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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka om användning av sociala medi-
er är kopplad till stress. 100 personer i åldrarna 18 till 46 år besvarade 
två mätinstrument angående stress och sina vanor vad gäller sociala 
medier. Statistiska analyser visade att ju mer användning av sociala 
medier och Facebook desto högre stress. Resultaten visade även en 
signifikant effekt av kön, där kvinnorna upplevde mer stress än män-
nen. En sammanfattande tolkning av resultaten visade att ju mer man 
använder sociala medier desto mer stress man har och att kvinnor är 
mer stressade än män. !
Nyckelord: Upplevd stress, Facebook, social media !!

Inledning 
Att kommunicera med varandra, har funnits i alla tider. Men kommunikationen förr i 

tiden såg mycket annorlunda ut, då var det viktig att kommunicera ”ansikte mot ansikte” jäm-
fört med hur det ser ut idag där vi sitter framför en dator och umgås. Utvecklingen av sociala 
medier har expanderat snabbt och dagens teknik gör det möjligt att bära med sig sociala nät-
verken i telefonen och då behöver man inte heller sitta framför en dator för att ta del av socia-
la nätverk. Det finns många definitioner av vad sociala medier är. Fenomenet sociala medier 
är något som tagit en alltmer självklart plats i många människors vardag. Användningen av 
sociala medier har ökat dramatiskt de senaste åren och de flesta kommunicerar med familj, 
vänner och bekanta som befinner sig på andra platser genom sociala medier (t.ex., Curran & 
Lennon, 2011). Allt sker oberoende av tid och plats, vilket är de positiva sidorna med använd-
ning av sociala medier (t.ex., Stakston, 2010). Att använda sociala medier i andra syfte har 
också ökat dramatiskt, bland annat marknadsföring. Facebook som är en av de mest populära 
och en av de största funktionerna av sociala nätverk på Internet, ger medlemmarna möjlighet 
att välja uttrycka sig och skapa en identitet på Facebook. Men, som det hela har en baksida. 
Det har till exempel visat sig att ju fler timmar man spenderar på Facebook, desto större är 
risken att känna att livet är orättvist. Användare verkar må dålig då de jämför sig med andra 
och känner att andra verkar lyckligare. Facebook kan med andra ord skapa stress hos använ-
daren (t.ex., Chou & Edge, 2012). Andra studier hävdar att Facebook- användandet har en po-
sitiv påverkan på självkänslan (t.ex., Kalpidou, Costin & Morris, 2011). Studier visar också 
att användandet av de sociala medierna stärker användarnas sociala nätverk vilket kan ses 
som positivt för hälsan (Kalpidou, Costin & Morris, 2011). Det underlättar kontakten med 
andra och minskar på så vis känslan av att man är ensam om sina problem (t.ex., Mauri, et al., 
2011). Mycket gilla-funktionen och positiva kommentarer verkar alltså vara betydelsefulla för 
att stärka självkänslan då dessa ger en positiv bekräftelse på en bild eller en status och på så 
vis kan stress minskas (t.ex., Denti et al., 2012). Behovet av positiv bekräftelse och acceptans 
från andra är ett grundläggande behov hos människor.  !
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Stress 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet ”stress”. Olika stressforskare definie-

rar och tolkar stress på olika sätt och därför stress som företeelse är svårdefinierad. Stress är 
en del av livet men många människor upplever att den har blivit ett stort problem i dagens 
samhälle. Begreppet ”stress” har använts på många olika sätt, i olika sammanhang både den 
vetenskapliga och vardagsspråket (Wählborg, 2002). Enligt Lazarus & Folkman (1984), be-
skrivs stress som ett resultat av obalans mellan upplevda krav och de resurser som individerna 
har för att bemöta dessa krav. Stress är inte någon sjukdom som man för till sig genom en 
bakterie eller virus men likheterna mellan stress och bakterie är att de både kan göra individen 
sjuk, och man kan inte heller leva utan de (Kroese, 2000).  

Den nuvarande stress-begreppet som kroppens respons på påfrestande stimuli mynta-
des först av den kanadensiske forskaren Hans Selye inom medicinsk forskning (Kolb & Whi-
shaw 2006). Han studerade djurs beteende för att se vad som händer i kroppen när man utsätts 
för hot och fara. Selye nämnde även begreppet ”stressor” som innebär vad som är orsakerna 
bakom stress, det kan vara allt från ett hög ljud (fysisk stressor), upplevelsen av att ha få vän-
ner på Facebook och sina statusuppdateringar inte bli gillad av många (sociala stressor) till 
högt krav att lyckas med en svår tenta (kognitiva stressor). En stressor kan påverka människor 
olika beroende på hur situationen ser ut och vilka resurser man har för att klara av de krav 
som ställs på individen (Taylor, 2012). Vi responderar olika på samma stimuli utifrån hur vi 
tolkar situationen och beroende på våra individuella erfarenheter (Martin, et al., 2010).  

Selye (1976), introducerade GAS-modellen (General Adaptation Syndrome) som in-
nebär att stress som kroppens reaktion är en process som utvecklas i tre faser: alarmfasen, re-
sistensfasen och utmattningsfasen. Stressreaktionen tar sin början i hjärnan, till exempel när 
hjärnan tolkar något som är hotande då går signalen från hjärnbarken till hypotalamus. Denna 
fas kallas för ”alarmfasen” alltså kroppen på ett snabbt sätt förbereder sig att bemöta den ho-
tande signalen. När alarmfasen signalerar minskas sysselsättningen i det parasympatiska nerv-
systemet och det sympatiska nervsystemet aktiveras som innebär att binjuremärgen utsöndrar 
stresshormonerna adrenalin och noradrenalin, hjärtat slår snabbare, andningen ökar etc. (Tay-
lor, 2012). 

Den andra fas som kallas för ”resistensfasen” (motståndfasen), innebär att kroppens 
förmåga att vara motståndkraftig mot hotet eller stressen, ökar. Den sista fasen, ”utmattnings-
fasen”, uppstår då kroppen varit utsatt för hot under en längre period och att stresshormonerna 
fortsätter att frisättas och kroppens förmåga till anpassning upphörs. Med andra ord kan krop-
pen inte återhämta sig och återgå till sitt normalläge (Selye, 1976). 

Enligt Cox (2000), kan stress definieras på tre olika sätt. Dessa tre är tekniska, fysio-
logiska och psykologiska. Utifrån den tekniska definieras stress som en beroende variabel 
som orsakas av bland annat miljö. Utifrån de fysiologiska/biologiska utgångspunkten kan 
stress definieras som kroppens reaktion när vi utsätts för olika hot och påfrestningar. Enligt 
Cannon (1949), kan individen på två sätt reagera på hot som denne är utsatt för och denna re-
aktion kallas för ”fight or flight-response” vilket innebär att den levande organismen kan an-
tingen försvara sig eller fly (Taylor, 2012). Orsakerna till kroppens reaktion har sina rötter 
inom evolutionsteorin. Det var till exempel viktigt att människan kunde reagera snabbt vid 
fara för att kunna överleva. För att kunna undkomma de hot man var utsatt för då borde krop-
pen anpassa sig mot antingen kamp eller flykt (Martin, et al., 2010). 

En stressreaktion kan vara både positiv och negativ. En positiv och god stress att kän-
na till exempel utmaning är naturlig, nödvändig och kortvarig. När arousalnivån är optimal 
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innebär det att stressnivån är den rimliga vilket ökar individens prestationsförmåga. Efter den 
begränsade perioden kan individen relaxa sig och återgå till normalläge. En negativ stress kan 
uppstå när man exempelvis har en känsla av hjälplöshet eller när en stark psykisk eller fysisk 
trauma inträffar då kan man uppleva stressreaktionen under en lång tid då händelsen inträffat 
(Taylor, 2012; Angelöv, 1999).  

Forskare skiljer på fyra typer av stress inom psykologin som kan indelas i följande 
(Åsberg, et al., 2003): För det första är det så kallad ”mikrostressorer” som innebär dagliga 
problem, vilket tar sig uttryck hos individerna på olika sätt. Exempel på ”mikrostressorer” är 
bland annat att lägga energi på att skicka vänförfrågan till någon på Facebook men personen 
vägrar att acceptera, detta kan påverka individen på ett negativ sätt och få psykiska konse-
kvenser. Det kan bland annat leda till irritation, frustation, magproblem. Forskare har även 
funnit sambandet mellan depressioner och vardagsstress (Passer, et al., 2008; Karlsson, 2007).  

Den andra typen är den ”episodiska akuta stressen” som leder till allvarliga koncentra-
tionssvårigheter, panikkänslor och depression.  

Den tredje typen är ”traumatisk stress” vilket är en kraftig utsättning för akut stress. 
Traumatisk stress är stora livshändelser som ett oväntat dödsfall och skilsmässa, vilket kan 
påverka hela individens liv. De individer som utsätts för traumatiska händelser, kan drabbas 
av posttraumatiska stressyndrom (PTSD). Unga såväl gamla, män, kvinnor, alla kan drabbas 
av PTSD. Ett huvudsymtom vid PTSD är bland annat återupplevande som innebär att drabba-
de individer återupplever händelser genom mardrömmar, Flashbacks och distans till familj 
och vänner. 

Den fjärde typen av stress är den så kallad ”kronisk stress” som uppstår då stress är 
långvarig och att individen inte längre kan hantera sin stress. Kronisk stress kan framkalla en 
mängd olika sjukdomar bland annat diabetes, depression, schizofreni, nedstämdhet och för-
sämrat immunförsvar. Kronisk stress leder till utbrändhet, vilket innebär att trots att man hela 
tiden försöker att lägga alltmer energi på någonting än vad man egentligen borde göra, har en 
känsla av att inte räcka till (Åsberg, et al., 2003). 

Många teorier förklarar olika metoder för hur man ska hantera stressen. ”Coping” som 
är en psykologisk term tyder på att vilka metoder och strategier individen kan använda för att 
hantera stressfyllda situationer (Lazarus & Folkman 1987). Vissa personer klarar stress bättre 
än andra och vissa är mer sårbara och reagerar med stark stress reaktioner på händelser. För-
mågan till stresshantering skiljer sig från individ till individ. Vissa människor anses ha en hög 
stresstolerans. Precis som andra utsätts även dessa människor för lika många stressituationer 
men de blir sällan sjuk av det. Många studier har visat att sådana personer skiljer sig i sin per-
sonlighet från andra. De tycks ha starkare upplevelse av kontroll över de viktiga sidorna i li-
vet, tolkar situationen positiv när de ställs inför nya utmaningar vilket kan förstärka deras 
förmåga till problemlösning och stresshantering. Det finns skyddsfaktorer i personlighet men 
även i omgivningen som kan skydda mot stress, bland annat trygg miljö i hemmet och bra re-
lation till familjen (Dahlkwist, 2004). 

Som ovan påpekats är stressreaktionerna individuella beroende på personlighet och 
tolkning av situationer och därför olika individer använder olika tillvägagångssätt för att klara 
av påfrestningar. Om en situation är stressande för mig, kanske denna inte är i lika hög grad 
stressande för någon annan. Tolkningarna är olika. Att be andra om hjälp är ett exempel på 
coping. Det är inte säkert att alla strategier för hantering av stress verkligen blir lyckad (Levi, 
2001).  
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Enligt Lazarus & Folkman (1984) finns det två olika sätt att hantera stress: Problem-
fokuserad coping som går ut på att man anser sig ha förmågan att analysera orsakerna bakom 
problem och att lösa problem i sin omgivning direkt och på detta sätt minska sin stress.  
Den andra strategin är emotionsfokuserad coping som innebär att individen försöker förändra 
sin upplevelse istället för situationen och på så sätt minska sin stress (Lazarus & Folkman, 
1984). Socialt stöd, alltså stöd från omgivning och vänner kan fungera som en skyddsfaktor 
eller coping-strategi mot stress. Om en individ upplever att hon/han har någon från sitt nät-
verk att vända sig till för att få stöd och hjälp till lösningar kan detta bidra till att individen 
kan hålla borta stressorer (Karasek & Theroell, 1992). En arena som kan vara en plats där in-
dividen kan dela med sig till sina problem är Facebook. Här är det möjligt att snabbt få stöd 
och besked från många vänner vilket är inte lika möjligt i det verkliga livet. !
Facebook 

Facebook med Mark Zuckerberg som grundare startades år 2004 och är en av de mest 
snabbast växande och populära sociala nätverk med bara några hundra användare från början 
till flera hundra miljoner användare världen över idag http://www.facebook-faq.se. Webb-
platsen var från början bara tillgänglig för studenter på Harvard men den växte snabbast, fick 
fler och fler medlemmar och utvecklats (Kirschner & Karpinski, 2010). Facebook är en arena 
där människor kan bland annat chatta, hålla kontakt med familjen, vänner och bekanta världen 
över, visa åsikter genom att gilla och kommentera, vara delaktig i varandras liv, lägga ut bil-
der etc. Varje dag använder miljoner människor Facebook för att umgås med vänner. Många 
anser att Facebook underlättar umgänget med vänner. Att kunna ha alla sina vänner samtidigt 
när det är något man vill dela med sig är en fördel som man saknar i det verkliga livet (t.ex., 
Turkle, 2011). Vidare påpekar Møhl (2010), att Facebook liknas vid en teaterscen som ger 
medlemmarna möjlighet att spela en önskvärd roll. Facebook gör det lätt att skapa en bild som 
inte är sanningsenlig (Møhl, 2010).  

Mycket av den tidigare forskningen påpekar att användandet av sociala medier i hög 
grad är relaterat till en försämrad psykosocial hälsa när det gäller bland annat depression, en-
samhet och stress (t.ex., O'Keeffe & Clarke-Pearson, 2011). Däremot påpekar senare forsk-
ning att det inte finns lika starkt samband mellan internetanvändning och stress. De negativa 
effekterna återkommer inte i senare forskning (t.ex., Ellison, Lampe & Steinfield, 2008). Per-
soner med lägre självkänsla kan ha svårare att närma sig människor i den verkliga världen 
jämfört med vad personer med högre självkänsla gör och därför en arena som Facebook kan 
vara en plats där dessa personer kan söka bekräftelse (t.ex., Mauri, et al., 2011; Ellison, et al., 
2008). En studie visar att Facebook-användningen är negativt relaterat till självkänsla, alltså 
personer som spenderar mer tid på Facebook, tenderar att ha lägre självkänsla och må sämre 
(t.ex., Costin, Kalpidou & Morris 2011). En annan studie visar att intresset för sociala medier 
har blivit stort och användarna finner tillfredställelse i att använda sociala medier, då ”online-
världen” ger möjlighet till ett snabbt och smidigt sätt att kommunicera och hitta nya vänner 
(t.ex., Curran & Lennon, 2011). 

Debatin, Lovejoy, Horn och Hughes (2009), försöker med hjälp av en kombination av 
både kvalitativ och kvantitativt metod, undersöka om varför så många väljer att använda Fa-
cebook, och då visar resultatet att huvudanledningen är att hålla kontakten med familj, vänner 
och bekanta. Deltagarna i undersökningen av Debatin et al. (2009), tillbringade i snitt en tim-
me per dag på Facebook. Deltagarna påpekar att de använder Facebook främst för att på ett 
enkelt sätt kunna kommunicera med sina vänner och även ta del av vad som händer i andras 
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liv. Vissa av deltagare hävdar att Facebook är en arena som ger möjlighet att kunna umgås 
med alla sina vänner samtidigt utan att behöva vara i samma rum och även man kan socialise-
ra utan att vara social. Alla deltagare var även ense om att Facebook skapar skvaller och ryk-
tesspridning men detta sågs som en sidoeffekt och Facebooks huvudsakliga syfte är att funge-
ra som en källa för positiv bekräftelse (t.ex., Debatin et al., 2009). Människor har ett medfött 
behov av acceptans och kärlek från andra (Passer & Smith 2010).  

20 procent av 1,632 personer som deltagit i en undersökning, påpekade att Facebook 
är det sociala media som orsakar mest negativ effekt på deras humör och vidare 20 procent 
hävdade att Facebook är den sociala media som orsakade mest stress. Det kan bero på exem-
pelvis det beteende vi använder vid kommunikation via Facebook. Paradoxalt nog rapportera-
de nästa 50% deltagarna i denna undersökning också att Facebook var den mest positiva soci-
ala nätverkssajten. Detta speglar att Facebook har blivit en så stor del av våra liv att våra upp-
levelser av denna sajt speglar våra upplevelser av livet http://www.venturebeat.com/  

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat på användande av sociala medier 
medför både positiva följder, bland annat ökad självkänsla och negativa följder, exempelvis 
stress hos användaren. !
Syftet och hypotes 

Syftet med denna studie är att undersöka om det föreligger ett samband mellan använ-
dande av sociala medier och upplevd stress, vilket tidigare forskning visat (t.ex., Chou & 
Edge, 2012). Mycket av dagens sociala medier är sociala nätverk och fungerar som en möte-
plats på nätet för miljoner människor världen över. Facebook är ett av de mest kända och po-
pulära sociala nätverken. 

För att möjliggöra undersökningen utformades en enkät. Frågorna i enkäten berörde 
deltagarnas historia och bakgrund vad gäller användning av sociala medier. Följande hypotes 
undersöktes: Hypotes 1: Det finns ett samband mellan användning av sociala medier och upp-
levd stress – ju mer användning av sociala medier desto högre stress. Hypotes 2: Det finns ett 
samband mellan Facebook användning och upplevd stress- ju mer Facebook användning 
desto högre stress. Studien predicerar att det finns ett positivt signifikant samband mellan an-
vändandet av sociala medier och stress vilket är i linje med tidigare forskning (t.ex., Chou & 
Edge, 2012; Costin, Kalpidou & Morris, 2011).  !

Metod 
Deltagare 

Deltagarna var 100 personer varav 72 kvinnor och var i åldrarna 18 till 46 år. Medelål-
dern var 23.5 år och standardavvikelsen var 4,3 år. Urvalet var ett bekvämlighetsurval då per-
soner som ingick i studien var alla studenter vid olika campus i Uppsala universitet. Tre bort-
fall kunde identifieras på grund av ofullständigt ifyllda enkäter. !
Material 

I denna undersökning användes två mätinstrument, med sammanlagd 21 frågor. Den 
ena delen är den svenska versionen av Percieved Stress Scale (PSS), som är ett verifierat 
verktyg för mätning av individers upplevda stress (Eskin & Parr, 1996). PSS är utvecklat av 
Cohen, Kamarck och Mermelstein (1983), för att mäta graden av upplevd stress och baseras 
på Lazarus stressmodell. Instrumentet består av 14 frågor om olika händelser som är relatera-
de till stress. En av frågorna togs bort efter feedback från testpersonerna då frågan var oklart 
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och inte förståeligt. Svarsskalan består av 1-5, där 1 står för aldrig och 5 står för mycket ofta. 
På vissa frågor är skalan omvänd och då betyder 1 alltid och 5 aldrig. Ett exempel på en fråga 
var: ”Hur ofta har du den senaste månaden känd dig att problemen blivit så många att du inte 
klarat av dem?”. 

Till den andra delen som mätte användning av sociala medier, gjordes egna frågor ef-
tersom jag inte hittat någon lämplig befintlig enkät. Den inledde med bakgrundsfrågor gällan-
de ålder och kön och ytterligare sex frågor. Frågorna på enkäten om sociala medier var med 
fasta svarsalternativ, men två av frågorna var inte standardiserade utan, det förväntades av 
deltagarna att ange svaren själva.  

Ett exempel på en fråga var: ”Skulle du kunna ange hur många min/tim spenderar du 
på Facebook varje dag?”. De uppskattade svaren angavs timmar och minuter/ dag. Alla utde-
lade formulären samlades in personligen på plats. Enkäten bestod av två versioner där ord-
ningen för stress och Facebook delen varierade. Av total 100 stycken enkät började 50 med 
Facebook-delen först och 50 med stress-delen först för att se om det fanns signifikanta effek-
ter av ordningen i vilken enkäterna fylldes i för någon variabel.  !
Procedur och datainsamling 

En pilotstudie gjordes (N = 6) vid en av Uppsala universitets campus för att få en upp-
fattning om enkäternas innehåll var relevant och om utformningen var förståelig med hänsyn 
till studiens syfte. Efter feedback från testpersonerna genomfördes mindre korrigeringar bland 
annat, omformuleringar av vissa frågor, svarsalternativen och därefter utdelades enkäterna 
bland studenterna på olika campus vid Uppsala universitet tillsammans med ett missiv-brev 
med information om undersökningen samt under vilka villkor de deltog i undersökningen. 
Deltagarnas uppgift var att ta ställning till påståendena genom att ange till vilken grad varje 
påstående stämmer överens med ens egen uppfattning kring påståendet. Samtliga deltagare 
informerades både muntligt och skriftligt om att deltagandet var helt frivilligt, de kunde av-
bryta deltagandet när som helst och att resultaten skulle behandlas helt konfidentiellt. Under-
sökningen genomfördes under två dagar. Av samtliga tillfrågade som skulle fylla i enkäten var 
det några som tackade nej och detta anses bero på att ingen ersättning för deltagandet erbjöds. 
Deltagarna hade möjlighet att ställa frågor då befann jag mig på plats. Bearbetning och analys 
av data har gjorts i SPSS.  !
Dataanalys 

Pearsons korrelationer användes för att undersöka sambandet mellan användning av 
sociala medier och upplevd stress och även Facebook och upplevd stress. En hierarkisk 
regressionsanalys där variablerna kön och ålder introducerades i steg ett medan i steg två la-
des variablerna: stress, kontoinnehavstid/Facebook, användandegrad, andra sociala mediers 
kontoinnehav, användandegrad. Samtliga signifikansprövningar är gjorda på 95 % -nivån. !

Resultat 
Deskriptiv statistik för alla variabler som ingick i studien presenteras i Tabell 1.  Cron-

bachs alpha värdena för stress-skalan var .80 vilket var kan betraktas som god (se Pallant, 
2010). Tabell 1 visar medelvärdet för formuläret med stress delen först och sist (som förkla-
rats under metoddelen) är 2.90 och 2.89 av 5 och standardavvikelsen är 0.44 och 0.49. 96% av 
de som fyllde på enkäten med stress delen först och 98% av de med stress delen sist använde 
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Facebook 1.07 och 1.23 tim/ dag. 70% av de som fyllde på enkäten med stress delen först och 
55% av de med stress sist använde andra sociala medier 0.60 och 0.44 tim/ dag. 

!!
Sambandet mellan upplevd stress och användning av sociala medier 

För att undersöka sambandet mellan upplevd stress och användning av sociala medier 
och även Facebook, beräknades Pearsons produktmoment korrelationskoefficient mellan vari-
ablerna. Som Tabell 2 (se nedan) visar, har stress en korrelation med sociala medier med kor-
relationskoefficient 0.27 och med Facebook med korrelationskoefficient 0.24. Facebook-an-
vändning (tim/dag) har den högsta korrelationen med sociala medier (tim/ dag) med korrela-
tionskoefficient 0.42.  !!!!!!!!!

Tabell 1 
Antal deltagare, medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) för det olika variablerna

M (SD)
t-värde p

stress först stress sist

Stress-medel  2.90 (0.44) 2.89 (0.49) 0.13 0.89

Facebook-konto  0.96 (0.21) 0.98 (0.14) -0.67 0.50

kontoinnehavstid  5.22 (1.70) 4.98 (1.38) 0.76 0.45

Användandegrad Fb  4.52 (1.15) 4.41 (1.13) 0.47 0.64

Användandegrad Fb/dag  1.07 (0.88) 1.23 (1.06) -0.79 0.43

Andra sociala medier/konto  0.70 (0.47) 0.55 (0.50) 1.49 0.14

Användandegrad mediamediermedier  0.60 (1.25) 0.44 (0.80) 0.73 0.47

Ålder  24.28(5.12) 22.88(3.42) 1.60 0.11

Facebook- konto= Har du ett Facebook- konto? 
Kontoinnehavstid= Hur länge har du haft ett Facebook- konto? 
Användandegrad/Facebook= Hur ofta använder du det? 
Användandegrad Facebook/dag= Hur många min/ tim spenderar du på Facebook varje dag? 
Andra sociala medier-konto= Använder du andra sociala medier än Facebook? 
Användandegrad= Hur många min/ tim spenderar du på andra sociala medier? varje dag 
varje dag?
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!
*p< .05 !

En stegvis multipel regression, där stress inkluderades som beroende variabel och kön 
och ålder som (steg 1) samt variabler som har med sociala medier att göra (steg 2, hur länge 
har du haft ett Facebook konto, hur många min/ tim spenderar du på Facebook, har du andra 
sociala medier, hur många min/ tim spenderar du på andra sociala medier) som oberoende va-
riabler visade endast en signifikant effekt av kön (β = -.319, ∆R2 = .102, p = .002) i första ste-
get där kvinnor visade sig ha högre grad av stress. I steg två visade resultaten endast en effekt 
av användning av andra sociala medier (β = .254, ∆R2 = .064, p = .010). Detta visar att använ-
dandet av andra sociala medier har starkaste korrelation med stress. ! !!

Diskussion 
Den förevarande studiens syfte är att undersöka om användandet av sociala medier är 

kopplad till stress. Mina hypoteser: Att det finns ett samband mellan användande av sociala 
medier och upplevd stress och att det finns ett samband mellan Facebook användning och 
upplevd stress, fick stöd. För att kunna få besvara dessa frågor bad jag 100 respondenter på 
olika campus vid Uppsala universitet att i enkäten fylla ibland annat: ”Hur ofta har du den se-
naste månaden känd dig att problemen blivit så många att du inte klarat av dem?”. 

Varje person som deltog i enkätundersökningen tillfrågades i förväg om de ville vara 
med eller inte, då var det några stycken som tackade nej och detta kan bero för det första på 
att studenterna satt och pluggade och ville helst inte bli störda och för det andra ingen ersätt-
ning för deltagandet erbjöds. Enkätinsamlingen utfördes utan problem. Jag var tillgänglig på 
plats när de skulle fylla i enkäterna för att tydliggöra frågorna, tycker jag detta tyder på att 
deltagarna hade förstått frågorna.  

Ämnet kändes intressant och relevant att studera av många olika skäl, inte minst ef-
tersom stress har blivit ett stort problem i dagens samhälle. Vi människor utsätts för olika 
stressorer och påfrestningar som vi reagerar olika på och detta beror på olika genetiska skill-
nader, erfarenheter, sociala förutsättningar etc. (t.ex., Passer, et al., 2008). Urvalet som använ-
der de olika sociala medier är stort. Facebook är den mest populära och största funktionen av 

Tabell 2 
Korrelationer mellan stress och sociala medier (N=97)

1 2 3 4 5

1. Stress-Medel -

2. År Facebook-konto 0.05 -

3. Tim på Facebook/dag 0.24* 0.21 -

4. Andra sociala medier 0.09 0.09 0.13 -

5. Tim Andra sociala 
medier

0.27* -0.09 0.42* 0.39* -
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de sociala medierna. Idag finns det 845 miljoner aktiva användare över hela världen vilket 
cirka 5 miljoner av dem är svenskar i olika åldrar, enligt Denti et al., (2012). 

Resultatet i föreliggande studie visar att sociala medier har kommit att bli en stor del 
av deltagarnas liv. Facebook och andra sociala medier såsom Instagram, Twitter, Myspace etc. 
har blivit en alternativ värld där individen på ett smidigt vis kan följa sin omgivning i varda-
gen och även ta del av händelser. Så väl familjen, nära vänner som personer man aldrig träffat 
går att följa och mycket av den interaktion som sker mellan individerna visas öppet för många 
andra. 

De resultat jag erhållit gällande relationen mellan upplevd stress och användande av 
sociala medier går i linje med tidigare forskning som hävdar att användande av sociala medier 
leder till en försämrad självkänsla och skapar stress hos individen. Man blir stressad över att 
hela tiden se sina vänners statusuppdateringar på Facebook, då kan man tänka att andra har så 
fantastiskt och spännande liv. När man jämför sig och sitt liv med andra och sedan anser sig 
som icke uppskattad, populär, lyckad och att sitt liv i jämförelse verkar vara jätte tråkigt och 
på så sätt kan man bli stressad och få ångest, trots att den information man tagit del av är inte 
helt korrekt. Sociala medier som Facebook möjliggör för individen att kunna gömma till ex-
empel oönskade fysiska egenskaper, ger helt enkelt möjligheten att ge en idealiserad bild av 
sig själv, vilket man inte kan göra i den fysiska verkligheten då sker interaktionen mellan in-
dividers kroppsliga versioner. Allt blir mycket mer påtagligt på Facebook, där man kan se el-
ler få information om sin vän som reser runt i världen och inte en kändis på Hollywood som 
man läser till exempel i skvallertidningar. Att jämföra sig med andra och sin omgivning är en 
stark psykologisk drivkraft som människan har, och sociala medier ger ytterligare möjlighet 
för detta (t.ex., Denti et al., 2012). Likväl som användande av Facebook ökar stress hos indi-
viden kan det också hjälpa till att minska stress genom stöd från vänner. Att få stöd från om-
givningen vid stressfulla livshändelser kan ha en positiv inverkan på det psykiska välbefin-
nandet (Passer, et al., 2008). Resultatet av denna studie visar även att kvinnorna är mer stres-
sade jämfört med männen. Att kvinnorna är mer utsatta av stress än män är ett välkänt feno-
men. De vanligaste orsakerna till psykosocial stress hos kvinnor kan bland annat vara stress i 
äktenskapet, stress i arbetet och från hemmet (t.ex., Schmaus et al., 2008). 

Något som jag inte lyckats påvisa men som skulle vara intressant att undersöka vida-
re är graden av upplevd stress hos de som använder sociala medier och de som inte använder 
det. Denna analys har inte gjorts pga. det är för få som inte använder sociala medier. En av 
begränsningarna med enkätundersökning är att självskattning inte stämmer alltid överens med 
det riktiga beteendet man har, samt att jag inte kan dra några slutsatser i frågan om kausalitet, 
om det är Facebook som orsakar stress eller om det är tvärtom. !
Framtida forskning 

I framtida forskning skulle det vara intressant att genom en bredare kvantitativ de-
sign eller en kombinerad av både kvantitativ och kvalitativ undersöka hur människan upplever 
stress relaterat till sociala medier och även graden av upplevd stress hos de som inte använder 
sociala medier. Framtida forskning skulle även kunna använda sig av en större urvalgrupp an-
gående sociala medier och stress där man isolerar de enskilda faktorerna i Facebook, bland 
annat antal ”likes och kommentarer” på en bild man lägger upp på sin Facebook och mäta om 
dessa faktorer verkligen orsakar stress eller inte. ! !
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!!! !!!!!! !!!!
Appendix 

Tack för att du visat intresse att besvara enkäten. Enkäten som tar ca 5 minuter att besvara be-
står av två mindre delar och innehåller frågor om sociala aktiviteter samt om dig som person. 
Resultaten behandlas helt konfidentiellt och dina svar paras inte ihop med någon information 
som kan identifiera dig – vi ber dig därför att inte göra några personliga anteckningar i enkä-
ten. !
Är du intresserad så kan du få utförligare information kring studien från studieledaren. !
Börja ditt deltagande om du samtycker till att delta i studien. !
Psykologistudent Roya Jangali. 
Roya.Jangali.7178@student.uu.se  !!!
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!!
Besvara följande påståenden utifrån svarsalternativen nedan. !
Under den senaste månaden…. 
!
Hur ofta har du varit upprörd över något som skett helt oväntat?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt att du inte haft kontroll över viktiga saker i ditt liv?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt dig nervös och stressad?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt att du framgångsrikt tagit itu med daglig förtret?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt att du effektivt tagit itu med viktiga förändringar som uppstått i ditt liv?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt dig säker på din egen förmåga att hantera dina personliga problem?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt att saker och ting går din väg?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt att du inte kan hantera allt du måste göra?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt att du haft kontroll över irriterande moment i ditt liv?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta
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!! !!
Var god vänd för att svara på några avslutande frågor! !!!

Besvara följande påståenden utifrån respektive svarsalternativ. !
1. Hur gammal är du? ______ !
2. Är du: ❑ Kvinna     ❑ Man !
3. Har du ett Facebook-konto:  

❑ Ja 
❑ Nej (om du svarar nej hoppa över frågorna 4-6) !

4. Om du svarade jag på frågan ovan. hur länge har du haft ett Facebook-konto: !
❑ Mindre än 1 år 
❑ 1 år 
❑ 2 år 
❑ 3 år 
❑ 4 år 
❑ 5 år 
❑ 6 år 
❑ Mer än 6 år !

5. Om du svarade jag på frågan ovan. hur ofta använder du det: !
❑ En till tre gånger i månaden  
❑ En gång i veckan  

Hur ofta har du blivit upprörd över att saker som skett utanför din kontroll?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du kommit på dig med att fundera över saker som måste göras?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du kunnat kontrollera vad du ska göra med din tid?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta

Hur ofta har du känt att problemen blivit så många att du inte klarat av dem?

❑ Aldrig ❑ Sällan ❑ Ibland ❑ Ganska 
ofta

❑ Mycket 
ofta
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❑ Flera gånger i veckan  
❑ Nästan varje dag 
❑ Varje dag. !

6. Skulle du kunna ange hur många min/tim spenderar du på Facebook varje dag? !
_______ Timmar och _______ Minuter !

7. Använder du även andra sociala medier än Facebook? 
❑ Ja 

❑ Twitter 
❑ Myspace 
❑ Google+ 
❑ Andra nämligen___________________ !

❑ Nej !
8. Om du svarade ja på fråga 7: Hur många min/tim spenderar du på användningen var-
je dag? !

_______ Timmar och _______ Minuter !!
Stort tack för din medverkan! !!!!!!!
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