhället (Socialstyrelsen, 2011). Fysisk 

inaktivitet beräknas exempelvis motsvara kostnader på cirka 6,8 miljarder kronor, medan 

kostnaderna för matvanor och livsmedel uppgår till omkring 18 miljarder kronor (FHI, 

2010a). Genom att i första hand främja ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor kan 

kostnader för behandling av olika livsstilsrelaterade sjukdomstillstånd minskas. Detta kan 

exempelvis leda till mindre läkemedelsanvändning och minskade komplikationer respektive 

följdsjukdomar (Socialstyrelsen, 2011). Trots det bedöms matvanor vara den levnadsvana 

som minst resurser läggs på inom hälso- och sjukvård, vilket kan leda till ytterligare 

kostnadsökningar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor (a.a.). 

1.1 Levnadsvanor och hälsa 

Ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet är två av de levnadsvanor som bidrar 

mest till den samlade sjukdomsbördan inom Sveriges befolkning (Socialstyrelsen, 2011). 

Matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse för människors livsstil och hälsa (Pellmer & 
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Wramner, 2007). Osunda matvanor samt otillräcklig fysisk aktivitet är exempelvis relaterat 

till övervikt och fetma (FHI, 2010b). I Sverige är omkring 40 procent av kvinnorna och 

hälften av männen i åldern 16–84 år överviktiga eller feta (Socialstyrelsen, 2009). Övervikt är 

en betydande riskfaktor för sjukdom (Pellmer & Wramner, 2007) och fetma förkortar i 

genomsnitt livslängden med 6–7 år (Socialstyrelsen, 2009).  

Ohälsosamma matvanor är kopplat till en rad andra hälsoproblem såsom hjärt-kärlsjukdomar, 

cancer, typ 2-diabetes och karies (Pellmer & Wramner, 2007). Osunda matvanor innebär 

sämre livskvalitet och en kraftigt förhöjd risk för sjukdom samt förtida död (Socialstyrelsen, 

2011). I och med detta är goda matvanor viktigt för befolkningens hälsoutveckling (Pellmer & 

Wramner, 2007). Människors matvanor utgörs av ett flertal dimensioner såsom näringsintag, 

energiintag, måltidsordning och livsmedelsval (Socialstyrelsen, 2011). Goda matvanor 

innebär bland annat varierade och regelbundna måltider, ett högt intag av frukt och grönsaker 

samt ett lågt intag av energitäta och näringsfattiga livsmedel (Statens livsmedelsverk [SLV], 

2005). Vid goda matvanor minskas risken att utveckla de ovan nämnda hälsoproblemen (FHI, 

2008). I dagsläget innehåller den svenska befolkningens kost överlag för lite frukt och 

grönsaker samt för stor andel fett och socker. Bland de vuxna äter tre av tio dagligen söta och 

feta livsmedel och mindre än en av tio når upp till det rekommenderade intaget av 500 gram 

frukt och grönsaker per dag (Socialstyrelsen, 2009).  

Även när det gäller befolkningens motionsvanor finns det utrymme för förbättringar. 

Stillasittande är aktiviteter där skelettmuskulaturen är nästan helt inaktiv och som inte ökar 

kroppens energiförbrukning väsentligt (FHI, 2012). I motsats till detta är fysisk aktivitet alla 

kroppsrörelser som innebär energiförbrukning utöver den förbrukning som sker vid 

upprätthållande av kroppsfunktioner (Rasmussen, Eriksson, Bokedal & Elinder, 2004). 

Otillräcklig fysisk aktivitet är kopplat till en ökad risk för en rad hälsoproblem såsom 

hjärtinfarkt, högt blodtryck, typ 2-diabetes, cancer och benskörhet (Pellmer & Wramner, 

2007). Regelbunden fysisk aktivitet har sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande effekter. 

Det förbättrar kondition, muskelstyrka och immunförsvar samt har positiva effekter på 

tillstånd som depression, hjärt-kärlsjukdomar, tjocktarmscancer och typ 2-diabetes (FHI, 

2008).  

Ungefär 14 procent av den vuxna befolkningen uppger att de har en fritid som domineras av 

stillasittande aktiviteter. Dessutom når ungefär en tredjedel inte upp till rekommendationen 

om 30 minuters måttlig fysisk aktivitet per dag (Socialstyrelsen, 2009). Människor som 
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spenderar stor del av tiden stillasittande kan dock ändå nå upp till den rekommenderade 

mängden daglig fysisk aktivitet. Detta tyder på att fysisk inaktivitet och stillasittande är två 

separata riskfaktorer för ohälsa (FHI, 2012). I dagens samhälle har bilåkandet ökat, vi går och 

cyklar mindre och stillasittande fysiskt lätta arbeten är vanligt förekommande. I kombination 

med mindre vardagsmotion innebär detta att människor i dag förbrukar mindre energi än 

tidigare. Fysisk aktivititet har blivit något som utövas mer som en fritidssysselsättning 

(Pellmer & Wramner, 2007).  

En annan viktig levnadsvana av betydelse för fysisk och psykisk hälsa är god sömn. Redan 

efter några dagar med måttligt reducerad sömn noteras sämre immunförsvar och högre nivåer 

av blodfett, blodsocker samt stresshormoner (Socialstyrelsen, 2009). Sömnen påverkas 

negativt av andra livsstilsfaktorer såsom sena sociala vanor och stillasittande. Stress är en 

annan faktor som leder till störd sömn och ofullständig sömn leder i sin tur till ökad stress 

(a.a.). Vad som räknas som tillräckligt med sömn varierar mellan olika undersökningar, men 

intervallet 6-8 timmar sömn per natt används ofta som mått (FHI, 2011). God sömn är en 

förutsättning för att bibehålla god hälsa samt klara av olika former av påfrestningar. Sömnen 

är betydelsefull för långsiktig hälsa i och med dess koppling till grundläggande 

återhämningsfunktioner. För att kroppens läkande och uppbyggande processer ska fungera är 

återhämtningen väsentlig (Socialstyrelsen, 2009). Sömnen hjälper även till att återställa 

överanvändning av kroppens energidepåer, såsom efter stresspåslag, i och med ökad aktivitet 

av tillväxtfrämjande hormoner. Under sömn hämmas stresshormonaktiviteten och 

regelbunden god sömn förefaller ge bra motståndskraft mot stressrelaterade problem. I dag 

känner sig många människor stressade och andelen som rapporterar sömnbesvär har även 

ökat. Denna ökning är anmärkningsvärd ur folkhälsosynpunkt då störd sömn kan leda till 

sjuklighet (a.a.).   

1.2 Skärmtid och sociala medier 

Förändringar i samhället har lett till ökad skärmtid, det vill säga tv-tittande, datoranvändning 

och dylikt. Sådana aktiviteter har blivit något som upptar en stor del av den moderna 

människans tid (FHI, 2012). Exempelvis har det dagliga internetanvändandet ökat hos 

majoriteten av den svenska befolkningen, undantaget är de äldsta. I dag är omkring 90 procent 

av 12–55 åringarna dagliga användare. Under de senaste tre åren har det genomsnittliga 

internetanvändandet i hemmet legat på en stabil nivå på 11–12 timmar i veckan. Användandet 

av internet utanför hemmet har dock ökat, vilket i hög grad är kopplat till den ökade 

tillgången av mobila uppkopplingar via smarta mobiltelefoner och surfplattor (Findahl, 2012). 
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Smarta mobiltelefoner är mobiltelefoner som har kamera, internetuppkoppling och 

avancerade datorfunktioner (”Smartmobil”, u.å.). Surfplattor är pekdatorer med tryckkänslig 

skärm (pekskärm), avancerade funktioner och trådlös eller mobil internetuppkoppling 

(”Surfplatta”, u.å.).  

Mobilt internet hade sitt stora genombrott under år 2011 och under de senaste två åren har den 

svenska befolkningens användande av smarta mobiltelefoner ökat från 16 procent till 55 

procent (Findahl, 2012). Även användandet av surfplattor har ökat och i dag använder var 

femte svensk en surfplatta. I och med smarta mobiltelefoner och surfplattor är internet numera 

tillgängligt överallt. I takt med ökningen av smarta mobiltelefoner och surfpattor har även 

handeln med så kallade mobilapplikationer (appar) vuxit i omfattning. Appar är små program 

med specifika funktioner som antingen kan köpas eller är kostnadsfria (a.a.). Via 

mobiltelefoner eller surfplattor kan appar laddas ner och installeras via speciella onlinebutiker 

såsom App Store (Apple, 2013) och Google Play (Google, 2013a). 

Sedan lanseringen av internet har e-post varit den aktivitet som majoriteten av användarna 

utnyttjar, men i dag finns även nya kompletterande kommunikationsformer. Sociala medier är 

något som expanderat kraftigt under de senaste fem åren. I dag har 64 procent av den svenska 

befolkningen anslutit sig till sociala medier (Findahl, 2012). Sociala medier är ett 

samlingsnamn på kommunikationskanaler som möjliggör direkt interaktion mellan användare 

genom text, bild och ljud. Sådana kommunikationskanaler skiljer sig från andra traditionella 

medier som utgörs av så kallad envägskommunikation. Sociala medier är en kombination av 

social interaktion, användargenererat innehåll och teknologi (”Sociala medier”, u.å.).  

Sociala medier kallas även för sociala nätverkssajter. Sådana webbaserade tjänster gör det 

möjligt för individer att konstruera en offentlig eller delvis offentlig profil inom ett begränsat 

system. Profiler är användarspecifika sidor med information som bygger på en rad frågor som 

användaren besvarar. Frågorna handlar vanligtvis om ålder, bostadsort, yrke och intressen. 

Användarna kan ofta även ladda upp en profilbild. Profilens synlighet varierar beroende på 

sajt och användare (Boyd & Ellison, 2008). Användare av sociala medier kan knyta sin profil 

till andra användare med vilka de har en relation. De flesta sajter kräver att förfrågan om 

vänskap med en annan användare ska bekräftas från båda parterna. Listan över vänner 

innehåller länkar till varje väns profil, vilket möjliggör för användare att klicka sig vidare till 

andras profiler. På majoriteten av de sociala medierna är listan över vänner synlig för alla som 

har rätt att se profilen. På de flesta sajter kan användare dels lämna synliga meddelanden på 
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deras vänners profilsidor och dels lämna privata meddelande som liknar e-post. Arten och 

benämningen av de nämnda funktionerna varierar från sajt till sajt. Utöver profiler, vänner, 

kommentarer och privata meddelanden finns stora skillnader mellan olika sociala medier vad 

gäller egenskaper och användarbas (a.a.). 

Facebook och Twitter är två vanliga sociala medier som skiljer sig åt. Facebook lanserades år 

2004 och bygger till stor del på interaktion inom olika nätverk som knyts samman av 

användarnas profiler. Profilerna kan bland annat innehålla bilder, kontaktinformation samt 

användarens civilstatus och arbetsplats. Kommunikationen mellan användare kan vara synlig 

endast för mottagaren, såsom vid e-post, eller synligt för samtliga inom ett nätverk 

(”Facebook”, u.å.). Det finns mer än en miljard aktiva Facebookanvändare varav 680 miljoner 

använder Facebook via mobila enheter (Facebook, 2013). I Sverige finns omkring 4,9 

miljoner användare, vilket motsvarar mer än hälften av landets befolkning (”Facebook”, u.å.). 

Twitter lanserades år 2006 och skiljer sig från Facebook i och med att den består av 

mikrobloggar, det vill säga bloggar med begränsat antal tecken per inlägg. På mikrobloggarna 

kan Twitteranvändarna publicera så kallade tweets, vilket är textmeddelanden som består av 

högst 140 tecken (”Twitter”, u.å.). Förutom att skicka och läsa tweets kan Twitteranvändare 

även prenumerera på och vidarebefordra andra användares tweets (retweet). Världen över 

finns omkring 140 miljoner registrerade Twitteranvändare (Twitter, 2012).  

Facebook och Twitter används inte enbart av privatpersoner. De sociala medierna används av 

många företag, organisationer, myndigheter, webbplatser och artister samt andra offentliga 

personer. Det har blivit ett viktigt sätt att nå ut till bland annat användare, kunder och fans 

(Efendic, 2010). Det har även blivit en naturlig kommunikationskanal för majoriteten av 

Sveriges landsting, kommuner och regioner. Omkring 80 procent använder sociala medier i 

syfte att kommunicera med medborgare, förmedla nyheter, rekrytera personal och bygga upp 

varumärket. Facebook är vanligast i kommunerna medan Twitter används flitigare av 

landstingen (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). I och med denna utbredning innebär 

sociala medier stora möjligheter att nå ut med budskap, nyheter, produkter och 

specialerbjudanden till en stor mängd människor.  Sociala medier är en arena för kundservice, 

försäljning och marknadsföring, inte minst via användarnas egen word of mouth (Jansen, 

Zhang, Sobel & Chowdury, 2009). Word of mouth bygger på referenser och vittnesmål och är 

det budskap om en organisation, dess trovärdighet, pålitlighet och sätt att arbeta som 

kommuniceras från en person till en annan (Jobber & Fahy, 2009). Även personligt anpassad 

reklam förekommer inom sociala medier. Bland annat medger Facebook att de utgår från 
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användares statusuppdateringar samt vad de markerat att de gillar och använder informationen 

för att visa riktad reklam (Allan, 2011). 

1.3 Skärmtid och hälsoeffekter 

Den ökade skärmtiden bäddar för forskning kring möjliga hälsoeffekter inom olika typer av 

områden. Sambandet mellan skärmtid och mat-, motions- respektive sömnvanor är tre 

aspekter som behandlas inom forskning.  

1.3.1 Skärmtid och matvanor 

Det finns en del hypoteser kring skärmtid och dess hälsoeffekter. En vanligt förekommande 

hypotes om matvanor är att skärmtid leder till ett ökat energiintag, vilket i sin tur kan leda till 

övervikt (FHI, 2012). Ätande framför skärm har visats ha kopplingar till sämre matvanor.  

Barn i familjer som ofta äter framför tv:n konsumerar frukt och grönsaker mer sällan samt 

läsk, pizza och salta snacks mer ofta än barn som sällan äter framför tv:n (Coon, Goldberg, 

Rogers & Tucker, 2001). Även bland vuxna finns studier om ätande och skärmtid. Stroebele 

och de Castro (2004) fann att universitetsstudenter äter oftare under dagar när de äter framför 

tv:n. Under de dagar då minst ett mål spenderas framför tv:n ökar måltidsfrekvensen avsevärt 

och mellanrummet mellan måltiderna minskar betydligt. De som vanligtvis motionerar utövar 

dessutom mindre motion under de dagar då minst ett mål mat äts framför tv:n. De måltider 

som äts framför tv:n är mindre, men under dessa dagar är antalet måltider fler, vilket 

resulterar i ett ökat energiintag (a.a.). 

Ytterligare en studie av unga vuxna visar att ätande under tv-tittande ökar mängden livsmedel 

som konsumeras (Blass et al., 2006). Under studien registrerades deltagarnas födointag och 

ätmönstret medan de åt pizza eller ”mac and cheese” (makaronipudding) samtidigt som de 

antingen tittade eller inte tittade på tv. Tv-tittande visade sig öka energiintaget med 36 procent 

för pizza och 71 procent för ”mac and cheese”. Det finns även skillnader i ätbeteende under 

de två omständigheterna. Det finns ingen skillnad gällande tiden det tar att äta en pizzabit, 

men under tv-tittande tar det kortare tid innan konsumtion av ytterligare en pizzabit påbörjas.  

Vidare konsumeras ”mac and cheese” i en högre hastighet och under längre perioder under tv-

tittande. Det ökade intaget av energi tycks bero på att uppmärksamheten begränsas. Det är 

inte enbart maten som är i fokus och denna distraktion leder i sin tur till överätande (a.a.). En 

annan studie fann dock att intag av snacks, men inte nödvändigtvis måltider, framför tv:n är 

associerat med ökat totalt energiintag och energi från fett bland överviktiga kvinnor (Gore, 

Foster, DiLillo, Kirk & Smith West, 2003). 
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Effekterna av en annan typ av skärmtid bland vuxna behandlas i en studie av Oldham-Cooper, 

Hardman, Nicoll, Rogers och Brunstrom (2011). De undersökte huruvida dataspelande under 

lunchen resulterade i ett större matintag vid ett efterföljande smakprov. För att kontrollera för 

störfaktorn att distraktioner kan öka konsumtionshastigheten serverades nio olika livsmedel i 

individuella portioner med 90 sekunders intervaller. Studien visade att dataspelande deltagare 

rapporterar mindre mättnad efter lunchen och konsumerar signifikant mer vid ett smakprov 30 

minuter efter lunch. Dataspelande deltagare har även betydligt sämre resultat när de ombeds 

presentera de livsmedel som presenterats under lunchen i rätt ordning.  Detta indikerar att en 

distraherande aktivitet såsom dataspelande under en måltid kan påverka måltidstorleken 

senare under dagen. Effekterna av distraktion är i och med detta inte begränsad till tv-tittande, 

utan skulle kunna generaliseras till andra typer av skärmtid (a.a.). 

Ett flertal studier har även funnit att mycket skärmtid har kopplingar till sämre matvanor i 

form av livsmedelsval. Bland ungdomar är mycket tid vid dator och tv exempelvis associerat 

med minskat frukt- och grönsaksintag (Shi & Mao, 2010; Boynton-Jarrett et al., 2003; 

Santaliestra-Pasias et al., 2012; Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill & Maes, 2006). Enligt 

en studie av ungdomar från 35 olika länder finns statistiskt signifikanta samband mellan 

mycket tv-tid och lägre konsumtion av grönsaker i 20 länder respektive frukt i 19 länder. I 

vissa länder återfinns inte några statistiskta samband, främst i länder belägna i Central- och 

Östeuropa (Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill & Maes, 2006). 

Mycket tid vid dator och tv är även assocerat till högre konsumtion av söta livsmedel (Shi & 

Mao, 2010; Santaliestra-Pasias et al., 2012) och söta drycker (Shi & Mao, 2010; Santaliestra-

Pasias et al., 2012; Kremers, van der Horst & Brug, 2007). Vereecken, Todd, Roberts, 

Mulvihill och Maes (2006) fann att mycket tv-tittande innebär större benägenhet att 

konsumera godis och läsk på daglig basis. Ett statistiskt signifikant samband återfinns mellan 

mycket tv-tittande och högre daglig konsumtion av sockrade drycker och godis bland 

ungdomar i alla de 35 studerade länderna utom ett (Grönland) (Vereecken et al., 2006). Även 

bland vuxna finns ett samband mellan mycket tv-tittande och söta livsmedel respektive 

drycker. Bowman (2006) fann att personer som tittar på tv mer än två timmar per dag har 

signifikant högre energiintag och får en väsentligt högre andel av energi från tillsatt socker, 

bland annat från läsk och kakor, än de som tittar på tv mindre än en timme per dag (a.a.).  

Studier har även funnit samband mellan skärmtid och mat med hög andel fett och salt. Det är 

exempelvis 38 procent mer sannolikt att en ungdom som tittar på tv mer än tre timmar per dag 
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har ätit snabbmat föregående dag (Shi & Mao, 2010). En annan studie av ungdomar från tio 

europeiska städer visade att mer än fyra timmar per dag vid datorspel, internet och tv är 

associerat med högre konsumtion av saltade snacks (Santaliestra-Pasias et al., 2012). Bland 

vuxna är mer än två timmar per dag framför tv:n förknippat med högre konsumtion av 

energirika snacks såsom chips, stekt potatis och pizza (Bowman, 2006).  

1.3.2 Skärmtid och motionsvanor 

En vanligt förekommande hypotes om hälsoeffekter av skärmtid är att sådana aktiviteter sker 

på bekostnad av fysisk aktivitet, vilket leder till minskad energiförbrukning (FHI, 2012). Ett 

antal studier berör denna hypotes. Skärmtid och stillasittande bland vuxna undersöktes i en 

studie av Vandelanotte, Sugiyama, Gardiner och Owen (2009). De fann att skärmtid är en 

markör för höga nivåer av andra stillasittande aktiviteter. Mycket tid vid internet och dator är 

signifikant associerat med höga nivåer av andra stillasittande aktiviteter. Detta gäller även 

bland personer med höga nivåer av fysisk aktivitet. Det innebär att sambandet finns 

oberoende av hur stor mängd fysisk aktivitet som utövas utöver de stillasittande aktiviteterna. 

Deltagare som rapporterar mycket tid vid skärm (mer än tre timmar per dag) är 2,5 gånger 

mer benägna att engagera sig i mer än fem timmar av andra stillasittande aktiviteter per dag, 

jämfört med deltagare som inte använder internet och dator. Mycket skärmtid innebär 

dessutom 1,5 gånger större risk för övervikt och 2,5 gånger större risk för fetma. 

Forskningsfynden tyder på vikten av att minska tid vid stillasittande aktiviteter, såsom 

skärmtid, parallellt med att öka den fysisk aktiviteten för att minska förekomsten av övervikt 

och fetma (a.a.). Enligt en annan studie är tid framför tv:n endast positivt associerat till 

stillasittande aktiviteter bland vuxna kvinnor. Bland männen återfinns inte några sådana 

samband (Sugiyama, Healy, Dunstan, Salmon & Neville, 2008). 

Det finns även studier om skärmtid och fysisk aktivitet. Sisson, Broyles, Baker och 

Katzmarzyk (2010) fann att mycket tid ägnat åt skärmbaserade aktiviteter är associerat med 

lägre nivåer av daglig fysisk aktivitet bland 6–17 åringar. Oddsen för deltagande i daglig 

fysisk aktivitet minskar betydligt med ökande tid spenderad vid skärm. Den kombinerade 

inverkan av låga nivåer av fysisk aktivitet och mycket daglig skärmtid är även signifikant 

förknippat med högre risk för övervikt (a.a.). I en annan studie återfanns ett negativt samband 

mellan tid framför tv:n och fysisk aktivitet bland vuxna kvinnor, men inte bland män 

(Sugiyama et al., 2008). Liknande fynd återfinns i ytterligare en studie, där fyra timmar tv-

tittande eller mer per dag ökar risken för minskad aktivitet över tid bland kvinnor, men inte 

bland män (Lakerveld et al., 2011).   
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I en annan studie undersöktes tv-tittande och fysisk aktivitet bland vuxna där deltagarna 

främst bestod av etniska minoriteter bosatta i bostäder med låga hyror, vilket visats vara 

förknippat med mycket tv-tittande (Bennett et al., 2006). Varje timme tv-tittande visade sig 

vara associerat med i genomsnitt 144 steg mindre per dag. För att kunna mäta om 

rekommenderad mängd fysisk aktivitet uppnås används ofta måttet 10 000 steg per dag. Varje 

ytterligare timme tv-tittande är associerat med 16 procent minskad sannolikhet att uppnå 

10 000 dagliga steg. I det studerade urvalet innebär det i genomsnitt 530 steg mindre per dag 

och 47 procent lägre sannolikhet att uppnå 10 000 steg per dag (a.a.).   

1.3.3 Skärmtid och sömnvanor 

Sömnen är ytterligare en hälsoaspekt som kan påverkas av den tid som spenderas vid skärm. 

Den ständiga tillgången innebär oändliga möjligheter att prioritera skärmtid före sömn. Att 

spendera tid vid skärm sent på kvällen innebär även en risk att insomnandet försvåras på 

grund av de ljusstarka skärmarna och att hjärnan aktiveras (National sleep foundation, 2011). 

Användning av dator, internet och mobiltelefon är associerat med kortare och mer 

oregelbunden sömn bland 12–18 åringar. Bland flickor återfinns detta samband vid 

mobiltelefonanvändning och bland pojkar vid datoranvändning (Punamäki, Wallenius, 

Nygård, Saarni & Rimpelä, 2007). Datoranvändning har även ett samband med förskjutet 

sänggående samt oregelbunden sömn bland högstadielever. Elever som tillbringar mer tid vid 

tv, dataspel och internet går till sängs betydligt senare, spenderar mindre tid i sängen och 

rapporterar mer trötthet (Van den Bulck, 2004).  

Liknande samband återfinns även bland vuxna. I en studie av Custers och Van den Bulck 

(2012) undersöktes relationen mellan sömn och tillgång till internet respektive tv i 

sovrummet, internetanvändning och tv-tittande bland vuxna. De fann att tillgång till internet i 

sovrummet har ett signifikant samband med senare sänggående och uppstigning på vardagar 

samt senare sänggående under helgen. Tv-tittande är också signifikant relaterat till senare 

sänggående på helgerna, medan internetanvändning är signifikant relaterat till både senare 

sänggående och uppstigning under helgerna. Det tyder på att senare sänggående verkar 

kompenseras med senare uppstigning, men resultatet säger inget om hur lång tid det tar innan 

sömn infinner sig vid sänggåendet (a.a.). Resultat från en annan studie visar dock att skärmtid 

innan sömn kan orsaka otillräcklig sömn. Studien fann att det finns ett positivt samband 

mellan otillräcklig sömn och användning av tv, internet samt mobiltelefon (Suganuma, et al., 

2007).  
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Thomée, Härenstam och Hagberg (2011) undersökte mobiltelefonanvändning och psykiska 

symtom bland unga vuxna. De fann att mycket mobiltelefonanvändning är en riskfaktor för 

sömnstörningar bland män och symtom på depression bland män och kvinnor vid ett års 

uppföljning. Risken är störst bland de som rapporterar att de uppfattar den ständiga 

tillgängligheten via mobiltelefoner som stressig (a.a.). En annan studie med samma urval 

visade att medel- eller mycket generell datoranvändning respektive användning av e-

post/chatt är associerat med sömnstörningar bland män (Thomée, Härenstam & Hagberg, 

2012). Bland kvinnor finns ett samband mellan medel- eller mycket användning av e-

post/chatt samt sömnstörningar. Det kan höra samman med att förlorad sömn på grund av 

datoranvändning sent på kvällen är vanligare bland män än bland kvinnor i det studerade 

urvalet. Det finns även ett samband mellan datoranvändning och mobiltelefonanvändning. 

Mycket användning av e-post/chatt i kombination med medel- eller mycket 

mobiltelefonanvändning innebär en nästan tredubblad risk för sömnstörningar bland män. 

Bland kvinnorna finns dessa effekter endast vid variabeln chattanvändning (a.a.). 

1.4 Problemformulering 

Ökad tillgänglighet har lett till att människor spenderar allt mer tid vid skärm. Forskning tyder 

på att skärmtiden har negativa hälsoeffekter i form av sämre matvanor, minskad fysisk 

aktivitet, ökat stillasittande och sämre sömnvanor. Teknikens utveckling har lett till att det 

traditionella sättet att spendera tiden framför en skärm har förändrats. Samtidigt har även 

aktiviteterna vid skärmen förändrats. Sociala medier har intagit en stor plats i många 

människors dagliga liv, både på fritiden och inom arbetslivet. Tillsammans med den tekniska 

utvecklingen har detta medfört nya möjligheter.  

Skärmtid är inte längre automatisk förknippat till faktorer som stillasittande och möjlighet att 

äta mer. I dag kan skärmtid äga rum i princip vart som helst och när som helst samt parallellt 

med andra aktiviteter. Samtidigt behöver människor inte längre kontinuerligt logga in på olika 

webbsidor för att hålla sig uppdaterade. Istället meddelar de smarta mobiltelefonerna oss när 

något nytt har hänt. I och med detta är det inte längre nödvändigt att sitta stilla vid en dator 

under långa stunder. Tvärtom kan människor vara inloggade på sociala medier samtidigt som 

de utför hälsofrämjande aktiviteter, exempelvis tränar på gymmet. Det innebär att det kan 

behövas ett nytt sätt att se på skärmtid och hur detta påverkar människors levnadsvanor.   

Den forskning som finns om skärmtid och levnadsvanor behandlar total skärmtid eller 

specifika typer av traditionell skärmtid såsom användning av tv, dator och mobiltelefoner. 
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Majoriteten av de studier som finns är genomförda innan de smarta mobiltelefonerna hade 

slagit igenom. Det finns en kunskapslucka kring det nya sättet att interagera via de sociala 

medierna. I dagsläget saknas forskning som belyser människors levnadsvanor i förhållande till 

sociala medier, något som intagit en viktig plats i många människors liv. 

1.5 Syfte 

Syftet var att undersöka graden av användning av de sociala medierna Facebook och Twitter 

samt dess samband med de tre olika levnadsvanorna mat-, motions- och sömnvanor.  

1.6 Frågeställningar 

Undersökningen ämnade besvara följande frågeställningar:  

 Finns det något samband mellan graden av användning av sociala medier och antal 

frukost-, lunch- respektive middagsmåltider per vecka? 

 Finns det något samband mellan graden av användning av sociala medier och totalt 

antal konsumerade huvudmåltider per vecka? 

 Finns det något samband mellan graden av användning av sociala medier och hur ofta 

intag av livsmedel från olika livsmedelsgrupper sker? 

 Finns det något samband mellan graden av användning av sociala medier och 

motionsnivå under fritiden? 

 Finns det något samband mellan graden av användning av sociala medier och tid 

spenderat åt fysisk aktivitet? 

 Finns det något samband mellan graden av användning av sociala medier och antal 

timmar sömn per dygn? 

 Finns det något samband mellan graden av användning av sociala medier och 

sömnsvårigheter? 

2. METOD 

Under detta avsnitt följer en redogörelse av det valda metodupplägget. Inledningsvis 

presenteras studiedesignen, följt av urval, datainsamlingsmetod, tillvägagångssätt, 

forskningsetiska överväganden samt slutligen bearbetning och analys. 

2.1 Design 

Undersökningen är en deskriptiv, korrelativ tvärsnittstudie, vilket innebär att kvantitativ data 

samlades in vid en bestämd tidpunkt från mer än ett enda fall för att kunna studera samband 

mellan olika variabler (Bryman, 2009). Denna typ av design ger ingen tidsmässig relation 

mellan de undersökta variablerna, vilket innebär att inga kausala slutsatser (orsakssamband) 
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kan dras (a.a.). Studiedesignen valdes eftersom avsikten inte är att undersöka förändringar 

över tid, utan att undersöka hur sambandet mellan variablerna ser ut just nu.  

2.2 Urval 

Ett snöbollsurval (kedjeurval) användes för att rekrytera deltagare till studien. Det innebär att 

personer som anses vara av intresse för undersökningen kontaktades och tillfrågades om 

medverkan. Dessa individer uppmanades att i sin tur kontakta ytterligare personer för 

deltagande (Bryman, 2009). Denna typ av urval valdes eftersom att ta kontakt med 

medlemmar inom sociala medier är ett passande sätt att nå ut till ytterliga användare av 

sociala medier. Den valda urvalsmetoden innebär dock att det inte är möjligt att veta vem eller 

hur många som valt eller inte valt att besvara enkäten. Därmed kan inte externt bortfall 

beskrivas. 

Genom snöbollsurval pågick rekrytering tills 150 personer valt att medverka i 

undersökningen. Inklusionskriterierna var 18–84 åringar som behärskar det svenska språket 

och använder Facebook och/eller Twitter. Åldersspannet valdes eftersom det motsvarar den 

vuxna befolkningen från myndig ålder upp till gruppen äldre äldre. Därmed exkluderades 

personer under 18 år, över 84 år samt personer som inte behärskar det svenska språket eller 

inte använder Facebook eller Twitter.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via en webbaserad enkät. Enkäten utformades i Google Formulär 2013 som 

är en del av Google Drive 2013, vilket är Googles kostnadsfria tjänster för onlinehantering av 

olika typer av dokument (Google, 2013b). Det är fördelaktigt att använda redan existerande 

enkätfrågor som använts i tidigare studier eftersom frågornas kvalitet i form av validitet och 

reliabilitet redan har prövats (Bryman, 2009). Existerande enkätfrågor från tidigare 

genomförda undersökningar har därför använts i så stor utsträckning som möjligt. Enkäten 

innehåller slutna frågor, vilket betyder att frågorna följs av färdiga svarsalternativ som ska 

bockas för (a.a.). Utöver rutor där respondenten ska bocka för ett eller flera svarsalternativ 

användes även tomma fält där siffror ska anges. 

Enkäten består av tre delar med totalt 26 frågor (Bilaga 1). Den första delen innehåller fyra 

frågor som behandlar de demografiska variablerna kön, ålder, sysselsättning och 

utbildningsnivå.  I den andra delen av enkäten finns frågor som behandlar levnadsvanorna 

mat-, motions- samt sömnvanor. Enkäten innehåller tio frågor som rör respondenternas 

matvanor, varav tre handlar om hur ofta frukost, lunch respektive middag äts. Frågorna 
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härstammar från rapporten: Fysisk aktivitet, matvanor, övervikt och självkänsla bland 

ungdomar (Rasmussen et al., 2004). I rapporten rör frågorna måltider under skolveckan, 

vilket innebär att svarsalternativen endast sträcker sig upp till fem gånger per vecka. 

Svarsalternativen har därav justerats för att sträcka sig över hela veckan. Svarsalternativen är 

därmed 0 gång per vecka till 7 gånger per vecka. 

Återstående frågor om matvanor handlar om hur ofta respondenterna äter livsmedel från sex 

olika livsmedelsgrupper. I anslutning till frågorna finns text som förtydligar vad som menas 

med de olika livsmedelsgrupperna. Svarsalternativen är några gånger per månad eller aldrig; 

1–2 gånger per vecka; 3–4 gånger per vecka; 5–6 gånger per vecka; 1 gång per dag; 2 

gånger per dag samt 3 gånger per dag eller oftare. De första frågorna rör 

livsmedelsgrupperna grönsaker och rotfrukter samt frukt och bär. Frågorna härstammar från 

rapporten: Hälsa på lika villkor: Syfte och bakgrund till frågorna i nationella 

folkhälsoenkäten (FHI, 2011). I denna rapport kvalitetsgranskas folkhälsoenkätens frågor för 

att se om det som avses mätas verkligen mäts. Granskningen har skett genom bearbetning i 

metodgrupp, en pilotstudie samt test av begreppsvaliditeten i Statistiska centralbyråns 

mättekniska laboratorium (a.a.). 

De resterande sex frågorna om livsmedelsgrupper har sin utgångspunkt i SLVs rapport: 

Enkätfrågor om kost och fysisk aktivitet bland vuxna: Underlag till urval av frågor i 

befolkningsinriktade enkäter (Sepp, Ekelund & Becker, 2004). Rapporten syftar till att 

utarbeta och validera frågor om kost och fysisk aktivitet för folkhälsoenkäter som indikatorer 

på fysisk aktivitetsnivå samt kostens kvalitet. I rapporten återfinns enkätfrågor om en rad 

olika livsmedelsgrupper, men vissa justeringar har gjorts för att passa föreliggande 

undersökning. Kategorierna bullar, kakor, kex, tårta m.m.; choklad och godis samt glass har 

lagts ihop till en gemensam grupp. Den nya livsmedelsgruppen kallas sötsaker. Kategorin 

läsk/saft har fått det nya namnet sötade drycker och istället för hamburgare, kebab, varm korv 

med bröd används benämningen snabbmat. Slutligen ersätter livsmedelsgruppen snacks 

kategorin chips, salta pinnar, jordnötter och snacks. Vidare har svarsalternativen placerats 

vertikalt istället för i det ursprungliga rutmönstret för att passa in i enkätens layout. Det 

medför att svarsalternativen är mer åtskilda från frågan, vilket gör enkäten mer överskådlig 

och minskar risken att fel ruta bockas för av misstag (Bryman, 2009).  

Beträffande motionsvanor innehåller enkäten två redan befintliga frågor från FHIs rapport 

(FHI, 2011). Den första frågan handlar om rörelse och kroppslig ansträngning på fritiden 
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under det senaste året. Svarsalternativen är stillasittande fritid; måttlig motion på fritiden; 

måttlig, regelbunden motion på fritiden samt regelbunden motion och träning. Vid varje 

svarsalternativ återfinns en förklarande text för att förtydliga vad de olika alternativen 

innebär. Avsikten är att visa den relativa graden av fysisk aktivitet på fritiden. Frågan har 

använts i Stockholms folkhälsoenkät och en liknande fråga har använts i undersökningen om 

levnadsförhållanden (ULF) (a.a.).  Frågan har även testats genom en valideringsstudie som 

administreras av SLV (Sepp et al., 2004).  Den andra frågan rör tid ägnat åt måttligt 

ansträngande aktiviteter under en vanlig vecka. I anslutning till frågan finns en förklarande 

text gällande vilken typ av aktiviteter frågan avser. Svarsalternativen är inte alls; högst en 

timme per vecka; mellan en till tre timmar per vecka; mer än tre timmar, men mindre än fem 

timmar per vecka och fem timmar per vecka eller mer. FHI har omarbetat frågan till en mer 

generell fråga med fasta svarsalternativ utifrån the International Physical Activity 

Questionnaire (FHI, 2011). SLVs valideringsstudie visade att frågan samvarierar med fysisk 

aktivitet uppmätt med aktivitetsmätare (Sepp et al., 2004).  

Enkäten innehåller två frågor som rör sömnvanor från FHIs rapport (FHI, 2011).  Den ena 

frågan handlar om mängd sömn. Respondenten ombeds fylla i det genomsnittliga antalet hela 

timmar sömn under ett vardagsdygn. Frågan har testats i Statistiska centralbyråns mättekniska 

laboratorium samt genom en pilotundersökning. Den andra frågan om sömnvanor rör 

huruvida respondenten har sömnsvårigheter. Utöver de ursprungliga svarsalternativen nej; ja, 

lätta besvär och ja, svåra besvär har alternativet ja måttliga besvär lagts till. Frågan om 

sömnstörningar har tillsammans med en grupp frågor om andra symtom diskuterats fram i en 

metodgrupp. Varianter av symtomlistan finns med i ULF och har tidigare använts av ett flertal 

landsting (a.a.). 

Den sista delen av enkäten består av åtta frågor om sociala medier. De första fyra frågorna 

handlar om Facebook.  Den första frågan handlar om huruvida respondenten är medlem på 

Facebook eller inte. Vid frågan framgår att om svaret är nej ska respondenten hoppa över de 

resterande frågorna om Facebook. De följande två frågorna rör hur många gånger 

respondenten besöker Facebook respektive hur mycket tid som spenderas på Facebook i 

genomsnitt per dag. Vid de båda frågorna finns tomma fält där respondenten själv fyller i 

siffror. De två frågorna härstammar från en studie om sambandet mellan Facebookanvändning 

och engagemang bland studenter (Junco, 2012). Den fjärde frågan handlar om huruvida 

respondenten använder Facebook i mobiltelefonen via deras app. Slutligen finns fyra frågor 

om Twitter som är identiska med frågorna om Facebook. Alla enkätfrågor har markerats som 
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obligatoriska förutom de om antal besök, antal timmar och användning av appar (frågorna 19–

21 och 23–25). Det innebär att enkäten inte kan lämnas in om inte de obligatoriska frågorna 

har besvarats. Detta valdes för att undvika internt bortfall på grund av att någon missat en 

eller flera enkätfrågor. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Det är viktigt att enkätfrågorna är enkla att förstå och besvara på rätt sätt. Det är således 

fördelaktigt att i förväg testa enkäten på ett antal personer innan den delas ut till de tänkta 

respondenterna (Bryman, 2009). I och med detta testades enkätens layout, frågeformuleringar 

och svarsalternativ på tio personer i en pilotstudie innan enkäten publicerades online. Utifrån 

pilotstudien framkom att enkäten inte behövde justeras på något sätt. Därefter lades en 

hyperlänk som leder till enkäten och ett informationsbrev (Bilaga 2) ut på Facebook och 

Twitter, tillsammans med en informativ text och en vädjan att dela länken vidare (Bilaga 3).   

Vid enkätundersökningar är det vanligt förekommande att påminnelser behövs (Bryman, 

2009). Efter tre dagar lades därför hyperlänken ut igen för att påminna de som glömt bort att 

besvara enkäten samt ge fler möjlighet att besvara enkäten. Efter knappt sex dygn hade 150 

personer besvarat enkäten varvid den låstes för att ytterligare enkätsvar inte skulle kunna 

tillkomma. Google Formulär 2013 är kopplad till tjänsten Google Kalkylark 2013, vilket 

innebär att alla enkätsvar automatisk överfördes till ett webbaserat kalkylark (Google, 2013b). 

Kalkylbladet laddades ned och öppnades via Microsoft Office Excel 2010. Därefter kodades 

materialet för att statistisk bearbetning skulle vara möjlig att genomföra. De olika 

svarsalternativen för kryssfrågorna kodades i siffror i den följd de angivits från noll och uppåt.  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden i anslutning till studien berör de fyra forskningsetiska grundprinciperna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Pellmer & 

Wramner, 2007). För att möta de fyra kraven utformades informationsbrevet på ett sätt som 

täcker in grundprinciperna (Bilaga 2). Av brevet framgår studiens syfte, varför och hur 

deltagare valts ut, vem som är ansvarig och hur resultaten ska användas (informationskravet). 

Vidare framgår att deltagandet är frivilligt och att det är möjligt att när som helst välja att inte 

medverka (samtyckeskravet). I brevet förtydligas även att ingen utomstående kommer kunna 

identifiera deltagarna (konfidentialitetskravet) samt att informationen som erhålls enbart får 

användas till föreliggande studie (nyttjandekravet) (a.a.). 
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2.6 Bearbetning och analys 

Databearbetningen genomfördes i programmet SPSS Statistics version 20 (Statistical Package 

for the Social Sciences). Det första momentet var att få fram deskriptiv statistik såsom 

medelålder, könsfördelning och fördelning över utbildningsnivåer respektive sysselsättning. 

Beträffande sociala medier används deskriptiv statistik för att presentera andelen respondenter 

som har medlemskap vid de sociala medierna, medelantal dagliga besök och andelen 

respondenter som använder apparna. Vid statistisk analys var graden av användning av sociala 

medier (antal timmar vid Facebook respektive Twitter och totala timmar vid sociala medier) 

den oberoende variabeln och variablerna inom områdena mat-, motions- samt sömnvanor var 

de beroende variablerna. För matvanor var variablerna intag av frukost; lunch; middag; totalt 

antal huvudmåltider samt livsmedel från olika livsmedelsgrupper (grönsaker och rotsaker; 

frukt och bär; sötsaker; sötade drycker; snabbmat och snacks). Variablerna för motionsvanor 

var motionsnivå under fritiden samt tid spenderat åt måttlig fysisk aktivitet. För sömnvanor 

användes variablerna antal timmar sömn per dygn och sömnsvårigheter. 

Spearmans rangkorrelation användes som statistisk metod vid samtliga analyser. Metoden är 

icke-parametrisk (fördelningsfri), det vill säga den förutsätter inte information om variabelns 

fördelning. Detta passar studien eftersom det saknades information om fördelning och 

variablerna som studerades är på kvot- och ordinalskalenivå (Ejlertsson, 2005). Vid 

analyserna erhålls en så kallad korrelationskoefficient (Spearmans rho) som visar hur starkt 

sambandet mellan de studerade variablerna är. Koefficienten kan anta värden från -1,00 

(negativt samband) till +1,00 (positivt samband) och ju närmare ±1,00 desto starkare är 

sambandet (Hazard Munro, 2005). Signifikansnivån 0,05 valdes till samtliga analyser. 

3. RESULTAT 

Under följande avsnitt presenteras undersökningens resultat i löpande text och tabeller. 

Inledningsvis presenteras urvalets demografiska fördelning genom deskriptiv statistik. 

Därefter följer utfallet från statistiska analyser om graden av användning av sociala medier 

och levnadsvanor. I redogörelsen behandlas först matvanor (frågeställning 1-3), följt av 

motionsvanor (frågeställning 4-5) och slutligen sömnvanor (frågeställning 6-7).  

3.1 Deskriptiv statistik 

Urvalets fördelning inom demografiska variabler presenteras i Tabell 1. Deltagarna bestod av 

150 personer i åldern 18-68. Medelåldern var 30,2 år (SD = 10,4), men majoriteten av 

respondenterna (75 procent) var i åldern 18-30 år. En övervägande del av deltagarna var 
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kvinnor och majoriteten var högutbildade. Den vanligast förekommande sysselsättningen var 

att studera eller arbeta. 

Tabell 1 – Urvalets fördelning inom demografiska variabler 
Kön Frekvens Procent Kumulativ procent 

Kvinnor 102 68,0 68,0  

Män 48 32,0 100,0  

Utbildningsnivå Frekvens Procent Kumulativ procent 

Grundskola 3 2,0 2,0  

Gymnasium 42 28,0 30,0  

Högskola/universitet 103 68,7 98,7  

Övrig utbildning 2 1,3 100,0  

Sysselsättning Frekvens Procent Kumulativ procent 

Studerande 66 44,0 44,0  

Arbetstagare 72 48,0 92,0  

Föräldraledig 1 0,7 92,7  

Pensionär 4 2,7 95,3  

Arbetssökande 7 4,7 100,0  

 

Tabell 2 redogör för deltagarnas medlemskap vid sociala medier samt användning av apparna. 

Alla respondenterna har Facebookmedlemskap och knappt hälften har medlemskap vid både 

Facebook och Twitter. Majoriteten använder endast Facebookappen, men ett flertal använder 

båda apparna. Internt bortfall fanns vid användning av Facebookapp (två saknade värden). 

 

Tabell 2 – Deltagarnas medlemskap vid sociala medier och användning av appar 
Facebookmedlemskap Frekvens Procent Kumulativ procent 

Nej 0 0,0 0,0  

Ja 150 100,0 100,0  

Twittermedlemskap Frekvens Procent Kumulativ procent 

Nej 88 58,7 58,7  

Ja 62 41,3 100,0  

Användning av appar Frekvens Procent Kumulativ procent 

Ingen av apparna  27 18,0 18,0  

Endast Facebookapp *  74 49,3 67,3  

Endast Twitterapp 2 1,3 68,7  

Båda apparna 47 31,3 100,0  

*Internt bortfall vid denna fråga, två saknade värden. De två respondenterna återfinns i gruppen endast Twitterapp 

 

I Tabell 3 presenteras respondenternas besök och tid vid de sociala medierna. Deltagarna 

besöker i genomsnitt Facebook oftare än Twitter och mer tid spenderas vid Facebook i 

förhållande till Twitter. Internt bortfall fanns vid antal Facebookbesök (tre saknade värden) 

och tid vid Facebook (tre saknade värden). 
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Tabell 3 – Deltagarnas antal besök och antal timmar per dag vid sociala medier 
 Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Facebookbesök  1,00 100,00 8,44 12,37  

Twitterbesök  0,00 40,00 5,03 8,45  

Sociala medier besök 1,00 110,00 10,45 14,37  

Facebooktid (h) 0,00 10,00 1,27 1,40  

Twittertid (h) 0,05 5,00 0,60 1,20  

Sociala medier tid (h) 0,05 10,20 1,67 1,49  

 

3.2 Sociala medier och matvanor 

Utfallet från de statistiska analyserna om graden av användning av sociala medier och 

måltider återfinns i Tabell 4. Mycket tid vid Facebook var associerat med färre 

frukostmåltider och lägre totalt antal måltider. Mycket total tid vid sociala medier var också 

associerat med lägre totalt antal måltider. Något signifikant samband fanns varken vid 

analyser av lunch- respektive middagsmåltider eller vid analyser om tid vid Twitter.  

Tabell 4 – Korrelationsanalys av tid vid sociala medier och intag av måltider  

                                                           Korrelation (Spearmans rho) 

  Frukost Lunch Middag Totalt antal måltider 

 rho p rho p rho p rho  p 

Facebooktid  -0,168  0,041* -0,156  0,060 -0,121 0,144 -0,199  0,016* 

Twittertid   0,079   0,549  0,036  0,787 -0,092 0,482   0,084  0,523 

Total tid -0,136   0,100 -0,150  0,070 -0,123 0,136 -0,172  0,037* 

* signifikant korrelation 

I Tabell 5 presenteras resultatet från analyserna om graden av användning av sociala medier 

och intag från olika livsmedelsgrupper. Mycket tid vid Facebook och mycket total tid vid 

sociala medier var associerat med ett högre intag av sötade drycker respektive snabbmat. 

Något signifikant samband fanns inte vid analyser av övriga livsmedelsgrupper eller tid vid 

Twitter.  

Tabell 5 – Korrelationsanalys av tid vid sociala medier och intag från olika livsmedelsgrupper  

                                                                                        Korrelation (Spearmans rho) 

 Grönsaker  

& rotfrukter 

Frukt  

& bär 

Sötsaker Sötade  

drycker 

Snabbmat Snacks 

 rho p rho p rho p rho p rho p rho p 

Facebooktid -0,027  0,748 -0,028  0,734 -0,090  0,280 0,192  0,020* 0,228  0,006* 0,054  0,518 

Twittertid 0,125  0,343 0,244  0,060 0,219  0,092 -0,075  0,567 0,005  0,969 -0,054  0,680 

Total tid 0,039  0,636 0,013  0,872 -0,043  0,609 0,162  0,049* 0,268  0,001* 0,028  0,736 

* signifikant korrelation 

 

3.3 Sociala medier och motionsvanor 

Utfallet från analyserna av graden av användning av sociala medier och motionsvanor 

återfinns i Tabell 6. Vid analyserna återfanns inte några statistiskt signifikanta samband.  
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Tabell 6 – Korrelationsanalys av tid vid sociala medier per dag och motionsvanor 
                               Korrelation (Spearmans rho) 

 Motionsnivå Fysisk aktivitet 

 rho p rho p 

Facebooktid  -0,079  0,340 0,006  0,941 

Twittertid  0,101  0,443 -0,020  0,882 

Total tid -0,043  0,608 0,011  0,891 

 

3.4 Sociala medier och sömnvanor 

I Tabell 7 presenteras resultatet från analyserna om graden av användning av sociala medier 

och sömnvanor. Mycket total tid vid sociala medier var associerat med färre timmar sömn. 

Det fanns inga signifikanta samband vid analyser av sömnsvårigheter eller vid analyser om tid 

vid Facebook respektive Twitter.  

Tabell 7 – Korrelationsanalys av tid vid sociala medier per dag och sömnvanor 
                               Korrelation (Spearmans rho) 

 Sömn Sömnsvårigheter 

 rho p rho p 

Facebooktid  -0,134 0,104 0,014 0,864 

Twittertid  -0,139 0,291 0,053 0,689 

Total tid -0,178   0,031* 0,018 0,831 

* signifikant korrelation 

4. DISKUSSION 

Huvudresultaten i föreliggande studie var att det fanns signifikanta samband mellan mycket 

tid vid Facebook och färre frukostmåltider, lägre totalt antal måltider samt högre intag av 

sötade drycker respektive snabbmat. Mycket total tid vid sociala medier var associerat med 

lägre totalt antal måltider, högre intag av sötade drycker respektive snabbmat samt färre 

timmar sömn. Inga signifikanta samband återfanns vid analyserna av lunchmåltider, 

middagsmåltider, grönsaker och rotfrukter, frukt och bär, sötsaker, snacks, motionsvanor, 

sömnstörningar samt tid vid Twitter.  

4.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att effekterna av tid vid sociala medier skiljer sig åt från effekterna av 

traditionell skärmtid. Beträffande matvanor återfanns samband mellan graden av användning 

av sociala medier och måltidsfrekvens. Det finns ingen tidigare forskning som belyser detta, 

vilket försvårar en jämförelse med tidigare forskningsfynd. De närmast jämförbara studierna 

handlar om ätande framför skärm. Studierna har funnit samband mellan ätande framför skärm 

och ökad måltidsfrekvens (Stroebele & de Castro, 2004), minskad tid mellan matintag 

(Stroebele & de Castro, 2004; Blass et al., 2006), ökat matintag (Blass et al., 2006), mindre 

mättnad efter måltid samt ökat matintag vid senare tillfälle (Oldham-Cooper et al., 2011). I 
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motsats till tidigare forskning återfanns ett negativt samband när det gäller frekvens av 

måltider i föreliggande studie. Det innebär att hög grad av användning av sociala medier var 

associerat med färre frukostmåltider och lägre totalt antal måltider. I föreliggande studie har 

dock endast frekvens av intag av huvudmåltider (frukost, lunch och middag) undersökts. 

Därmed är det inte är möjligt att säga något om intag av mellanmål eller hur ofta samt hur 

mycket mat respondenterna ätit. Att hoppa över måltider är förknippat med högre intag av 

snacks (Howarth, Huang, Roberts, Lin & McCrory, 2007). Det kan därmed tänkas att de 

överhoppade huvudmåltiderna kompenserats med extra stora mellanmål. I och med detta 

betyder färre måltider inte automatiskt ett mindre matintag.  

Inga statistiskt signifikanta samband återfanns för lunch- och middagsmåltider. Detta kan bero 

på att frukost kan vara det mål som många väljer att hoppa över trots kännedom om vikten av 

att äta frukost. Detta kan bero på svårigheter att äta på morgonen eller tidsbrist, vilket är de 

främsta skälen till att människor inte äter hälsosamt (Sepp et al., 2004). De som spenderar 

mycket tid vid sociala medier kanske i stor utsträckning gör det sent på kvällen. Det kan leda 

till att sömnen infinner sig senare, vilket kan vara ett hinder för frukostätande i och med ökad 

trötthet eller tidsbrist på grund av senare uppstigning. Lunch och middag kanske äts mer 

regelbundet på grund av att de målen i högre grad äts tillsammans med andra, såsom kollegor 

och familj. Att andra människor deltar i en större utsträckning vid de måltiderna kanske 

innebär att graden av användning av sociala medier inte har någon inverkan på om dessa 

måltider intas eller inte.  

De funna effekterna av ätande vid skärm kan bero på att sådana aktiviteteter leder till att 

uppmärksamheten begränsas (Blass et al., 2006; Oldham-Cooper et al., 2011) samt att de 

interna signalerna som reglerar födointag dämpas (Stroebele & de Castro, 2004). Det är 

möjligt att liknande effekter återfinns gällande ätande i samband med användning av sociala 

medier eftersom även det är en potentiellt distraherande aktivitet. Denna teori stärks av att 

användning av sociala medier kan äga rum i princip vart som helst, när som helst och 

parallellt med andra distraherande aktiviteter. Det gör att aktiviteter såsom tv-tittande kan ske 

parallellt med användning av sociala medier och ätande, vilket innebär ännu mer distraktion 

från måltiden i sig. Detta är dock endast spekulationer eftersom eventuellt ätande i samband 

med användning av sociala medier inte ingår som en del av undersökningen. 

När det gäller intag av livsmedel från olika livsmedelsgrupper återfinns ett par samband som 

stämmer överens med tidigare forskningsfynd om skärmtid och matvanor. I föreliggande 
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studie återfanns ett samband mellan graden av användning av sociala medier och intag av 

sötade drycker respektive snabbmat. Det stämmer överens med tidigare forskning om 

skärmtid och sötade drycker (Shi & Mao, 2010; Santaliestra-Pasias et al., 2012; Kremers et 

al., 2007; Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill & Maes, 2006; Bowman, 2006) respektive 

snabbmat (Shi & Mao, 2010; Bowman, 2006).  

Sambandet med intag av sötade drycker kan bero på att det är ett livsmedel som är lätt att 

konsumera parallellt med användning av sociala medier, oavsett var användandet äger rum. 

Människor använder ofta sociala medier som underhållning och tidsfördriv (Shi, Lee, Cheung 

& Chen, 2010). Sambandet med snabbmatsintag skulle kunna bero på att de som ofta äter 

snabbmat kanske äter maten i ensamhet och att sociala medier blir en lättillgänglig 

underhållning i samband med ätandet. Användningen av sociala medier kan även ske i kön i 

väntan på att få beställa mat eller på att få sin beställning. Även om snabbmaten äts 

tillsammans med någon annan så kan den ena personens beställning gå fortare än den andra 

personens beställning. Även då uppstår väntan varvid sociala medier kan användas som 

tidsfördriv. En annan möjlig förklaring till sambandet är att användningen av de sociala 

medierna sker på bekostnad av tid att handla samt laga mat, vilket leder till att snabbmat väljs 

istället. 

I föreliggande studie återfanns inget signifikant samband mellan graden av användning av 

sociala medier och intag av frukt och grönsaker, i motsats till tidigare forskningsfynd om 

skärmtid (Shi & Mao, 2010; Boynton-Jarrett et al., 2003; Santaliestra-Pasias et al., 2012; 

Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill & Maes, 2006). Tidigare studier har även funnit ett 

samband mellan skärmtid och söta livsmedel (Shi & Mao, 2010; Santaliestra-Pasias et al., 

2012; Vereecken, Todd, Roberts, Mulvihill & Maes, 2006) samt snacks (Santaliestra-Pasias et 

al., 2012; Coon et al., 2001; Bowman, 2006). Inte heller för dessa livsmedelsgrupper återfanns 

något signifikant samband i denna studie.  

En teori kring varför inget samband återfanns för intag av grönsaker och rotfrukter är att det 

är något som intas under huvudmåltider och att de måltiderna ser likadana ut oavsett grad av 

användning av sociala medier. Det innebär att den mängd grönsaker och rotsaker som 

personer väljer att inta vid huvudmåltiderna inte påverkas av användning av sociala medier. 

De resterande livsmedelsgrupperna är dock livsmedel som är lätta att äta parallellt med andra 

aktiviteter. Att samband saknas kan ha att göra med att användning av sociala medier inte är 

knutet till att sitta stilla vid en skärm, utan kan äga rum i andra miljöer och vid tillfällen då det 
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är svårt att äta parallellt med användningen. Det kan till exempel vara på gymmet, på 

tunnelbanan eller under toalettbesök.  

Beträffande motionsvanor återfanns inte några signifikanta samband mellan graden av 

användning av sociala medier och motionsnivå respektive fysisk aktivitet. Tidigare studier har 

funnit att mycket tid vid skärm är associerat med höga nivåer av andra stillasittande aktiviteter 

(Vandelanotte et al., 2009; Sugiyama et al., 2008), lägre nivåer av fysisk aktivitet (Sisson et 

al., 2010; Sugiyama et al., 2008; Lakerveld et al., 2011) och färre dagliga steg (Bennett et al., 

2006). Resultatet från föreliggande undersökning stämmer därmed inte överens med tidigare 

forskning om skärmtid och motionsvanor.  

Att inget samband återfanns kan återigen bero på att användning av sociala medier inte är 

knutet till att sitta stilla vid en skärm. Användningen kan till och med äga rum vid tillfällen då 

fysisk aktivitet utförs såsom på gymmet parallellt med träning eller under promenader till och 

från jobbet. I detta sammanhang har sociala medier dessutom potentialen att fungera 

hälsofrämjande. Det finns bland annat appar som registerar tid, hastighet och 

energiförbrukning vid löpning, såsom Runkeeper, som kan kopplas direkt till Facebook 

(Google play, 2013).  Därmed kan Facebookvännerna se resultatet av löpningen och hur 

utveckling sker vid följande löprundor. Det skulle kunna motivera användare till att förbättra 

sina resultat samt sporra andra människor till att utföra hälsosamma beteenden. Användande 

av sociala medier kan även äga rum vid tillfällen då andra aktiviteter inte är möjliga att 

genomföra, såsom på bussen eller tåget till och från jobbet. Detta gör att användningen inte 

stjäl tid från tillfällen då fysisk aktivitet kan utföras. I och med detta är användning av sociala 

medier inte ett hinder för utövande av fysisk aktivitet på det sätt som traditionell skärmtid är.   

När det gäller sömnvanor återfanns ett signifikant samband mellan graden av användning av 

sociala medier och färre timmar sömn. Det stämmer i viss mån överens med tidigare 

forskning som visat att mycket tid vid skärm är associerat med kortare och mer oregelbunden 

sömn (Punamäki et al., 2007; Van den Bulck, 2004), förskjutet sänggående, trötthet (Van den 

Bulck, 2004; Custers & Van den Bulck, 2012) och otillräcklig sömn (Suganuma, et al., 2007). 

Trots att det är möjlig att snabbt kontrollera om något hänt på de sociala medierna samt att få 

meddelanden när något nytt hänt på användarprofilen är det lätt att spendera mycket tid vid de 

sociala medierna. Det finns en stor mängd profiler att besöka, mängder med personer och 

företag att följa, massvis med bilder att titta på och möjligheter att chatta online med vänner. 

Det kan även finnas en press att ständigt uppdatera sin status, checka in på nya platser och 
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ladda upp bilder. Människor kan därmed känna ett behov av att ständigt logga in på de sociala 

medierna. Alla dessa möjligheter gör att det finns potential att ”fastna” på de sociala 

medierna, kanske särskilt sent på kvällen. Smarta mobiltelefoner och surfplattor innebär 

dessutom att det är möjligt att använda sociala medier i sängen. Det är en möjlig förklaring till 

sambandet mellan mycket användning av sociala medier och färre timmar sömn. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som funnit att internetanvändning och tillgång till 

internet i sovrummet är signifikant associerat med senare sänggående och uppstigning 

(Custers & Van den Bulck, 2012).  

Tidigare studier har även funnit ett samband mellan skärmtid och sömnstörningar (Thomée et 

al., 2011; 2012), något som inte återfanns i föreliggande studie.  Detta är förvånande eftersom 

det är vanligt att använda sociala medier i mobiltelefonen. Omkring hälften av den svenska 

befolkningen kopplar upp sig på internet via mobiltelefonen (Findahl, 2012). Mycket 

mobiltelefonanvändning är en riskfaktor för sömnstörningar och störst risk återfinns bland de 

som känner sig stressade av den ständiga tillgängligheten via mobiltelefoner (Thomée et al., 

2011). Den ständiga tillgången till de sociala medierna kan innebära en ökad press att alltid 

vara uppdaterad. Vidare väljer Facebookanvändare vad de lägger ut på Facebook utifrån den 

bild de vill visa av sig själv (Mehdizadeh, 2010). Det kan innebära att det är de mer positiva 

aspekterna av livet som visas på de sociala medierna. Det är svårt att inte jämföra sig med 

andra användare. En studie av Chou och Edge (2012) visade att personer som spenderar 

mycket tid vid Facebook uppfattar att andra människor är lyckligare och har ett bättre liv än 

de själva har. Enligt Denti et al. (2012) kan jämförandet innebära negativa effekter på sikt för 

Facebookanvändares välmående. Att ständigt jämföra sig och sitt liv med andras skapar en 

statusstress som innebär att ständigt vara lyckad och perfekt (a.a.).  

I och med de ovan nämnda aspekterna är det förvånansvärt att inget samband återfanns 

gällande graden av användning av sociala medier och sömnstörningar. Stress och sömnbesvär 

har ökat bland befolkningen (Socialstyrelsen, 2009). Det finns en mängd olika orsaker som 

kan vara källan till stressen och sömnbesvären. Det är möjligt att många upplever stress och 

sömnstörningar överlag och att den ständiga tillgången till sociala medier inte är den största 

källan till detta. Med andra ord kanske majoriteten av respondenterna rapporterade 

sömnstörningar, oavsett grad av användning av sociala medier, vilket kan vara en förklaring 

till varför inget samband återfanns mellan graden av användning av sociala medier och 

sömnstörningar. 
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Samtliga signifikanta samband som återfanns i föreliggande studie gäller tid vid Facebook 

respektive total tid vid sociala medier. Inga statistiskt signifikanta samband återfanns för tid 

vid Twitter. Det kan bero på att endast omkring hälften av respondenterna har 

Twittermedlemskap, medan alla respondenter har Facebookmedlemskap. Betydligt fler 

deltagare använder dessutom Facebookappen än Twitterappen (Tabell 2). I genomsnitt 

besöker respondenterna oftare Facebook och spenderar betydligt mer tid på Facebook än 

Twitter (Tabell 3). Det kan vara så att Twitterbesöken är kortare och går ut på att följa 

specifika individer och organisationers uppdateringar och lägga in egna korta uppdateringar. 

På Facebook kanske mer tid läggs på aktiviteter som att kolla vänners profiler, 

statusuppdateringar, kommentarer och fotoalbum. Det medför att Facebookanvändning kan ha 

mer potential att påverka andra delar av livet såsom levnadsvanor.  

Föreliggande undersökning har bidragit med en introduktion till ett hittills outforskat område. 

Utifrån ett hälsoperspektiv har studien lett till ökad förståelse om sociala medier och 

levnadsvanor. Genom att vidare identifiera och fördjupa kunskapen om samband mellan 

mycket användning av sociala medier och negativa effekter på levnadsvanor kan 

hälsoriskbeteenden identifieras. Ur ett vårdperspektiv kan resultaten tillämpas vid utveckling 

av hälsofrämjande folkhälsokampanjer utifrån det nya, mer moderna sättet att spendera tid vid 

skärm och dess hälsorisker. Detta innebär ökad potential att mer effektivt kunna påverka 

hälsoutvecklingen bland befolkningen. Ur ett samhällsperspektiv är effektivt hälsofrämjande i 

sin tur kostnadseffektivt och innebär minskade framtida kostnader i form av mindre behov av 

behandling av följdsjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 

2011). Vidare är det vanligt förekommande att människor använder internet som källa för 

hälsoinformation (Williams, Nicholas, Huntington & McLean, 2002). Det gör internet till en 

kostnadseffektiv plattform för spridning av lättillgängliga hälsobudskap till befolkningen 

(Brug, Oenema, Kroeze & Raat, 2005). Många människor använder sociala medier dagligen 

och exponeras ofrivilligt för den reklam och de budskap som återfinns på dessa sajter. Det 

innebär att sociala medier till och med är en möjlig framtida arena att satsa på för att nå ut 

med budskap om hälsosamma levnadsvanor.    

4.2 Metoddiskussion 

Vid föreliggande undersökning har en kvantitativ ansats använts eftersom det passar syftet 

och frågeställningarna. Sådana strategier är objektiva, strukturerade och innebär kortvarig 

eller ingen kontakt med undersökningens deltagare. Resultaten grundar sig på ett stort antal 

deltagare och ett begränsat antal variabler (Olsson & Sörensen, 2007). I motsats till detta har 



29 

 

kvalitativa ansatser ofta som mål att subjektivt ”se världen ur deltagarnas ögon” och tonvikten 

ligger ofta på ord och fördjupning av specifika kontexter (a.a.). Det medför att en sådan 

strategi inte är lämplig vid föreliggande undersökning. Eftersom studiedesignen är 

tvärsnittstudie kan dock inga kausala slutsatser dras (Bryman, 2009). 

En enkätundersökning valdes eftersom det gör det möjligt att samla in data från ett stort antal 

människor, till skillnad från exempelvis strukturerade intervjuer. Vid intervjuer finns även en 

risk att påverkan från intervjuaren kan leda till att respondenten svarar på ett visst sätt. Vid 

enkätundersökningar uppstår inte denna så kallade intervjuareffekt (Bryman, 2009). 

Enkätundersökningar innebär dessutom generellt både lägre kostnader och mindre tidsåtgång 

att genomföra samt administrera. Att få ut webbaserade enkäter till många respondenter med 

stor geografisk spridning går dessutom snabbt och smidigt och enkäten kan besvaras i hemmet 

när det finns tid till det (a.a.).  

Enligt Bryman (2009) är enkätens layout viktig för sannolikheten att respondenterna väljer att 

besvara enkäten. För att minska risken för bortfall bör enkäten ge ett professionellt intryck 

med konsekvent stil, typsnitt och fontstorlek samt innehålla relevanta frågor som är enkla att 

förstå. Enkäten bör dessutom inte innehålla ett för stort antal frågor eftersom mer omfattande 

frågeformulär har visats leda till större bortfall än kortare enkäter (a.a.). Om enkäten är allt för 

komprimerad finns dock en ökad risk för missförstånd (Olsson & Sörensen, 2008). Det bör 

finnas tydliga instruktioner för att respondenten enkelt ska kunna besvara enkäten på det sätt 

som det är tänkt. Exempelvis information om huruvida ett eller flera svarsalternativ ska 

bockas för (Bryman, 2009). Därför har stor vikt lagts vid enkätens utformning. Antalet frågor 

har begränsats i så stor mån som möjligt och informativ text har lagts till för att instruera 

respondenterna hur de ska besvara frågorna. Det interna bortfallet var litet, vilket tyder på att 

frågorna formulerats på ett tydligt sätt och därmed var lätta att besvara. Enkäten innehåller i 

stor utsträckning slutna frågor. Det valdes eftersom det är lämpligt utifrån den information 

som behövde samlas in för att kunna besvara undersökningens syfte. Databearbetningen 

underlättades dessutom jämfört med öppna frågor där deltagaren fyller i svaren med egna ord 

(a.a.).  

Det finns alltid en risk att olika individer tolkar frågor på skilda sätt. För att undvika detta har 

redan existerande enkätfrågor som använts i tidigare studier använts i så stor utsträckning som 

möjligt. I och med detta har frågornas kvalitet i form av validitet och reliabilitet redan prövats 

(Bryman, 2009). Frågorna härstammar från publicerade rapporer med kopplingar till statliga 
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myndigheter. En av rapporterna är finansierad av Stockholms läns landsting i samarbete med 

Samhällsmedicin och FHI (Rasmussen et al., 2004), medan två av rapporterna är 

valideringsstudier administrerade av SLV (Sepp et al., 2004) respektive FHI (FHI, 2011). 

Vissa av frågorna om sociala medier härstammar från en studie om Facebookanvändning och 

studentengagemang (Junco, 2012). I artikeln kommenderas validiteten vad gäller instrumentet 

för att mäta engagemang men Facebookfrågornas validitet presenteras inte. Vissa enkätfrågor 

har även utformats till just den här enkäten och en del justeringar ha gjorts av de redan 

existerande frågorna. Exempelvis har vissa svarsalternativ utökats och en del 

livsmedelsgrupper har lagts ihop samt fått andra benämningar. Därför genomfördes en 

pilotstudie för att testa reliabilitet och validitet samt försäkra att enkäten är lätt att besvara på 

rätt sätt. Pilotstudien resulterade inte i några förändringar av enkäten. 

För att rekrytera deltagare till studien användes ett snöbollsurval (kedjeurval). En nackdel 

med snöbollsurval är att resultaten inte kan generaliseras (Bryman, 2009). Majoriteten av 

deltagarna var kvinnor, unga samt högutbildade (Tabell 1). Den ojämna fördelningen kan ha 

påverkat resultatet. För att få mer representativa respondenter och generaliserbara resultat 

skulle ett obundet slumpmässigt urval ha använts (Olsson & Sörensen, 2008). Det var dock 

inte möjligt inom ramen för denna undersökning på grund av begränsade resurser och tidsram.   

Vidare kan de personer som av olika skäl väljer att inte besvara enkäten skilja sig från de som 

väljer att besvara enkäten, vilket innebär en risk att resultatet blir snedvridet (Olsson & 

Sörensen, 2008). I detta fall lades enkäten ut via privata profiler på Facebook och Twitter. Det 

innebär att endast de tillagda Facebookvännerna knutna till just de profilerna kan se den 

ursprungliga länken och sprida den vidare (Boyd & Ellison, 2008). Tweets kan dock vara 

offentliga eller skyddade. Offentliga tweets är en standardinställning. Detta innebär att 

användarens tweets är synliga för alla människor oavsett om de har en Twitterprofil eller inte. 

Skyddade tweets innebär att alla personer som ska kunna läsa dem måste få ett godkännande 

av användaren (Twitter, 2013). En analys av bortfallet försvåras i och med att det inte är 

möjligt att veta vilka som valde respektive inte valde att besvara enkäten. De som valde att 

sprida enkäten vidare var dock i stor utsträckning de allra närmsta vännerna. Det innebär att 

ett flertal av de som valt att fylla i enkäten sannolikt är intresserade av kost- och hälsa. Dessa 

respondenter kan ha mer hälsosamma levnadsvanor än andra har. Ett flertal av Facebook- 

respektive Twittervännerna har ett stort intresse för IT och framför allt programmering. De 

individerna kanske spenderar mycket tid framför skärm både privat och i arbets- eller 

studentlivet. Det innebär dock inte att de spenderar mycket tid på Facebook och/eller Twitter.  
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En begränsning i föreliggande undersökning är att endast graden av användning av två olika 

sociala medier behandlas. Det finns en mängd andra sociala medier som också är en viktig del 

av många människors vardagliga liv. Inkludering av fler sociala medier skulle kunna 

resultaterat i andra fynd. En annan begränsning är att endast personer med Facebook och/eller 

Twitter ingår i undersökningen. Personer som inte använder sociala medier alls ingår inte i 

studien. De samband som återfunnits gäller därmed endast olika nivåer av användning, det vill 

säga graden av användning av sociala medier. Därmed är det inte möjligt att säga något om 

skillnader mellan personer som använder respektive inte använder de sociala medierna.  

Vidare behandlas endast tre av de levnadsvanor som tillsammans bildar människors livsstil. 

Avgränsningar har även genomförts inom de tre levnadsvanorna på grund av studiens 

omfattning. Exempelvis ingår endast vissa aspekter av matvanor såsom vissa måltider och 

vissa livsmedelsgrupper. Det kan därmed finnas delar av mat-, motions- och sömnvanor där 

intressanta samband skulle kunna finnas, men som inte behandlas i denna undersökning.   

En annan viktig aspekt att ta upp i undersökningar om levnadsvanor är under- och 

överrapportering. Medveten och omedveten underrapportering är vanligt vid studier av 

matvanor. Underrapportering förekommer mer ofta för livsmedel som anses vara ”onyttiga”, 

såsom sötsaker, än för livsmedel som anses vara ”nyttiga”, såsom grönsaker (SLV, 2011). Det 

är möjligt att under- eller överrapportering även sker vid undersökningar av andra 

levnadvanor som motions- och sömnvanor. Även för antal besök respektive tid vid sociala 

medier kan under- och överrapporteringar ha förekommit, medvetet eller omedvetet. Denna 

aspekt kan ha påverkat utfallet i undersökningen.  Mer tillförlitlig information hade kunnat 

erhållas genom att använda mer exakta mätmetoder för att fastställa exempelvis hur mycket 

fysisk aktivitet som utfördes, vad och hur mycket respondenterna ätit och hur många gånger 

de sociala medierna besöktes. Detta skulle dock innebära ett behov av stora resurser, något 

som inte var möjligt att genomföra inom det här examensarbetet.     

Vid studier av samband mellan olika faktorer är det även viktigt att uppmärksamma möjliga 

systematiska fel, så kallade confounding factors.  Det innebär att de statistiska samband som 

återfinns vid en undersökning kan bero på att respondenterna skiljer sig åt vad gäller andra 

faktorer som påverkar utfallet (Pellmer & Wramner, 2007). Det kan exempelvis röra sig om 

faktorer såsom kön, utbildningsnivå, inkomst eller födelseland. När det gäller matvanor har 

kvinnor överlag bättre matvanor än män och högutbildade har bättre matvanor än lågutbildade 

(Socialstyrelsen, 2009). Detta gäller exempelvis intag av frukt och grönsaker. Kvinnor når 

mer än dubbelt så ofta upp till rekommenderat intag än män. Låginkomsttagare och 
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lågutbildade har ett lägre frukt- och grönsaksintag. Den grupp som har högst intag är 

kvinnliga tjänstemän med hög inkomst medan män med låg inkomst har lägst intag. Män äter 

pommes frites och dricker läsk/saft mer ofta än kvinnor, som i sin tur äter godis något oftare 

än män. Yngre och lågutbildade dricker mer läsk/saft och äter mindre frukt och grönsaker. 

Äldre personer äter dock mer kaffebröd än övriga åldersgrupper (Socialstyrelsen, 2009). 

Beträffande motionsvanor är en stillasittande fritid vanligare bland män, arbetare och 

utlandsfödda än bland kvinnor, tjänstemän och svenskfödda. Andelen som är fysiskt aktiva är 

även lägre bland arbetare, lågutbildade och utlandsfödda, men mindre uttalat än för 

stillasittande fritid (Socialstyrelsen, 2009). Ovan nämnda skillnader innebär att det är möjligt 

att andra faktorer såsom kön, ålder, utbildningsnivå och sysselsättning kan ha påverka utfallet 

av de statistiska analyserna. Att samband därmed kan förklaras av andra faktorer än de 

studerade faktorerna. En begränsning i föreliggande studie är att någon analys av eventuella 

confounding factors inte har utförts.  

När det gäller kommentarer kring forskningsetiska överväganden i anslutning till studien 

täcker informationsbrevet (Bilaga 2) in de fyra forskningsetiska grundprinciperna; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Pellmer & Wramner, 2007). 

I och med att hyperlänken till enkäten lades ut på Facebook och Twitter samt delades vidare 

finns ingen möjlighet att identifiera respondenterna. Vissa profilvänner kommenterade dock 

öppet att de besvarat enkäten, vilket även andra profilvänner kan se. Vad de svarat och vilka 

enkätsvar som tillhör dessa personer är dock inte möjligt att urskilja. Dessutom hamnade 

inlämnade enkätsvar i ett webbaserat kalkylark som ingen utomstående har tillgång till.   

Slutligen finns det behov av vidare forskning inom detta så pass outforskade område. 

Forskningen kan undersöka andra sociala medier och levnadsvanor samt eventuella skillnader 

mellan olika sociala medier. Utöver detta bör även personer som inte använder sociala medier 

ingå i vidare forskning och ett obundet slumpmässigt urval bör användas för största möjliga 

generaliserbarhet. Ett särskilt fokus på användning av sociala medier i mobiltelefoner och 

surfplattor är av intresse. Detta sätt att använda sociala medier är mer flexibelt och skiljer sig i 

högre grad mot ett flertal andra typer av skärmtid. Även när, var och varför sociala medier 

används kan studeras för att få en djupare inblick i hur sociala medier används. Eventuella 

skillnader mellan dag- och kvällsanvändare skulle också kunna undersökas. Ett annat område 

av intresse är den riktade reklamen som förekommer på exempelvis Facebook och dess 

eventuella effekter på levnadsvanor. När det gäller levnadsvanorna kan ytterligare fördjupning 

ske såsom att mäta det faktiska matintaget under dagen inklusive mellanmål. Eventuellt 
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ätande i samband med användande av sociala medier kan också studeras. Mer exakta metoder 

för att mäta mängd motion och sömn samt användning av sociala medier är också av intresse. 

Även möjliga effekter på andra levnadsvanor såsom alkohol- och tobaksvanor kan 

undersökas. Vidare forskning bör även kontrollera för confounding factors i form av 

exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå och sysselsättning. 

4.3 Slutsats 

Det fanns signifikanta samband mellan graden av användning av sociala medier och vissa 

aspekter av levnadsvanorna mat- och sömnvanor, medan inga statistiska samband fanns 

mellan graden av användning av sociala medier och motionsvanor. Resultatet visar att 

effekterna av tid vid sociala medier skiljer sig åt från effekterna av traditionell skärmtid. 

Föreliggande undersökning har bidragit med en introduktion till ett hittills outforskat område. 

Genom vidare fördjupning kan mer effektiva hälsofrämjande folkhälsokampanjer utvecklas 

utifrån modern skärmtid och dess hälsorisker. Detta är i sin tur kostnadseffektivt och kan 

innebära minskat behov av framtida behandling.  Sociala medier kan till och med vara en 

möjlig framtida arena att satsa på för att nå ut med hälsobudskap. 
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Bilaga 1 - Enkät 

 

 

Vänligen fyll i det här frågeformuläret genom att klicka i det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig vid 

varje enskild fråga. Markera endast ett alternativ vid varje enskild fråga. 

 

1. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna 

 Man 

 

2. Hur gammal är du?  

__________ år  

 

3. Vilken skolutbildning har du? Bocka för den högsta helt genomförda utbildningen: 

 Grundskola (låg-, mellan- och högstadium) 

 Gymnasium 

 Högskola/ universitet  

 Övrigt ___________ 

 

4. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 Studerar 

 Arbetar 

 Sjukskriven 

 Föräldraledig 

 Pensionär   

 Övrigt ___________ 

 

5. Hur ofta äter du frukost?  

Det kanske varierar, men försök ta något slags genomsnitt! 

 0 gång per vecka 

 1 gång per vecka 

 2 gånger per vecka 

 3 gånger per vecka 

 4 gånger per vecka 

 5 gånger per vecka  

 6 gånger per vecka 

 7 gånger per vecka  

 

6. Hur ofta äter du lunch? 

Det kanske varierar, men försök ta något slags genomsnitt! 

 0 gång per vecka 

 1 gång per vecka 
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 2 gånger per vecka 

 3 gånger per vecka 

 4 gånger per vecka 

 5 gånger per vecka  

 6 gånger per vecka 

 7 gånger per vecka  

 

7. Hur ofta äter du middag/kvällsmat? 

Det kanske varierar, men försök ta något slags genomsnitt! 

 0 gång per vecka 

 1 gång per vecka 

 2 gånger per vecka 

 3 gånger per vecka 

 4 gånger per vecka 

 5 gånger per vecka  

 6 gånger per vecka 

 7 gånger per vecka  

 

8. Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter? 

Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (färska, frysta, konserverade, stuvade, 

grönsaksjuicer, grönsakssoppor osv.). Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt!  

 Några gånger per månad eller aldrig 

 1-2 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 5-6 gånger per vecka 

 1 gång per dag 

 2 gånger per dag 

 3 gånger per dag eller oftare 

 

 

9. Hur ofta äter du frukt och bär? 

Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade) 

Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt.  

 Några gånger per månad eller aldrig 

 1-2 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 5-6 gånger per vecka 

 1 gång per dag 

 2 gånger per dag 

 3 gånger per dag eller oftare 

 

10. Hur ofta äter du sötsaker?  

Gäller att typer av choklad och godis (chokladbars, chokladpraliner, gelégodis osv.) samt alla typer av söta 
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desserter och bakverk (bullar, kakor, kex, tårta, glass osv.).  

Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt.  

 Några gånger per månad eller aldrig 

 1-2 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 5-6 gånger per vecka 

 1 gång per dag 

 2 gånger per dag 

 3 gånger per dag eller oftare 

 

11. Hur ofta dricker du sötade drycker? 

Gäller sötade drycker som läsk och saft.  

Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt.  

 Några gånger per månad eller aldrig 

 1-2 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 5-6 gånger per vecka 

 1 gång per dag 

 2 gånger per dag 

 3 gånger per dag eller oftare 

 

12. Hur ofta äter du snabbmat? 

Gäller snabbmat som hamburgare, pizza, kebab, varm korv med bröd.  

Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt.  

 Några gånger per månad eller aldrig 

 1-2 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 5-6 gånger per vecka 

 1 gång per dag 

 2 gånger per dag 

 3 gånger per dag eller oftare 

 

13. Hur ofta äter du snacks? 

Gäller snacks som chips, salta pinnar och jordnötter.  

Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt.  

 Några gånger per månad eller aldrig 

 1-2 gånger per vecka 

 3-4 gånger per vecka 

 5-6 gånger per vecka 

 1 gång per dag 

 2 gånger per dag 

 3 gånger per dag eller oftare 
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14. Hur mycket har du rört och ansträngt dig kroppsligt på fritiden under de senaste 12 månaderna? 

Om din aktivitet varierar mellan till exempel sommar och vinter, så försök att ta ett genomsnitt.  

 Stillasittande fritid 

Du ägnar dig mest åt läsning, tv, bio eller annan stillasittande sysselsättning på fritiden. Du 

promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt mindre än 2 timmar i veckan. 

 

 Måttlig motion på fritiden 

Du promenerar, cyklar eller rör dig på annat sätt under minst 2 timmar i veckan oftast utan att 

svettas. I detta inräknas också promenad eller cykling till och från arbetet, övriga promenader, 

tyngre hushållsarbete, ordinärt trädgårdsarbete, fiske, bordtennis, bowling. 

 

 Måttlig, regelbunden motion på fritiden 

Du motionerar regelbundet 1-2 gånger per vecka minst 30 minuter per gång med löpning, simning, 

tennis, badminton eller annan aktivitet som gör att du svettas. 

 

 Regelbunden motion och träning  

Du ägnar dig åt t.ex. löpning, simning, tennis, badminton, motionsgymnastik eller liknande vid i 

genomsnitt minst 3 tillfällen per vecka. Vartdera tillfället varar minst 30 minuter per gång. 

 

15. Hur mycket tid ägnar du en vanlig vecka åt måttligt ansträngande aktiviteter som får dig att bli 

varm? Till exempel promenader i rask takt, trädgårdsarbete, tyngre hushållsarbete, cykling, simning, etc. 

Det kan variera under året, men försök ta något slags genomsnitt.  

 Inte alls 

 Högst en timme per vecka 

 Mellan 1 till 3 timmar per vecka 

 Mer än 3 timmar, men mindre än 5 timmar per vecka 

 5 timmar per vecka eller mer 

 

16. Hur många timmar sover du vanligtvis en normal vardagsnatt? 

Om du jobbar natt/skift fyller du i det genomsnittliga antalet timmar du vanligtvis sover under ett dygn. 

Svara i hela timmar. 

__________ timmar 

 

17. Har du sömnsvårigheter? 

Till exempel svårigheter att somna, orolig sömn och/eller vaknar under natten. 

 Nej 

 Ja, lätta besvär 

 Ja, måttliga besvär 

 Ja, svåra besvär 

18. Är du medlem på Facebook?  
Om svaret är nej hoppa över fråga nummer 19-21 och gå direkt till fråga nummer 22. 

 Nej 

 Ja 
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19. Hur många gånger per dag besöker du i genomsnitt Facebook? 

__________ gånger per dag 

 

20. Hur mycket tid per dag spenderar du i genomsnitt på Facebook?  
Om du till exempel i genomsnitt spenderar 1 timme och 30 minuter per dag, ange 1,5 timmar. 

__________ antal timmar per dag  

 

21. Använder du Facebooks mobilapplikation i mobiltelefonen? 

 Nej 

 Ja 

 

22. Är du medlem på Twitter?  
Om svaret är nej hoppa över fråga nummer 23-25. 

 Nej 

 Ja 

 

23. Hur många gånger per dag besöker du i genomsnitt Twitter? 

__________ gånger per dag 

 

24. Hur mycket tid per dag spenderar du i genomsnitt på Twitter?  
Om du till exempel i genomsnitt spenderar 1 timme och 30 minuter per dag, ange 1,5 timmar. 

__________ antal timmar per dag 

 

 

25. Använder du Twitters mobilapplikation i mobiltelefonen? 

 Nej 

 Ja 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Vill du delta i en studie vars mål är att undersöka användning av sociala medier 

och levnadsvanor? 

 

Den livsstil och de levnadsvanor vi har påverkar vår hälsa. Något som ingår i många 

människors dagliga liv är sociala medier som Facebook och Twitter. Med denna 

enkätundersökning vill jag undersöka användning av sociala medier och de tre 

levnadsvanor: mat, motion och sömn. Informationen som erhålls från enkäten 

kommer att användas för att undersöka sambandet mellan sociala medier och 

levnadsvanor.  

 

Du ombeds att medverka i studien eftersom målgruppen är vuxna i åldern 18-84 år 

som använder Facebook och/eller Twitter. Det är frivilligt att delta i undersökningen 

och du har rätt att när som helst välja att avbryta deltagandet utan att ange skäl till 

detta.  

 

Enkäten besvaras på internet och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. 

Svaren kommer endast användas till denna undersökning och resultatet kommer att 

presenteras så att ingen enskild person kan identifieras av utomstående. 

 

Jag som genomför undersökningen heter Anna Lindström och studerar vid 

institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet. Jag läser min sista 

termin på ett masterprogram i folkhälsa och denna enkätundersökning ingår i mitt 

examensarbete.  Arbetet genomförs under handledning av docent Maria Carlsson. 

 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

Anna Lindström 

070- 282 82 02 

anna.lindstrom.3042@student.uu.se 

mailto:anna.lindstrom.3042@student.uu.se


Bilaga 3 – Informativ text vid delning av hyperlänk 

 

 

Jag håller på med ett examensarbete om sociala medier och levnadsvanor och skulle behöva din hjälp! 

Klicka på länken nedan för att komma till min webbaserade enkät, där finns även mer information om 

undersökningen. Dela gärna detta vidare, tack på förhand! 

 


